
 به نام خدای يکتا
 ) ٢٥(جلد  ١٣٧٣ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه

   
  

  
دعوت به اجتماع در برابر دفتر سازمان ملل به منظور ابراز انزجار 

  از حمالت به

  مسلمانان بوسنی

 ٣١/٠١/٧٣تاريخ: 

◄   

 
  پيام تبريك به نلسون ماندال به مناسبت پايان يافتن آپارتايد

 ٢٢/٠٢/٧٣تاريخ: 

◄   

 
  آيا اسالم يك خطر جھانی است؟ -دفاعيه از اسالم

 ٢٩/٠٢/٧٣تاريخ: 

◄   

 
  رضا (ع) پيرامون فاجعه جانگداز عاشورا در حرم امام اطالعيه 

 ١٠/٠٤/٧٣تاريخ: 

◄   

 
  تحليل و ھشدار به مناسبت فاجعه جانگداز عاشورای حسينی

  در حرم مطھر رضوي

 ٣٠/٠٤/٧٣تاريخ: 

◄   

 
  هللا رحيمي اعتراض به بازداشت سرتيپ عزيز

 ٠٣/٠٩/٧٣تاريخ: 

◄   

 
اطالعيه پيرامون مصاحبه راديو صدای ايران با دكتر يزدی در آمريكا

 ٠٣/٠٩/٧٣تاريخ: 

◄   
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  اطالعيه پيرامون بستری شدن آقای مھندس بازرگان

 ١٧/٠٩/٧٣تاريخ: 

◄   

 
نامه به روزنامه كيھان در مورد مقاله "احزابی كه نبايد قانونی 

  شوند"

 ٢٧/٠٩/٧٣تاريخ: 

◄   

 
تسليت به مناسبت شھادت تعدادی از فرماندھان و افسران 

  نيروی ھوايي

 ٢٤/١٠/٧٣تاريخ: 

◄   

 
اطالعيه بيماری قلبی و سفر آقای مھندس بازرگان دبيركل 

  نھضت آزادی ايران

 ٣٠/١٠/٧٣تاريخ: 

◄   

 
اطالعيه درگذشت آقای مھندس بازرگان دبيركل نھضت آزادی 

  ايران

 ٣٠/١٠/٧٣تاريخ: 

◄   

 
اطالعيه تشييع جنازه آقای مھندس بازرگان دبيركل نھضت آزادی 

  ايران

 ٠١/١١/٧٣تاريخ: 

◄   

 
  اطالعيه مراسم ترحيم و ھفت شادروان مھندس بازرگان

  دبيركل نھضت آزادی ايران

 ٠٤/١١/٧٣تاريخ: 

◄   
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  فاجعه چچن و پيامدھای آن

 ١٣/١١/٧٣تاريخ: 

◄   

 
اطالعيه پيامھای تسليت رھبران و مسئوالن سازمانھای 

  سياسی خارجی به

  مناسبت درگذشت آقای مھندس بازرگان

 ٢٠/١١/٧٣تاريخ: 

◄   

 
نامه به روزنامه ھمشھری پيرامون بيانات وزير كشور در مورد 

  نھضت آزادی 

 ٢٠/١١/٧٣تاريخ: 

◄   

 
وزارت  – ١٠اعالم دبيركلی آقای دكتر يزدی به كميسيون ماده 

  كشور

 ٢٧/١١/٧٣تاريخ: 

◄   

 
 ياد مھندس بازرگان بيانيه به مناسبت چھلمين روز درگذشت زنده

 ١٣/١٢/٧٣تاريخ: 

◄   

 
  مواضع و خواستھای نھضت آزادی ايران

 ١٤/١٢/٧٣تاريخ: 

◄   

 
  شادروان مھندس مھدی بازرگانديدار نوروزی به ياد

 ٧٣تاريخ: اسفند 

◄   
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

دعوت به اجتماع در برابر دفتر سازمان ملل به منظور ابراز انزجار از حمالت 

  به مسلمانان بوسني

  

  

  : اي به شرح زير در سطح محدودي توزيع شد  اطالعيه ـ دعوتنامه۷۳ فروردين ۳۱در تاريخ 

  

جهت اجتماع در مقابل دفتر سازمان ملل به منظور اعتراض به فاجعه دعوت از مردم 

  بوسني

  

 ـ هرزگـوين    به منظور ابراز انزجار نسبت به جنايات وحشتناكي كه روزمره نسبت به مسلمانان بوسـني 

المللي ـ از جمله سازمان ملل متحد ـ در مورد اين    هاي بين تفاوتي سازمان گيرد و اعتراض به بي صورت مي

هـاي اسـالمي، حقـوق      دار ارزش   كشي مسلمانان، جمعي از معتقدان و مـدافعان سـابقه           اجعه هولناك و نسل   ف

بشر و كرامت انساني، به خواست خدا در روز دوشنبه پنجم ارديبهـشت مـاه از سـاعت ده صـبح در برابـر           

عبـاس  (دكتـر بهـشتي     دفتر سازمان ملل متحد در تهران واقع در خيابان قائم مقام فراهاني، نزديك خيابـان                

اجتماع خواهند كرد، با اين اميد كه دوستان و عالقمندان با حضور خود در اين اجتماع، آنـان را يـاري                     ) آباد

  .داده و در اين اقدام خير انساني مشاركت نمايند

     اَجركُم ِعنْداهللا

    ۱۳۷۳ فروردين ۳۱

  

   دكتر ابراهيم يزدي–صدرحاج سيدجوادي ـ مهندس هاشم صباغيان  سيداحمد  ـ مهندس مهدي بازرگان ـ دكتر يداهللا سحابي

  

  . يك نسخه از اطالعيه ـ دعوتنامه نيز براي اطالع وزير محترم كشور ارسال گرديد

سفانه وزارت كشور بدون توجيه قانوني با تجمع مورد نظـر مخالفـت كـرد، يـك عريـضه                   أاز آنجا كه مت   

ازمان ملل در تهران به شـرح صـفحه بعـد تنظـيم شـد و پـس از                   بدون تجمع در مقابل دفتر س     ) دادخواست(

  . امضاء با متن انگليسي معادل آن به دفتر مذكور تسليم گرديد

 ۱۰/۲/۷۳ و روزنامـه سـالم در شـماره مـورخ            ۷/۲/۷۳خوشبختانه روزنامه اطالعات در شماره مـورخ        

  .خود متن فارسي را درج نمودند كه حسن اثر داشته است

  ۱۵/۲/۱۳۷۳تهران 
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   اجتماعي، تخصصي و سياسي مختلفهاي  دادخواست جمعي از افراد گروه

  بوسنيدر مورد فاجعه 

  

  به نام خدا

  )دادخواست(عريضه 

  

هاي مختلف اجتماعي، تخصصي و سياسي، و بسياري با سوابق       ما امضاء كنندگان زير، نمايندگان گروه     

ز حقوق بشر، بدين وسيله نگراني عميـق و اعتـراض           شناخته شده در مبارزه عليه استبداد و در جهت دفاع ا          

هاي خود و اكثريت قاطع ملت ايران را نسبت به حوادث هولناك بوسـني ـ هرزگـوين بـه      شديد و درخواست

  :كنيم شرح زير به جناب آقاي دبيركل سازمان ملل متحد و مردم جهان اعالم مي

ه مـسلمانان تحـت سـتم بوسـني در برابـر            دريـغ از مقاومـت قهرمانانـ         ما به طور همـه جانبـه و بـي          -۱

  . كنيم متجاوزان و از مبارزه آنان براي دفاع از حق حيات خود حمايت مي

گناه بوسـنيايي     عام مردان، زنان و كودكان بي        ما انزجار عميق خود را از تمام كساني كه مسئول قتل           -۲

  .داريم هستند ابراز مي

 به معيارهاي دوگانه سازمان ملل متحد در مورد جنايـاتي           تفاوتي جامعه جهاني و      ما به سكوت و بي     -۳

 اعتراض نموده   شوند و مصداقي از اسالم ستيزي است شديداً         كه صربها نسبت به مردم بوسني مرتكب مي       

  .كنيم و آن را محكوم مي

 خواهيم كه تحريم اسلحه براي بوسني را فورا لغو كند تا مـردم بوسـني               مي  ما از سازمان ملل مصراً     -۴

  .بتوانند از خود در برابر صربهاي آدمكش كه به طور كامل مسلح و مجهزند دفاع كنند

 ما از جناب آقاي دبيركل انتظار داريم كه تمامي امكانات و اختيـارات مقـام خـود را بـراي توقـف فاجعـه                         -۵

مايند تا دانـسته    هولناك بوسني به كار گيرند و در صورتي كه اين امر قابل حصول نيست از مقام خود استعفا ن                  

  .و ثبت شود كه دبيركل سازمان ملل متحد در سمت خود چنين جنايات وحشتناكي را تحمل نخواهد كرد

آوري بر چهـره   لكه شرم گذرد نشانه سقوط تمدن معاصر جهان و آنچه اينك در بوسني ـ هرزگوين مي 

يه آن بلند كنند تا شـرافت  بايستي صداي اعتراض خود را عل     همه مردم صلح دوست جهان مي     . بشريت است 

  .انسانيت محفوظ بماند

*  *  *  
را بـه طـور كامـل    ) دادخواست( كنيم كه اين عريضه    ما از دفتر سازمان ملل متحد در تهران درخواست مي         

  .باشد كه اقدامات فوري براي توقف فاجعه عظيم بوسني صورت گيرد. به جناب آقاي دبيركل مخابره كنند

   با تشكر

  )۲۵/۴/۱۹۹۴ (۵/۲/۷۳تهران 

  

006



علي اردالن ـ محمدحسن اسالمي ـ مرتضي اشفاق ـ عزيزاهللا اميررحيمي ـ محمد تقي انوري ـ مهدي بازرگان ـ ابوالفضل بازرگان       

بين ـ نـورعلي تابنـده     اسدي ـ رضا پويان ـ محمود پيش   نگار ـ محمدحسين بني  اهللا برهاني ـ محمد بسته  تحمعبدالعلي بازرگان ـ ر 

تني ـ عباس حائري ـ حسين حريري ـ جمشيد حقگو ـ ابوالفضل حكيمـي ـ عبـداهللا         لي ـ غالمعباس توسلي ـ مهدي چهل  محمد توس

اهللا  بـاف ـ ميرهاشـم سـجادي ـ يـداهللا سـحابي ـ عـزت         اكبر زرينـه  رادنيا ـ حسين راضي ـ اصغر رضايي ـ شهريار روحاني ـ علي 

خـو ـ هاشــم صباغيــان ـ احمــد        قاسـم صالــح  ـ شهاني ـ احمـد صـادق     شه شمس حسيني ـ ابوالفضل مير  سحابي ـ حسين شاه 

صدرحـاج سيـد جـوادي ـ رضا صدر ـ حسام طالقاني ـ يوسف طاهري قزويني ـ اكبر طاهري قزويني ـ ناصرفربد ـ غفارفرزدي       

  ـ سكين ـ رضا مسموعي اردهالي ـ مصطفي م  حسن فريداعلم ـ مصطفي كتيرايي ـ محمود مانيان ـ محمدتقي متقي ـ محمد محمدي    

  ـ الدين موحد ـ امير ميرخاني ـ ناصر مينـاچي ـ منـوچهر نـوربخش       فر ـ خسرو منصوريان ـ نظام   اكبر معين عباس مصلحي ـ علي 

  .اشكوري تا ـ حسن يوسفيم يزدي ـ ابراهيم يزدي ـ حبيب يكپرويز ورجاوند ـ عليرضا هندي ـ كاظ
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IN THE NAME OF GOD 
 

P  E  T  I  T  I  O  N 
 

We, the undersigned, representing various social, professional and political groups, many 
well-recognized for their stance against despotism and their struggle for defending the human 
rights, express as follows our deep concern, strong resentment and requests as well as those of 
the overwhelming majority of the Iranian Nation regarding the deplorable events in Bosnia-
Herzegovina to His Excellency the U.N. Secretary General and to the people of the world at 
large.  
 

1. We support, fully and without reservation, the oppressed Muslims of Bosnia in their 
resistance against aggressors and in their struggle to defend their right to life. 
 

2. We express our deep abhorrence and aversion towards all those responsible for this 
inhuman genocide of the Bosnian innocent men, women and children. 
 

3. We strongly protest and condemn the silence and indifference of the world community 
and the U.N. double standard concerning the atrocities committed by Serbs towards Bosnians, 
which reflects their anti-Islamic attitudes.  
 

4. We emphatically ask the U.N. to lift the arms embargo against Bosnia immediately so that 
the Bosnian people can defend themselves against the Serbian murderers who are fully-armed 
and well-equipped. 
 

5. We respectfully expect His Excellency the Secretary General to utilize all the facilities and 
authority of his Office to stop this horrifying disaster in Bosnia or, if such is not attainable, to 
resign so that it may be made known and put on record that the U.N. Secretary General will not 
tolerate such atrocious crimes while in office. 
 

What is now taking place in Bosnia, is a sign of decadence in contemporary civilization and 
a shameful spot on the face of humanity. 

All peace loving people of the world must raise their voice in protest, so that the dignity of 
humanity may be preserved. 

*   *    * 
We request the Tehran Office of the U.N. to convey this petition in full to His Excellency the 

Secretary General. With thanks. 
  

علي اردالن ـ محمدحسن اسالمي ـ مرتضي اشفاق ـ عزيزاهللا اميررحيمي ـ محمد تقي انوري ـ مهدي بازرگان ـ ابوالفضل بازرگان       

بين ـ نـورعلي تابنـده     اسدي ـ رضا پويان ـ محمود پيش   نگار ـ محمدحسين بني  اهللا برهاني ـ محمد بسته  تحمعبدالعلي بازرگان ـ ر 

تني ـ عباس حائري ـ حسين حريري ـ جمشيد حقگو ـ ابوالفضل حكيمـي ـ عبـداهللا         لي ـ مهدي چهل محمد توسلي ـ غالمعباس توس 

اهللا  بـاف ـ ميرهاشـم سـجادي ـ يـداهللا سـحابي ـ عـزت         اكبر زرينـه  رادنيا ـ حسين راضي ـ اصغر رضايي ـ شهريار روحاني ـ علي 

خـو ـ هاشــم صباغيــان ـ احمــد        قاسـم صالــح  ــ   شهشهاني ـ احمد صـادق   شمس حسيني ـ ابوالفضل مير  سحابي ـ حسين شاه 

صدرحـاج سيـد جـوادي ـ رضا صدر ـ حسام طالقاني ـ يوسف طاهري قزويني ـ اكبر طاهري قزويني ـ ناصرفربد ـ غفارفرزدي       

  ـ اردهالي ـ مصطفي مسكين ـ رضا مسموعي   حسن فريداعلم ـ مصطفي كتيرايي ـ محمود مانيان ـ محمدتقي متقي ـ محمد محمدي    

  ـ الدين موحد ـ امير ميرخاني ـ ناصر مينـاچي ـ منـوچهر نـوربخش       فر ـ خسرو منصوريان ـ نظام   اكبر معين عباس مصلحي ـ علي 

  .اشكوري تا ـ حسن يوسفيم يزدي ـ ابراهيم يزدي ـ حبيب يكپرويز ورجاوند ـ عليرضا هندي ـ كاظ
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  پارتايدپيام تبريك به نلسون ماندال به مناسبت پايان يافتن آ

  

  

  ترجمه تلگرام

  )۲۲/۲/۷۳ (۱۲/۵/۹۴تجريش 

  

  جناب آقاي نلسون ماندال رياست جمهوري

   آفريقاي جنوبي ژوهانسبورگ،

آميز انتخابات چند نژادي، افتتاح مجلس ملـي و انتخـاب جنابعـالي               پايان يافتن آپارتايد، برگزاري موفقيت    

يت، كرامت و دموكراسـي، نـه تنهـا بـراي مـردم             هاي تاريخي انسان    به سمت رياست جمهوري تماما پيروزي     

  . باشد هاي دنياي سوم مي آفريقاي جنوبي، بلكه براي تمامي ملت

اميـدواريم كـه روح     . گـوييم    را به شما و مردم آفريقاي جنوبي صميمانه تبريك مـي            ما اين پيروزي  

و مخرب گذشـته را محـو   بار  هاي ديرينه چيره شود و خاطرات زيان تحمل و تساهل و خردمندي بر دشمني      

  .سازد و الگوي خوبي از همكاري، تفاهم و عفو و بخشش براي ساير رهبران و مردم در سراسر دنيا گردد

كنيم كه مردم آفريقاي جنوبي با اتحاد و همبستگي و تحت رهبري شايـسته                ما اميدواريم و دعا مي    

  .شما جامعه جديدي را بسازند

  

  با تقديم احترامات

  ايراننهضت آزادي 

  ر اسبقنخست وزي   مهدي بازرگان

   امورخارجه   وزيراسبق ابراهيم يزدي 
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۴۷۴: شماره

 ۲۹/۰۲/۱۳۷۳:تاريخ

  

  

  دفاعيه از اسالم

  آيا اسالم يك خطر جهاني است؟

  

اي كــه در دفـــاع از اســالم و مــسلمـانان جهـــان بــراي  مقـــاله

  روزنـامه لومـوند فرستـاده شده است

  

ي لوموند براي مصاحبه به آقاي مهندس بازرگان        در پاييز گذشته كه خبرنگار روزنامه معروف فرانسو       

د كـه مـصاحبه دربـاره وضـع اسـفناك ملتهـاي مـسلمان و                نـ كن  مراجعه نموده بود ايشان اظهار تمايـل مـي        

  هاي نادرست كه درباره اسـالم بـه عمـل آمـده،             شود و همچنين قضاوت     رفتارهاي ناهنجاري كه با آنان مي     

خبرنگار از ايـن پيـشنهاد اسـتقبال        . نمايند، نيز صورت گيرد     رفي مي تبليغات غربي آن را يك خطر جهاني مع       

اي بفرستند روزنامه آن را درج خواهد كـرد، مـشروط بـر آن كـه ارسـال                    دهد كه اگر مقاله      وعده مي   نموده،

تهيـه مقالـه    . مقاله بيش از يك ماه طول نكشد، مفصل نباشد و حالت علمي و فلـسفي سـنگين نداشـته باشـد                    

ر اثر اشتغاالت و اشكاالت بيش از دو ماه به طول انجاميد و براي آن كه به قـدر كـافي مـستند و            متاسفانه د 

  .هاي منطقي و استنادهاي قرآني نباشد اقناع كننده باشد الزم آمد كه خالي از استدالل

هاي   صفحه براي روزنامه فاكس شد و با ترديد و تاخير          ۸در  ) ۱۹۹۳ نوامبر   ۳ (۱۲/۹/۷۲مقاله در تاريخ    

) ۳۰/۱/۷۳ (۱۹۹۴ آوريـل  ۱۹در تاريخ   ) در حدود يك ربع متن اصلي     (چندي به صورت مختصر و مثله شده        

  .منتشر گرديد

اعتراض و دفع يك حمله وسيع مطبوعات اروپا و آمريكـا           ) و نهضت آزادي  (قصد آقاي مهندس بازرگان     

هاي مذهبي و  روي اغرض سياسي و تعصبهايي كه  ها يا اتهام    عليه اسالم و مسلمانان دنيا بود و رفع ابهام        

آيد و نشان دادن اينكه در هر تحليل و تحقيق، جهت قضاوت صحيح بايد مابين يـك آيـين                     نژادي به عمل مي   

يا مكتب و عمل پيروان فرق قائل شد و هر كدام را مستقال و بر مبناي مباني و اسناد مربوطه مورد بررسي                      

  . قرار داد

 حذف آنچه جنبه سياسي يا روشنگري و اعتراض عليـه خودشـان را داشـته و                 هيات تحريريه لوموند با   

ها و نظريات منتشر شده بوده است، اكتفا به درج مطالبي از مقاله كه در دفـاع از اسـالم و عـدم     در رد كتاب  

  .اي از كارهاي انتسابي به مسلمانان بوده است، نمود انطباق قرآن با پاره

اي از ايـن رهگـذر     اطالع همفكران و هموطنان عزيز و به اميد آن كه فايـده         نهضت آزادي ايران به منظور    

  .نمايد عايد گردد مبادرت به انتشار متن كامل مقاله كه به فارسي برگردانده شده است مي

مشخص گرديده ) در اين سند با حروف مورب  (هاي حذف شده با هاشورهاي مورب         در اين متن، قسمت   

، مطالـب درج شـده در لومونـد را نـشان     )در اين سند با حـروف سـاده      ( خوردههاي هاشور ن    است و قسمت  
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  .دهد مي

باشـد و اگـر خواننـدگان محتـرم           نهضت آزادي درصدد ارسال مقاله براي مطبوعات خارجي ديگـر مـي           

  .امكاناتي داشته و در اين زمينه با ما همكاري نمايند سپاسگذارشان خواهيم بود

  روابط عمومي

  اننهضت آزادي اير

  

  ترجمه مقاله ارسالي به روزنامه لوموند

  

  آيا اسالم يك خطر جهاني است؟

  دفاعيه از اسالم

  

  به نام خدا

  بخاطر آزادي، عدالت، ترقي، صلح و عشق

و سـقوط   ) ۱۹۷۹در سـال    (يكي از حوادث درخور توجه پايان قرن كه همراه بـا انقـالب اسـالمي ايـران                  

جهـاني اسـالم توسـط      ) يـا ادعـاي خطـر     (فـاق افتـاد، اعـالم تهديـد         ات) ۱۹۹۰در دهـه    (منتظره كمونيسم     غير

  .مطبوعات و محافل غربي است

المللـي سياسـت، از       و بازگشت آن به صحنه بـين      » تجديد حيات اسالم  «نگراني مشابهي عليه رنسانس يا      

بخـش در برخـي از كـشورهاي مـسلمان بـه ظهـور                هـاي آزادي    هنگامي ابراز شده است كه بعـضي جنـبش        

  .تپيوس

هاي حاكم بـر تمـدن مغـرب          شود دموكراسي و آزادي و ارزش       داعيه تا آنجا پيش رفته است كه ادعا مي        

زمين، كه توانست خود را از خطر فاشيسم و كمونيسم برهاند، در معرض خطر و تهديد اسالم تجدد حيـات                    

  .يافته قرار گرفته است و براي عالج آن بايد دست به اقدامات جدي زده شود

هـاي ملـل      بايست جنبش   هاي فوق و مدافعين حقوق بشر مي        گذار ارزش   هاي طرفدار يا بنيان      غربي اصوالً

انـد و امـروزه مـورد آزار و شـكنجه بـوده، بـراي         مورد ستم واقع شدهشگذشته كم و بي مسلمان را كه در  

  .كنند، مورد تشويق و تاييد قرار دهند كسب آزادي و استقالل خود تالش مصرانه مي

اي   دهنـد و وارث گذشـته       اي را در دنيا تشكيل مـي        وجه به اين كه مسلمانان رقم جمعيت قابل مالحظه        با ت 

پـذيري برخوردارنـد، بـه نفـع        ناهـاي انكار    افتخارآميز و درخور احترام هستند و نيز از امكانات يـا پتانـسيل            

شري و وحـدت و يگـانگي       المللي نيست كه نسبت به مشاركت عادالنه آنها در بازسازي جوامع بـ              جامعه بين 

  .المللي عالقمند نباشد بين

تاريخ عمـومي و     «در كتاب . اسالم در گذشته خدمات بزرگي به مغرب زمين و به كل بشريت كرده است             

خـوانيم كـه رنـسانس اروپـا در قـرن              ويل دورانت، كه اثر عظيم يـك دانـشمند آمريكـايي اسـت، مـي               »تمدن
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هاي كشورهاي شبه جزيـره بالكـان         تفتيش عقايد، ريشه در تماس    شانزدهم و انقالب و شورش عليه محكمه        

هـاي صـليبي نقطـه عزيمتـي بـوده اسـت بـراي                همچنين، جنگ . با مسلمانان تعليم يافته از قرآن داشته است       

  .حركت انقالب فرهنگي و جنبش تجددگرايي غرب

افكـار ارزشـمندي    از سوي ديگر، بسياري از روشنفكران جهان اسـالم اذعـان دارنـد كـه مغـرب زمـين                    

داري و    همچون ناسيوناليسم، ليبراليـسم، دموكراسـي، سوسياليـسم و نيـز مبـارزه بـا اسـتبداد و سـرمايه                   

  .امپرياليسم را در ما بيدار كرده است

اي اعمال كم و بيش غير انساني يا ناعادالنـه كـه              من در اين جا قصد ندارم به دفاع يا محكوم كردن پاره           

خـواهم وارد جـدال و        شود بپـردازم، همچنـين نمـي        هاي اسالمي نسبت داده مي      ا دولت ها ي   به برخي از گروه   

  .مناقشات اسرائيل و عرب بشوم

اسالم را بـه عنـوان      نگاران و سياستمداران است كه        رسد جلب توجه روزنامه     ميشايسته  آنچه به نظرم    

 نيست،  مسلمانان مساوي با     لزوماً ماسالنمايند و اين تذكر بديهي را بدهم كه            مطرح مي  خطر و تهديد جهاني   

هاي حاكم بر كشورهاي اسالمي ممكـن اسـت معـرف             ا دولت يهمان طور كه رهبران معنوي و ديني حاضر         

  .واقعي مسلمانان آن كشورها نباشند

 پيشنهادي بر حسب آنكه تهديد و خطر از سوي يك مكتب و آيين باشد يا از سوي                   حل  طرح مسئله و راه   

  .ين صورت بگيرد به كلي فرق خواهد كردطرفداران آن آي

اريك فروم، روانكاو ضد كمونيسم و ضد فاشيسم معروف اما طرفدار احساسات بشر دوستانه ماركس               

ي گفت كمونيستها به درست     گويد كارل ماركس از اين كه خود را ماركسيست بنامد سخت ابا داشت و مي                مي

  .اند نظر استاد خود را نفهميده

 مولف آن،   ١»بازگشت دموكراتيك «به نام    رسد   منتشر شده و بسيار مستند به نظر مي        خيراًدر كتابي كه ا   

شـده، اسـالم را بـا    ) اگر نگوييم اشـتباه (متاسفانه مرتكب چنين غفلت ) M.J.F  KEVEL(اف رول .ژ.آقاي ام

» روريـست دموكراسي اسالمي يا اسالم ت    «در فصل دوازدهم كتاب، موضوع داغ       . مسلمانان يكي گرفته است   

و هر آيـين    (مطرح گرديده و اسالم به طور قاطع محكوم شده است، در حالي كه اگر بخواهيم درباره اسالم                  

هـاي آن   به قضاوت بنشينيم تنها راه اين است كه به خود اسالم و به اساس و ماهيـت و پيـام              ) و ايدئولوژي 

 به قرآن مراجعه كنيم كه از       .بررسي نماييم  اجرا شده است      جاهايي كه عيناً    در مراجعه كنيم و كاربرد آن را     

را ) ص(يا نمونه عملي و زندگي و رفتار پيامبر اكـرم           » سنت«آغاز ظهور اسالم دست نخورده باقي مانده و         

اين دو منبع را قرآن از همان آغاز ظهور سفارش كـرده و مبنـا و مرجـع                  . مالك داوري و آگاهي قرار دهيم     

  .قرار داده است

بـا نقـل متنـي از ولتـر         » كنـد   اسالمي كه دموكراسي را تهديد مـي      «كوائيه آقاي رول عليه     دادخواهي يا ش  

» تـي فم«ردد و در آن رونوشت يك فتوا يا حكم شرعي صـادره از طـرف                گ  آغاز مي ) ۱۷۶۵مربوط به سال    (

نـسان  اعظم امپراتوري مقدس عثماني، عليه استفاده شيطاني از چاپخانه و خواندن هر گونه كتاب چاپي كه ا                

  .را به لعنت ابدي گرفتار خواهد كرد، ضميمه شده است

پردازد كه ارتبـاط   ديگر رفتار اسالمي مي» مولفه يا وجهه« آقاي رول در دنباله استدالل خود به نفي يك       

                                                      
١
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ل نويسنده كتاب آيات شيطاني ندارد، نلكه از ناحيه مسلمانان          تبا جمهوري اسالمي ايران صادر كننده حكم ق       

باشد، چرا كه  تر مي كننده تر و نگران   هايش غير منتظره    است كه به طور كلي واكنش     » انسان اسالمي «عادي يا   

  ١.سوزانند و تقاضاي ممنوعيت انتشار كتاب و اعدام مولف آن را دارند كتاب مي

توسـط  «، عليرغم توجيـه مـذهبي آن        »باب عالي «مفتي اعظم   » فتواي«اما اگر حقيقت را خواسته باشيد نه        

دران قاضي و ائمه شهر سلطنتي استانبول يا دراويشي كه به دليل تعصب خـود نـسبت بـه روح شـهرت                      برا

شود و نه احكـام جديـد و          اعتبار دارد، نه نقطه مشتركي با اسالم  خدا و محمد در آن ديده مي              » اند  پيدا كرده 

. نمايـد     طابقـت مـي   لجام گسيختگي توده مردم مـسلمان در آسـيا و اروپـا بـا اصـول و دسـتورات قرآنـي م                     

هاي مشهود جز بيان احساسات عزيزي بشري كه به نام خدا منعكس شـده و بـا آن كـامال مغـايرت                        واكنش

وانگهي، اين اولين بار در تاريخ نيست كه تمايالت افراطي بشري مبتني بر عشق و               . دارد، چيز ديگري نيست   

  .كند را به تن مي) ازلي(هاي خودخواهانه و جاهالنه لباس مقدس و مذهبي  كينه

جنابـان    محاكمات وحشتناك تفتيش عقايد در قرون وسطي هر چند كمتر در مغـرب زمـين توسـط عـالي                  

شد، خود نمونه بسيار ابتدايي از رفتارهايي را كه به نام ديـن انجـام               مقدس مدعي نمايندگي مسيح اعمال مي     

  .دهد گرديده است نشان مي مي

انـد چـرا نبايـد واكـنش خودبخـودي و مـشروع        ا اسـالم دانـسته  در مورد تروريسم كه آن را مساوي بـ        

ن در برابــر ســركوبي هــاي وحــشيانه شــناخته شــده باشــد؟ همــين گونــه اســت وضــع دلخــراش نامــسلما

هاي اخراج شده از سرزمين خود و محروم از هر گونه وسيله دفـاع، در حـالي كـه شـاهد تاييـد و                          فلسطيني

نامنـد و از ظلـم و سـركوب حمايـت             د را حامي حقـوق بـشر مـي        هاي زورمندي هستيم كه خو      تشويق قدرت 

بيند پنجه بـه صـورت صـاحبش          گربه وقتي خود را حبس شده مي      «گويد    المثل ايراني مي    يك ضرب . كنند  مي

مورد الجزاير كه اكثريت قاطع مـسلمانان در يـك انتخابـات كـامال دموكراتيـك راي آوردنـد امـا از         » .زند  مي

 ،شـد   هـا حمايـت مـي       محروم مانده و با يك شوراي خودكامه كه از سـوي غربـي            حقوق سياسي مدني خود     

  .شوند، نمونه ديگر آن است سركوب گشته و اعدام مي

هـا عليـه جمعيـت بيچـاره مـسلمانان            هايي است كـه صـرب       گري  از آن بدتر هجوم غير منتظره و وحشي       

) اگـر نگـوييم طرفدارانـه   (فـاوت  ت هـا زيـر چـشم بـي     گري شوند و اين وحشي بوسني ـ هرزگوين مرتكب مي  

 غرب و تمدن غربي چه جوابي براي ارائه به تاريخ و بـه       در برابر آن،  . گيرد  صورت مي وارد يا   سازمان ملل   

  اخالق دارند؟

بديهي است كه منظور من در اين جا تاييد تروريسم نيست، زيرا كه اسالم و فرهنگ ايراني آن را ممنـوع        

اهللا خمينـي، او را از اسـتفاده از     در يك گفتگوي خـصوصي بـا آيـت   ۱۹۸۲ در  خود من.و حرام دانسته است  

 مختـرع و توليـد كننـده ايـن گونـه وسـايل               دشمنان ما كه     چنين وسايلي برحذر داشتم و استدالل كردم كه       

  .ترند و دست باالتر دارند هستند همواره از ما قوي

هايي كـه بنـا       ، در مورد مكاتب و آيين     دئولوژي و خود اي   تفاوت گذاشتن ميان عمل پيروان يك ايدئولوژي      

هـاي دقيـق       و ويژگـي     درك و اجراي آنها مستلزم ظرافت      هبه تعريف منبعث از منابع الهي و فوق بشري بود         

زيـرا كـه در مـورد اول        . باشد  هاي اجتماعي و انساني مي      تر از مكاتب و ايدئولوژي      باشد بسيار ضروري    مي

                                                      
  ۳۶۷ در همان كتاب، صفحه .١
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دق و وفادار نيز معلوم نيست كه تا چه حد بتواند معرف و منطق بـا اصـل                  حتي برداشت و رفتار مردان صا     

  .باشد

انـد   دهند يا در طـول تـاريخ انجـام داده    حتي با قبول اين امر كه آنچه مسلمانان در حال حاضر انجام مي       

 اسـالم بـه   .د، باز هم الزم است كه اسالم به درسـتي شـناخته شـود   باشهيچ ربطي به اسالم اصول نداشته    

اي كـه مقـصد    عنوان مبدا رفتار مسلمانان و به عنوان مقصد آنها، چه براي خود مسلمانان و شـناخت نقطـه          

) از سـوي آنهـا    (آنها است و چه در رابطه با سرنوشت جهان بشريت كـه خـود را در معـرض تهديـد دائـم                       

  .بيند مي

 اسـالمي ايـران، شـاهد       حدود بيست سال است كه ما در اياالت متحده آمريكا، مخصوصا پس از انقالب             

يك حركت دانشگاهي پژوهشي در مورد اسالم هستيم و اين امـر مايـه خوشـوقتي بـوده و اميـدوار كننـده                       

هـر چنـد ايـن    . خواست به حقايق آن پي ببرد چيزي از دست نداده اسـت      اسالم در تجربه اروپا كه مي     . است

گرفت، اما براي  حو دين جديد صورت مي    و م كشيدن  تمسخر  به   مبتني بر خصومت و با هدف        يتجربه ابتدائ 

داد بـه زودي راه خـود را عـوض كـرده، بـه                بايد مـورد انتقـاد قـرار مـي          هايي كه مي     ويژگي  و شناخت بهتر 

اسالم گراياني كه كم و بيش به اسالم        . گذار اسالم عالقه و توجه نشان داد        شناخت تاريخ و شرح حال بنيان     

م تغييـر داد و گوتـه       ولتر نظرات خود را نسبت بـه اسـال        . مه جا پيدا شدند   تمايل پيدا كرده بودند تقريبا در ه      

هـاي    اگر اسالم اين است پس آيا ما همگي مسلمان نيستيم؟ شرق شناسي در جهـت ضـرورت                اظهار داشت   

سياسـي ـ اسـتعماري و نيـز بـه خـاطر گـسترش دانـش اسـالم شناسـي جـاي مخـصوصي در فرهنـگ و              

شـناس،   تنـابهي شـرق  عدر چند قرن اخير ما شاهد ظهـور و پيـدايش تعـداد م         . دهاي اروپايي پيدا كر     ه  دانشگا

ه پژوه هستيم كه به اسالم هدايت شده، به تمجيد و تحسين و تاييـد آن پرداختـه و حتـي بـ                      نويسنده و دانش  

  .اند ل خود به اسالم گرويدهيم

د نـزد قـشر جـوان غـرب          ايران، پيش از آن كه دچار انحرافات سياسي و ايدئولوژيك شـو            ۱۹۷۹انقالب  

  .انگيخت اميدها و آرزوهاي فراواني براي خروج از پوچي تمدن كنوني بر

 اعمال و افكـار مـسلمانان بـا خـود           ط، ضمن اعتراض به طرز تفكر يا قضاوت ناشي از اختال          من شخصاً 

ديني يـا   له نظري ساده و داراي ماهيت       ئ يك مس  »تهديد اسالم « خيلكنم كه پيش فرض و ت       اسالم، تصور نمي  

ها ابـداع شـده       توسط آمريكايي كه  ) يا اسالم فوبيا  (» وحشت از اسالم  «ايدئولوژيك صرف باشد بلكه انديشه      

كه پـس از سـقوط كمونيـسم از ارزش افتـاده و كهنـه شـده                 » رد فوبيا «يا  (» وحشت سرخ «است تا جانشين    

هاي مختلف سياسـي، اقتـصادي        همطرح كردن شعار اسالم فوبيا يا وحشت از اسالم داراي جنب          . ، گردد )بود

باشـد و     هاي اسالمي مـي     و نظامي است و بيشتر به منظور تامين اهداف توسعه طلبانه اسرائيل در سرزمين             

سياسـت مـشترك اسـرائيل و    .  صنايع آمريكا به مشتريان اسـلحه ياز سوي ديگر پاسخي است به نياز دائم 

الم و مسلمانان در كشورهاي غرب و شرق را ايجاب          ورزي عليه اس     يك جو وحشت و كينه     ايجادآمريكا نيز   

اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه يك رقابت تاريخي بين مسيحيان و مسلمانان به يادگـار                  . نمايد  مي

  .مانده است كه نه جنبه سياسي دارد و نه مذهبي و سرزميني

 چون اميل درمنگهام وجود ندارنـد       هاي روشندل با انصاف و عادلي       متاسفانه در دنياي امروز شخصيت    

در زماني كه جنگ طي قرون متمادي بين اسالم و مسيحيت جريـان داشـت،                « يا بسيار نادرند كه اعالم كنند     
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هايي آشكار گرديد و بايد اعتراف كنيم كه بيشترين آنها ابتداء از سوي مـسيحيان                 به طور طبيعي عدم تفاهم    

   ١».بروز كرده است

امـا بـا    . له ادعايي تهديد جهاني اسالم را در تمام گـستره آن در نظـر بگيـريم               ئت كه مس  بنابراين بهتر اس  

بيـنم كـه در ايـن مقالـه بيـشتر از جنبـه ايـدئولوژيك                  توجه به محدوديت زماني و مكاني خـود را ملـزم مـي            

ن كار و هاي ايدئولوژيك در هر حال بنيا موضوع يا آثار اجتماعي ـ ديني موضوع صحبت كنم، زيرا كه جنبه 

  .له نقش دارندئها و عوامل گوناگوني است كه در اين مس نقطه عزيمت براي مطالعه ساير جنبه

پردازيم كـه موجـب سـرزنش و آزار     بنابراين، در سطور آينده مختصرا به بررسي نظريات و اعمالي مي  

مقايـسه آنهـا بـا     و  اعمـال هاي آنها شده است و بحث و بررسي را به مقابلـه آن افكـار و             مسلمانان و دولت  

گيـري،    از آن جملـه اسـت گروگـان       . دهـم   اصول و احكام بنيادين اسالم يعني اسالم واقعـي اختـصاص مـي            

نظرهاي اسالم مبتني بر قرآن وسـنت محمـدي،      سپس نقطه  .تروريسم، اعدام مرتدين و سب كنندگان و غيره       

 دموكراسـي، آزادي، ترقـي، تـساهل و         در رابطه با مسائل روز و دستاوردهاي انتسابي به تمدن غرب مانند           

هاي ارجمند نيـز      هاي ما در اين مقاله هم دين        بينم اعالم كنم كه مخاطب      ي نمي تضرور. كنم  غيره را مطرح مي   

هستند و هم چنين اهل انصاف و حق پرستاني كه بنا به تشخيص خودشان و مستقل از مالحظات سياسـي،               

  .دارندبه آنچه به پيامبر وحي شده است، اعتقاد 

  د اعتراض و انتقاد قرار گرفته استرهاي اسالمي، كه مو ها و گروه اعمال دولت

  گيري ـ گروگان۱

گيري كه در سـال اول انقـالب اسـالمي ايـران دربـاره پرسـنل سـفارت آمريكـا در تهـران                         عمل گروگان 

ا اسـالم نـدارد و هـيچ    صورت گرفت ـ اعم از آنكه در آن زمان به جا يا بيجا بوده باشد ـ كمترين ارتباطي ب  

توان پيـدا     ها و معيارهاي زندگي حضرت رسول نمي        وجه مشتركي مابين آن كار و دستورات قرآن يا نمونه         

هـاي سـپرده شـده        هاي پذيرفته شده و حفظ امانـت        قرآن و شريعت اسالم در مورد تعهدات و قرارداد        . كرد

 متعـددي ذكـر شـده اسـت كـه از هـر گونـه                در زندگي پيـامبر و امامـان مـوارد        . بسيار محكم و سختگيرند   

  .اند هاي غيرقانوني و غيرانساني، حتي با دشمنان، امتناع داشته خشونت، خدعه يا توسل به راه

  ـ تروريسم۲

امـا  . شود   بخشي از آيين و عمل اسالمي محسوب مي        ،شكي نيست كه جهاد يا جنگ مقدس عليه دشمنان        

 ساير حكام كـشورهاي اسـالمي در تـاريخ اتفـاق افتـاده اسـت،       دوران خلفا و سالطين يا بر خالف آنچه در 

جنگند و نبايد به آنها تجـاوز   با ما مي«جهاد منحصرا در راه خدا و عليه كساني مقرر و واجب شده است كه         

 جهاد جنبه تدافعي و محدود داشته، قرآن و سنت پيامبر در اين زمينه بسيار دقيق و محـدود                   ٢.و تعدي كنيم  

طلبي، مـسلمان    كشتار، شكنجه، تروريسم و خشونت كه با هدف تسلط، توسعه، هر نوع جنگ، حمله   .اند  كننده

كردن ديگران، انتقام، اسير گرفتن، تحميل يا از ميان بردن كـافران و مـشركان همـراه باشـد ممنـوع و غيـر                        

يـا  (المللـي     تروريسم نيز ك به عنـوان يـك وجـه از اغتـشاش، عـدم امنيـت اجتمـاعي و بـين                     . باشد  مجاز مي 

                                                      
١. Emile Demengham, La vie de Mahomet, Librairie Plon Paris 1929  

زان را خداوند متجـاو . جنگند مبارزه و قتال كنيد و متجاوز نباشيد       در راه خدا با كساني كه با شما مي        ): ۱۹۰ (۱۸۶ آيه   ۲ سوره   .٢

  .دارد دوست نمي

015



  . قلمداد شده است١»بدتر از قتل و كشتار«شود در قرآن به عنوان  تلقي مي) انگيز فتنه

  

  كنندگان به مقدسات مذهبي ـ اعدام مرتدين يا ملحدين و توهين۳

كنندگان را كه با گفته يا عمـل خـود            ، خاصه نزد اكثريت اهل تسنن، مرتدين و سب        )فقها(بسياري از علما    

هـايي در     در حقيقـت گـزارش    . داننـد   حضرت رسول يا به اسالم اهانت كنند محكوم به مـرگ مـي            به خداوند،   

مورد منازعه يا حمله عليه مخالفين يا معاندين اسالم در زمان حيـات حـضرت محمـد و خليفـه اول رسـيده                      

قـاد   ساده ديني يـا خـروج از اعت        تدر واقعيت آن عصر، ارتداد منسوب به اشخاص بيش از يك مخالف           . است

هاي سياسي ـ عقيدتي و قيام مسلح عليه امت تازه تولد يافته اسـالم بـه     يكتاپرستي بوده و در مورد مخالفت

شد يا مربـوط بـه خـروج از تعهـدات و قراردادهـا بـود كـه هـدف سركـشي و شـورش اعـالم               كار برده مي  

 و حكـم اعـدام يـا هـر     گتوان اجازه ـ يا حتي دستور ـ صدور مـر    در غير اين صورت، چگونه مي .گرديد مي

در ديـن   «گونه خشونت ديگر را به خاطر ايمان و اعتقاد ديني تصور كرد؟ قرآن دقيقا اعالم كرده اسـت كـه                     

 خداوند بيش از صد بار اين نكته را براي حبيـب خـود              ٢)الدين ال اكراه في  (» هيچ اجبار و اكراهي وجود ندارد     

ها براي آخرت آنها و  ن است و دادن مژده و بيم به انسانتكرار كرده است كه رسالت تو نمونه و شاهد بود        

در مورد   . بدون آنكه خود را مسئول، مراقب، مامور و گزارشگر عقايد و اعمال اشخاص بداني              ٣پرتو افكندن 

 از نظـر    ٤گيـرد و كيفـر خواهـد داد         تنبيه يا تعيين سرنوشت كافران و منافقان، خداوند است كه تـصميم مـي             

شود و در رابطه مستقيم با خداوند خالق   ها از امور شخصي محسوب مي       ن يا نبودن انسان   قرآن، معتقد بود  

   ٥.بوده، بستگي به تصميم خود اشخاص دارد

 اما در مورد سب و توهين به مقدسـات و مقامـات، سـفارش قـرآن چيـزي جـز تـسامح و خـودداري از                        

ران و مشركان، از اين رو كه مبادا آنهـا   حتي اهانت به ناباو٦نشست و برخاست با سب كنندگان نبوده است  

  .از روي دشمني يا جهالت به خداوند اهانت كنند، منع شده است

له سلمان رشدي روي هم انباشـته شـده اسـت    ئتوان تهديدها و اعمال قهرآميزي را كه در مس       چگونه مي 

 در مكه و مدينـه بـود   توجيه كرد، در حالي كه شخص پيامبر خود قرباني رفتارهاي ناشايست و غيرعادالنه           

و هيچگاه نخواست كه شدت عمل يا واكنش خصمانه نسبت          ) يعني همانجا كه مسلمانان قدرتمند شده بودند      (

  كنندگان اجرا گردد؟ به اهانت

  

  آميز و دفاع مشروع ـ همزيستي مسالمت۴

                                                      
  )۱۹۱ (۱۸۷ آيه ۲ سوره .١

  )۲۵۷ (۲۵۶ آيه ۲سوره . ٢

  )۴۵ (۴۴ آيه ۳۴سوره . ٣

  .همانا كه بازگشت آنان به سوي ما و حسابشان بر عهده ماست) : ۳۱ (۳۵ آيه ۳۸ سوره .٤

يت شود به سود خود هدايت شـده  هر كه هدا. بگو اي مردم، حقيقت از سوي خداوندگارتان براي شما آمد    : ۱۰۸ آيه   ۱۰ سوره   .٥

  .است و هر كه گمراه گردد به زيان خود عمل كرده است و من وكيل و مامور نگهبان شما نيستم

اين حكم را بر شما فرستاد كه اگـر شـنيديد كـه آيـات خـدا مـورد كفـر و                      ) الهي(در كتاب   ) خداوند(و همانا    : ۱۴۰ آيه   ۴ سوره   .٦

  …همنشيني مكنيد تا در موضوعي ديگر داخل شوند) افران و استهزاكنندگان آياتك(گيرد با آنان  استهزا قرار مي
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ن همگـاني   نخستين عمل پيامبر پس از ورود به مدينه براي تاسيس يك دولت اسـالمي، انعقـاد يـك پيمـا                   

  ١.عدم تجاوز و برقراري صلح و همزيستي با قبائل مشرك و اهل كتاب و مقيم حجاز بود

ترين چهره اسـالم را بنماياننـد، و          اند در آن خشن     كه خواسته ) سوره برائت يا توبه   (در سوره نهم قرآن     

 منحصرا در مورد  گكنند، به كرات آمده است كه اعالن جن طرفداران شدت عمل غالبا به آن سوره رجوع مي  

بوده و سوگند خود با مسلمانان را زير پا گذاشته يا آغـاز بـه آزار و                 ) يا اهل كتاب  (كساني است كه مشرك     

كند كه مومنان نـسبت بـه تعهـدات خـود وفـادار بماننـد و            اند، در حالي كه تقوا ايجاب مي        حمله و جنگ كرده   

  .گاه دست به تهاجم نزنند هيچ

ام كه دعوت به سوي خداوند و به اسالم، چه از سوي بنيانگـذاران و                 باال يادآور شده   در زير عنوان     قبالً

بـا وجـود    . تواند با اجبار و اكراه يـا قهـر و شـدت عمـل همـراه باشـد                   چه از سوي پيروان اسالم هرگز نمي      

بطـه  نمايـد كـه برقـرار كـردن را          كنند، قـرآن اضـافه مـي        دستور جنگ عليه كساني كه به مسلمانان حمله مي        

اند هيچ مانعي ندارد و بايد نـسبت بـه آنهـا بـا خـوبي و انـصاف                     دوستي با كساني كه با مسلمانان نجنگيده      

  ٢.رفتار شود

. باشـد  ورزي مبـرا مـي   جهاد قرآن به ورشني يك مورد از دفاع مشروع است و از هر گونه تهاجم و كينه   

شـده اسـت، ضـمن آن كـه انـصاف و      جهاد اسالمي تنها تا حدود تقابل و قصاص مجـاز و واجـب شـمرده               

  ٣. توصيه گرديده استهمكاري يا تعاون و بخشش دشمن مصراً

در حيـات   ) در سـال هـشتم هجـرت      (خداوند و رسولش در مكـه تنهـا يـك بـار             ) يا اعالن بيزاري  (برائت  

طـرف برائـت تنهـا      . حضرت رسول اعالم گرديد و هرگـز جـزو مناسـك مـذهبي زيـارت حـج نبـوده اسـت                    

. به دشـمنان اسـالم كمـك كـرده بودنـد          . هاي صلح منعقده با مسلمانان را شكسته        ند كه پيمان  مشركاني بود 

هـاي عمليـه      تعميم و تكرار ساالنه آن به صورت اعالن كينه و خـصومت در هـيچ يـك از فتـاوي يـا رسـاله                       

قـع  بـرعكس، آنچـه در سـنت اسـالمي مـورد تاكيـد وا             . هاي اخير سابقه نداشته است      ا سال تمذاهب اسالمي   

 همه جا رعايت شده است، تقوا، نيكوكاري يا نيكخواهي و خـودداري از خـصومت و اهانـت    گرديده و تقريباً  

ادامه جنگ تا محو كامل مستكبران زمـين        . است) ها، حيوانات و حتي گياهان      انسان(نسبت به همه موجودات     

  …طان جهان هيچ پايه و اساسي در قرآن و سنت نداد، همچنين ماموريت از بين بردن شي

  ـ آزادي عقيده، انديشه و عمل۵

انـد موافـق باشـند كـه هـيچ ديـن يـا آيـين و                   كنم كه همه كساني كه اسالم را مطالعه كرده          من تصور مي  

ايدئولوژي، به اندازه اسالم بر اختيار و مسئوليت و كرامت انـساني اصـرار نورزيـده و بـراي آدمـي آزادي        

  .پذيرد، قائل شده است  در آنچه تمايل دارد و عواقبش را ميكامل در گزينش عقيده و اتخاذ تصميم

هايي كه در قرآن به مومنان نيكوكـار و بزهكـاران كـافر وعـده داده شـده اسـت بـه                       ها و مجازات    پاداش

  .تسب و محصول مستقيم اعمال و اراده خود اشخاص، در طول زندگي دينايي تلقي شده استكصورت م

اخراج از بهشت به زمين كه در قرآن آمده است و مهلتـي كـه بـه شـيطان                   داستان واقعي آفرينش آدم و      

                                                      
  .مراجعه شود) Marcel Boisard( اثر مارسل بوازار Le hamanisme de Le Islam به كتاب .١

  ۹ و ۸ آيات ۲۰ سوره .٢

  )۲ (۳ ه آي۵ سوره .٣
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براي اغواي انـسان و مقابلـه بـا خـداي رحمـان داده شـده اسـت حكـايتي پـر معنـا و معرفـي از زنـدگي و                               

  .شناسي است انسان

همان طور كه قبال توضيح داده شد، قرآن در آيات فراواني پيامبر گرامي را از وارد كردن فشار و                    

 منع جبار يا وادار نمودن اشخاص به قبول عقيده و ايمان و يا آن كه خود را عامل اجرايي مذهب بداند اكيداً         ا

 راه خير و نيكي پيش گيـرد بـسود خـود            سهر ك «: نموده به حضرتش دستور داده است كه چنين اعالم كند         

پيامبر و به طريق اولـي هـيچ         ١».نمايد و هر كه گمراه شود به زيان خويشتن به گمراهي افتاده است              عمل مي 

به پيامبر نيـز تـذكر      . باشد  مسلماني مسئول گناه و كفر ديگران يا تنبيه بدكاران و دخالت در اعمال آنان نمي              

  ٢.كند كه از گناهان بندگان خود با اطالع و آگاه باشد خداوند را كفايت مي«داده شده است كه 

نمايـد كـه      ده انفجاري كيهاني بـسيار عظـيم معرفـي مـي          قرآن روز جزا يا رستاخيز رابه صورت يك پدي        

بخشي از تطور عمومي جهان است، نه آن كه تنها ميداني براي رژه گناهكاران در پيشگاه عـدل الهـي بـوده،                

هـر فـرد   . اي به كافران، به دليل عدم اطاعت آنها، و خارج از مكتسبات وجودي اجرا گردد             تنبيهات دلخواهانه 

شود و به زنـدگي       نهايت كوچك اعمال گذشته خويش بوده، از نو زنده مي            جزئي و بي    حامل عناصر   و وارث

  .هاانت  مقياس ديگر و براي زماني بيپيوندد؛ چيزي مانند تجديد حيات بهاره طبيعت مرده، اما در جاوداني مي

از دعـوت بـه     ها، قبـل      هاي مربوط به آن در قرآن براي انسان         ها و آموزش    اعالم و انذار قيامت و آگاهي     

  .توحيد و بندگي خدا آمده است

  هاي مذهبي ها و نزاع ـ برادري انسان۶

بيني كـرده اسـت كـه پـس از       پيش٣»فروپاشي تمدن«اي تحت عنوان  پروفسور سي ـ هانتينگتن در مقاله 

بـه نظـر او، ديـن كـه     . ها جانـشين جنـگ سـرد ايـدئولوژي شـده اسـت            سقوط كمونيسم، برخورد بين تمدن    

دهد و عامل اساسـي تجزيـه و جنـگ در طـول تـاريخ بـوده اسـت در ايـن                        از تمدن را تشكيل مي    مهمي  شبخ

درست است كه تشعب و اختالفـات حـاكم بـر پيـروان پيـامبران، در                . برخوردها نقش اساسي خواهد داشت    

ه در  . هاي وحشتناكي در طول تاريخ شـده اسـت          روابط متقابل و دروني آنها، سبب منازعات خونين و جنگ         

 ولي باز هم اختالفي است كه بـين مـذهب   ٤ميان مسلمانان و چه در ميان مسيحيان و يهوديان و ساير اديان           

  .اند عكس آن را موعظه كرده) يكتاپرستي(و مذهبيون پيش آمده است، در حالي كه مذاهب توحيدي 

و توجـه  باشـد تمـام تـالش     قرآن كه متوجه تمايالت طبيعي آدمي در جهت تـشعب و تجزيـه سـلطه مـي            

يـا  (كند كه مومنان را از تخالف و تضاد با مسيحيان و يهوديان      هاي خود را بر اين اصل استوار مي         آموزش

را به اتحاد زير لواي توحيد و حول محـور مـشترك وحـدانيت خـدا       » اهل كتاب «قرآن  . باز دارد ) ها  زردشتي

خـدا بـر امـر خـود اختيـار نكننـد و حتـي        كند تا همگي جز خدا را نپرستند و هيچ اربابي را به جز     دعوت مي 

                                                      
  )۱۵ (۱۶ آيه ۲۷ سوره .١

  )۱۷ (۱۸ آيه ۲۷ سوره .٢

  ۱۹۹۳ شماره تابستان Foreign Affairs مجله .٣

هـا    هـاي اخيـر از طـرف نـازي          هاي مسيحيان نسبت به يهوديان را كه حتي تا دهـه            ها و خشونت     پرفسور هانتينگتن وحشيگري   .٤

دهـد و     ردوي مـشترك عليـه مـسلمانان قـرار مـي           در ا  در مقابل خود مـسيحيان و اسـرائيل را        . شده است فراموش كرد     اعمال مي 

رسـاند كـه چگونـه     اين بيان به خوبي مـي . نمايد گر و ضد صلح و سازش معرفي مي       دهد و مسلمانان را ستيزه      ميمسلمانان قرار   

  .سياست خارجي آمريكا زير كنترل صهيونيسم قرار دارد
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  .ساي مذهبي و كشيشان يا هر نوع قدرت ديگر زميني را ارباب نگيرندؤمقام و قديس و ر پيشوايان عالي

كند كه هرگز بـه ايجـاد         ها و همكاري متقابل اهل ايمان، قرآن به آنان توصيه مي            در مورد برادري انسان   

فات تكيه نكرده، رفع آن را به خداوند خالق و روز بازپسين واگذار             اختالف نپردازند و بر مشاجرات و اختال      

  ١.كنند و به جاي فخر و منازعه نيز در اعمال خير بر يكديگر سبقت گيرند

دارد كـه   قرآن از اين حد هم فراتر رفته، با داعيه وحدت بشري و لغو هر نوع خصومت آييني اظهـار مـي         

ها متعلـق بـه يـك         هاي نژادي، ملي، عقيدتي، فرهنگي و مالي، انسان         از ديدگاه خداوند سبحان، عليرغم تفاوت     

بـرداري كننـد افـراد        خواهنـد از اختالفـات بهـره         كه بعد از دريافت تعليمات الهـي، مـي          و كساني    امت هستند 

  . نادرست و غير عادلي هستند

قرار اخـوت جهـاني خيلـي       ها به نام بني آدم، بـه اسـت          دانيم كه پيامبران با خواندن انسان       ما به خوبي مي   

  .اند بيش از نويسندگان اعالميه حقوق بشر، كمك كرده

بنابراين، به عنوان نتيجه بايد بگويم كه اسالم و اديان توحيدي، بيـشتر از آن كـه بخواهنـد جنـگ ميـان                       

ي و هـاي آرمـان   حـل  ها را برانگيزنـد، آخـرين راه     ها و تمدن    ها و ملل يا برخورد و تصادم ميان فرهنگ          انسان

اند، مشروط بر آن كه ما آنهـا را بـشناسيم و بـه آنهـا                  موثر را براي صلح و سازش نژاد انساني ارائه كرده         

  .عمل كنيم

  ـ دموكراسي۷

ها به وسيله خود آنها معنـي         اگر دموكراسي را به طور اصولي حكومت مردم بر مردم و اداره امور ملت             

 همـان   از طريق انتخابات يا مـشورت آزاد بـدانيم، ايـن دقيقـاً            كنيم، و راه رسيدن به آن را اظهارنظر اكثريت          

و ايـن نظريـه خيلـي پـيش از          نظام اداره امور عمومي است كه قرآن آن را سفارش و توصـيه كـرده اسـت                  

اين شيوه توسط شخص پيامبر در مدينـه و         . انقالب كبير فرانسه و پارلمانتاريسم انگلستان ابراز شده است        

 يكي از آيـات قـرآن كـه بـه طـور      . حسن در دوران خالفتشان عمل شده است      م اما به وسيله حضرت علي و    

دهـد كـه بـا تـابعين خـود در همـه امـور مـشورت نمايـد و                      مستقيم خطاب به پيامبر است به او دستور مـي         

 آيه ديگـري كـه جامعـه الگـوي اسـالمي را      ٢.جسارت آنها را ببخشد و با آنها از راه رحمت و سازش درآيد       

  ٣.نمايد كند، يكي از مشخصات آن را اداره امور داخلي از طريق مشورت اعالم مي ترسيم مي

هـا يـا     چون و چـرا و بالشـرط كـه نـسبت بـه قـدرت       از نظر اسالم، هر گونه اطاعت محض و پيروي بي         

  .هاي خاكي، بيرون از حيطه دستورات خدا، ابراز شود معادل شرك به خدا و گناهي نابخشودني است قديس

ساي سياسي مسلمانان از نظام اداره امور عمومي ملت از طريق شورا يا رضايت مردم               ؤر. ر عمل اگر د 

  .اند، تقصير را نبايد به پاي اسالم گذاشت انحراف پيدا كرده) بيعت(

  ـ رفاه و توسعه۸

گيرند بي اعتنايي بـه مـسئله رفـاه در زنـدگي و      ها و ايراداتي كه به اسالم مي    يكي ديگر از سرزنش   

هـا    هاي مادي، توسعه اقتصادي و مزايايي است كه تمدن جديد مغـرب زمـين بـه انـسان                   لفت با پيشرفت  مخا

                                                      
  )۲۸ (۵۲ آيه ۵ سوره ١

  )۳۸ (۳۶ آيه ۳۲ سوره.٢

  ۸۴ و ۸۳ آيات ۲۸ سوره .٣
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  .عرضه كرده است

 انتظـار   واند ايمان به خداي واحد آنچه اسالم و اديان توحيدي از ما خواسته يا به ما پيشنهاد كرده      

هاي كوتاه مدت     نحصاري به لذت   و خروج از اسارت و عشق ورزيدن ا         است و تدارك زندگي جاودانه آخرت    

  .دنيازندگي خودخواهانه 

آوري مـال ومنـال       خود را فداي جمع   هستي  اند اين است كه انسان        آنچه اديان مذكور پست شمرده    

قـرآن  . تري نداشته باشد  دنيا كرده، از تكاليف و حقوق يا نيازهاي ديگران غمي به دل راه ندهد و هدف عالي                

پروري و    به كساني تعلق دارد كه در روي زمين نه به تجمل و تن            ) بريند  خل(رت  كند كه خانه آخ     تصريح مي 

آيد اعمال خوب يا بدي است كه اشخاص در طـول حيـات               آنچه روز واپسين به حساب مي     . نه به فقر گرايند   

  ١.اند خود نسبت به ديگران ابراز داشته

اي معقول زندگي، كه خالق جهـان  هاي طبيعي و بهره ه   تمتع و برخورداري معقول و سالم از نعمت       

 ٢.ها و جمال، به هيچ وجه نامشروع شناخته نشده اسـت            در اختيار و دسترس بشر گذاشته است، حتي زينت        

به همين نحو، تالش و تدبير براي تامين زندگي خود و خـانواده و نيـز رفـاه و آسـايش و رشـد و توسـعه                           

  .جامعه در اسالم سفارش شده است

نظير كشورهاي اسالمي به خوبي شكوفا ساختن زندگي انـسان    توسعه و گسترش بي    تجربه قرون اوليه  

  .دهد را در اسالم نشان مي

  ترس از چيست؟

اي كه ارائه گرديد خوانندگان محترم را متقاعد ساخته باشـد كـه اسـالم ـ اسـالم       اميدوارم شرح خالصه

ارزشـهائي  . مدارانـه نـدارد   هـاي انـسان   شحقيقي قرآن و محمد ـ تضاد و ناسازگاري با مفاهيم عالي و ارز 

هـا    ارزشحتي اسالم خود از محركين اصلي اين        . مانند دموكراسي، آزادي، پيشرفت، توسعه، عدالت و غيره       

حتي حركت اسالم خيلي پيش از      . بوده است و نه تنها از آنها دفاع كرده بلكه به تحقق آنها كمك نموده است               

  .، صورت گرفته استاقدامات مغرب زمين در قرون اخير

عالوه بر آن، اسالم مسلمانها و اهل كتاب را به وحدت و همكاري براي صـلح و نيكوكـاري، و بـر ضـد                        

كنـد    پذيرد و به جهاد عليه آن دعوت مـي          آنچه اسالم براي مسلمانان نمي    . نمايد  عدالتي دعوت مي    سلطه و بي  

  .قبول تحقير و تهاجم يا پيروي از دشمن است

 است كه بخواهنـد اسـالم را بـا ماركسيـسم و فاشيـسم مقايـسه كـرده، آن را معـادل يـا                         اشتباه بزرگي 

دو ايـدئولوژي نـامبرده متـروك يكـي بـر پايـه             . جانشين مكاتب فـوق در اغتـشاشات جهـان كنـوني بداننـد            

باشـد، در     تـز اسـتوار مـي       نژادپرستي خودخواهانه و ديگري بر اساس ديالكتيك مبارزه دائم بين تز و آنتـي             

كننـد و وعـده جـاودانگي     ها را به وحدت و بـرادري دعـوت مـي            الي كه اسالم و اديان توحيدي همه انسان       ح

  .دهند مي

به اين ترتيب و با اين احوال، كدام انگيزه موجه و قابل قبول براي بـيم  از اسـالم و خـصومت بـا آن از                           

 و دوسـتي،     داد از حـق و حقيقـت      ماند؟ در حالي كه اسـالم، بـا اسـتم           هاي با حسن نيت باقي مي       سوي غربي 

                                                      
  ۸۴ و ۸۳ آيات ۲۸ سوره .١

  )۳۳ (۳۱و ) ۳۲ (۳۰ آيات ۷ سوره .٢
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المللـي پيـشنهاد      اي را براي بازگشت به صلح دائـم و پايـدار و ايجـاد تفـاهم و همكـاري بـين                      وعده و وسيله  

  بينانه انديشيد و كار كرد؟  آيا نبايد در مورد آن به صورت جدي و واقع.نمايد مي

پرسم كه آيا اسالم آن طـور كـه در       گان مي كنم و از هم     ها، باز هم تكرار مي      در انتظار تحقق چنين برنامه    

 ،قرآن و سنت پيامبر و خاندانش آمده است يك خطـر جهـاني اسـت و آيـا در دنيـاي خـود آشـفته حاضـر                          

  ر و تهديد جهاني را دارند؟ط امكان و قصد ايجاد خمسلمانان واقعاً

بـاز هـم بخواهـد      ن چيزي باور نـدارد، مگـر آن كـه غـرب             يجد به چن   به   كس  تصور من اين است كه هيچ     

سياست سلطه بر ساير ملل را تعقيب كند و قصد داشته باشد كه كشورهاي در حال رشد را خفه كـرده، بـا                       

معلـوم  . جـويي نمايـد     ، مسلمانان را دچار رعب و وحشت و وادار به خـشونت و انتقـام                همكاري صهيونيسم 

اهد گرائيد و مـسلمانان و سـاير        طي، حالت جنگ و ترور بيش از پيش به وخامت خو          ياست كه در چنين شرا    

ايـن  . هـر قيمـت از خـود دفـاع خواهنـد كـرد      ه ملل تحت فشار و ستم براي دفاع از شرافت و استقالل خود ب       

  .كند، نه انصاف و انسانيت ها را زنده و هميشگي مي عدالتي است كه خصومت بي

عدالت و انـصاف    تقاد خود را به     كنم كه بيش از پيش ايمان و اع         در پايان، من از مسلمانان نيز دعوت مي       

كيد قرآن اعالم دارند و اين اصول و احكام را در ميان خود و نسبت به هموطنان نيز                  أو بشردوستي مورد ت   

  .المللي مبتني بر صلح و ترقي همكاري و همياري كنند سيس يك جامعه بينأاعمال نمايند و براي ت

  الهدي والسالم علي من اتبع

  مهدي بازرگان

  ۳/۱۱/۱۹۹۳ -  تهران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۴۷۵: شماره

 ۱۰/۰۴/۱۳۷۳:تاريخ

  

  

  اطـالعيه نـهضـت آزادي ايـران

  )ع(پيرامون فاجعه جانگداز عاشورا در حرم امام رضا

  

االئمه عليه آالف    كه منجر به آسيب ديدن حرم ثامن۱۳۷۳حادثة وحشتناك و جنايت جانگداز سي خرداد  

 از زائران گرديد مصيبت بزرگي  نفر و مجروح شدن تعداد بيشتري ۲۰التّحيـّه و الثّناء و كشته شدن بيش از         

آورتر از آن    هاي باوجدان به وجود آورد، مصيبتي دردناكتر و نگراني          براي همه ايرانيان، مسلمانان و انسان     

اي حق مطلب را ادا نمايد يا دل خود را با نثار دشنام و                 با صدور بيانيه   كه نهضت آزادي ايران بتواند صرفاً     

زدگان و هموطنـان تـسليت داده، بـه دنبـال تحليـل               عي و تسليت گفتن به ماتم     نفرين به عامالن فرضي يا واق     

  .انديشي براي تكرار چنين وقايع دردناكي نرود درست قضيه و چاره

 بدين وسيله به محكوم كردن انديشه و عمل عامالن و محركـان ايـن فاجعـه و مـسئلت از درگـاه       ما فعالً 

مصدومان و صبر و اجر براي بازماندگان بسنده كرده، براي          خداوند براي مغفرت و رحمت مقتوالن، شفاي        

كنـيم و اميـدواريم كـه بـه زودي            هاي نظير آن دعا مـي       نجات مردم ايران و جهان از تداوم و تشديد پيشامد         

  .جويانه را داشته باشيم توفيق تقديم يك تحليل همه جانبه و چاره

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۴۷۶: شماره

 ۳۰/۰۴/۱۳۷۳:تاريخ

  

  

  يرانتحليل و هشدار نهضت آزادي ا

  بمناسبت فاجعه جانگداز عاشوراي حسيني در حرم مطهر رضوي

  

خير في كثير من نجويهم اال من امر بصدقه او معروف او اصالح             ال

 و من يفعل ذلك ابتغاء مرضـات اهللا فـسوف نؤتيـه اجـرا               الناس بين

  ١عظيما

  

رمـت حـرم     كـه منجـر بـه آسـيب ديـدن و هتـك ح              ۱۳۷۳حادثه عظيم و جنايت هولناك سي خرداد مـاه          

 مـصدوم شـدن تعـداد بيـشتر و           سالم و كشته شدن بيـست و چنـد نفـر،          وه وال الصل االئمه عليه  حضرت ثامن 

وحشت گروه كثيري از زائران گرديد، مصيبت بزرگي براي همة ايرانيان و هر مسلمان و انسان بـا وجـدان                    

ان بتواند حق آن را ادا نمايد يـا         آورتر از آن كه نهضت آزادي اير       مصيبتي جانسوزتر و نگراني   . بار آورد ه  ب

  گويي به ماتمزدگـان تـسليت داده،    دل خود را به نثار دشنام و نفرين براي عامالن فرضي يا واقعي و تسليت      

  .جويي بليه نرود به دنبال تحليل قضيه و چاره

هـاي    شـود ايـن اسـت كـه چـرا مـسئوالن و مـأموران وزارتخانـه                  سئوالي كه در وهلة نخست مطرح مي      

انـد    ل نتوانـسته  د با وجود تشكيالت و امكانات مفـص       طالعات و كشور و نهادهايي كه مسئول امنيت كشورن        ا

ت آنان بايد منحصر بـه كنتـرل و ايـذاي مخالفـان سياسـي و                آيا مسئولي . قبل از وقوع بنمايند   عالج واقعه را    

  دگرانديشان داخلي باشد؟

ران انجـام نيافتـه و معلـوم نـشده     عامالن و مقـص ادثه و تشخيص قطعي     از آنجا كه هنوز تحليل دقيق ح      

است كه چارة قطعي كار چيست، نهضت آزادي ايران بهتر آن دانـست كـه پـا از محـدودة زمـاني و مكـاني                         

ه را گيرد ـ قـضي   اجعه را نيز در برميفاجعه فراتر نهاده، با ديد وسيعتر و بيطرفانه ـ كه خواه ناخواه خود ف 

بخواسـت خـدا هـشداري بـه          آنجـا كـه شـنونده و مخـاطبي داشـته باشـد،              مورد بررسـي قـرار دهـد و تـا           

هـا،    المللي بدهد، بـدون آن كـه خواسـته باشـد گـزارش              هاي بين   اندركاران ايران و گردانندگان سياست      دست

هاي مقامات رسمي را مورد بحث و ارزيابي و عمليـات و عوامـل نزديـك و مخـصوص               ها و تشخيص    تحليل

  .ض بررسي و قضاوت قرار دهداين فاجعه را در معر

گري انقالبي و برنامة تبليغاتي دولتي را كنار بگـذاريم،            ت تحليل خواهيم براي يكبار هم كه شده سن        ما مي 

هـاي   هـا و بـدكرداري   ها و هزار بار اثبات و اعـالم بدانديـشي   ها و نفرين    كردن دشنام   اي كه جز قرقره     برنامه

اثـري، همـراه بـا      ان نيست و حاصلي جز پاشيدن تخم يأس و بـي          ديگران و مظلوم و معصوم دانستن خودم      

                                                      
 ـ هيچ فايده و خيري در سخنان سري آنها نيست مگر آنكه كسي در صـدقه دادن و نيكـي كـردن و اصـالح ميـان       ۱۱۴/ نساء . ١

  . به زودي خدا به او اجر عظيم كرامت فرمايد مردم طبق مصلحت سخن سري گويد و هر كه اين كار در طلب رضاي خدا كند،
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پرداز را كه اينك به صـورت         شاعران كهنه » دلبر جانانِ «آوِر    مسمط مالل . انگيزي و مرگ خواهي ندارد      نفرت

  :گذاريم زير در آمده است به سازمان صدا و سيما وامي

   من دشمن خونخوار مندشمن خونخوار من برده دل و مال من         برده دل و مال

جانبة رويـداد     ت همه دوستانه و در مقياس جهاني، عيني      بينانه، انسان   كنيم كه با انديشة واقع      و پيشنهاد مي  

هايي   ها و گام    ها و دست    ها و ديده    باشد كه دل  . و عوامل عميق و عواقب وسيع آن را به نقد و تحليل بگذاريم            

 را تحقّـق بخـشيده،      ١» تَنْـصُروا اللَّـه ينْـصُركُم و يثَبـتْ اَقْـدامكُم           ِان«به حركت افتد و خداونـد رحمـان وعـدة           

  .هاي نجات و سعادت را بر روي همگان بگشايد دريچه

  

* * *  
هـا و     يـا فتنـه    هـا و    تاريخ معاصر شرق و غرب شاهد تكرار و تشديد روز افزون كـشتارها و ويرانگـري               

العـاده قـدرت    صومت و خـشونت ـ صـرفنظر از افـزايش خـارق      خـ  فسادهائي است كه در بيرحمي، قساوت،

  .باشد سابقه مي  در تاريخ بشريت تا دو قرن پيش بي هاي نوين ـ سالح

هـاي    خـوئي   تر از همه، فجـايع و درنـده         نزديكتر و حاضر در ذهن مانده     . شواهد مثال يكي و دو تا نيست      

آيـد و نظيـر آن نـه در           كودكـان مـسلمان مـي     هاست كه در بوسني و هرزگوين بر سر مـردان و زنـان و                 صرب

 هـاي  هاي صليبي و نه در برخوردهاي سياسي و مذهبي بين مسلمانان و مسيحيان، حتي در كشورگـشايي      جنگ

  عثمانيان، ديده نشده است، در حالي كه غربيان مدعي دفاع از انسانيت و حقوق بشر بـا خونـسردي تمـام ـ    

فـت  أ حـضرت پـاپ، نماينـده آيـين عفـو و ر     گر قضايا هستند و نظاره  اگر نگوييم با خوشحالي و همدستي ـ 

هـاي    كارانه اسرائيل به سرزمين     تجاوزات بيرحمانه و طمع   . خورد  لرزد و تكاني نمي     عيساي مسيح، دلش نمي   

هـاي وحـشيانه در چنـد         عـام   ها فلسطيني در سايه حمايت اروپا و امريكا با قتل           اعراب و آواره كردن ميليون    

خـود  . باشد جوييهاي متقابل را باعث شده است، شاهد مثال ديگر مسئله مي گريها و انتقام    كه تالفي  دهه اخير 

هـا و   گذار پارلمانتاريسم نيز از اين نـاامني  هاي پايه طلب و انگليسي هاي استقالل   مسيحيان و از جمله ايرلندي    

  .ها مستثني و بركنار نيستند گذاري بمب

يز برادركشي و لجبازي در صفوف افراد هم مـذهب و همـسنگر در مبـارزه    در ميان مسلمانان همسايه ن  

دهد و با هيچ بياني جز عناد با خدا و تبعيت از شيطان        عليه بيگانگان، آبروي اسالم و مسلمانان را بر باد مي         

از همين قرار است منازعات دلخراش دولتيان حاكم و مسلمانان صـاحب اكثريـت مبـارز                . قابل توجيه نيست  

  .هاي بين سنّي و شيعه در قديم است ر مصر و الجزاير كه در مجموع بدتر از جنگها و جدالد

در كشور خودمان و در انقالب اسماً اسالمي خودمان كه اكثريت و رهبري با شيعيان مـوالي متقيـان و                    

دي بـراي   هـاي وحـدت و آزا       ها و عنادها كه روي نـداد و چـه آرمـان             شيفتگان سرور آزادگان است چه انحراف     

! تبـديل نـشد  » همـه بـا مـن   «كـه بـه دشـمني و انحـصارگري     » همـه بـا هـم   «نجات و سازندگي با شعار عمومي   

هـا و شـعارهاي آموختـه در مكتـب            طلبـي كـه شـيوه       خـواهي ونـابودي     هـاي مـرگ     هاي گره كرده و فرياد      مشت

ما با سـردادن    . دا قرين گشت  اهللا و صلوات بر رسول خ     الپرستِي الاِله اِ    ماركسيسم است با كلمه طيبه ضدشخص     

هاي نمايشي براي رفع فتنه از عالم، هم خودمان را در مظان اتهام قرار داديم و هم آب بـه                      شعار و برداشتن گام   

                                                      
  .اگر شما خدا را ياري كنيد، خدا هم شما را ياري كند و ثابت قدم گرداند) ناي اهل ايما( ـ ۷/  محمد.١
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امـروزه جمهـوري اسـالمي      . ريختيم) اسالم فوبيا (ستيزان و مبلغان و مناديان خطر موهوم اسالم           آسياب اسالم 

  . سازش شده استاندازي عليه امنيت جهاني و صلح و گري و سنگ ستيزهايران متهم به قهرماني تروريسم، 

است كه در » جنگ نيايش «يا  » جنگ معابد «سابقه يا كم سابقه ناامني و وحشيگري،          هاي ديگر بي    از چهره 

ميان پيروان مذاهب گوناگون در هندوستان آغاز گرديده و بعد از انقالب اسالمي ايران شدت بيشتري عليـه                 

  .مسلمانان يافته استمساجد 

الرفَـثَ و   «هاي محرم و در زمان        سراي نيايش و آرامش ابراهيمي در ماه        بوديم كه مهمان   همچنين شاهد 

 كه حتي به پشه گزنـده هـم نبايـد آزار رسـاند و لبيـك اجابـت جـز بـه خـداي                        ١»الفُسوق و الِجدالَ ِفي الْحجِ    

الّـرحمن، اسـرائيل،      در مـسجد خليـل    .  خورد مسلمانان گرديد   الشريك به احدي نگفت، چگونه نمايشگاه زد و       

بندد، در افغانستان و پاكستان وهابيـان         بدخواه ديرينه اسالم و مؤمنان، نمازگزاران را به رگبار مسلسل مي          

 باي دريغ ندارند و در جاي ديگـري تخريـ           از كشتار شيعيان به هر بهانه     ) عليهم السالم  ( و دشمنان اهل بيت   

گـذاري در حـرم    هـاي خـونين عليـه معترضـان و بـاالخره بمـب       ادران اهل سنت و سـپس واكـنش    مسجد بر 

  . آفريند فاجعه مي) ع(حضرت رضا

 در معـرض انكـار و   اً غالب پس از بعثت پيامبر بزرگوارشان ـ  نگريم، اسالم و مسلمانان ـ  به تاريخ كه مي

ت و شدت آن مانند زمان حاضر نبـوده اسـت،          اند ولي هيچگاه وسع     آزار مشركان و معاندان اهل كتاب بوده      

انـد و     در حالي كه بسياري از دانشمندان و متفكران با انصاف غرب شهادت به حقانيت و كرامت اسالم داده                 

شان  گريها و اتهامات، بر تعداد پژوهندگان و گروندگان آنان و بر ميزان اخالص          در طول قرون، عليرغم ستم    

  .استشده افزوده 

ي آدمي بر روي كره خاك هيچگاه خالي از خونريزي و ويرانگري نبوده، فتنه و فساد سكه رايـج                   البته زندگ 

هاي دور و شايد ميلياردها سـال قبـل    خوانيم كه در دوران در قرآن كريم مي. ها بوده است   همه عصرها و اقليم   

 از خداونـد     به شگفتي آمده،  شوند    از آفرينش انسان، وقتي فرشتگان از تصميم الهي براي آفرينش آدم آگاه مي            

كننـده ايـن      افتتـاح . پرسـند   پا خواهند كرد مي     سبحان رمز خلقت موجوداتي را كه در زمين فساد و خونريزي به           

در آن زمان نه از استكبار و الحاد جهاني و نه از اختالف طبقـاتي               . اند  ماجرا هم بگفته قرآن دو فرزند آدم بوده       

  .دروني و انساني يعني حسادت عامل قتل يك انسان به دست برادرش شدخبر و نشاني بود بلكه يك عامل 

هايي كه بـه نـام مـذهب در دنيـا             ها و جدال    ها، جنگ   ورزي  كينه  ها،    دانيم كه دشمني    اين واقعيت را همه مي    

. ها بر سر حكومت و مالكيت بوده است         گري  ها و ستيزه    صورت گرفته است به احتمال قوي بيش از درگيري        

زاد، هـاي شـيطاني آدميـ       و در برابر خصلت   ل آدمي چنين است كه هم به خير و هم به شر گرايش دارد               اما د 

كشانده اسـت و      شفقت و خدمت مي    هم عواطف انساني و غرايز ميراث دوران حيواني او را به سوي رحم و             

شـت و محبـت و ايثـار    دعـوت بـه گذ   هاي الهي دائما او را از اختالف و آزار منع نمـوده،   هم پيامبران و آيين  

از آنجا كه مسئله مورد بحث تا حدود زيادي مسئله اسالم و مسلمانان در اخـتالف و جـدال بـا                     . اند  كرده  مي

  .كنيم هاست، در اين باره استناد به متون و معارف ديني مي ساير مذاهب و ملت

مفصل، يكـي از مقاصـد بعثـت     و قرآن، در آيات متعدد و      ٢هل الدين اال المحبه   : فرموده است ) ع(امام باقر 

                                                      
  . ـ در حج روابط زناشويي، كار خالف شرع و جدال ممنوع است۱۹۷/  بقره .١

   آيا دين چيزي جز محبت است؟.٢
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هـم در   . ها بر سر بندگي خدا و جلوگيري از نزاع و خونريزي برشمرده اسـت               رسوالن را حل اختالفات امت    

  )ع( توصيه به دوست داشتن همسايه شده است و هم تعليمات حـضرت مـسيح               )ع(ده فرمان حضرت موسي   

  .من معطوف كرده استفت درباره دوست و دشأعنايت اصلي خود را به بخشش، رحمت و ر

روبرو شوند، قرآن   ) يهود و نصاري  (در دوران مكه، پيش از آنكه تازه مسلمانان با كليميان و مسيحيان             

به مسلمانان هشدار داد كه به زودي از ناحيه مشركان و اهل كتاب آزارها خواهنـد ديـد و اگـر بردبـاري و                        

كيـد  أ بـه مـسلمانان ت      دوران مدينه نيز قرآن مكرراً     در. پيشه كنند به سودشان خواهد بود     ) تقوا(پرهيزگاري  

افكني آنان را با تذكر دادن و تكيه كردن بـر مـشتركات ايمـاني      اهل كتاب، تفاخر و تفرقهاكرد كه در رابطه ب      مي

ايم،   ما به آنچه بر خودمان و بر شما نازل شده است ايمان آورده            « بگويند    و وحدت مسير و مقصد پاسخ داده،      

 آخـرين پيـام قـرآن دعـوت اهـل كتـاب بـه         .١»شدگان به او هستيم      و خداي شما يكي است و ما تسليم        خداي ما 

   ٢.همكاري و همزيستي در سايه پرستش خداي يگانه و خودداري از ارباب و سرور گرفتن يكديگر است

 عـالوه بـر     دارتر و آخرين وصيت پيامبر بزگوار اسالم و قرآن كريم به امت اسـالمي،               از همه اينها معني   

 پيشه گرفتن عدالت و تقوا و همياري و همكاري با آنـان در نيكـي                 گيري و تعدي به دشمنان،      احتراز از انتقام  

  .و پرهيزگاري به جاي بدي و دشمني است

اي اهل ايمان در راه خدا پايدار و استوار بوده گواه عدالت و راستي و درسـتي باشـيد و شـما را عـداوت                    «

 كه از طريق عدل بيرون رويد، عدالت كنيد كه عدل به تقوي نزديكتر از هر عمل است و                   گروهي بر آن ندارد   

  .كنيد آگاه است از خدا بترسيد كه خدا البته به هر چه مي

عدالتي وادار نكند و شما بايـد بـه    و عداوت گروهي كه از مسجد حرام منعتان كردند شما را بر ظلم و بي         …

كاري و از خداوند بترسيد كـه عقـاب خـدا بـسيار       كنيد، نه بر گناه و ستميكديگر در نيكوكاري و تقوا كمك    

   ٣».سخت است

  

  قرآن كجا و عمل ما مسلمانان كجا؟

نه تنها اديان توحيدي بلكه معلمان بشري و بزرگان اخالق و انسانيت در تمام اعـصار و در ميـان تمـام                      

اريـك فـروم، روانـشناس      . انـد   ه و انتقام كرده   ترجيح صلح و صفا بر كين      اقوام، اصرار بر دوستي و ياري و      

هاي خود قرار داده اسـت        اجتماعي معروف معاصر، كه رشد و رفاه جوامع متمدن را وجهه همت و آموزش             

، اديان الهـي و  »دل آدمي «يا  » روانكاوي و دين  «هاي خود مانند      باشد، در كتاب    طرف مي   و نسبت به اديان بي    

يا به اصالح ما (اديان توحيدي . كند گرايانه و خودكامه تقسيم مي      هانه يا انسان  خوا  دنيايي را به دو دسته نوع     

                                                      
منا بالذي انزل الينا و انزل اليكم و الهنا  احسن اال الذين ظلموا منهم و قولوا آ ـ و التجادلوا اهل الكتاب اال بالتي هي ۴۶/ وت ب عنك.١

  و الهكم واحد و نحن له مسلمون

 قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم اال نعبد و النشرك به شيئا و اليتخذ بعـضنا بعـصا اربابـا     ـ ۶۴/  آل عمران .٢

  نّا مسلموناهللا فان تولوا فقولو اشهدوا با من دون

 ويا ايها الذين آمنو كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط و الجرمنكم شنئان قوم علي االّ تعدلوا اعدلو هـو اقـرب للتقـوي                        ـ   ۸/  مائده   .٣

  اتّقوااهللا ان اهللا خبير بما تعلمون

ي لـ وا ع التعـاون وي وكم شنئان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا علي البـر و التقـ  ن و اليجرم… ـ  ۲/ مائده 

   اهللا شديد العقاب انوااهللاثم و العدوان و اتقالا
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 انسان موجودي ذاتـا ضـعيف و         از نظر اين اديان،   . عموما و اصوال انسان گرايند    ) مسلمانان، اديان ابراهيمي  

احب فكـر و  زبون نيست كه در برابر خداوند قادر كوركورانه و از سر العالجي تسليم شود، بلكه انسان صـ  

  .او مختار است كه خدا را بپذيرد يا نپذيرد. باشد قدرت تفكر و اختيار و اراده براي انتخاب مي

در اديـان خودكامـه ـ كـه     . انسان گرايش به خير و شر دارد، ولي به هر حال اوست كه بايد انتخاب كنـد 

االختيـار    اسـت ـ انـسان مـسلوب    وارسـت ها ا بيني  اين نوع اديان و جهانهاي دنيوي خودكامه بر اساس نظام

رهبران، نهادهـا و نماينـدگان اديـان        . اش استبدادي است    شود و خدا اختياردار مطلق بوده، اراده        شناخته مي 

ها، اطاعت و تبعيت مطلق و كوركورانه مردم را           خودكامه با ادعاي نيابت و جانشيني خداوند در ميان انسان         

ب فر ايزدي است و سـلطان سـايه خـدا و پـاپ سـخنگوي خداونـد در                   بر همين پايه، پادشاه صاح    . طلبند  مي

ها و اديـان   بيني ها نيز هر يك به نوعي خداوند و نماينده يكي از جهان         ها و استالين    هيتلرها، موسوليني . زمين

و بـه    نوع آدم جانشين خداوند اسـت و امـر ا           گرا،  خواهانه و انسان    اما از ديدگاه اديان نوع    . اند  خودكامه بوده 

هـا و حتـي       هـا، سـتم     فروم معتقد است كه تنهـا راه جلـوگيري از انحرافـات، ظلـم             . خودش واگذار شده است   

  . خواهانه است خرافات ديني باز كردن راه براي اديان نوع

دوستان و پايبندي نسبي اقـوام        بديهي است كه چنين پندارها، گفتارها و كردارها از ناحيه اديان و انسان            

هـا و     ها شده است و خرابي      خوييها در ميان متدين     ها و درنده    عواطف باعث تعديل و توقف جنگ     به مذاهب و    

  .گرفته است مي عامها غالبا در حمله و هجوم قبايل وحشي صورت  قتل

 بعد از رنسانس اروپا، با پيشرفت چـشمگير تمـدن و اكتـشافات علمـي و بـا رشـد و                      ۲۰ و   ۱۹در قرون   

زنـدگي و دنيـا كـه ملمـوس و          . ل و علم حاكميت عقايد و عواطف را كنـار زدنـد           تحول بشريت، رفته رفته عق    

ــا   ســازي جــايگزين خداپرســتي و  مطبــوع آدمــي و حاضــر در اذهــان و افكــار اســت، و دنياپرســتي و دني

 به منظور عيش و عشرت از نوع قديم و تسلط افراد معدود بر انبـوه       جويي گرديد؛ دنياسازي نه الزاماً      آخرت

مردمان بلكه به مفهوم تمتع معقول و ايجاد تمدن درخشان همراه با تدبير و تـالش در راه سـالمت          ها و     ملت

بايستي در سايه عقل و علم و با كار و كوشش صحيح، نيازها               ملتها و جماعات بشري مي    . و امنيت و عدالت   

هـا،    هـا، فلـسفه     بمكتـ . هاي فردي و اجتمـاعي و نيـز ارزشـها و اهـداف زنـدگي را تعيـين نماينـد                     و خواسته 

ها يكي پس از ديگري از طرف دانـشمندان، متفكـران و رهبـران مطـرح و عرضـه                   ها و انواع ايسم     ايدئولوژي

 ليبراليـسم، سوسياليـسم و        ناسيوناليسم، سيانتيسم،   توان از ناتوراليسم، پوزيتيويسم،     گرديد كه از جمله مي    

  . آور تضاد و تخاصم و تخريب نام برد ك و پيامبيني ماترياليسم ديالكتي باالخره ماركسيسم با جهان

هـا، حـل مـسائل زنـدگي و         ها تامين عدالت، رفاه و ترقي انسان        هدف مشترك و برنامه ادعايي همه مكتب      

خواستند از حقـوق   اي مي هاي ديگر بود و هر يك به گونه رفع مشكالت و موانع آن در برابر طبيعت و انسان 

  .وم در برابر افراد يا طبقات حاكم دفاع كنندها و طبقات محروم و مظل ملت

و تخاصم تنـد و     ) تز  بين تز و آنتي   (بايستي از ديدگاه تضاد اصولي        در مكتب ماركسيسم، اين برنامه مي     

از طريق تخريب و انقالب براي از بين بردن حريف اجرا گردد، بدون دادن امكان يـا اجـازه كمتـرين تفـاهم،                       

صالح و سازش و انتظار آينده يا فرجـام جبـران كننـده، يعنـي درسـت بـرخالف                  تساهل و تحمل يا اميد به ا      

  .بيني و نيكنيازي انسان مرام و منطق اديان الهي و فطرت خوش

ها و اختالفات طبقـاتي حـاكم بـر       عدالتي  هاي متوالي ستمگري صاحبان قدرت و ثروت و بي          بر اثر دوران  
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هاي تحت اسـتعمار و عقـب         بسياري از افكار، چه در كشور     جوامع، روحيه نارضايتي و عداوت و بدبيني در         

. گر و پيشرفته، رسوخ كرده بـود  افتاده و چه در بين قشرهاي روشنفكر و جوان و محروم كشورهاي سلطه    

هـا، طـرز تفكـر فلـسفي و شـعارهاي تخاصـم و تخريـب         به دليل منطق ظاهرا قوي و تبليغات نافذ كمونيست     

يافت و در ايران، عالوه بر زيـر    همه جا پيدا كرده، روز به روز گسترش ميشماري در ماركس طرفداران بي  

دار و جوانان و روشنفكران غير متـدين، در قـشرهاي متـدين ناراضـي و حتـي در ميـان                       شدگان عقده   دست

هاي علمي و علماي مبارز رسوخ كرده بود، به طوري كـه حتـي فروپاشـي شـوروي نيـز تـاثير              طالب حوزه 

. گرايي يا بـدبيني و بـدخواهي بـه وجـود نيـاورده اسـت                يل افكار و يا انصراف از آن نوع چپ        زيادي در تعد  

هاي تضاد و تخاصم يا انتقام و انهـدام و بـا              ها را با گرايش     انصافي خواهد بود اگر نقش موثر چپي        كامال بي 

پـس از پيـروزي     . سوابق مبارزاتي و سازماندهي، در پيـروزي انقـالب و در افكـار رهبـران ناديـده بگيـريم                  

هـا و     كردند كه اگر انقالب و نظام خواسته         بسياري از گردانندگان انقالب و جمهوري اسالمي فكر مي          انقالب،

. ها را تندتر از آنها اجرا نكنند نيروهاي ارزنده جوان به اردوهاي مخالف كشيده خواهند شد            هاي چپي   برنامه

داري غـرب و مطـرح         عليه امپرياليسم امريكا و سـرمايه      گيريهاي خصمانه   جمهوري اسالمي ايران با موضع    

هاي  هاي موجود در ملت    كردن شعارهاي قاطعانه براندازي آنها و نيز پشتيباني و تحريك مبارزات و گرايش            

ريخـت و     مسلمان عليه آنان عمال و ناخودآگاه آب به آسياب تقابل جهاني ميان امپرياليسم و ماركسيسم مي               

  . اي در خدمت ماركسيسم قرار گرفته بود الم به گونهاز اين ديدگاه، اس

تـرين اسـتبداد شاهنـشاهي و درافتـادن           گير انقالب اسالمي ايران عليه كهن       از سوي ديگر، پيروزي چشم    

سـابقه و     مـدار، جـرات بـي         گذار جمهوري اسـالمي ايـران بـا امريكـاي جهـان             جسورانه رهبر انقالب و بنيان    

مسلمانان تحت سلطه يا استعمار دنيا به وجود آورده، همگي خواهان احـراز             هاي خروشاني در ميان       حركت

هاي   اگر انقالب اسالمي ما براي تحقق آرمان      . شخصيت و استقالل و استيفاي حقوق پايمال شده خود شدند         

هاي مسلمان به     طلبانه ملت  هاي حق   اش يعني آزادي، استقالل و جمهوري اسالمي و نيز جنبش           اصلي و اوليه  

هاي القا شده از سـوي خداونـد رحمـان     منان اوليه و بر طبق برنامهؤو راه م) ص(يروي از قيام رسول خدا   پ

رفت كه اين     داشت، اميد مي    هاي متخاصم و تخريب بر آنها سيطره نمي         گري يا انديشه    رفت و ستيزه    پيش مي 

گـر، چـون      شـمنان توطئـه   مبارزات منتهي به موفقيت و سالمت همگان گردد و بـا نـدادن بهانـه بـه دسـت د                   

هاي خشونت و خصومت عليه اسالم و مسلمانان گشوده نشود و اسالم مساوي         اسرائيل، از هر طرف جبهه    

  .معرفي نگردد» خطر جهاني«تروريسم و به عنوان 

طليعه انقالب، ملت ما و مردم جهان در بسياري از كشورهاي شـرق و غـرب چـشم اميـد بـه انقـالب            در

خبرنگاران و پژوهشگران تـشنه نجـات كـه از شـرق و غـرب اروپـا و                  . بدان بسته بودند  ايران دوخته و دل     

هـا و نـشريات    بردنـد و در كتـاب       آمدند خاطرات تحسين و اميد به نجات بـه ارمغـان مـي              امريكا به ايران مي   

دبيني و  هـاي نااميـدي و بـ        هايي كه رخ داد تخم      هاي بعدي و انحراف     اما متاسفانه با تحول   . كردند  منعكس مي 

 نــاظر جــويي در داخــل و خــارج پاشــيده شــد و اينــك كــار بــه جــايي رســيده اســت كــه بايــد دائمــاً ســتيزه

  . نگران آينده باشيمها و شديداً گذاري ها و بمب گري ها، وحشي ها، خرابي ريزي خون

شد   در كشور خودمان بارها شاهد بوديم كه هر زمان كه توجهاتي از سوي مقامات به ايجاد آرامش مي                 

افكـار پديـد آيـد حـوادث شـوم و           رفت كه اميـد و احتمـال برقـراري آرامـش و سـازش در اوضـاع و                     و مي 
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كـه  ) و هـست  (هـايي در كـار بـود          دست. داد  اي از ميهن عزيزمان رخ مي       اي در مركز يا در گوشه       دهنده تكان

  .توزي و خصومت ايجاد كرده، مانع سازندگي و اصالح شود  جو اضطراب و كينهمجدداً

شد كه امكاناتي براي ايجاد تفاهم و تقارب بين جمهوري اسالمي ايـران               قبل از فاجعه اخير هم شنيده مي      

هاي غرب پيدا شده است كه ناگهان بمب در           هايي براي تخفيف اختالفات و خصومت         و همكيشان عرب و راه    

  .به صدا درآمد) ع( اما رضاحرم

* * *  
هاي انس    وضع حاضر ناامني جهان و خودمان در چنگال شيطان        آنچه به اختصار گفته شد تصويري از        

رسد و نگراني نـسبت بـه آينـده روز بـه روز شـديدتر           متاسفانه بوي بهبود فوري به مشام نمي      . و جان بود  

هــا و   هــا، روحيــه اگــر اقــدام عمــومي و جمعــي صــورت نگيــرد و تغييــر محــسوس در انديــشه . شــود مــي

تا زمـاني كـه قـصد و قـرار بـر            . اميد و انتظار وضع بهتري را داشته باشيم       توانيم    مان ندهيم نمي    هاي  روش

هاي گذشـته     تضاد، تخاصم، تخريب و براندازي باشد، مسلما به جايي و به چيزي جز ادامه و تشديد جريان                

  هـاي مـا تغييـري در خودمـان و مقاصـد و مـسيرهايمان نـدهيم،                  نخواهيم رسيد و تا هنگامي كه ما و طرف        

ِان اَهللا ال «ه جهان ـ كه نامش را خواه خدا بگذاريم و خواه جبر تاريخ و قانونمندي طبيعت ـ بـه حكـم     گردانند

وا ما ِباَنْفُِسِهمغَِيرتّي يم حما ِبقَو غَِيرتغييري در حال و روزمان نخواهد داد ١»ي .  

* * *  
 و ادعاهاي مقاماتمـان نيـز اسـالمي و    اند و حكومت و نظاممان از آنجا كه اكثريت مردم ايران پيرو قرآن  

هاي اسالمي و قرآنـي را جـستجو          حل  بينيم كه با منطق قرآن سخن بگوييم و راه           ما بهتر آن مي    ،قرآني است 

هـاي   اگر ديگـران راه . كه عقل آزاد و انديشه علمي و عملي را انكار يا فراموش كنيم   و مطرح نماييم، بدون آن    

  .برند با رغبت و منت پذيرا خواهيم بود د و به كار ميتر را سراغ دارن بهتر و آسان

هـاي زيـر را بـه         هـا و سـفارش      به نظر ما خداوند عزيز حكيم يا توانمند خرمنـدي كـه در كتـابش داللـت                

قصد شوخي و شـعربافي نداشـته اسـت و لـذا جـا              ) نعوذ باهللا ( جدي است و     نمايد، كالمش كامالً    عالميان مي 

  :  كنيمدارد كه در آن دقت و تدبر

  ):كه در صدر مقال آمده است( سوره نساء ۱۱۴در آيه 

 و من يفعل ذلك ابتغاء مرضات       الناس بينخير في كثير من نجويهم اال من امر بصدقه او معروف او اصالح              ال

   اهللا فسوف نؤتيه اجرا عظيما

  : سوره فصلت۳۵ و ۳۴در آيه 

اذاالذي بينك و بينه عداوه كانَّه ولي حميم و يلقيهـا  و ال تستوي الحسنه و الالسيئه ادفع بالتي هي احسن ف        

اال الذين صبروا و مايلقيها اال ذو حظ عظيم
٢

  

  ): ذكر شدقبالًكه ( سوره مائده ۸در آيه 

هو اقرب للتقوي    اعدلوا   يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين هللا بالقسط و اليجرمنكم شنئان قوم علي اال تعدلوا              

                                                      
  . ـ همانا خدا وضعيت هيچ قومي را دگرگون نخواهد كرد تا زماني كه خود آن قوم حالشان را تغيير دهند۱۱/  رعد .١

ست، دوست صميمي   نتان دشمني ا  ابدي را به بهترين شيوه از خود دفع كن تا آن كس كه مي             .  هرگز نيكي و بدي يكسان نيستند      .٢

رسند جز صاحبان بهـره عظـيم    رسند جز اين كساني كه صبر پيشه نمايند و به اين مقام نمي     وليكن به اين مقام بلند نمي     . تو گردد 

  )از اراده و شخصيت(
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   خبير بما تعلموناتّقوااهللا ان اهللاو 

  ): ذكر شدقبالًكه ( مائده ۴در آيه 

كم شنئان قوم ان صدوكم عن المـسجد الحـرام ان تعتـدوا و تعـاونوا علـي البـر و التقـوي و                 نو اليجرم  …

    اهللا شديد العقاب انثم و العدوان و اتقوااهللاالالتعاونوا علي ا

* * *  
 

  پيشنهادهاي ما

 بيان كرديم پيشنهاد كلي ما به ملت و دولت          رسد و فوقاً    به نظرمان مي  بر اساس نقد و تحليل عمومي كه        

  :ت حاكمه اين است كهئايران به ويژه به مقامات هي

بدون كمترين گذشت و انصراف از حقوق و حيثيت و استقالل ملت ايران و بدون كوچكترين بازگشت يا                  

 اساسي، سياست عمـومي و رفتـار و روابـط           عدول از اصول و احكام اسالم يا اهداف اوليه انقالب و قانون           

جمهوري اسالمي در برابر ملت ايران و مـسلمانان و ممالـك جهـان از حالـت ضـديت و خـصومت و قـصد                        

انگيزي خارج شده بر پايه قرآن و سنت و عترت رسول خدا، در راه خدمت و خير رسـاندن                     براندازي و فتنه  

خـط مـشي عـدالت و وحـدت و     . اري و جنگ اسـتوار گـردد  ك به عالم انسانيت و همكاري صادقانه عليه ستم 

هـا    هـا و دولـت      المللي را اتخاذ كرده، به حاكميت ملت        احسان و رعايت حقوق و قوانين اساسي و تعهدات بين         

هاي قانوني مربوط احترام بگذاريم و نيت و تالش همگان بـر جلـوگيري از تجـاوز و پـشتيباني از                       در قلمرو 

هـاي تكـراري و در عـوض          به جـاي بدانديـشي و بـدگويي       .  و مكان استوار گردد    تجاوزشدگان در هر زمان   

نگري و توكل بر مبدا رحمت و حق خـود     بيني و آينده    جوئي، با خوش    س و كينه  أدعوت به دشمني و تقويت ي     

 به صورت جمعـي، علنـي    المللي كرده، هاي همكاري و همزيستي و در جوامع بين       را بيش از پيش وارد جرگه     

  .نوني به مقابله با تجاوزپيشگان و مطالبه حقوق خودمان و ديگران بپردازيمو قا

هاي شكست خورده و زخـم ديـده آلمـان و ژاپـن بعـد از                  همانند شوروي بعد از انقالب اكتبر و نيز ملت        

ها و ترقي     هاي مثبت را برگزيده، با صبر و فعاليت به ترميم نقاط ضعف و خرابي               جنگ دوم جهاني كه شيوه    

  . شان و افزايش توليد و توان خودشان پرداخته و كمر حريفشان را شكستند، عمل كنيم يهاوركش

هاي شوروي سابق، كوشش براي صدور فيزيكي و تحميـل انقـالب              برخالف تعليمات ماركس و سياست    

و يا تبليغ نادرست اسالم و انقالب در كشورهاي همسايه و نقاط ديگـر جهـان نورزيـده و جـدال و جنجـال                        

 جعلْنـاكُم اُمـه     ذلكو كـ  «و بـه حكـم      ) ص(فتن از رسول خدا     عليه اسالم و ايران بر نيانگيزيم، بلكه با الگو گر         

روي شـاهد و    تـالش كنـيم كـه امـت ميانـه     ١»هيداًالرسولُ علـيكم شـ   النّاس و يكُون وسطاً لتكونوا شهدآَء علي 

سعادت شود تا ديگران بـه طـور طبيعـي و از      واسطي باشيم و كشور و ملتمان نمونه عدالت، رفاه معقول و            

رسـول خـدا نيـز    . مان الگو بگيرنـد ان روي آورند و از افكار و اعمال   م   ميل و اشتياق به سوي ما و انقال        روي

ماموريتي نداشته و غير از الگـو شـدن و          ) نه تبليغ و تحميل   (جز دعوت آزادانه به سوي خدا و تذكر و ابالغ           

  .راهنمايي كاري نكردند

* * *  

                                                      
 و نمونـه باشـيد   قرار داديم تا براي جهانيـان الگـو  ) در گفتار و كردار(سان شما را امتي ميانه و معتدل   ـ و ما بدين ۱۴۳/  بقره .١

  .چنانكه پيغمبر را گواه شما كرديم تا شما از وي بياموزيد
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  :كنيم و اما به تفصيل و تفكيك، پيشنهادهاي زير را عرضه مي

  

   در داخل كشور و در برابر ملت ايران-۱

حاكميت با همه اقشار ملت كه مالكـان و حاكمـان اصـلي كـشورند صـميمانه و صـادقانه عمـل كـرده و                 

هـا و حقـوق       تـه، آزادي  قيوميت و انحصارگري و تبليغات غيرواقعي را كنار بگذارد؛ راه عدالت در پـيش گرف              

بديهي است كـه بـا   . هاي انساني برابري و برادري را براي همگان رعايت نمايد       قانوني ملت و به ويژه ارزش     

ورزي و خـارج از حـدود      ياغيان و تجاوزگران و مجرمان بايد برخورد قانوني بشود ولـي نـه از روي كينـه                

 پيـروزي انقـالب برنگـرديم جـز سـرنگوني و            اگر ما به وحدت و صميميت روزهاي قبـل از         . قصاص و عفو  

تـوان    تنها با دادن آزادي و حقوق قانوني به ملـت مـي           . اي نخواهيم داشت    نابودي براي حاكميت و ملت بهره     

هـاي كنـوني يـا آينـده را           ها و پرتگـاه     بست  انتظار همكاري صميمانه، فراگير و همه جانبه ملت و نجات از بن           

خيل عظيم آوارگان   .  و مذهبي خود و نيروهاي مبارز اعالم صلح و آشتي كنيد           بياييد با مخالفان ملي   . داشت

نامه و مطمئن ساختن آنان از        پراكنده در جهان و نيروهاي انساني ارزنده متخصص و مدير را با دادن امان             

هـد  شان به آنها بـاز پـس داده خوا          كه مزاحمت و طرح دعوا و خصومتي عليه آنان نشده و اموال قانوني              اين

شد به آغوش ميهن و خانه و كاشانه خود بازگردانيد تا با دلگرمي و محبـت و بكـار انـداختن اسـتعدادها و                        

  .شان در استخدام و استفاده ايران قرار گيرند هاي سرمايه

  هاي مسلمان ها و دولت  در خارج از كشور و در برابر ملتـ۲

ظـم و سـاماني خداپـسندانه بـه روابـط درونـي             آنگاه كه در مورد بند اول موفق شديم و توانستيم كـه ن            

هـايي بـراي    خودمان بدهيم، به سراغ خارج از كشور برويم، اختالفات مسلكي يا سياسي و ملي را دسـتاويز          

و اعتَـِصموا ِبحبـِل اِهللا جميعـاً و    «بـه حكـم  . جدايي و جنگ قرار نداده، در پي بدگويي و آزار ديگران برنيـاييم       

سازش و همكاري همـراه بـا درايـت و دوسـتي و محتـرم شـمردن حقـوق و حـدود و حاكميـت                          ١»التَفَرقُوا

انتظار نداشته باشيم كه ديگران در هر كار مانند مـا           . كشورها را بر بدانديشي و بدگويي و قهر ترجيح دهيم         

نـان پـشتيباني    هـاي فداكارانـه آ      هـا و مقاومـت      طلبانـه ملـت     البته بايد از مبارزات حق    . فكر كنند و عمل نمايند    

گزينند جلو    عقيدتي و عملي بكنيم ولي مواظب باشيم كه كاسه داغتر از آش نشده، از آنچه اكثريت آنها برمي                 

در هر حـال  . ها ننماييم هاي خصمانه عليه دولت گيري ها و صاحبان حق، موضع     نزنيم و در طرفداري از ملت     

  .و نيز جدال احسن را مدنظر داشته باشيم» وا علَي االِْثِم و الْعدواِنتَعاونُوا علَي اْلِبر و التَّقْوي و التَعانُ«

  مخـصوصاً  هـاي توحيـدي،   اي كـه غـده چـركين امـت       در زمينه رفع اختالفات مـذهبي و مناقـشات فرقـه          

مسلمانان، بوده است نه تنها با گفتار و تظاهر بلكه با كردار صادقانه و تحبيب و تاليف قلـوب نقـش مفيـد و                     

  .ثر ايفا كنيممو

را بـه  » دارالتقريب بين المذاهب االسالميه«يك بار قبل از زمان عبدالناصر، علماي مصر و جامعه االزهر،       

ثري در  ؤهاي م   دانيم كه چه گام     گذاري كردند و مي     منظور نزديك ساختن مسلمانان پيرو مذاهب مختلف پايه       

اكنون شما نيز بياييـد  . بود) شيعه(شدن فقه جعفري اين راه برداشته شد كه يكي از آنها به رسميت شناخته          

هـاي   با احياء و گسترش چنان نهادي تفاهم و همكاري بيشتر و مؤثرتر با دانشمندان و مقامـات دينـي فرقـه          

                                                      
  .هاي متفرق نرويد  ـ و همگي به رشته دين خدا چنگ زده و به راه۱۰۳/  ال عمران .١
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مذهبي ايجاد نمـوده، هـم وحـدت و بـرادري عميـق در امـت محمـدي برقـرار سـازيد و هـم از منازعـات و                             

دهـد و بـر       هاي مختلف براي ايجاد تفرقه ميان سني و شيعه روي مي            بهانهتحريكاتي كه هر از چند گاهي به        

  .كشد، جلوگيري كنيد  و بدتر از آن مي گذاري هاي بيگانه، كار به بمب هاي خودي و توطئه اثر عصبيت

سيس نهادهاي دائم به    أ قدم شده، براي ت     در زمينه سياسي و اختالفات ارضي و غيره نيز اگر ايران پيش           

هـاي     صميمانه از كليه كشورها و ملت       طرح و بررسي و ايجاد تفاهم درباره مسائل و منافع مشترك،          منظور  

 پـيش نخواهـد     دهد يـا اصـالً      مسلمان دعوت كند، بسياري از مشكالت و منازعاتي كه در حال حاضر رخ مي             

  .تر و زودتر حل خواهد شد آمد و يا در صورت بروز، آسان

دي تشكيل نداده يا الاقل نهادها و مجـامعي نظيـر سـازمان ملـل متحـد،        چرا كشورهاي اسالمي امت واح    

 بـراي خودشـان نداشـته باشـند؟ و چـرا            …شوراي امنيت، كميسيون حقـوق بـشر، ديـوان داوري الهـه و              

دانـد دعـوت       مقتدا و محرك مسلمين جهان مي       جمهوري اسالمي ايران كه خود را به پيروي از بنيانگذار آن،          

  المللي ـ نباشد؟ ل چنين نهادهايي ـ بدون كنارگيري از نهادهاي موجود بينكننده براي تشكي

   اعم از ديني و اعتقادي و يا سياسـي و اداري،  هايي، با حضور و شركت فعاالنه در چنين مجامع و تشكل     

اميد زيادي خواهد رفت كه هم با شنيدن اعتراضات يا نظرات ديگران، متوجه جهـل و خطاهايمـان شـويم و                     

ثرتر مطرح كنيم و نيـز در       ؤ بتوانيم اشكاالت و ايرادهايي را كه بر ديگران وارد است به صورت بهتر و م               هم

  . بگيريمدهد انگيزي را كه در كشورهاي اسالمي روي مي حد امكان، جلوي دعواهاي ننگين و كشتارهاي اسف

  ها  در برابر ساير كشورهاي جهان و ابرقدرت-۳

دهـيم    يعني همگي خانواده واحدي را تشكيل مي      .  جهان انسانند و فرزند آدم     فراموش نكنيم كه همه مردم    

  رود ارتباطـات بـين آحـاد بـشر،     هر چه تمدن به پيش مـي . كنيم كه در خانه مشتركي به نام زمين زندگي مي     

ا اعتنـ   توانيم و نبايد جدا از ديگـران و بـي           ما نمي . گردد  ها بيشتر مي    ها و ضرورت همكاري     اتصال سرنوشت 

توزانـه در برابـر ديگـران اتخـاذ كنـيم زيـانش بيـشتر بـه                   اگر مواضع خصمانه و كينـه     . نسبت به آن باشيم   

اسالم هم كه امر بـه دشـمني        . انگيزي سودي نخواهيم برد     خودمان خواهد رسيد و از محكوم كردن و نفرت        

خَيـر اُمـٍه اُخِْرجـتْ     «و امـتش    » لْعالَمينرحمه لِ « پيامبرش    ،»…ها النّاس يا اي « كتابش منادي    ،با خلق خدا نكرده   

  .باشد مي» …ِللنّاِس يدعون ِالَي الْخَيِر

ها، نبايد ضـعف و خودبـاختگي يـا     ها و ابرقدرت  به ويژه پيشرفته ها و كشورها،    ساير ملت   برابر البته در 

  حتـي، .  شجاعانه دفاع نكنيم   مان  مان را با صراحت نزنيم و از حيات و حقوق           تسليم و تمنا نشان دهيم، حرف     

ننـد و از    ك  هاست كه بر روي آيين، فرهنگ و اوضاع و احوال ما تحقيق و تفحص مي                همان طور كه آنها سال    

هـاي    برند، چرا مـا روي آنهـا كـار و مطالعـه نكنـيم و راه                 هاي زيادي مي    شان بهره   تها و اكتشافا    اين آگاهي 

ر، اختراعـات، اكتـشافات و مصنوعاتـشان        ا كنـون از علـوم، افكـا       ارتباط و استفاده را نجوييم؟ كما اينكـه تـ         

البتـه تهـاجم و غـارتگري از ناحيـه اسـتعمارگران و ابرقـدرتها زيـاد                 . مان شده است  هاي زيادي نصيب    فايده

هـا و تقـصيرهاي       وجود داشته است كه مقداري ناشي از فطرت و عادت بـشري، مقـداري ناشـي از خيانـت                  

. جه ضعف و ناتواني يا عدم وجود جوش و جنـبش سـازندگي در مـا بـوده اسـت       خودمان و مقداري هم نتي    

انديشي از ميان آنان رخت بربسته، همـه سـراپا      معذلك چنين نيست كه انصاف و عدالت يا منطق و مصلحت          

هاي زيـر سـتم    هايي به سود ملت  گام ها نگشوده، گويي و دفاع از حقانيت      عناد و سوء نيت بوده، زبان به حق       
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  .ها در رد و رفع اتهامات عليه اسالم و اثبات اصالت و كرامت آن ننوشته باشند ستعمار برنداشته و كتابو ا

هاي ناشي از ضعف و زبوني را تـرك           هاي بدگويي و بدخواهي يا لجبازي و ناروايي         الزم است كه شيوه   

المللـي بـيش از       وقي بـين   فرهنگي، اقتصادي و حق     كنيم و با ورود و مشاركت در مجامع و نهادهاي سياسي،          

بـدين گونـه، دفـاع از حقـوق     . پيش به ايجاد ارتباط و همكاري در حل مـسائل و مـشكالت جهـاني بپـردازيم     

هـا و     هـا، دسيـسه     تري انجام خواهد يافـت و بـه توطئـه           خودمان و بيان نظرات و دعاويمان به وجه شايسته        

ايد به خاطر اعتـراض بـه خطاهـاي ديگـران و حفـظ              اما نب . تر خواهيم شد    ها آگاه   ها و ابرقدرت    مطامع قدرت 

هاي ديگران را مجوزي بـراي خلـف عهـدهاي خـود          حقوق خودمان در چنين مجامعي حضور يابيم و تخلف        

حتـي بايـد بخـواهيم و بكوشـيم كـه           . قرار دهيم، بلكه بايد هدفمان برقراري عدالت و احقاق حقوق عام باشد           

ها در كشورهاي     هاي برخي از دولت     ها و دخالت    لوگيري از توطئه  فصل جديدي در همكاريهاي ملتها براي ج      

  .فجيعانه بسته گرددو هاي ناجوانمردانه  هاي تروريسم و شيوه ديگر باز شده، راه

هـاي گويـا،      هـا، زبـان     خوشبختانه امروزه بر اثر آزادي افكـار، اجتماعـات و سـهولت ارتبـاط بـين ملـت                 

بـيش از   . ها خيلي بـيش از گذشـته وجـود دارد           ق پايمال شده ملت   هاي دفاع از حقو     هاي شنوا و تشكل     گوش

شـوند    گزاري و فداكاري مي جو و خيرخواه داوطلب دفاع و خدمت       هاي انسان دوست، حق     پيش افراد و گروه   

  .و راه براي ارائه حقايق و واقعيات و مطالبه حقوق بازتر شده است

* * *  
موج آتشين و وسيعي كه عليه مسلمانان به راه انداخته، اسالم           آيا نبايد در برابر شايعه شيطاني جديد و         

هـاي آزادي   ها و نهضت اي حركات و عمليات ناروا در انقالب  معرفي كرده و به استناد پاره     » خطر جهاني «را  

بخش، اسالم را مساوي تروريسم و مخالف دموكراسي، آزادي، امنيت و آبادي قلمداد نموده، بخش وسيعي          

كنند، كاري كرد و چنين تصور نمود كه با تكذيب و شـكايت           تشنه خون و خواهان نابودي ما مي      را  از جهان   

ها گشوده خواهد شد؟ آيا بهتر نخواهد بود كـه مـا              ا تشديد خصومت و قرار گرفتن در اردوي دشمن عقده         ي

هاي درگيـر    هاي جمعي بيگانگان وارد شويم و مجالس و محافل مشترك تشكيل دهيم تا طرف               نيز در رسانه  

پـرده    هـاي پـشت     و دعاوي خود را مطرح كنند، اتهامات، تبليغـات و توطئـه           بتوانند منصفانه و محققانه داليل      

ها بيان گردد و باالخره مبرا بـودن اسـالم و سـاير اديـان                 حقانيت نهضت ها و داليل      روشن شود و خواسته   

هـاي آزادي، انـسانيت و عـدالت بـا            زمينـه ها و برعكس، پيشگام بودن اديان مـذكور در           الهي از چنين نسبت   

استناد به اعترافات و اظهارات بزرگان غير مسلمان يا غير مذهبي ثابـت شـود، ضـمن آن كـه اعتراضـات و                       

هاي تفاهم و سازش جستجو گردد و به طور خالصه، همان             هاي مقابل نيز شنيده شده و راه        ايرادهاي طرف 

 صـلح و      عـدالت،   اند همگـان بـراي برقـراري آزادي،         هنمايي كرده هاي آسماني را    طور كه قرآن و ساير كتاب     

  گام شويم؟ صدا و هم امنيت در جهان و برادري بشريت هم

  

كُمتْ اَقْدامثَبي و كُمنْصُرا اَهللا يوتَنْصُر ِان  

  نهضت آزادي ايران

  

033



  
  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۴۷۶: شماره

 ۰۳/۰۹/۱۳۷۳:تاريخ

  

  

  

   بازداشت سرتيپ عزيزاهللا اميررحيميبهاعتراض 

  

   براي دفاع از قانون و آزادياي الهي و ملي وظيفه

  

  هموطنان شرافتمند، 

نـشر  «به احتمال زياد خبر بازداشت غير منتظره سرتيپ بازنشسته عزيزاهللا اميررحيمي را كه بـه اتهـام                  

صورت گرفته و ظاهرا توأم بـا تـوهين و آزار بـوده اسـت، خوانـده يـا                   » اكاذيب، اعتياد و عدم تعادل رواني     

 ۲۸هاي او كه از دير زماني يعنـي قبـل از كودتـاي         ها واعتراضيه   ها، اعالميه   ه با نامه  ايد و بعيد است ك      شنيده

، در دوران مبارزات ضد استبدادي بعد از ملي شدن صنعت نفت براي آزادي، استقالل و عـدالت و                 ۳۲مرداد  

كـاء بـه پـشتيباني      پس از پيروزي انقالب اسالمي عليه اختناق وسوء مديريت، يكّه و تنها با توكل به خدا و ات                 

  .فرزند ايشان نيز در همين رابطه بازداشت شده است. كرده است آشنايي نداشته باشيد ملت منتشر مي

هاي   اي كه عليه كيفرخواست     قبل از انقالب، سرهنگ اميررحيمي با دفاعيات شجاعانه و حمالت جسورانه          

قـوقي حـق بزرگـي بـر گـردن نهـضت       با ابداع يـك روش ح  و كرد هاي نظامي فرمايشي مي   ساواك و دادگاه  

لشَّهاده و من يكْتُمها    اوالتَكْتُموا«كند كه ما به حكم        آزادي و احزاب ملي آن زمان پيدا كرد، حقي كه ايجاب مي           

  هقَلْب آثـِم اي كـه بـراي قلـب حقـايق           شهادت دهيم كه چنان اتهامات، شايعات، يا تبليغـات ناجوانمردانـه          » فَِانَّه

توانـد دربـاره آقـاي اميررحيمـي صـادق باشـد و               خواهان وانتقادگران معمول شده است نمي       زاديدرباره آ 

  .كند هاي نامبرده خالف آنها را ثابت مي دفاعيات و فداكاري

ت حاكمه  ئنهضت آزادي ايران بر اساس رسالت هميشگي خود در دفاع از قانون و آزادي بار ديگر به هي                 

هاي مغاير با شرع و قانون براي سـركوب مبـارزان سياسـي     اده از شيوه دهد كه استف    نصيحت و هشدار مي   

ايـن كـه هـر گـاه يـك مخـالف يـا دگرانـديش سياسـي نامـه يـا اعالميـة                        . به صالح دين و ملـك و ملـت نيـست          

آميزي منتشر كند يا مطلب انتقادي تندي بگويد، عالوه بر دستگيري و رفتـار خـالف شـرع و قـانون بـا                         اعتراض

 بدون آن كه در دادگاه صالحي اثبات شده باشـد بـه او زده         …يي از قبيل اعتياد، انحراف اخالقي و        ها  وي، تهمت 

انتظـار نهـضت    . شود، حاصلي جز از بين بردن اعتبار حاكميت و نظام جمهوري اسالمي ايـران نخواهـد داشـت                 

و عدالت كه مرتبـاً تبليـغ       آزادي و مصلحت نظام اين است كه هيأت حاكمه الاقل براي اثبات ادعاي وجود آزادي                

  . نسبت به رفع توقيف، اعاده حيثيت و عذرخواهي از تيمسار اميررحيمي اقدام نمايدشود، سريعاً مي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۳آذر ماه 
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   پيرامون مصاحبه راديو صداي ايران با آقاي دكتر يزدي در آمريكااطالعيه

  هم ميهنان عزيز، 

قاي دكتـر ابـراهيم يـزدي در آمريكـا،          پيرو مصاحبه و سخنراني آ    

الحال، نقـل مطالـب       تحريف سخنان ايشان توسط يك نشريه معلوم      

آن نــشريه توســط راديــو اســرائيل و غنيمــت شــمردن فرصــت از 

سوي مغرضان خارجي و داخلي براي حمله و فحاشي بـه نهـضت      

اي از طرف آقاي دكتر         آزادي ايران و سران و اعضاي آن، اطالعيه       

تشر شده است كه با توجه به احتمـال عـدم درج تمـام يـا                يزدي من 

هـاي جمعـي داخلـي، نهـضت آزادي           هـايي از آن در رسـانه        قسمت

  . رساند ايران متن كامل اطالعيه را به شرح زير به اطالع عموم مي

  

*   *   *  
  

مي ايـران،   به دنبال مصاحبه راديو صداي ايران در امريكا با اينجانـب بـه منظـور دفـاع از انقـالب اسـال                     

يـك گـروه مـستقل    (تشويق ايرانيان به بازگـشت بـه كـشور و سـخنراني در شـوراي سياسـت خاورميانـه                 

هـاي اسـالمي بـه منظـور دفـاع از اسـالم و حقانيـت                  به دعوت شوراي مزبـور، پيرامـون جنـبش        ) تحقيقاتي

كه بـه   ) حيات چاپ لندن  ال(هاي عربي     هاي اسالمي و مقابله با ترس موهوم از اسالم، يكي از روزنامه             جنبش

افكني ميان مسلمانان شهره آفاق است مطالبي از قـول اينجانـب نقـل     دشمني با انقالب اسالمي ايران و تفرقه     

اسـاس و كـذب محـض        كرده است و بخش فارسي راديو اسرائيل آن را پخش نموده است كـه بـه كلـي بـي                   

  . باشد مي

بـرخالف آنچـه نقـل شـده        . دازي نظام كنوني است   يكي از موضوعات تحريف شده به عنوان نمونه، بران        

با برانـدازي در ايـران مخـالف    ) و اينجانب (است موضع اعالم شده اينجانب اين بود كه نهضت آزادي ايران            

بلكـه راه نجـات انقـالب و جمهـوري اسـالمي را مبـارزه       . دانـيم  بوده و حتي آن را به نفع ملت و مملكت نمي      

 منظور تغييرات و اصـالحات از طريـق اجـراي اصـول مـصرحه در قـانون                  آميز به   سياسي قانوني مسالمت  

دهـد كـه از طريـق         از جمله اينكه اصول فصل پنجم قانون اساسي به مردم اين حق را مـي              . دانيم  اساسي مي 

نظر موافق يـا مخـالف خـود را         ) رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي     (مشاركت در انتخابات ادواري     

مات مسئول نشان دهند و تغيير و تبديل زمامداران از طريق آراء آزاد مردم بـه معنـاي   نسبت به عملكرد مقا 

  .باشد تغيير نظام نمي

ايـم و همچنـان        بر اين سياست با صداقت و صراحت اصرار ورزيـده          ما طي سيزده سال گذشته مستمراً     

هاي ضـدانقالب و      ز گروه عالوه بر اين، بر خالف تصور و عملكرد آن دسته ا          . بر اين خط مشي باقي هستيم     

كيد داريم كه سرنوشت كـشورمان نظيـر دوران قبـل از            أاند، ت   كه به بيگانگان متوسل شده    خواهان براندازي   
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گردد بلكـه حـل مـشكالت كنـوني و تغييـر و        هاي بيگانه تعيين نمي     انقالب در خارج از كشور و توسط قدرت       

هاي وفـادار بـه        قشرهاي ملت و همه نيروها و گروه       بهبود و اصالح تنها از درون مملكت و با مشاركت همه          

هاي انقالب اسالمي چه در درون حاكميت و چه دگرانديـشان و مخـالفين بيـرون از حاكميـت ميـسر                       آرمان

  . باشد مي

  .با سالم بر هر آن كس كه حق گويد و از تكاپوي خويشتن حقيقت جويد

  دكتر ابراهيم يزدي

 ۱۳۷۳ آبان ۳۰

  

036



  
  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

   ١٣٤٠تاسيس 

  

  ن بستري شدن آقاي مهندس بازرگاناطالعيه پيرامو

  

رسـاند كـه ايـشان        بدينوسيله به اطالع دوستاني كه جوياي حال جناب آقاي مهندس بازرگان هستند، مي            

انـد و بـه شـكر خداونـد، بـا             اي آزمايشها و معاينات چند روزي در بيمارستان بستري شده           براي انجام پاره  

  .ار است كه به زودي از بيمارستان مرخص شونددريافت نتايج آزمايشها نگراني رفع شده و قر

  

  دفتر جناب آقاي مهندس بازرگان

  ۱۳۷۳ آذر ۱۷
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  »احزابي كه نبايد قانوني شوند«نامه به روزنامه كيهان در مورد مقاله 

  

  

  سردبير محترم روزنامه كيهان

شكوهي تحت عنوان   اي به قلم آقاي علي         روزنامه شما مقاله   ۲۶/۸/۷۳ مورخ   ۱۵۲۱۰ شماره   ۶در صفحه   

و  درج شده بود كه چون مشحون از افترا و تهمت عليه نهضت آزادي ايران             » احزابي كه نبايد قانوني شوند    «

ن عـدل و  يرهبران آن به ويژه آقاي مهندس بازرگان بود، خواهشمنديم بر اساس قـانون مطبوعـات و مـواز    

  .ج شود در همان صفحه درانصاف مقرر فرمائيد كه جوابيه زير عاجالً

 احـزاب و  وايـن اسـت كـه نويـسنده ناشـناس نهـضت آزادي را جـز        ) و اعـالم جـرم    ( اولين اعتراض    -۱

بـه سـفارش بيگانگـان بـه وجـود          «هايي دانسته است كه به زعم ايشان          هاي وابسته مزدور يعني گروه      گروه

سب قـدرت در راسـتاي      اند، خود را كانديداي كـ       هاي دشمنان عمل كرده     اند، منطبق بر مواضع و ديدگاه       آمده

انـد، افـراد و عناصـري از          اند، در مبارزه بـا اسـتبداد بـه اسـتعمار پنـاه بـرده                ها نموده   تامين منافع ابرقدرت  

صه، ابزارهاي سياسي داخلي ولـي      اند و خال    شان، مرتبطين خوب امپرياليستها بوده      هاي باالي تشكيالتي    رده

  ».شوند با كاركردي به سود بيگانه و خارجي محسوب مي

هاي آقـاي      نكته اصولي دوم اين است كه نويسنده براي اثبات ادعاي خود استناد و استشهاد به گفته                -۲

 در  اش را بنـابر آنچـه       دكتر كريم سنجاني يعني همان شخصي نموده است كه نويسنده ايشان و دارودسـته             

 آورده است از وابستگان و عالقمندان سياسي بيگانگان و مايل به خوش رقصي براي آمريكائيان                هآخر مقال 

براي پيشي گرفتن بر حريف در مسير وابستگي به بيگانه صحبت كرده است ولـي                دانسته، از تالش نامبرده   

تر سنجاني را همچـون وحـي       عليرغم چنين توصيف و تعريفي، اظهارات نقل شده از كتاب خاطرات آقاي دك            

ي وارد كردن اتهام عليه نهضت آزادي تلقي كرده است، در حالي كه از نظر شرعي و                 امنزل و سند قطعي بر    

  .باشد مردود و غيرقابل اعتبار مي) البته به زعم نويسنده(قانوني شهادت يك نفر غير عادل و فاسق 

بايستي اظهارات يـا اتهامـاتي        ءنيت بود نمي  طرف و فاقد سو      اگر نويسنده مقاله شخصي صادق و بي       -۳

 از طرف آقاي دكتر سنجابي به نهضت آزادي ايران و آقاي مهندس بازرگان وارد شده و دبير كل   را كه قبالً  

 از طريق صدا و سيماي جمهوري اسالمي و برخي از نـشريات، واقعيـت قـضيه و               ۶۰ يا   ۵۹نهضت در سال    

الاقـل بنـا    بايستي    وم روشن كرده بود در مقاله خود تكرار كند و يا مي            عم ياشتباه بودن آن اظهارات را برا     

قـبال از   » سئوالًو التقف ما ليس لك به علْم ان السمع و الْبصر و الفواد كل اولئك كان عنْـه مـ                   «بر فرمان الهي    

اي را كـه     خواسـت تـا گفتـار نـسنجيده         كسي كه او را به ضرس قاطع عامل آمريكا دانسته است توضيح مي            

  .آورد  نميغذباعث سلب اعتبار و آبروي روزنامه و حاكميت جمهوري اسالمي ايران شود روي كا

بايستي حال كه از كتاب خـاطرات آقـاي            باز هم اگر نويسنده مقاله صاحب انصاف و مروت بود، نمي           -۴

كور آمـده و  تاب مـذ  ك۴۳۷استفاده كرده است، سطور زير را كه در صفحه » حجت بالغه«سنجابي به عنوان  
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  .گرفت كننده اتهامات قبلي است ناديده مي تكذيب

دوستي است و هيچ آدم منصف ولو از جهاتي با وي اخـتالف              بازرگان مردي آزاده، سخت و مسلمان وطن      «

  ».تواند او را عامل و سرسپرده يك سياست خارجي بداند مشرب داشته باشد نمي

 شامل  كه قاعدتاً (هاي تفكر سردمداران آن       ن از اسالم و ريشه     آنچه راجع به درك نهضت آزادي ايرا       -۵

اي نادرسـت   نوشته شـده اسـت بـه طـور ريـشه     .  ..گرايي مفرط و ، از جمله علم)شود مرحوم طالقاني هم مي  

  .باشد ولي بحث درباره آن از حوصله اين مقال خارج است مي

زه سياسـي بـه جـاي اصـالت دادن بـه            نهضت آزادي ايران درعرصه مبـار     « اين اتهام يا قضاوت كه       -۶

هـاي مـسلط      گيرد و براي قدرت     مردم و قدرت اليزال الهي و تكيه بر اصول، شيوه سازشكارانه در پيش مي             

هاي گـام بـه گـام در قبـل از             حل  شود كه نتيجه طبيعي آن در پيش گرفتن راه          سهم و اعتبار فراواني قائل مي     

رابت فكري ميان نهضت آزادي و غـرب و اهميـت قايـل شـدن بـراي      به تبعيت از همان ق«، و نيز »انقالب بود 

آمريكا در ايجاد تحوالت سياسي در ايران، نوعي ارتبـاط سياسـي ـ تـشكيالتي نيـز ميـان نهـضت آزادي و        

ها و اظهارنظرهاي سياسي نويسنده است كه قبال          قضاوت» …مجامع غربي به ويژه آمريكايي به وجود آمد         

ي آگاهان آشـكار اسـت و اگـر از    اپايه بودن آنها الاقل بر  هاي ديگري تراوش كرده و بي       ها و قلم    نيز از زبان  

  . از روي ناداني و كم اطالعي بوده استروي سوءنيت گفته نشده باشد قطعاً

نويسنده در هنگام درج اين گونه مطالب فكر نكرده است كـه بـا نـسبت دادن چنـين صـفاتي بـه نهـضت                        

هندس بازرگان، اصالت انقالب اسالمي ايران و صـالحيت و قـدرت تـشخيص              آزادي ايران و شخص آقاي م     

را كه با اعتماد و آگاهي به سـوابق مبـارزات ملـي و اسـالمي                ) و افراد مورد وثوق ايشان    (رهبر فقيد انقالب    

آقاي مهندس بازرگان و بر طبق پيشنهاد شوراي انقالب ايشان را به نخست وزيـري دولـت موقـت انتخـاب                     

  .برد سرانجام نيز استعفاي دولت موقت را با تشكر از زحمات آن پذيرفتند زير عالمت سئوال ميكردند و 

هايي از خاطرات آقاي دكتر سنجاني كه عليه آقـاي مهنـدس بازرگـان، آقـاي دكتـر                    و اما راجع به قسمت    

چـه علـل و   خـواهيم وارد ايـن بحـث شـويم كـه       ايد، ما دراينجـا نمـي   يزدي و نهضت آزادي ايران درج كرده  

عواملي آقاي دكتر سنجابي را به اظهار چنين مطالبي كشانده است و نيـز بـر آن نيـستيم كـه بـا ايـشان بـه                   

ي روشن شدن ذهن خوانندگان و پاسخگويي درباره مطـالبي  اتنها بر. اظهار خصومت و طرح دعوا بپردازيم    

ضيحاتي را كه آقاي مهندس بازرگـان       هايي از تو    از كتاب خاطرات ايشان كه به آنها استناد شده است، قستم          

بنا به درخواست ناشر چاپ دوم كتاب مذكور نوشته بودند و قرار بود كه به همراه توضيحات آقـاي دكتـر                     

ولي وزارت ارشاد به همين دليل و يـا         (در چاپ دوم منتشر شود      )  ساير افراد ذيربط   و احياناً (ابراهيم يزدي   

 فرستيم تـا اگـر واقعـاً        برايتان مي ) انتشار چاپ دوم را صادر نكرده است      بنا بر داليل ديگر تا به حال اجازه         

طالب حق و حقيقت و آگاهي دادن به خوانندگانتان هستيد و خود را معتقـد بـه عـدالت و انـصاف و رعايـت                         

  .دانيد آنها را نيز درج فرماييد قانون مطبوعات مي

  :از گردانندگان روزنامه كيهان بشنويمدر پايان، عالقمنديم كه پاسخ چند سئوال اساسي را نيز 

نامه و چه مجوزي خود را قيم بالمنازع و بدون قيـد وشـرط    الف ـ روزنامه كيهان بر اساس كدام وكالت 

و قدرت و   ) از جمله قانون احزاب   (دهد كه حتي فراتر از قوانين جاري          داند و به خود اجازه مي       ملت ايران مي  

چيز حكم صادر كند و بدون رعايت موازين شرعي، قانوني يا اخالقـي و              اختيارات مراجع رسمي درباره هر      
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هـا را وارد      هـا و اهانـت      بتازد و انواع تهمت   ) به استثناي خواص  (المال به هر شخص يا گروهي         به هزينه بيت  

  كند؟

 !هـايي كـه مـورد لطـف     ب ـ چگونه است كه در روزنامه كيهان محلي براي پاسخگويي اشخاص يا گروه 

شود و يا به طور ناقص و مثلـه شـده     گيرند وجود ندارد، بدين معنا كه يا پاسخ آنها درج نمي            رار مي كيهان ق 

هـا نگاشـته مـي        درج شده، چند برابر آن، توضيح و تفصيل اتهامات جديد براي خنثي كـردن اثـر آن پاسـخ                  

  گردد؟

در جامعـه را بـه نحـوي    پ ـ گردانندگان كيهان از اين كه هر فرد و يا گـروه صـاحب انديـشه و اعتبـار      

اي كه شخص يا گـروه        مال كنند و هر نوشته، فيلم و حركتي را مورد حمله قرار دهند، به گونه               دار و لجن    لكه

پروراننـد و     باقي نماند، چه هدفي را در سـر مـي         ) به جز استثنائات موردنظر كيهان    (يا انديشه قابل احترامي     

  ريزند؟ دام سياستي ميكآب به آسياب 

  

   عموميروابط

  نهضت آزادي ايران

  

  

  مه تعاليسب

  هاي درباره خاطرات دكتر سنجابي ادداشتي

اي از دفتر خاطرات دوست قـديم و همكـار و همـرزم ملـي آقـاي دكتـر سـنجابي را ديـدم و                           شمه

. اي از آنچه را كه در ارتباط با نهضت آزادي و دوستان و شخص خودم بـود، خوانـدم                    استخراج شده 

اي مطالب خالف واقع و       تعجب از اين جهت كه پاره     .  بود و باعث تعجب و تاسف شد       برايم غير منتظره  

خواهم نادرست بودن آنها را ناشي از گذست زمان يـا كهولـت سـن و                  مي. خالف انتظار در آنها ديدم    

تاسف از اين بابت كه بـا توجـه بـه سـوابق و روابـط                . هاي ناخود آگاه ذهن ايشان بدانم       فعل و انفعال  

 گرفته تا استادي و رياسـت دانـشكده، از          ۱۳۰۷ گذشته، از اعزام محصلين به فرانسه در سال          طوالني

عضويت در شوراي دانشگاه تا ملي شدن نفت و فعاليت در دولت مصدق و گرفتاري در زندان شاه و                   

باالخره تشكيل دولت موقت پس از انقالب و آغاز دوران جديد؛ با وجود احترام و صميميتي كه نسبت                  

قلب و قلمـم    . آمد  بايستي چنين بيانات در مصاحبه و دفتر خاطرات ايشان مي           به هم داشتيم قاعدتا نمي    

ها بدهم و يا به اعتـراض         ها يا نوشته    دهد كه نسبت كذب و تهمت يا تحريف حقيقت به آن گفته             راه نمي 

گان و عالقمنـدان را     آيـد كـه اوقـات خواننـد           ضمنا بـرايم بـسيار نـاگوار مـي        . مثل بپردازم ه  و مقابله ب  

  .مصروف به موضوعات شخصي بنمايم

براي آنكه نـسل جـوان و       . گردد  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                    

ضت آزادي و شخص بنـده آمـده، تنهـا بـه ذكـر توضـيحاتي در                 درآن كتاب در رابطه با نه      كه جابجا 

  .نمايم رد مهم ذيل، اكتفا ميامو

   داستان دسته گل و ارتباط با آمريكاييها-۱

   جبهه ملي و نهضت آزادي ايران-۲
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   كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر-۳

   شوراي انقالب و دولت موقت-۴

  

  يكاييها داستان دسته گل و ارتباط با آمر-۱

هاي مختلف آمده اسـت و         به گونه  ۳۶۷،  ۳۲۰،  ۳۱۹،  ۲۸۵،  ۲۸۳،  ۲۶۲،  ۲۶۱،  ۹مطلبي كه در صفحات     

كـه مـسبب   «كند   يك دولتي ميناشاره و استناد به اهداي دسته گل از طرف نهضت آزادي به نمايندگا    

، »انـد  ا داشـته شناخته شده كودتا عليه حكومـت ملـي دكتـر مـصدق بـود و ارتباطـات مـستمر بـا آنهـ                 

 در  بـا آن كـه شخـصاً      . آورد  را بـه يـاد مـي      » سين سه دختران معاويـه    خسن و   خ«المثل قديمي     ضرب

دانـم چـرا بـاز هـم آقـاي دكتـر        ام، نمـي  هايي توضيح كافي در ايـن زمينـه داده         تلويزيون و در اعالميه   

  ! فرمايند العارفانه مي سنجابي چنين پافشاري و تجاهل

 انجام شـده  ۱۳۳۲ مرداد ۲۸رجيها كه واقعيت داشته و در سال كودتاي     اهداي دسته گل به خا     اوالً

نداشته است بلكه   ) ۱۳۴۰تاسيس يافته در سال     (است كمترين پيشوند و پسوند با نهضت آزادي ايران          

از طرف سازمان دانشجويان نهضت مقاومت ملي ايران صورت گرفته كه كميته مركـزي آن از رجـال     

ف و اصناف و احزاب طرفدار دكتر مصدق و مخـالفين كودتـاي سرلـشكر               و نمايندگان قشرهاي مختل   

 گيرندگان دسته گلها يك عده خاورشناسـان و دانـشمندان خـارجي             ثانياً. شده است   زاهدي تشكيل مي  

دانـم چنـد      براي شركت در كنگره، نمـي     ) يا دولت (بودند كه بنا به دعوت دانشگاه تهران        ) نه آمريكايي (

 دسـته   ثالثـاً . ران آمده محل تشكيل جلساتشان در باشگاه دانشگاه قرار بود باشـد           سينا به ته    ساله ابن 

اي بود براي گذاردن يك نامه در داخل آن و افـشا         گل دادن به مدعوين فرهنگي خارجي وسيله و بهانه        

كردن اينكه هيئت حاكمه ايران برخاسته از يك كودتاي خائنانه است كـه بـه دسـت انگلـيس و امريكـا                      

اقط كردن حكومت ملي مصدق عليه قيام ملي كردن نفت روي كـار آمـده و كمتـرين پيونـد بـا                   براي س 

پراكني و ارتباط گرفتن با خارجيها را مكرر نهضت مقاومت ملـي    نظير اين نامهرابعاً. ملت ايران ندارند 

ي بـه   مثال وقتي نيكسون رئيس جمهور امريكا براي تقويت كارهايـشان بـا دولـت زاهـد               . داد  انجام مي 

ايران آمد و آن قرباني سه دانشجوي دانشكده فني نثار قدومش شد، كميته بازار نهضت مقاومت ملـي                 

  .استقبالي در دهانه بازار ترتيب داد و افرادي در طي آن به سخنراني و اعتراض پرداختند

هاي خارجي بـاني يـك نامـه داخلـي سرگـشاده هـم                نهضت مقاومت ملي نگارنده و ناشر اين نامه       

 مـرداد   ۲۸رديد كه در حقيقت سرآغاز و افتتاح كننده مبارزات ملي ايران بعـد از خاموشـي كودتـاي                   گ

نامه به عنوان مجلس شوري و سنا صادر شده و محتـواي آن             . بود و طنين و تبعات وسيعي پيدا كرد       

 نفـر از رجـال و شخـصيتهاي         ۷۰اعتراض مستدل به قرارداد كنسرسيوم نفت بود و با امضاي قريب            

كه مورد تعرض و توهين ماموران      (اكبر دهخدا     از قبيل استاد علي   . قشرهاي مختلف مملكت منتشر شد    

آهـن    حاجي سيد رضا فيروزآبادي، مهنـدس شـقاقي اولـين مـديركل راه            ). فرماندار نظامي قرار گرفت   

ا از طـرف    كـه بعـدا همـه آنهـ       (ايران، چهار پنج نفر از تجار و كسبه بازار، دوازده نفر استاد دانـشگاه               

فرمانداري نظامي احضار و بازجويي شدند و به دستور زاهدي از طرف كفيل وزارت فرهنگ عليـرغم          

ده دوازده نفــري از كارمنــدان ) اســتنكاف دكتــر سياســي رئــيس دانــشگاه، از دانــشگاه اخــراج شــدند

دق و البتـه نامـه بـه امـضاي وزراء دولـت مـص          . سرشناس دولت و معدودي از احزاب و افراد متفرقه        

  .بردند، نرسيده بود فراكسيون مجلس كه در بازداشت، تبعيد يا اختفا به سر مي

راجع به ارتباطات بعدي ما در دوران نهضت آزادي و كميته ايراني دفاع از آزادي و حقـوق بـشر                    

041



با طرفداران دموكراسي و حقوق بشر خارجي كه كم و بـيش مخـالف شـاه و دخالتهـاي بيگانگـان در                   

اند و لزوم تكرار ندارد ولـي شـايد الزم    ، آقاي دكتر يزدي توضيحات مفصل و مستند داده  ايران بودند 

اي   باشد به يك مطلب اصولي كه آقاي دكتر سنجابي عنوان نموده و خلـط مبحـث شـده اسـت اشـاره                     

شدگان سياسـي داده نـشود و همچنـين سـد راه و مـانع                 اي براي آزار بازداشت     بنمايم تا سند و بهانه    

آقاي دكتـر سـنجابي     . هاي سياسي طرفدار و استقالل كشور پيش نيايد         براي افراد جوان و گروه    اقدام  

اند كه هر گونه ارتباط بـا خارجيـان    چند بار به ضرس قاطع گفته و به گفتار دكتر مصدق استناد كرده        

 عـالوه بـر آنكـه     . از طرف احزاب و شخصيتهاي غيردولتي كار خالف قاعده و خيانت به كشور اسـت              

دانم آيا مرحوم دكتر مصدق كه نسبت به نهـضت آزادي و موسـسين آن اعتمـاد و تاييـد فـراوان             نمي

داشت، چنين حرفي به صورت قاطع و كلي زده و هر نوع تماس با هر خارجي را تحريم كرده باشد يا                     

 در دنيـاي  ثالثـا . ثانيـا خـارجي داريـم تـا خـارجي     . خير؟ ولي بايد بگويم، اوال ارتباط داريم تا ارتبـاط   

سراسر مرتبط و موثر دولتها با يكديگر، كه افكار عمـومي و اطالعـات مردمـي نقـش اصـلي را بـازي                       

خواهـد بـا آگـاهي و         دار كه خود را موقـت و بـازيگر ندانـسته و مـي               كند، يك حزب سياسي برنامه      مي

مـت خـارجي پرسـتي      تواند براي فرار از ته      توانايي دورانديشانه به ملت و ميهنش خدمت نمايد، آيا مي         

ارتباط با مردم و مقامات دنيا بگيرد؟ آيا در مبارزات بيش از يك قرن               بي خود را بر كنار از جريانها و      

هندوها با انگلستان، الجزايريها با فرانسويها و غير آنها، رهبران پيروزمند آنهـا نيـز حالـت احتيـاط و                    

 طرفدار حركت آنها و خـدمتگزار بـراي كـسب    قهر را در پيش گرفتند؟ و هيچ انگليسي يا فرانسوي نيز   

آزاديشان نشد؟ رابعا وقتي مابين هيئت حاكمه ظالم و خائن و همسايه بيگانه غاصب رابطه اطاعـت و                  

توانـد روشـنگري و    هاي شكستن چنين پيوند و پشتيباني نمي حمايت برقرار شده باشد، آيا يكي از راه    

 و احيانـا آگـاهي رسـاندن و برحـذر داشـتن قـدرت               دوسـت باشـد     هاي عناصر ملي و مـيهن       راهنمايي

خارجي از حمايت بيدريغ هيئت حاكمه غاصب و فاسد؟ خامسا خود آقاي دكتر سنجابي رئيس هيئـت                 

اي ايشان، با عناصر خارجي اعم از انگليس و روس و امريكا تماس    اجرايي جبهه ملي و همكاران جبهه     

د منتشر شـده النـه جاسوسـي، اگـر آنهـا را قابـل اعتمـاد                 اند؟ اسنا   و ارتباط و تبادل اطالعات نداشته     

ت شخـصي و حزبـي و       اعـ البدانيم، چندين گزارش محرمانه از مالقات و مذاكرات ايـشان و انتقـال اط             

دانم خيانت است يـا نـه؟ حرفهـاي بـدي هـم               دولتي با مامورين ويژه سفارت امريكا در بردارد كه نمي         

آيا ضمن اولـين مـصاحبه و       . غيرعلني با خارجيان بوده است    اند ولي باالخره مالقات خصوصي        نزده

كميته بـا جميـع موسـسات       «چنين نفرموده بودند كه     » كميته ايراني دفاع از آزادي حقوق بشر      «معرفي  

المللي كه از آرمان حقوق بشر و صيانت حقوق طبيعي و قانوني افراد حمايت دارند همكاري           ملي و بين  

در هـر حـال نهـضت مقاومـت         » كري و عملي آنان برخوردار خواهد شد؟      خواهد نمود، و از كمكهاي ف     

ملي و نهضت آزادي نـه ارتبـاط مـستمر و مـنظم بـا سياسـتمداران بيگانـه در داخـل و خـارج ايـران                           

اند و نه در روابطشان از حدود آشنايي رسـمي و علنـي خـارجي گرديـده، عمـل جاسوسـي يـا                         داشته

، نه تنها جاسوسي و خيانت صورت نگرفته است بلكه بـه فـضل              اند  مزدوري و خدمتگزاري انجام داده    

  .اي به سود مبارزات ملي و مبارزين در جهت پيروزي انقالب انجام شده است خدا خدمات عمده

   نهضت آزادي و جبهه ملي-۲

راجع به تاسيس جبهه ملي و نهضت آزادي ايران و همكاري و روابط نهضت آزادي با جبهه ملـي                   

از آن . ، نشريات و كتابهاي متعدد انتشار يافته و قضايا به قدر كافي روشن شده است            و نقش هر كدام   

توان از اسناد نهضت مقاومت ملـي و اسـناد نهـضت آزادي و مخـصوصا از دو جلـد كتـاب                        جمله مي 
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 نـام  ۱۳۷۱نگارش سرهنگ غالمرضا نجاتي ـ تهـران   » تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران«ارزنده 

توفيق تصويب  و  ن، در جبهه ملي اول، كه تاسيس و رهبري آن با مرحوم دكتر مصدق بود                به يقي . برد

. انـد  گذاران آن حضور و نقشي نداشته قانون ملي شدن نفت و اجراي آن را يافت، نهضت آزادي و پايه    

اي    مرداد و به زندان افتادن و محاكمه و محكوميت رهبر بزرگ نهضت ملي و عـده                ۲۸پس از كودتاي    

بعيد و اختفاي تعدادي ديگر، جبهه ملي عمال دچار تعطيل و تغيير فعاليـت              ت همكاران ايشان و سپس      از

همت و فـداكاري فرزنـدان گمنـام بـه راه افتـاد             ه  نهضت مقاومت ملي كه بالفاصله پس از كودتا ب        . شد

كـاري و  بالفاصله شخصيتهايي از جبهه ملي و فراكسيون مجلس را كه آزاد بودنـد و آمـاده بـراي هم    

كنندگان نهضت مقاومت و شوراي مركزي آن از تركيـب           تاسيس. رستي، دعوت به عضويت نمود    سرپ

بـازاري، دانـشگاهي، دانـشجو، روحـاني،      : مختلط و متحدي از قشرهاي مختلف ملت تشكيل شده بـود          

  . گذاران بعدي نهضت آزادي نيز از ميان همين افراد بودند پايه. هاي موجود اصناف و حزب

ت مقاومت ملي كه خود را مدافع مصدق و نهضت ملـي ايـران و ادامـه دهنـده راه مـصدق و                       نهض

از جملـه انتـشار   . دانـست مبتكـر و مقـدم در يـك سلـسله عمليـات مـوثر و مهـم گرديـد             جبهه ملي مي  

هــاي متعــدد بــه مقامــات و نماينــدگان  ، ارســال نامــه»مكتــب مــصدق«و » راه مــصدق«هــاي  روزنامــه

بي خبر از ماهيت دولت كودتا و حركـت ملـت ايـران بودنـد؛            آمدند، و   به ايران مي  كشورهاي خارج كه    

هـا در ميـان قـشرهاي         اجراي تبليغات و دادن سامان و سازمان به نهضت ملي در تهران و شهرستان             

دراين ميان، سران نهضت و جبهه ملـي نيـز كـه آزاد             . مختلف مردم، مخصوصا جوانان و دانشجويان     

مهندس رضوي و جناح روحـاني      . كردند؛ مانند اللهيار صالح، دكتر معظمي       مكاري مي شدند با آن ه     مي

مرحوم دكتر مصدق به وسيله مرحوم رضوي سالم لطف و پيـام بـراي بنـده                . فراكسيون نهضت ملي  

ها كـاري را انجـام داديـد كـه مـا              فرستاده بودند كه شما با سيستم و سازمان دادن به افكار و برنامه            

احـزاب سياسـي ملـي      . جبهه ملي عمال جاي خود را به نهضت مقاومت داد         . نكرده بوديم فرصت آن را    

اي در نهضت مقاومـت   دار وظايف عمده  ، خصوصا حزب ايران وارد و عهده      )يا به قول خودشان نيرو    (

طبيعي بود كه دولت كودتا به اختناق و آزار بپردازد و دامنه فعاليتهاي ما را، مـاه بـه مـاه،                     . ملي شدند 

در همين اثناء اعضائي از شوراي مركزي كه از حزب ايران بودند بالمقدمه جا خـالي كردنـد،                  . تنگتر كنند 

و تصميم حزب به تعـديل      » دكترين آيزنهاور «كه ظاهرا بي ارتباط با اعالميه تاييدي آقاي الهيار صالح از            

. گيري كردند   ب ديگر نيز كناره   تبع حزب ايران، دو حز    ه  ب. سياست خود در برابر دولت و امريكاييان نبود       

نيروهـايي كـه در     . ملي را نيروها بايـد اداره كننـد       جبهه  ايرادشان يكي اين بود كه نهضت مقاومت ملي و          

ديگر آنكـه مايـل نبودنـد       . نهايت كوچك را داشتند     جمع ملت ايران و قشرهاي وسيع گوناگون آن حكم بي         

  .پذير گردد شد، تا همكاري و فعاليت امكانلبه تيز حمله روي شاه و تكيه عمده روي مصدق با

. هـاي فرمانـداري نظـامي از سـوي ديگـر            تصميم و تفرقه فوق از يك سو، و فشارها و دسـتگيري           

باعث شد كه نهضت مقاومت ملي، پس از سه سال فعاليت موثر و نسبتا وسيع، حالت محدود و خفيف                   

  . پيدا كند

دتا و حمايت شاه طرف چندان نبسته بود و مقاومت  هاي خارجي، به ويژه امريكا كه از كو         سياست

المللي خـود و رقابـت بـا شـوروي نغمـه       هاي بين ملت را نيز چنين موثر نشناخته بود، در غالب برنامه   

وعده آزادي  . آزادي و حقوق بشر را ساز كرده، از شاه و دولت خواستند انتخابات آزاد برقرار سازد               

اعتمادي و بـدگماني كـه بـه آن وجـود داشـت باعـث شـد حركـت                     انتخابات از طرف دولت، با همه بي      

  .حركتي كه منجر به تشكيل جبهه ملي دوم شد. جديدي در ادامه يا احياي نهضت ملي ايجاد گردد
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 به وجود آمد، جدا شده از جبهه ملي دوم و مخالف و مخرب آن ۱۳۴۰نهضت آزادي ايران كه در سال 

خواسـتيم ماننـد      مـا مـي   . دهنـده آن   ان و جبهه ملي و از عناصر تشكيل       جزيي بود از مليون مبارز اير     . نبود

بلكـه بـا احـراز هويـت     . احزاب و گروههاي ديگر عضو جبهه ملي بوده حالت متفرق انفرادي نداشته باشيم            

حزبي، عنوان كردن علني ايدئولوژي اسالمي و با هدف آزاديخواهي به تـشريك مـساعي و خـدمت دسـته                  

م و آزادي نه منافات با مـرام و مقاصـد جبهـه ملـي و راه مـصدق داشـت، نـه عمـل                         اسال. جمعي بپردازيم 

شد و نه يك پديده استثنايي جداي از اكثريت جامعه ديندار ايراني بود كه در قشرهاي                  منافقانه محسوب مي  

در انقـالب   . دوش كـشيده بودنـد    ه  نـام و نـشان بـ        وسيع آن هميشه بار عمده مبارزات و محروميتها را بي         

مشروطيت، سقوط رضا شاه، ملـي شـدن نفـت، نهـضت مقاومـت و بعـدا در تـداركات ضـد اسـتبدادي و                         

  .به قول سعدي ما يار شاطر بوديم نه بار خاطر. ۱۳۵۷آزاديخواهي و استقالل طلبي انقالب فراگير 

 انـد   اي كه آقاي دكتر در كتاب خاطرات خود و درد و دلهايي با سفارت امريكـا آورده و گفتـه                     نامه

يـك مـشروحه    . نشان دوروئي نهضت آزادي بوده و عامل طرد يا ترديدشان در جبهه ملي شده است              

شخصي با سه امضاي مستعار بوده كه بدون طرح و تصويب در هيئت مركزي نهـضت صـادر شـده       

 ،شـد  اي لحن تلخ و تند داشت و عمل خالف انضباط محسوب مـي           با يك تجزيه و تحليل آموزنده     . است

  . فرمايش ايشان نسبت خيانت به كسي نداده بودندولي برخالف

   كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر-۳

جناب آقاي دكتر سنجابي انديشه و عمل تاسيس كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر را كـه تبعـا             

. نـسبت دادنـد   شد، به خودشان      المللي حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد مي          مرتبط با كميسيون بين   

اي، برخالف اعتقاد دروني كه هر گونه ارتباط با مقامات و موسـسات خـارجي را خيانـت     شايد چنين نقشه  

 واقـع شـده     دانند، در خلوت شخصي يا در جمع دوستان از خيالشان گذشـته باشـد، ولـي آنچـه عمـالً                     مي

  .ر منزل شخصي عنوان گرديدصدر در يك دعوت به ناهار د اهللا بني است، اين ابتكار از طرف آقاي فتح

ايم و  انعقاد اين مجلس و تركيب دعوت شدگان، بنا به شيوه دموكراتيك و ملي كه ما هميشه داشته          

هاي مبارزه و دفاع ملت جنبه اختصاصي پيـدا كنـد يـا محـدود بـه چنـد حـزب و                        خواستيم برنامه   نمي

المي، سياسـي، بـازاري و حتـي        رهبرانشان گردد، تركيبي بـود از افـراد و افكـار مختلـف ملـي و اسـ                 

 فكر تاسيس يك كميته ملـي       .روحاني، دانشگاهي، فرهنگي، افسران بازنشسته و احيانا كاسب و كارگر         

المللـي مـورد      مند از يك جو تازه و جريان زنده مهـم بـين             دفاع از آزادي كه مستقل ولي مرتبط و بهره        

شـد و بـه زودي كـارآيي و           وثري تلقـي مـي    قبول طرفداران آزادي و استقالل باشد، فكر به موقع و مـ           

از آقايـان دكتـر   . رفت زياني آن ظاهر گرديد و يكي از مقدمات و عوامل پيروزي انقالب به شمار مي     بي

پس از تدوين اساسـنامه و انتخـاب آقـاي دكتـر      . سنجابي و دكتر صديقي نيز دعوت به عمل آمده بود         

افتتاح كميته و اعـالم تاسـيس آن بـه خبرنگـاران            سنجابي به رياست موقت، اولين جلسه رسمي براي         

هيئـت اجرايـي كميتـه، بـا توجـه بـه            . داخلي و خارجي را در منزل آقاي دكتر سنجابي تـشكيل داديـم            

تـر و تـا تنـور        رار داشتند كه هر چه زودتر و جدي       وخامت اوضاع و سرسختي شاه و اطرافيانش اص       

و مخصوصا شاه فشار بياوريم و چـون آقـاي          حقوق بشر داغ است، دست به كار شده و روي دولت            

دكتر در اين زمينه سليقه و رويه ديگري داشتند در انتخابات قطعي رئيس كميته شخص ديگري نامزد                 

المللـي، بـا ارسـال        با تشكيل رسمي كميته ايراني حقوق بشر و اعالم آن به محافل بين            . و برگزيده شد  

 زندانيان و رعايـت آزادي و مقـررات قـانوني در كـشور     هايي كه به منظور رفع آزار بر رونوشت نامه 

شد، جهت كميسيون حقوق بشر و مخصوصا با اجاره كردن يـك              براي مقامات دولتي و قضايي صادر مي      
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دفتر براي كميته در خيابان دكتر شريعتي جهـت مراجعـات مـردم و فعاليتهـاي اداري، توانـستيم حـداكثر                     

بنماييم، و بسياري از موانـع و مـشكالت سـر راه نجـات ملـت از                  استفاده ممكن از جو سياسي موجود را      

. اسارت و حاكميت را برطرف ساخته به سود كشور و مبارزين ملي و روحـاني گامهـاي مـوثري بـردايم                    

  .حتي همكاري و پشتيباني محافل و شخصيتهاي طرفدار آزادي و عدالت خارجي را معطوف ايران بنمايم

ويليام باتلر، نماينده و شايد رئيس انجمن حقوقدانان مسيحي طرفدار          از جمله اين شخصيتها آقاي      

بنـده و سـاير     . ميـان آمـده اسـت     ه  حقوق بشر امريكا بود كه ذكر آن در كتاب خاطرات آقاي دكتـر بـ              

دوستاني كه آقاي باتلر براي ديدار و صحبت با آنان به ايران آمده بـود، مثـل آقـاي دكتـر سـنجابي،                        

يك شبي آقاي باتلر از فرودگاه تهران به آقاي دكتر الهيجـي            . ي با ايشان نداشتيم   آشنايي و ارتباط قبل   

گويـد در رابطـه بـا كميـسيون           تلفن كرده مي  ) وكيل دعاوي و از اعضاي كميته ايراني و مبارزين ملي         (

 و  افرادي از مخالفين را مالقات كند      دخواه  حقوق بشر آمده و از شاه ايران اجازه و امكانات گرفته، مي           

كـه غالبـا يـا تمامـا در         (گـويم     خواهم ترتيب مالقات من با كسانيكه اسمهايشان را مـي           حاال از شما مي   

آقـاي  . دربار هم براي اين كار يك ماشـين در اختيـارم گـذارده اسـت              . بدهيد) كميته حقوق بشر بودند   

حـال اگـر فرسـتاده      . مالهيجي بالفاصله يا فرداي آن روز به بنده تلفن كردند و ترتيب اين كار را دادي               

حقوق بشر خود توجه بيشتر به من داشته و عليرغم رئيس بودن به آقاي دكتر سنجابي عنايت چندان                  

اي، در محافل حقوق بشري در امريكا نـام بنـده بـيش از                نكرده است، يا به نقل قولي از مهندس مراغه        

و نـه دليـل زدوبنـد قبلـي         ) جم بـود  كه متر (آمده نه تقصير من است و دخترم          ها مي   نام ايشان به زبان   

گيري قاطع نهضت آزادي عليه اسـتبداد         قاعدتا آنها در جريان نظريه و موضع      . ها با امريكاييها    نهضتي

چه بسا صحبت بنده با تلويزيون بلژيك را هم كه در همه اروپا و امريكـا پخـش شـده                  . اند  و شاه بوده  

اند ولـي از آقـاي دكتـر سـنجابي و             ست، شنيده بوده  بود و گفته بودم تا شاه در ايران هست آزادي ني          

  .آقايان ديگر جبهه ملي چنين قدمت و قاطعيت را سراغ نداشتند

   شوراي انقالب و دولت موقت-۴

خـدمات متقابـل ايـران و    «ياد شهيد مطهري نويسنده كتاب ه براي آنكه ذكر خير و دعاي رحمتي ب    

اي از آن  شـده باشـد خـاطره    ) بـه جـاي انقـالب اسـالمي       (» اسالم انقالبـي  «كننده به    و اعتراض » اسالم

اهللا خميني قبل از مراجعت به ايران         آيت. نمايم  مرحوم را ضميمه كتاب خاطرات آقاي دكتر سنجابي مي        

گرفتن به تشكيل شوراي انقالب به نزديكترين و مورد اعتمادترين ياران يا شاگردان               و پس از تصميم   

تك نامزدهـاي تعيـين شـده بـراي شـوراي              بود در منزل خودش تك     خود يعني مطهري ماموريت داده    

دعوت كرده پس از طرح مطلب و تـذكر اينكـه قـضيه بايـد فعـال مـستور بمانـد، اگـر در طـرف             را  انقالب  

  دعـوت  اآمادگي و تعهد الزم را ديد وظايف شورا را بيان كرده از او براي همكاري و عضويت در شـور                   

پرسـند شـوراي انقـالب از چـه كـساني تـشكيل               رسـد، مـي     تر سنجابي مي  نوبت كه به آقاي دك    . بنمايد

گويد اگر شما قول همكاري داديد و شرايط الزم را تعهد كرديد، نام آنهـا را    شود؟ آقاي مطهري مي     مي

شـنود،    كند آيا مهندس بازرگان هم هـست؟ چـون جـواب مثبـت مـي                دكتر سئوال مي  . ذكر خواهم كرد  

گويد بازرگان خودش شـما       مرحوم مطهري تعجب كرده مي    . توانم كار كنم    يگويد من با بازرگان نم      مي

 آقاي مطهري بيش از اين چيزي …جوييد؟  را معرفي و توصيه كرده است و حال شما از او دوري مي       

   …به من نگفت و نپرسيدم كه دنباله صحبت طرفين و توصيه ايشان چه شد

شـوراي  .  دكتـر سـنجابي در شـوراي انقـالب    چنين بود داستان كانديدا شدن و عضو شدن آقـاي    

بايستي جريان انقالب و انتقال حكومت استبداد پهلوي به جمهوري دموكراتيك اسـالمي               انقالبي كه مي  
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  .را به عهده بگيرد) بنا به عبارت اساسنامه شوراي انقالب و اصرار مرحوم دكتر بهشتي(

امي پيـشنهادي بـراي شـوراي انقـالب،         علت عالقه من به گنجاندن اسم آقاي دكتر سنجابي در اس          

عالوه بر حسن آشنايي و سوابق مبارزاتي ايشان تعقيب و تاييدي بود از توصيه رهبر انقالب دائر بر                  

اينكه افراد پيشنهادي اختصاص به نهضت آزادي نداشته از گروههاي مبارز ديگر هم، به شـرط آنكـه                  

 و آقـاي    نخودتا. اري نكرده باشند، معرفي شوند    مردمان شرافتمند متدين بوده و با دستگاه شاه همك        

. سيدجوادي كه ارادت دارم اشـكالي نـدارد       شناسم و آقاي دكتر سحابي و آقاي صدرحاج         يزدي كه مي  

نظر آقاي دكتر يزدي و بنده عينا همين است و هميـشه چنـين              . گفتم از اين بابت خيالتان آسوده باشد      

ايـد ناچـار از ميـان مـصدقيها و             و با شرطي كه گذاشـته      صورتي كه خدمتتان خواهيم داد    . بوده است 

دو برابـر آنچـه در نظـر اسـت     . ايـم  گروهها يا افرادي خواهد بود كه با آنها آشنايي و همكاري داشـته    

نماييم تا از بين آنها با مشورت ديگران كـساني را بـه عنـوان مـشاورين و معتمـدين خـود                        معرفي مي 

  ١.گذاريم اني را به عهده خودتان ميانتخاب نماييد و تعيين اعضا روح

به همين گونه بود در مورد انتخاب وزراء كه خواسـته بودنـد شـرافتمند، درسـتكار و ازمخـالفين                    

اگر مجموعه اعضا غير معمم شوراي انقالب و وزيران دولت موقت را در نظر بگيـريم،      . دستگاه باشند 

ن، جامـا، افـراد جبهـه ملـي، حـزب ملـت ايـران،               ج نفر از نهضت آزادي بودند، بقيه از حزب ايرا         نفقط پ 

  .انجمن اسالمي مهندسين، افسران بازنشسته ملي و متفرقه برگزيده شده بودند

خواستند همنشيني و همكاري دسته جمعي با ما در شـوراي             عليرغم آنكه آقاي دكتر سنجابي نمي     

ولـت جمهـوري اسـالمي      انقالب داشته باشند، من از دعوت ايـشان بـراي شـركت در تـشكيل اولـين د                 

هاسـت، بـه      كوتاهي نكردم و اگر وزارت خارجه را كه در هر دولتي از حساسترين و مهمتـرين پـست                 

ايشان تكليف كردم، اوال روي عالقه و اعتماد بود و ثانيا با توجه بـه تحـصيالت و مـشاغل و سـوابق                       

شري از اعـضا ديگـر      در حالي كه براي وزارت دادگستري مرحوم دكتـر مبـ          . تدريسي و حزبي ايشان   

جبهه ملي با درجه دكتراي حقوق از دانشگاه پاريس و بيش از چهل سال سـابقه مبـارزات و خـدمات                     

قضايي در وزارت عديله، از مستنطقي بدايت تا مستشاري ديوان كـشور و بازرسـي كـل دادگـستري،            

فانه آقاي دكتر   اما متاس . سيدجوادي داشت   صالحيت بيشتري از آقاي دكتر سنجابي و آقاي صدرحاج        

سنجابي از ابتدا، دل به اين كار ندادند و خودشان بودنـد كـه بنـا بـه علـل و ايرادهـا و اختالفـاتي، از                           

گـشايي مـسائل و معـضالت ابتـداي      و گـره ) به خصوص امريكا و شـوروي    (پذيرفتن سفراي خارجي    

حتـي در   . دادنـد   حوالـه مـي   وزيـر     انقالب، عليرغم اظهار و اصرار بنده، اكراه ورزيده آنها را به نخست           

  . رساندند جلسات هيئت وزيران كمتر حضور به هم مي

هاي آقاي دكتـر يـزدي آمـده اسـت، بحـث       هايي كه در يادداشت در اين زمينه، با توضيح و تفصيل 

  .كنم بيشتري نمي

  ل عواقب امورنا خيراعاللهم اج

  مهدي بازرگان

  ۲۰/۸/۷۲تهران 

                                                      
ي  طـور  بعداً. 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 ترتيب دادند كه اكثريت با آقايان شد و رسم عقدي و صيغه
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  ي از فرماندهان و افسران نيروي هواييتسليت به مناسبت شهادت تعداد

  

سقوط هواپيمـاي حامـل تعـدادي از فرمانـدهان برجـسته و بلندپايـه و افـسران فـداكار نيـروي هـوايي                        

  .اي بزرگ براي نيروي هوايي و ملت عزيز ايران است جمهوري اسالمي ايران و شهادت آنان ضايعه

اسيني، سرتيپ مصطفي اردستاني، سـرتيپ      شهداي بزرگوار، سرتيپ منصور ستاري، سرتيپ عليرضا ي       

احمد شجاعي، سرتيپ حسن رزاقي و سرهنگ بهرام شريفي، فرماندهان نيـروي هـوايي و سـرهنگ حـسين             

مـنش، سـروان سـردار آبـادي، سـتوان محمدرضـا محـسني، سـتوان عبـاس                    جمشيدي، سرهنگ رضا جـم    

 تحميلي عراق عليه ايران در دفاع       محتشمي و ستوان يوسف پورزادي، خلبانان و خدمه پرواز در طول جنگ           

  .اند از ميهن و مقابله با دشمن سهم قابل ستايشي داشته

هاي عزيـزان    ما اين ضايعه دردناك را به نيروهاي مسلح به ويژه نيروي هوايي، به ملت ايران و خانواده                

وردگـار و بـراي     گوييم و از خداوند رحمان براي ايـن شـهيدان مقـامي واال نـزد پر                 از دست رفته تسليت مي    

  .كنيم بازماندگان داغدارشان شكيبايي و اجر آرزو مي

  نهضت آزادي ايران

  

047



  
  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۴۸۰: شماره

 ۳۰/۱۰/۱۳۷۳:تاريخ

  

  

  اطـالعيـه

  بيماري قلبي و سفر آقاي مهندس بازرگان

  

  هم ميهنان عزيز

لب در مركـز  آقاي مهندس بازرگان به توصيه پزشكان معالج و مشاور ايشان براي انجام عمل جراحي ق           

اي   دي ماه با بدرقه گرم و دعاي سالمت ايشان از طرف عده            ۳۰صبح روز جمعه     ۶پزشكي مايو، در ساعت     

  .از نزديكان و عالقمندانشان، تهران را به مقصد آمريكا از طريق سوئيس ترك كردند

 آذر مـاه بـه علـت عارضـه ناشـي از نارسـايي قلـب در بخـش                    ۱۴آقاي مهندس بازرگان در عصر روز       

هاي اوليـه و بهبـود نـسبي از بيمارسـتان مـرخّص               ند و پس از مراقبت    اورژانس بيمارستان دي بستري شد    

اي   از آنجا كه انتشار خبر بستري شدن ايشان سبب مراجعات مكرر عالقمندان شده بـود، اطالعيـه                . گرديدند

خبـر  .  آذر نيـز درج گرديـد      ۲۰ آذر براي رفع نگراني صادر شد كه در روزنامه اطالعات مورخ             ۱۷به تاريخ   

  .هاي اطالعات و همشهري درج شد آقاي مهندس بازرگان نيز در روزنامهمرخص شدن 

تر بعدي نشان داد كـه دريچـه آئـورت و رگهـاي اصـلي قلـب دچـار                     هاي دقيق   چون معاينات و آزمايش   

نارسايي و گرفتگي شديد بوده و عمل جراحي ضروري است، پزشكان معالج و مشاور توصـيه كردنـد كـه                    

هـاي     مركز درماني فوق كه تعدادي از پزشكان حاذق ايراني نيز در آن مـسئوليت              ايشان براي اين منظور به    

  .كليدي دارند، مراجعه كنند

 آذر مراتب تشكر خود را از ۲۸اي در روزنامه اطالعات مورخ    اگر چه آقاي مهندس بازرگان طي اطالعيه      

انـد، نهـضت آزادي ايـران نيـز           هپزشكان و كاركنان بيمارستان دي و عيادت كنندگان و عالقمندان ابراز كرد           

داند از همه سروران و عزيزاني كه در مدت بستري بودن دبيركل نهضت و پـس از مـرخص        وظيفه خود مي  

 صـميمانه  ،انـد  شدن ايشان از بيمارستان و بـا حـضور در فرودگـاه و بدرقـه ابـراز لطـف و محبـت نمـوده                    

  .سپاسگزاري كند

عالجـات از قـادر متعـال، ملـت عزيـز ايـران را در جريـان                 نهضت آزادي ايران با آرزوي مـوثر بـودن م         

  .معالجات و وضع جسمي آقاي مهندس بازرگان قرار خواهد داد

  

  نهضت آزادي ايران
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   درگذشت آقاي مهندس بازرگان اطالعيه

   دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  عونهللا و انا اليه راجانا 

  

  . . .م من قضي نحبه  منالمؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوااهللا عليه ف نم

  :رساند ه ايران ميبا نهايت تأسف و تأثر به اطالع مردم شرافتمند 

آقاي مهندس مهدي بازرگان، دبيركل نهضت آزادي ايران كه سراسر عمر پربار خـود را در خـدمت بـه                    

م تمايـل   ايران و اسالم و آزادي و استقالل ملت و كشور گذرانيدند، به تجويز و توصـيه پزشـكان و عليـرغ                    

ماه تهران را ترك كردند ولي به فاصله كوتاهي پس از ورود    دي ۳۰شخصي، براي جراحي قلب صبح جمعه       

  .به سويس دعوت حق را لبيك گفتند

  .زمان انتقال جنازه به تهران، مراسم تشييع و برگزاري مجالس ترحيم متعاقباً اعالم خواهد شد

  

  نهضت آزادي ايران
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 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۴۸۲: شماره

 ۰۱/۱۱/۱۳۷۳:تاريخ

  

  

  يع شادروان مهندس بازرگانمراسم تشياطالعيه 

  

  عونا اليه راجانا هللا و ان

  

  

  ملت شريف و آزاده ايران

هاي قبلي در مورد ضايعه درگذشت جانگداز اسوه تقوي و آزادگي آقـاي مهـدي بازرگـان،       پيرو اطالعيه 

 صـبح روز  ۸رساند كه مراسـم تـشييع پيكـر پـاك ايـشان سـاعت           دبيركل نهضت آزادي ايران، به اطالع مي      

  . از محل حسينيه ارشاد انجام خواهد شد۳/۱۱/۷۳شنبه دو

 قدرداني از احياگران جنبش اسـالمي و از مبـارزات ايـشان عليـه       ،حضور شما ملت آزاده در اين مراسم      

استبداد و استعمار، براي آزادي و استقالل ايران و ارج گذاشـتن بـه اسـطوره صـراحت، شـجاعت و تقـوي                       

  .خواهد بود

  

  نهضت آزادي ايران
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  يتعال بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۴۸۳: شماره

 ۰۴/۱۱/۱۳۷۳:تاريخ

  

  

  اطالعيه مراسم ترحيم و هفت شادروان مهندس مهدي بازرگان

  

  صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را            تا دگر مادر گيتي چو تو فرزند بزايد

  

  انـا للـه و انـا اليـه راجـعون

  

كـل  درگذشت ناگهاني استاد فرزانه و مبارز، خدمتگزار ايران و اسالم آقاي مهندس مهدي بازرگـان دبير              

نهضت آزادي ايران همه شيفتگان آزادي و استقالل وطن و احياگران انديشه دينـي را در غـم و انـدوه فـرو                       

ناپـذير را بـه مـردم آزاده و قدرشـناس ايـران تـسليت                 نهضت آزادي ايران ايـن ضـايعه جبـران        . برده است 

 ۶ تـا  ۳ از سـاعت  نمايد كـه در مجلـس تـرحيم و بزرگداشـت آن مرحـوم كـه        گويد و از عموم دعوت مي       مي

  .شود حضور به هم رسانند  در حسينيه ارشاد برگزار مي۷۳ بهمن ۶شنبه  ظهر روز پنج از بعد

ظهر بر سر مزار آن مرحـوم در آرامگـاه             بعداز ۳۰/۵ الي   ۳ از ساعت    ۷۳ بهمن   ۷مراسم هفت روز جمعه     

  .بيات در شهر قم برگزار خواهد شد

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۴۸۴: شماره

 ۱۳/۱۱/۱۳۷۳:تاريخ

  

  

  امدهاي آنفاجعه چچن و پي

  

رحمانه ارتش روسيه به جمهوري نوپاي چچن، به ويـژه بمبـاران منـاطق مـسكوني               حمالت سنگين و بي   

اي تبديل كرده است، از يك سو خبر از وجود بحران عميـق در روسـيه در     شهر گروزني كه آن را به ويرانه      

هـا بـا مـسلمانان        ني روس اي از مخالفـت و دشـم        دهد و از سوي ديگر نـشانه        روند تحول به دموكراسي مي    

  .مناطق آزاد شده از سيطره شوروي سابق است

مردم دلير چچن كه از آخرين اقوامي بودند كه پس از شكست ايران از روسـيه بـه زيـر سـلطه روسـيه                        

ها نيز مبارزه سختي را عليه اشغالگران روس ادامـه دادنـد،              تزاري كشيده شدند و پس از تسلط يافتن روس        

اي   و رشادت خاص خود به صورت نمادهاي قدرت و شجاعت روسيه درآمدنـد، بـه گونـه                به جهت دالوري    

. هاي مردان جنگجوي چچن و هنرهاي رزمي آنان مظاهر مردانگـي و شـجاعت در روسـيه گـشتند                    كه لباس 

اي چون تولستوي و يـا   توان در آثار نويسندگان برجسته    تاثير عميق فرهنگ مردم خطه چچن و قفقاز را مي         

داري و پاسداري از شعائر قومي و         و نيز راسخ بودن در دين     .  يافت …سيقي و رقص مردانه لزگي و       در مو 

توان در مبارزات شيخ شامل كـه سـاليان دراز و تـا               طلبي اين مردم دلير را مي       فرهنگي و آزادگي و استقالل    

همـين  . اهده كـرد طلبي باز نايستاد و الگوي برجسته آزادگـي و رشـادت گـشت، مـش        هنگام شهادتش از حق   

شجاعت، آزادگي و دينداري مردم چچن خشم استالين را چنان برانگيخت كه به كـشتار گـسترده مـردم آن                    

هـاي    »جمهـوري « قومي و در باطن تفرقه افكنانـه         هاي ظاهراً   بندي  مرز و بوم دست زد و پس از آن با تقسيم          

، اقتـدار  )زبـان  هـاي تـرك   ن بـه سـرزمين  به عنوان مثال، الحاق بخارا و سمرقند پارسي زبـا    (شوروي سابق   

بـا وجـود ايـن، سـرزمين چچـن هرگـز جزئـي از               . هاي گوناگون از آنان سلب كـرد        مردم چچن را در زمينه    

به اين ترتيـب، بـرخالف   . استقالل قومي خود را حفظ نمود  . امپراطوري روسيه نشد و در تقسيمات كشوري      

خواهانـه بلكـه تالشـي       دلير چچن نه يك حركت تجزيـه      اظهار برخي از مسئوالن سياسي، جنبش فعلي مردم         

  .براي حفظ استقالل و خودمختاري در چارچوب قانون فدراسيون روسيه است

وابسته به  » طبقه جديد « از همان گروه نخبگان يا به گفته ميلوان جيالس           رهبران روسيه امروز كه عمدتاً    

اسيوناليـسم مبتنـي بـر احيـاي شـكوه          حزب كمونيـست شـوروي سـابق هـستند، اكنـون بـا ابـداع نـوعي ن                 

اين رهبران در راه زنده كردن امپراطـوري گذشـته و           . اند  امپراطوري تزاري به حفظ سلطه خويش برخاسته      

هاي قومي، خاصه با انگيزه و رنگ اسالمي يا ايدئولوژي            جويي خويش، جنبش    هاي طاليي سلطه    تحقق خواب 

هـا بـا      به همين دليل، هر جـا كـه روس        .  بايد بر آن فايق آيند     دانند كه   سد بزرگ و سختي مي    را  منبعث از آن    

به عنـوان  . اند اند با بيرحمي و ويرانگري كامل به رويارويي با آنها برخاسته هاي اسالمي روبرو شده     نهضت

 آزادي  ،مثال، آنها با سياست يك بام و دو هواي خود از يك سو به سادگي به اوكراين پس از سيصد سـال                     

اي را عليـه مـردم مظلـوم بوسـني ـ       سـابقه  دهنـد و از سـوي ديگـر جنايـات وحـشتناك و بـي       ميو استقالل 

  .شوند  مرتكب مي…هاي مردمي در تاجيكستان و  هرزگوين و جنبش
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در مـورد جمهـوري     . باشـد   ها نسبت به مسلمانان مـي       هايي از دشمني و ويرانگري روس       اينها تنها نمونه  

هـا افـزوده      مردم آن بـر شـدت عمـل و حـساسيت روس           ) يك به دو قرن   نزد(چچن، مبارزه پيگير و طوالني      

  .است

هـاي تلـخ ديگـري را         هاي اوليه ارتش روسيه در اشغال گروزني، ميوه         و اما برخوردهاي اخير و شكست     

  :به شرح زير به بار خواهد آورد

سـنگين  هاي سياسي، اجتمـاعي و اقتـصادي آن بـراي جهـان بـسيار                 تسريع فروپاشي روسيه كه پيامد     )۱

  .خواهد بود

هاي قومي و مشكالت اقتصادي ناشي        تضعيف دموكراسي و پايمال شدن احتمالي آن در كشاكش جنگ          )۲

  .از آنها

اريسم آمريكا كه نتيجه آن بـه خطـر         تهاي ميليتاريست روسيه و به تبع آن ميلي         رشد و قوت يافتن جناح     )۳

  .افتادن همه كشورهاي جهان از جمله ايران عزيز خواهد بود

نفـع وابـسته بـه ميليتاريـسم آمريكـا،            هـاي ذي    هـاي اسـالمي توسـط جنـاح         ساس عـداوت بـا جنـبش      اح

هـاي سـطحي و       هاي غربي و شرقي، صهيونيسم و عوامل آن گسترده شـده و توسـط نگـرش                 ناسيوناليسم

نيـز دامـن   »  گرايـان اسـالم   آرمـان «ها و رفتارهاي غيرمسئوالنه برخي از به اصطالح     نادرست و نامسلماني  

هـاي سـركوب مـردم دليـر          ها افزوده، زمينـه     شود به طور غيرمستقيم بر شدت و خشونت اين جنگ           زده مي 

  .تر كرده است چچن را آماده

نهضت آزادي ايران ضمن حمايت از خواست بر حق مردم چچن براي آزادي و اسـتقالل خـود، كـشتار                    

تفاوتي مجامع جهاني     كند و سكوت و بي       محكوم مي  وحشيانه و پايمال كردن بيرحمانه حقوق آنان را شديداً        

هاي آشكار مشابه را گناهي نابخشودني در پيشگاه عدل خداوند و تـاريخ دانـسته،             عدالتي  در اين مورد و بي    

خواهد كـه بـا تمـام نيـرو و امكانـات،         هاي جهاني مي    ها، سازمان ملل متحد و ساير سازمان        ها، دولت   از ملت 

مه جنايات ذكر شده باز دارند و احتـرام و آزادي مـردم چچـن را بـر طبـق                    دولت تجاوزگر روسيه را از ادا     

  .منشور فدراسيون روسيه رعايت نمايند

انگاري جهـاني و بيرحمـي و قـساوت ارتـش روسـيه، بـه ويـژه                   نهضت آزادي ايران پيامدهاي اين سهل     

ن ممكن است به فروپاشي     گير جهان خواهد شد و آثار شوم آ         داند كه دامن    اي مي   نيروي هوايي آن را فاجعه    

هاي آزادي و اسـتقالل كـه پـس از اختنـاق سـياه                ها و پژمرده شدن غنچه      روسيه آزاد و ناكام ماندن آرمان     

هايي در جهان رخ خواهد نمود كـه          در چنين صورتي، بحران   . ساليان دراز گذشته شكفته شده است، منجر شود       

  .اي كوچك و دياري گمنام محدود نخواهد ماند ه منطقهنتايج گسترده سياسي، اقتصادي و نظامي آنها تنها ب

جـو پايمـال گـردد و آزادي و حقـوق حقـه       هاي سلطه   تا زماني كه حقوق اقوام و ملل جهان توسط قدرت         

هـايي بـيش      مردم ستمديده تشنه آزادي و استقالل ناديده گرفته شود، صلح و آرامـش و سـازندگي افـسانه                 

  .نخواهد بود

  .ه اقوام و ملل گيتي در سايه صلح و عدالت زندگي كنندبه اميد روزي كه هم

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۴۸۶: شماره

 ۲۰/۱۱/۱۳۷۳:تاريخ

  

  

  اطالعيه

  هاي سياسي خارجي  هاي تسليت  رهبران و مسئولين سازمان پيام

   آزادي ايرانمناسبت درگذشت اقاي مهندس بازرگان دبيركل نهضتبه 

  

ي، مبـارز و مـصلح اجتمـاعي و         به مناسبت درگذشت زنده ياد مهنـدس بازرگـان، متفكـر و احيـاگر دينـ               

هـاي   هاي تسليتي از سوي تعدادي از رهبران يا مسئوالن برجسته سازمان   دبيركل نهضت آزادي ايران، پيام    

  .سياسي ـ اسالمي كشورهاي مختلف به شرح زير به آقاي دكتر ابراهيم يزدي مخابره شده است

  يهرفاه ترك) اسالمي(الدين اربكان، دبيركل حزب  ــ آقاي نجم

  ــ آقاي راشد الغنوشي، رهبر جنبش اسالمي تونس

  ــ آقاي دكتر محمد حامد ابونصر، مرشد جماعت اخوان المسلمين مصر

  ــ آقاي دكتر عبداهللا حسن الترابي، دبيركل كنفرانس مردمي عربي اسالمي سودان

  )خارج از كشور(ــ جبهه نجات اسالمي الجزاير ـ رئيس هيات اجرايي 

  ابراهيم صالح، از مسلمانان مبارز مصريــ آقاي دكتر 

هاي جمعي جهت اطـالع       هاي دريافتي براي پخش از رسانه       همراه با اين اطالعيه، اصل و ترجمه متن پيام        

  .شود عموم ارسال مي

  دفتر روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۴۸۷: شماره

 ۲۰/۱۱/۱۳۷۳:تاريخ

  

  

نامه به روزنامه همشهري پيرامون بيانات وزير كشور در مورد نهضت 

  رانآزادي اي

  

  سردبير و مدير مسئول روزنامه همشهري

بعد از سالم و با آروزي توفيق جنابعالي و همكارانتان در جلب رضـاي حـق و خـدمت بـه خلـق، بـدين                         

كنيم كه توضيحات زير درباره بيانات وزير محترم كشور درباره نهضت آزادي ايران               وسيله درخواست مي  

ي درج شده بود بر طبق قـانون مطبوعـات در آن روزنامـه               روزنامه همشهر  ۱۱/۱۱/۷۳كه در شماره مورخ     

  .درج شود

  : اند آقاي وزير كشور در توضيح علت عدم صدور مجوز براي فعاليت نهضت آزادي ايران فرموده

آنهـا مجـوز ندارنـد،      . نهضت آزادي ايران درخواست مجوز كرده است و ما هم بررسي كرده پاسخ داديـم              «

  ».چون رسميت ندارند

ل اظهارات وزير محترم مطابق با واقعيت ولي مخدوش اسـت، بـه ايـن معنـا كـه نهـضت آزادي               بخش او 

يك تفاوت بارز حقوقي در     . »مجوز«كرده است و نه     » پروانه«ايران بر طبق قانون احزاب درخواست صدور        

. ار برده اسـت   گذار با توجه به همين تفاوت در متن قانون واژه پروانه را به ك              اين مورد وجود دارد و قانون     

 دولت وقت اليحه فعاليت احزاب سياسي را به مجلس شوراي اسالمي تقديم كـرد،  ۱۳۶۰هنگامي كه در سال    

در اليحه مذكور فعاليت احزاب مشروط به كسب مجوز از وزارت كشور شده بود ولي مجلس شرط مذكور                  

تـوان بـه    اي اطـالع بيـشتر مـي   بـر . را به دليل مغايرت آن با قانون اساسي و اصـول بـديهي آزادي رد كـرد       

 و نيـز مـشروح مـذاكرات        ۱۷۸ تـا    ۱۷۱ و   ۱۲۰ و   ۱۱۹مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي در جلـسات         

  . قانون اساسي در مورد آزادي فعاليت احزاب سياسي مراجعه كرد۲۶مجلس خبرگان پيرامون اصل 

االطـالق آزاد      سياسـي علـي    هاي   قانون اساسي تصريح شده است كه فعاليت احزاب و گروه          ۲۶در اصل   

مشروط به اين كه اصول استقالل، آزادي، وحدت ملي، موازين اسالمي و اساس جمهـوري اسـالمي                 «است،  

نامـه اجرايـي آن مـوارد نقـض ايـن       در قانون احزاب مصوب مجلس شوراي اسالمي و آيين      » .را نقض نكنند  

. ليت حزب يا گروهـي بـشود ذكـر گرديـده اسـت            تواند نهايتا منجر به لغو پروانه فعا        اصول و موازين كه مي    

تواند راسـا و يـك طرفـه          نكته مهم ديگر اين است كه كه چون وزارت كشور بخشي از قوه مجريه است نمي               

بايـستي توسـط يـك دادگـاه صـالح و بـا        در مورد لغو پروانه حكم صادر كند، بلكه صدور حكم قطعـي مـي            

  . انجام گيرديرعايت كليه موازين قانون

ا جناب وزير پاسخ سؤال خبرنگار يعني علت عدم صدور پروانه فعاليت نهضت آزادي ايران را بيان                 و ام 

 وزارت كـشور بـه نهـضت آزادي نيـز متاسـفانه فقـط عـدم موافقـت بـا           ۱۸/۵/۷۱در نامـه مـورخ      . اند  نكرده

ير آمده است در روزنامه شما به نقل از آقاي وز. درخواست صدور پروانه بدون ذكر علل آن درج شده بود     

كه نهضت آزادي مجوز ندارد چون رسميت نـدارد، و البـد بـه دنبـال آن خواهنـد گفـت كـه نهـضت آزادي                          
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  !رسميت ندارد چون مجوز ندارد

در هر حال، وزارت كشور و وزير محترم بايد به اين سئوال اساسي پاسخ دهند كه نهضت آزادي ايران                   

واد قانون احزاب حق فعاليـت يـا بـه قـول ايـشان مجـوز يـا        بر طبق كدام يك از اصول قانون اساسي و يا م       

  رسميت ندارد؟

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۴۸۹: شماره

 ۲۷/۱۱/۱۳۷۳:يختار

  

  

  وزارت كشور  ـ۱۰كميسيون ماده اعالم دبيركلي آقاي دكتر يزدي به 

  

  

   كشوروزارت

  مديركل محترم سياسي و مسئول دبيرخانه 

   قانون فعاليت احزاب۱۰كميسيون ماده 

  با سالم،

رسـاند كـه پـس از          قانون فعاليت احزاب، بـدين وسـيله بـه اطـالع مـي             ۶ ماده   ۱۱راي مفاد تبصره    در اج 

درگذشت جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان، دبيركل فقيد نهـضت آزادي ايـران، شـوراي مركـزي نهـضت                   

كپـي اطالعيـه مـورخ    . آزادي ايران آقاي دكتـر ابـراهيم يـزدي را بـه عنـوان دبيركـل جديـد برگزيـده اسـت                   

  .گردد  كه در اين خصوص صادر شده است، به پيوست ارسال مي۱۳/۱۱/۷۳

  با احترام

  ت اجراييئهي

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۴۸۹: شماره

 ۲۷/۱۱/۱۳۷۳:يختار

  

  

  ياد مهندس مهدي بازرگان بيانيه به مناسبت چهلمين روز درگذشت زنده

  

چهل روز از وفات رادمرد بزرگ تاريخ معاصر ايران، مسلمان انديـشمند و صـاحب رأي، مـروج بـزرگ                 

سالم و مفسر قرآن، سياستمدار با ايمان و راستگو، مسلمان متعهـد و مـصلح بـزرگ اجتمـاعي عـصر مـا،               ا

ايـم و ملـت ايـران       مهندس مهدي بازرگان گذشت و ما همچنان در دريايي از اندوه و تألم و تأثر فـرو مانـده                  

  . خاطره اين مبارز دلسوز و مجاهد نستوه را هرگز از ياد نخواهد برد

 ۸۰ي بازرگان كه عمر طوالني و پربركتش منشاء خير و خدمت و حركت بود، طـي بـيش از                    مهندس مهد 

گري و تراوشهاي قلمي و بياني به نشر حقـايق اسـالم    سال زندگي مجاهدانه و پر بار خود، از طريق انديشه         

و و رشد انديشه ديني و سياسي معاصر كمك مؤثري كرد و قشر عظيمي از جوانان دانـشجو و غيردانـشج                   

گرائي، انحرافات ناخواسته و دامهايي كه همه جا بر سر راهشان گـسترده بودنـد                 ايماني، ماده   را از ورطه بي   

زدايي از دين، موضعگيريهاي نادرست اقشار مختلـف را   به واقع نجات داد و با تكيه بر علم و ايمان و خرافه          

او . ا در راه صواب و صـالح هـدايت نمـود          نسبت به مذهب و اعتقاد و ايمان ديني به كلي اصالح كرد و آن ر              

گذاشتن از جسم و روح خود، همـه گونـه ناماليمـات را     در طول حيات خود با تحمل شدائد و فشارها و مايه          

زنـي معانـدان و جـاهالن         زندانهاي طوالني را تحمل كرد، از تهديد، افترا، تهمت و برچسب          . به جان پذيرا شد   

بق اخالص نهـاده، در راه ايمـان و اعتقـاد بـه خـدا، خـدمت بـه مـردم و                      نهراسيد و همه وجود خود را در ط       

او اسطوره  . اصالح امور با تساهل و خوشروئي از همه چيز خود گذشت و چون كوه استوار و پابرجا ماند                 

اش از  خـواهي بـود، بـه طـوري كـه آوازه      طلبـي و عـدالت   مقاومت، اسوه آزادگي و آزاديخواهي و نمونه حق  

  . ميهني فراتر رفت و بسياري از كشورهاي اسالمي را فرا گرفتمرزهاي ملي و

مهدي بازرگان در تمام عمر خود هيچگاه از گفتن و نوشتن و مبارزه نظري و عمل سياسي و اجتمـاعي                    

خسته نشد، از امر به معروف و نهي از منكر به معناي واقعي و وسيع كلمه باز نايستاد و از اقـدامات عملـي      

داد، هـر      هر وضع و شرايطي كه به نفع ملتش و در راستاي اعتقاد و ايمانش تشخيص مـي                 بجا و مناسب در   

  .شد، فروگذاري نكرد چند برايش گران تمام مي

راهي كه مهندس بازرگان در طول بيش از نيم قرن فعاليتهاي علمي، اجتماعي و سياسـي طـي كـرد و                     

آن حد عالمانه، دقيق، سالم و همراه با ايمـان و           ها و روشهايي را كه به كار گرفت و ترويج كرد، تا               شيوه

هاي مختلـف را بـر سـر          ها را به خود جلب كرده، جناح        اعتقاد راسخ بود كه در دراز مدت، نظر اكثر گروه         

هاي مبارزه براي احقاق حقوق مردم و تحقق شعارهاي آزادي و حاكميت قانون به وفاقي آشكار و                   شيوه

سرانجام دوست و دشمن، سالمت فكر و درسـتي راه او را مـورد تأييـد                اي كه     ضمني سوق داد، به گونه    

هاي مختلف مـردم در تـشييع         شائبه اقشار و گروه     شركت و حضور وسيع و خودجوش و بي       . قرار دادند 

پيكر پاك او و در مجالس ترحيم در تهران و قم و بزرگداشت آن مرحوم در شهرستانهاي مختلف، همراه 

 فقدان دردناك آن مرحوم، واكـنش طبيعـي امـا آگاهانـه ملتـي بـوده اسـت كـه بـه                       با تأثر عميق عموم از    
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بازان جـدا     نهد و حساب سياستمداران صادق را از دنيامداران و سياست           خدمتگزاران واقعي خود ارج مي    

  .مي كند

 اسـالمي در سـال      -را به عنوان نخـستين حـزب سياسـي        » نهضت آزادي ايران  «مهندس مهدي بازرگان    

اهللا طالقاني، مرحوم رحيم عطـائي،    همراه با ياران صديق خود مرحوم آيت      )  سال پيش  ۳۴عني حدود   ي (۱۳۴۰

مرحوم عباس رادنيا و دكتر يداهللا سحابي بنيانگزاري كـرد و در طـي ايـن مـدت، نهـال آن را بـا جـان و دل                      

ادث، تهاجمـات   هاي سياسـي و فرهنگـي، توفـان حـو           آبياري نمود و همواره تالش داشت كه آن را از آسيب          

كنـد مـصون نگـاه     هاي سياسي و اجتماعي را در كشور ما دائماً تهديـد مـي          ها كه تجمع    پياپي و خودمحوري  

در كوره مبارزه و تجربه بپروراند و از آن بـه عنـوان ابـزاري مطمـئن و نيرومنـد در پـااليش محـيط                         . دارد

او از ايـن تريبـون، همگـان را از          . گيـرد سياسي، مبارزه براي جلوگيري از كجرويها و اصالح امور بـه كـار              

گرائي مملكت را در معرض        فرهنگي مضر ، شيوه هائي كه با تعصب و افراط          -عواقب وخيم و نتايج سياسي    

نهضت آزادي در طول سي وچند سـال فعاليـت          . خطرات و گرفتاريهاي درازمدت قرار مي داد برحذر داشت        

چـه قبـل و     ( ايران در برابر تجاوزات دولتها و مسئوالن امور          خود به عنوان سنگر دفاع از استقالل و آزادي        

به حقوق اساسي مردم و آزاديهاي مصرح در قانون هشدار داده با ميزان ها و معيارهاي     ) چه بعد از انقالب   

دقيق و منطقي، علمي و قرآني، مرزها و حدود را مشخص كرده و هر نوع انحراف و تجاوز از قانون، حق و                      

بـه اعتـراف    .  هر زمان و از سوي هر كس يادآور شده و بيم و هراسي به خود راه نداده اسـت                   عدالت را در  

اي از    المللي، مهندس بازرگان و نهـضت آزادي ايـران، لحظـه            دوست و دشمن و در مقياس وسيع ملي و بين         

او . انـد  داعيه و خواست استقرار دموكراسي اسالمي كوتاه نيامـده، همـواره و مـصرانه خواسـتار آن بـوده                  

استبداد و خودكامگي را يكي از موانع اصلي بلكه بزرگترين مانع رشد انسان و توسعه و شكوفائي سياسي،         

او به حق معتقد بود كه تا زماني كه جامعه ما نتواند يك محيط بـاز و  . دانست اقتصادي و فرهنگي كشور مي   

به وجود آورد و مشاركت واقعي عمـوم را         سالم سياسي با امكان تضارب افكار، انتقاد و امر به معروف را             

در حل مسائل  و مشكالت به دست خود آنها جلب نكند، قادر به رشد و توسـعه واقعـي در ابعـاد گونـاگون                  

  .نخواهد بود

در اين بيانيه، ما نخست به شرح احـوال و خطـوط عمـده فعاليتهـا و تالشـهاي مـؤثر مهنـدس بازرگـان                      

و تشييع پيكر آن شادروان را در رسانه هاي جمعي داخلـي و جهـاني              پردازيم و سپس بازتاب درگذشت        مي

اي از ارزش واال و جايگاه رفيع او را بـه هنگـام درگذشـتش منتـشر                   كنيم، باشد كه شمه     به اختصار بيان مي   

  .كند

  

   سياسي مهندس بازرگان-شرح حال و فعاليتهاي اجتماعي

   شمسي در تهران۱۲۸۶تولد در سال  -

 ابتدائي در مدرسه سلطانيه و تحصيالت متوسطه در دارالمعلمين مركزيگذراندن تحصيالت  -

 به همراه شاگردان ممتاز) ۱۳۰۶(اعزام به فرانسه براي ادامه تحصيل  -

نامه از وزيـر فرهنـگ بـه عنـوان يـك              پذيرش در كنكور ورودي اكول سانترال پاريس و دريافت تشويق          -

 دانشجوي ساعي
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 و انجام دادن خدمت وظيفه) ۱۳۱۳(پايان تحصيالت، بازگشت به ايران  -

 )۱۳۱۵(اشتغال به كار به عنوان دانشيار دانشكده فني دانشگاه تهران  -

 انتخاب به عنوان رئيس دانشكده فني در دوره چهار ساله و عضويت يافتن در شوراي دانشگاه تهران -

خنرانيهاي مهـم   و انجـام دادن سـ     ) دانـشگاه تهـران   (هاي اسالمي دانشجويان      مشاركت در تشكيل انجمن    -

 )۱۳۲۲( اخالقي -ديني

رياست هيئت خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس در جريان مبارزات ملي شدن صنعت نفت در دولـت                     -

 )۱۳۲۹(دكتر مصدق و نخستين رئيس هيئت مديره موقت براي اداره صنعت عظيم نفت 

 كشي آب شهر تهران سرپرستي سازمان آب تهران و آغاز لوله -

بعـد از كودتـاي     (ي و اعتراض شديد به تصويب قرارداد با كنسرسيوم نفت در مجلس شورا              مخالفت علن  -

 و بركنارشدن از سمت دانشگاهي، مديريت سازمان آب و كليه مشاغل دولتي) ۳۲ مرداد ۲۸

 ) مرداد۲۸به فاصله كوتاهي پس از كودتاي (مشاركت فعاالنه در تشكيل نهضت مقاومت ملي  -

  ماه پس از كشف چاپخانه مخفي نهضت مقاومت ملي۸به مدت شدن  بازداشت و زنداني -

 )۱۳۳۶(مشاركت در تشكيل انجمن اسالمي مهندسين  -

 تن ديگر۱۰۰مشاركت در تشكيل انجمن اسالمي معلمين به اتفاق مرحومان طالقاني، مطهري و در حدود  -

 )۱۳۳۹(فعاليت براي تشكيل جبهه ملي دوم و عضويت در شوراي مركزي آن  -

بـا كـادري مركـب از هـسته اصـلي نهـضت              (۱۳۴۰هضت آزادي ايران در شرايط ويـژه سـال          تأسيس ن  -

اهللا طالقــاني، دكتـر ســحابي و ســاير   بـه همــراه آيـت  )   مــذهبي-مقاومـت ملــي و ائـتالف نيروهــاي ملـي   

 اهللا حاج سيدرضا زنجاني بنيانگزاران اوليه و با تأييد آيت

 ۱۳۴۰بازداشت مجدد در بهمن ماه  -

اي از    اهللا طالقـاني و عـده        سال زندان همراه با آيـت      ۱۰ر دادگاه نظامي و محكوم شدن به        محاكمه شدن د   -

 )۱۳۴۲(سران و فعاالن نهضت آزادي ايران 

 تبعيد به برازجان به جرم فعاليت سياسي در داخل زندان -

  ۱۳۴۶آزادي از زندان در سال  -

 )۱۳۵۶(مشاركت فعاالنه در تشكيل كميسيون ايراني دفاع از حقوق بشر  -

 )۱۳۵۷(انتصاب به عضويت شوراي انقالب  -

 ۱۳۵۷ بهمن ۱۵وزيري دولت موقت انقالب اسالمي در  انتصاب به نخست -

پرسي بـراي تغييـر نظـام و انتخابـات مجلـس بررسـي                 ماه و برگزاري همه    ۹رياست دولت موقتبه مدت      -

 نويس قانون اساسي پيش

 و ادامه عضويت در شوراي انقالب) به همراه اعضاي هيئت وزيران( استعفا از دولت موقت  -

 )۱۳۶۳ -۱۳۵۹(انتخاب به نمايندگي مردم تهران در مجلس شورا و رهبري جناح اقليت در مجلس  -

ناميد، در جهت اصالح  مي" آفات انقالب"نگارش مقاالت متعدد در روزنامه ميزان عليه مواضعي كه آن را             -

 مشي سياسي و فرهنگي جامعه

 زادي ايران به سمت دبيركل و رياست شوراي مركزيفعاليت مستمر در نهضت آ -
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هاي متعدد خصوصي يا سرگشاده به مقامات مملكتـي و مخالفـت بـا انحـراف از آرمانهـاي                     نوشتن نامه  -

 انقالب، انحصارگري و عدم رعايت آزادي و قانون

  و مذهبيشركت فعاالنه در تأسيس جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران به اتفاق نيروهاي ملي -

  فعاليتهاي فكري و علمي

آثـار  شـد كـه    فعاليتهاي شديد سياسي و مسئوليتهاي اجرائي مهندس بازرگان هيچگـاه مـانع از آن نمـي     

. متعدد علمي، ديني و سياسي را چـه بـه هنگـام بازداشـت و چـه در بيـرون از زنـدان تهيـه و منتـشر كنـد                             

خداپرسـتي و افكـار روز، بعثـت و ايـدئولوژي، مـسئله             مطهرات در اسـالم،     : معروفترين اين آثار عبارتند از    

وحي، خودجوشي، راه طي شده، عشق و پرستش يا ترموديناميك انسان، مرز ميان دين و سياست، دين  و                   

، تعـداد ايـن     . . . نهايت كوچكها و      تمدن، سير تحول قرآن، انقالب ايران در دو حركت، نهضت آزادي هند، بي            

، بازيـابي   )جلـد ۷( جلد آن از جمله بازگشت بـه قـرآن         ۲۰شود كه بيش از       بالغ مي آثار به حدود يك صد جلد       

هـاي بعثـت، بعثـت و         ، انقالب ايران در دو حركت، گمراهان، آزادي در رسالت پيامبر، ناگفتـه            )جلد۴(ارزشها  

نوشته شده  اند، بعد از انقالب       آزادي، و آخرت و خدا هدف بعثت انبياء كه غالباً شهرت داخلي و جهاني يافته              

  .است

ها، بخـشي از تـاريخ فكـري و مبـارزات ملـت       نكته مهم و جالب آن است كه هر يك  از اين آثار و نوشته             

كند و غالباً پاسخ بـه سـئواالت و مـشكالت             هاي ارزشمند مهندس بازرگان را منعكس مي        ايران و روشنگري  

  .مبتالبه جامعه و بخصوص جوانان است

ها نيز مانند مبارزات و اقدامات عملي مهندس بازرگان، از كيفيت باالي علمي و   گمان اين آثار و نوشته      بي

فكــري برخــوردار اســت و در فرهنــگ دينــي عــصر حاضــر و در حركــت  نــسل جــوان روشــنفكر نقــش    

  .باشد اي را دارا مي كننده تعيين

ذران زنـدگي و    هر چند كه آن بزرگوار از فعاليتهاي علمي و فني خود در معناي اخـص بـاز نايـستاد، گـ                    

. ارتزاق او از طريق اجراي امور فني و صنعتي بود كه تا آخرين روزهاي عمر هرگز از آنها روي برنگردانـد           

  .او تا آخرين لحظات حيات پر ثمر خود از پاي ننشست و از فعاليت و حركت و انديشه و عمل باز نايستاد

م و احياگران و نوآوران عـصر حاضـر         شكي نيست كه مهندس بازرگان در شمار بيدارگران جهان اسال         

 خيـر و بركـت و        اما ممات او نيـز ماننـد حيـاتش منـشاء          . تواند جاي خالي او را پر كند        بود و كمتر كسي مي    

انعكاس خبر درگذشت اين رادمرد بزرگ در سراسر جهـان پيچيـد و             . بيداري و اصالح مسير و طريق است      

هـا و نـشريات بـا نابـاوري از         ها، خبرگزاري    شخصيتها، گروه  توفاني از غم و اندوه برانگيخت و بسياري از        

  .درگذشت او اظهار تأسف و تأثر كردند

هر چند ابتدا با اكراه و همراه       (اولين خبر درگذشت مهندس بازرگان از صدا و سيماي جمهوري اسالمي            

  .پخش شد) با تفسيري مختصر

ابقه دانـشگاهي و مبـارزه ايـشان در زمـان           اي، صدا و سـيما بـا اشـاره بـه سـ              در اين تفسير چند دقيقه    

وزيري دولت موقت و اسـتعفا از         طاغوت، عضويت در هيئت نظارت بر فروش نفت در دوران انقالب، نخست           

 فرهنگي را به جامعه دانـشگاهي و جوامـع فرهنگـي و سياسـي كـشور و           -آن، رحلت اين شخصيت سياسي    

  . ايشان مغفرت و علو درجات مسئلت نمودخانواده محترم ايشان تسليت گفت و از خداوند براي

061



صدا و سيما به جز پخش خبرهاي كوتاه درگذشت و بعد تـشييع پيكـر مهنـدس بازرگـان، خبـر ديگـري                 

حتـي از ذكـر سـوابق و شـرح حـال آن مرحـوم و اعـالم خـتم اولـين                      . منتشر نكرد و به كلي سكوت نمـود       

م را رهـا نكـرده بـود خـودداري كـرد، امـا               سال سنگر مبـارزه و علـ       ۵۰وزير  انقالب و شخصي كه         نخست

هـاي   سابقه آن در تهران و شهرستانها، بازتـاب وسـيعي در رسـانه            درگذشت مهندس بازرگان و واكنش بي     

  .المللي داشت گروهي بين

المللي گزارشهاي مفصلي از تشييع پيكر مهندس بازرگان همراه بـا ذكـر سـوابق                 برخي از راديوهاي بين   

  .زنده ياد عليه استبداد و نقش وي در جنبش احياگري ديني پخش كردندت آن اطوالني مبارز

اي از برخي     از آنجا كه نقل مطالب اين خبرگزاريها باعث اطاله كالم خواهد شد، ذيالً تنها به ذكر خالصه                

اي از اظهارنظرهاي شخصيتهاي      كنيم و در فرصت مناسبي به خواست خداوند مجموعه          اظهارنظرها اكتفا مي  

  .ي و خارجي در باره شخصيت و سوابق مهندس بازرگان را جداگانه منتشر خواهيم كردداخل

اي و بدون اينكه به اصصالح تبليغات رسمي در           من باور ندارم كه در سالهاي اخير بدون هيچگونه مقدمه         «

 كار باشد، هيچ وقت نديده و نشنيده بودم كه خبر درگذشت كسي چنين واكنش آرامـي در بـين مـردم بـه                      

يك نوع ابراز محبـت بـود و يـك نـوع            . . . آنچه من ديدم در حقيقت يك نوع نظرخواهي بود          . وجود بياورد 

هاي معروف بـه اپوزيـسيون همـه از مهنـدس             گيري، چرا كه هم احزاب داخل حاكميت ايران و هم گروه            رأي

رأي داده بودند به آن كـسي       مردم چنين نظري نداشتند، يعني مردم       . . . بازرگان انتقاد داشتند، ولي امروز      

  »... كه يك نوع پذيرش آزاد داشته، گرچه كه اين پذيرش را كمي دير داشتند

ايران با درگذشت مهندس بازرگان يكي از مدافعان بزرگ و صديق آزادي و دمكراسي و حقـوق بـشر را از                     «

  ».دست داد

وزير پيشين و رهبـر       بازرگان نخست امروز هزاران نفر در مراسم تهران، در مراسم تشييع جنازه مهندس            «

او يكي از مخالفين سرسخت شاه سابق ايران بود         . . .  مخالفين دولت جمهوري اسالمي ايران، شركت كردند        

  ». . .استفاده از قدرت متهم ساخته بود بارها او را به سوء

دن شعارهايي، انـدوه و     كردند و آنها با سردا      در مراسم تشييع جنازه مهندس بازرگان زن و مرد گريه مي          «

تـوان   گفتند كه آقاي بازرگان مرد صادق و كارداني بود كه به آساني نمـي               همه مي . ماتم خود را نشان دادند    

  »... كرد او شخصيتي بود كه هموراه بر عليه ظلم و براي آزادي مبارزه مي. . .  جاي او را پر كرد

لت بود و هم مورد احترام بسياري از شخـصيتهاي          مهندس بازرگان هم مورد احترام مخالفان سياسي دو       « 

ناپــذير در راه حقـوق بـشر و دموكراســي    دولتـي، در واقـع مخالفـان سياســي، او را يـك مبـارز خـستگي      

ها، صدا و سيما هم خبر تـشييع جنـازه و مجلـس               گفتند كه اگر عالوه بر روزنامه       بسياري مي . دانستند  مي

. كردنـد   شدند و عده بيـشتري در ايـن مراسـم شـركت مـي               مطلع مي كرد، مردم بيشتري      ترحيم را اعالم مي   

  ». . .گيري در آن شركت نكردند بسياري از چنين مراسمي خبر نداشتند  و يا از ترس انتقام

مردم قدرشناسي خودشان را از كسي اعالم كردند كه در تمام سالهاي رژيم گذشته مبارزه كـرد و بعـد از                     «

جزو منتقدين بود، اما در همه اين مدت در داخل ايران           . . . وزير بود     ش نخست اي كه خود    آن هم جز در دوره    

  »به هر حال شأن مبارزه و شأن انتقاد را حفظ كرد. . . ماند، 

ها و نشريات داخلي نيز انعكاس خبر درگذشت و تـشييع جنـازه و خـتم مرحـوم                    و اما در ميان روزنامه    

فت و تفاسير ارزشمند و با اهميتي در برخـي از آنهـا منتـشر               مهندس بازرگان انعكاس گسترده و وسيعي با      

هـا    به عالوه پيامهاي تسليت پرمحتوايي از سوي برخي شخـصيتها، گروههـا و سـازمانها در روزنامـه                 . شد
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 نفر  ۷۶۱مالحظه شد كه درخود توجه بود، آگهي مجلس ختم مهندس بازرگان در حسينيه ارشاد را بيش از                  

  .سياسي قوي داشتـ   سابقه بود و در مجموع دامنه فرهنگي يامضاء كرده بودند كه ب

نيز خبر درگذشت و شرح فعاليتهـاي       ... المللي نظير تايمز، گاردين، لوموند و         ها و مجالت بين     در روزنامه 

  .سياسي آن مرحوم به صورت وسيعي پخش شد

ي مجالس ختم نه تنهـا از سـوي    بايد يادآور شويم كه در انتقال پيكر به تهران و تشييع آن و نيز برگزار              

دولت و مسئوالن ممانعتي به عمل نيامد بلكه بعضي از مقامات و مسئوالن به طـور مـستقيم و غيرمـستقيم                     

  .شده از شخصيت مهندس بازرگان تجليل كردند ولي عمدتاً به صورت محدود و حساب

ه آقـاي مهنـدس عبـدالعلي       تلگرام تسليت مقام رهبري به آقاي دكتر سحابي، تلگرام رياست جمهـوري بـ             

اهللا منتظري و حـضور تعـدادي از          اهللا حائري و آيت     اهللا سيدمحمد شيرازي، آيت     بازرگان، پيامهاي تسليت آيت   

  .اي ديگر از بزرگداشت شخصيت مهندس بازرگان بود روحانيون در مراسم ختم در قم و تهران نيز جلوه

هاي ختم صميمانه و با ارزشي بود         انگيخت، آگهي   ميهاي چند هفته اخير تحسين بر       اما آنچه در روزنامه   

كه از سوي مردم شرافتمند و قدرشناس در شهرستانهاي مختلف منتشر شد و نيز مراسم جالبي بود كه به                   

توان از برگزاري مجالس ختم در قزوين، مشهد، اصـفهان، تبريـز،              از جمله مي  . ياد مهندس بازرگان برپا شد    

اي اسـت كـه در تجليـل از مقـام و              ها مطالـب ارزنـده      متن غالب اين آگهي   . نام برد .. . زنجان، شيراز و     اهواز،

احساسات صـميمانه مـردم بـراي مـا     .  اجتماعي مهندس بازرگان تهيه و منتشر شده است ـ جايگاه سياسي

بـه ويـژه آنكـه مراسـم خـتم بـه طـور خودجـوش و تنهـا بـا           . بسيار ارزشمند و موجب سپاسگزاري اسـت   

ل شهروندان عزيز برپا شده و برخي از اعضاي نهضت آزادي  و خانواده محترم بازرگان نيز                 مشاركت فعا 

  .در آنها شركت داشته و سخنراني كرده اند

به قرار اطالع در برخي از كشورهاي خارجي نيز مجالس تجليل و يـادبود از سـوي ايرانيـان عالقمنـد و         

تها و سازمانهاي سياسـي كـشورهاي مختلـف         شناس برپا شده است و همچنين از سوي برخي شخصي           حق

تـوان از پيامهـاي جبهـه نجـات اسـالمي الجزايـر،               پيامهاي تسليت مخابره شده است كه به عنوان مثـال مـي           

المسلمين مصر، حزب رفاه تركيه، كنگره عربي و اسالمي سودان و جنبش اسالمي تونس نام                 جماعت اخوان 

ي مخابره شده به دبيركل جديد نهضت آزادي همـراه بـا اطالعيـه    متن اصلي و ترجمه تعدادي از پيامها  . برد

  . براي چند نشريه داخلي ارسال شده تا آن را براي اطالع عموم منتشر كنند۲۰/۱۱/۷۳مورخ 

هاي خارجي در     آوري است كه بيش از چهل تن از سفرا  يا اعضاي برجسته سفارتخانه               و باالخره جاي ياد   

نيه ارشاد حضور يافتند و دفتر يـادبود مرحـوم مهنـدس بازرگـان را امـضاء                 جمهوري اسالمي ايران در حسي    

همچنين در چندين سفارتخانه جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور و دفتر نمايندگي ايـران در                 . كردند

  .المللي دفاتر يادبود را امضا نمودند سازمان ملل متحد نمايندگان سياسي كشورها و شخصيتهاي بين

سر فرود آوردن در برابر محبت و قدرشناسي همه همفكران، ياران، عالقمندان و شخصيتهايي              ما ضمن   

سپاري پيكر پاك مهندس بازرگان، برپا كردن يا حـضور در مجـالس               كه با شركت در مراسم تشييع و خاك       

 نمـوده و  ترحيم و تذكر، ارسال يا درج پيام تسليت و به هر نحو ديگري نسبت به آن شادروان اداي احتـرام    

اند، با ذكر جمالتي از پيـام مـورخ    باعث تسكين آالم خاندان آن بزرگوار و اعضاي نهضت آزادي ايران شده       

 ايشان به مرحوم استاد محمدتقي شريعتي در سوگ دكتر شريعتي، بر ادامه راه مهندس بازرگان                ۰۶/۰۴/۵۶
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 نيـز بـه پيمـودن چنـين راهـي فـرا             و وفاداري به روش، منش و بينش آن رادمرد تأكيـد كـرده و همگـان را                

  :خوانيم مي

از خداوند حكيم، صبر و پاداش بزرگ براي پدري كه غير از علي، فرزندان ارزنده ديگر تربيت وتحويـل            ... «

اش را به جاي نالـه و   خواهم جنازه و خاطره   نمايم و از نسل جوان پرشور مي        جامعه كرده است مسئلت مي    

  ». دوش كشند و افكار و آثارش را مشايعت نماينديأس، با صبر و اميد و عزم به

  

  نهضت آزادي ايران

۱۳/۱۲/۱۳۷۳  
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۴۹۱: شماره

 ۱۴/۱۲/۱۳۷۳:تاريخ

  

  

  مواضع و خواستهاي نهضت آزادي ايران

  

  هموطنان عزيز،

يـاران و عالقمنـدان او ديگـر سـيما و صـداي پـر               . شادروان مهندس مهدي بازرگان ديگر در ميان ما نيست        

و را در جلسات نهضت آزادي و انجمن اسـالمي مهندسـين و در              بخش ا   داشتني، مطمئن و آرامش     نشاط، دوست 

اما او همه جا حاضر . هاي مختلف چون دعاي كميل و اعياد فطر و قربان و مبعث نخواهند ديد و شنيد         گردهمايي

  .بخش دارد افكن و الهام روش، منش و بينش سياسي و اسالمي او همچنان در همه جا حضوري سايه. است

او شخصيت منحصر به فـردي  . هاي برجسته تاريخ معاصر ايران بود    يكي از شخصيت  مهندس بازرگان   

بود كه در قلمرو دانش علمي و دانشگاهي به همان اندازه كه در قلمرو جنبش احيـاگري دينـي و نـوپردازي                      

 او. انديشه اسالمي و يا در قلمرو مبارزات سياسي فعال و صاحب نظر و مؤثر بود، فعاليت و تـأثير داشـت                    

ترين و نامساعدترين شرايط، از ايفاي وظايف ملي و اسالمي و مبـارزه و                در زمينه سياسي، حتي در سخت     

او به  . اي درنگ نكرد    مقاومت در برابر استعمار، استيالي خارجي و استبداد داخلي در اَشكاِل متنوعش لحظه            

  .حق الگوي يك مبارز نستوه بود

بالـد، امـا      اي مؤسس و رهبر آن بود، بر خود مي          ت برجسته نهضت آزادي ايران از اين كه چنين شخصي       

عميقاً بر اين باور است كه او شخصيتي نبود كه تنها به نهضت آزادي تعلق داشته و خدماتش تنهـا در يـك                       

او به همه ملت تعلق داشت و عمر پر بـارش را در خـدمت بـه ايـران و                    . سازمان سياسي محدود بوده باشد    

ها و احـزاب سياسـي و    ها، از گروه  مردم قدرشناس كشورمان در تهران و شهرستان     شركت. اسالم سپري كرد  

ها بازتـاب     قشرهاي مختلف، در مراسم تشييع و خاكسپاري پيكر پاك او و در مجالس ترحيم و در ساير فعاليت                 

   .باشد و تجلي شناخت و قدرداني مردم از خدمات آن بزرگوار و تعلق وي به همه ملت ايران مي

او يـك معلـم اخـالق،       . ه ياد بازرگان براي نهضت آزادي ايران، تنها يك مؤسـس و يـا دبيركـل نبـود                 زند

هاي جمعي و با صداقت و صميميت و صـفا، يـك الگـوي شـجاعت و صـراحت و                      تقواي سياسي و همكاري   

  . بودگري نوپرداز ناپذير در برابر انحرافات و انديشه او مبارزي مقاوم، ثابت قدم و سازش. توكل بود

ياران و همسنگران آن شادروان در نهضت آزادي ايران با اعتراف به اين كـه پـر كـردن جـاي خـالي او              

بسيار دشوار خواهد بود، مصمـّمند كه به خواست خداوند متعال و با هـدايت و اسـتعانت ربـوبي، راه او را                      

  .ادامه دهند

، دوستان و عالقمندان نهضت آزادي ايـران        پس از درگذشت جانكاه مهندس بازرگان و انتخاب دبيركل جديد         

  هاي نهضت آزادي ايران چيست؟ آيا خط مشي و مواضع نهضت تغيير خواهد يافت؟ و خواست: پرسند مي

  :در پاسخ به دو سئوال باال تذكر و نكات زير ضروري است

اس رأي ـ نهضت آزادي ايران يك حزب ملي ـ اسالمي است كه به شيوه دموكراتيك شورايي و بر اسـ  ۱

كنگره، شـوراي  ( توسط نهادهاي آن ،هاي نهضت برحسب مورد     شود، خط مشي و سياست      اكثريت اداره مي  
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  .باشد گردد و تابع نظرات فردي رهبران و فعاالن آن نمي اتخاذ مي) مركزي، دفتر سياسي و هيأت اجرايي

ذشـته و شـوراي     هـاي گ    هاي كنوني نهضت آزادي ايران توسـط كنگـره          مشي، مواضع و سياست     ـ خط ۲

مركزي بر اساس تحليل شرايط موجود جامعه و با توجه به تغييرات، تحوالت و انحرافـات بعـد از پيـروزي              

االصول تغيير اساسـي نيافتـه اسـت، ضـرورتي بـراي            از آنجا كه شرايط حاكم علي     . انقالب اتخاذ شده است   

  .ها به وجود نيامده است مشي و سياست تغيير خط

هـاي گذشـته در نـشريات نهـضت درج شـده اسـت،               ظرات نهضت آزادي كه طي سال     ـ اهم مواضع و ن    ۳

  :اختصاراً به شرح زير است

هـا در   اين بحران. سازي روبروست  هاي رو به رشد و سرنوشت الف ـ جمهوري اسالمي ايران با بحران 

اي مـردم بـيش از   آنچه بـر . دهد ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اداري و اجتماعي چهره خود را نشان مي  

. باشـد  هـا مـي   همه محسوس و ملموس است، گراني سرسام آور و كمرشكن و عدم تعادل درآمدها و هزينه               

كفـايتي بـسياري از مـديران،         ، سـوء مـديريت و بـي       )تـورم (كاهش روزمـره و فـاحش قـدرت خريـد مـردم             

نان است كـه شـيرازه      هاي متغير و ناسخ و منسوخ حاكميت و گستردگي فساد و حيف و ميل آن چ                 سياست

متأسفانه حاكميت بدون توجـه الزم بـه   . هاي مختلف در حال گسيختگي است      هاي اقتصادي در زمينه     فعاليت

هاي فزاينده، همواره تالش دارد كه با استفاده از امكانات وسيع تبليغاتي، بـر مـشكالت سـرپوش                    اين بحران 

  .دگذارد و تصويري رؤيايي از حال و آينده كشور ترسيم كن

 گرچه براي اكثريت مردم، تنگناها و مشكالت اقتصادي بيش از مشكالت ديگر قابل لمس و درك اسـت و              

هاي اقتصادي و اجتماعي، قبل از هر چيز          باشند، حل مشكالت و بحران      براي حل فوري آنها اولويت قائل مي      

نون اساسـي و يـا      در گرِو رفع يا كاهش بحران سياسي ناشي از تخلـف حاكميـت از اصـول مـصرح در قـا                    

هـا، تعهـدات و حـدود     قانون اساسي به مثابه يك ميثاق ملي، مـسئوليت      . باشد  ناديده گرفتن برخي از آنها مي     

هر يك از مسئوالن و دولتمردان در هنگام احراز         . كند  اختيارات دولت و روابط حكومت با مردم را تعيين مي         

بنابراين، زير پا گذاشتن يـا  . اند ت سوگند ياد كردهپست، براي حفظ و پاسداري از قانون اساسي و حقوق مل        

. شـود   ناديده گرفتن اصول قانون اساسي نـه تنهـا تخلـف قـانوني، بلكـه تخلـف شـرعي نيـز محـسوب مـي                        

گستردگي دامنه اين تخلفات، روابط حاكميت كنـوني را بـا مـردم دچـار اخـتالل و ناهنجـاري نمـوده و يـك                      

در واقـع، ريـشه اصـلي و عمـده بحـران سياسـي و بـه تبـع آن                    . استبحران فراگير سياسي را پديد آورده       

  . باشد اعتنايي كردن حاكميت نسبت به قانون مي ها و مشكالت ديگر، بي بحران

بنـدي صـادقانه بـه اصـول مـصرح در       ب ـ حل بحران سياسي تنها با تن دادن حاكميت به قانون و پـاي  

به موجب قانون . باشد، ميسر خواهد بود اساسي ملت ميهاي    قانون اساسي كه در برگيرنده حقوق و آزادي       

اساسي، جان و مال و حقوق و حيثيت مـردم مـصون از تعـرض و تجـاوز اسـت؛ تفتـيش عقايـد، سانـسور                   

هـاي سياسـي و       مطبوعات، نامه و تلگراف، شنود مكالمـات تلفنـي ممنـوع اسـت؛ فعاليـت احـزاب و جمعيـت                   

رويه ممنوع است؛ حق انتخاب وكيل به رسميت شناخته شده است؛             يهاي ب   ها آزاد است؛ بازداشت     پيمايي  راه

بايستي به صورت علنـي و در حـضور           ها بايستي علني باشد؛ خصوصاً جرائم مطبوعاتي و سياسي مي           دادگاه

  … و هيأت منصفه صورت گيرد؛ شكنجه و ضرب و شتم براي گرفتن اقرار ممنوع و خالف قانون است؛

برخـي از اصـول قـانون اساسـي، نظيـر       . شـود   گذاشته مي   به طور دائم زير پا     اما بسياري از اين اصول    
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 مربوط به تشكيل شوراهاي منتخب مردم در روستا، بخش، شـهر، شهرسـتان و اسـتان             ۱۰۶ تا   ۱۰۰اصول  

 سال از پيروزي اوليه انقالب، در هيچ جا به مرحله اجراء ۱۷به كلي ناديده گرفته شده است و بعد از گذشت       

  . نشده استگذاشته

هاي اساسي مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين وضع شده تأمين و تضمين                تا زماني كه حقوق و آزادي     

توان انتظار داشت كه جوي به وجود آيـد           نگردد و حاكميـّت خود را متعهد و ملزم به رعايت اين اصول نداند، نمي             

 عالقمند به مملكـت بتواننـد بـه بررسـي و تحليـل              نظران و كارشناسان دلسوز ملت و       كه در سايه آن همه صاحب     

بينانـه   هـاي مناسـب و واقـع    حل  جدي و آزادانه اين مشكالت بپردازند و در پرتِو برخورد عقايد و تالش جمعي راه              

  .هاي ضروري هستند سپرده شود ها و كفايت به كساني كه واجد صالحيت ارائه شده و مديريت كشور

: هاي اساسـي ملـت دو شـرط الزم اسـت     اساسي و تأمين حقوق و آزاديج ـ براي اجراي اصول قانون  

تفاوتي دست بردارند و با وجود شرايط نامطلوب، حقوق حقه خـود را كـه بـه خـاطر             اول آن كه مردم از بي     

دوم آن كه حاكميت دست از انحصارگري بـردارد و امـور            . اند، مـُصرانه مطالبه كنند     كسب آنها انقالب كرده   

  . خود آنان واگذار نمايدمردم را به

بر سرنوشت خود به رسـميت شـناخته         ـ قانون اساسي در فصل پنجم، ضمن آن كه حاكميت مردم را           ۴

به موجب قانون اساسي، ملت حق دارد كـه بـا شـركت در           . است، چگونگي ِاعمال اين حق را بيان كرده است        

 نظـر   …ت شوراها، انتخاب رئيس جمهور و       انتخاباِت اَدواري نظير انتخابات مجلس شوراي اسالمي، انتخابا       

هاي نهادها يا افراد از طريق اصالح، ترميم و يا تغيير آنها ابـراز   موافق و يا مخالف خود را نسبت به عملكرد       

جايي قدرت يا مسئوليت از طريق انتخابات آزاد و بر طبق قانون نه تنهـا تغييـر                   تغيير زمامداران و جابه   . كند

  .باشد د، بلكه موجب استحكام آن در دراز مدت ميگرد نظام محسوب نمي

و اما برگزاري انتخابات آزاد و فراهم كردن زمينه مشاركت گسترده مردم در تعيين سرنوشت خويش، بـدون     

پذير نيست و بر مردم است كه حقوق طبيعي و قـانوني خـود را                 هاي سياسي مصرح در قانون امكان       تأمين آزادي 

گذشـته   هاي اصلي مشي نهضت آزادي ايـران در  يكي از محور. لني مطالبه و تأمين نماينداز راه مبارزه سياسِي ع    

  .باشد هاي سياسي بوده است و اين خط مشي همچنان به قوت خود باقي مي تأكيد و تالش بر تأمين آزادي

ب  قانون اساسي و مفاد قانون فعاليت احزاب، خود را يك حـز   ۲۶ـ نهضت آزادي ايران به موجب اصل        ۵

قانون اساسي و به تَبِع آن قانون احزاب مصوب مجلـس شـوراي اسـالمي، فعاليـت           . داند  سياسي قانوني مي  

پـس  . احزاب سياسي را به كسب مجوز يا حتي پروانه از وزارت كشور يا نهاد ديگري مشروط نكرده اسـت                  

ل از تـصويب قـانون   از تصويب قانون فعاليت احزاب، وزير كشور وقت رسماً اعالم كرد كه احزابـي كـه قبـ                

توانند به فعاليت خود ادامه دهنـد و فقـط كـافي اسـت كـه بـر طبـق                      مذكور تأسيس شده و فعاليت دارند، مي      

نامـه اجرائـي قـانون     اي از آيـين  نهضت آزادي ايران هنگامي كه نسخه. نامه اجرائي اين قانون عمل كنند      آيين

نامـه اجرايـي      ت كرد، اساسـنامه خـود را بـا آيـين          احزاب را پس از هفت سال از تاريخ تصويب قانون درياف          

  . به وزارت كشور اعالم كردمنطبق نمود و مراتب را كتباً

داند و از وزارت كشور       با توجه به نكات باال، نهضت آزادي ايران فعاليت سياسي را حق قانوني خود مي              

هاي غيرقـانوني   و ايجاد مزاحمتخواهد كه از اعمال فشار   راً مي ربط مص   هاي مسئول و ذي     و نهاد و مقامات   

دست بردارند، روزنامه ميزان را آزاد كنند، ممنوعيت استفاده از ساختمان دفتـر مركـزي نهـضت آزادي را                   
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  .لغو نمايند و پروانه مورد درخواست نهضت آزادي ايران را صادر كنند

هـا    اي كليه احزاب، جمعيت   خواهد كه امكان فعاليت آزاد علني را بر         ـ نهضت آزادي ايران از حاكميت مي      ۶

هـاي تخصـصي و صـنفِي ملتـزم بـه قـانون               ها، سنديكاها و ساير تـشكل       هاي سياسي و نيز اتحاديه      و گروه 

  . اساسي فراهم كند

∗ ∗ ∗  
نهضت آزادي ايران يك بار ديگر از مردم قدرشناس ايران كه با حضور گسترده خود در مراسم تشييع                  

يا به طرق ديگر، از خدمات و مبـارزات          دروان مهندس مهدي بازرگان و    و ترحيم و ساير مراسم ياد بود شا       

هـا    مردم ايران بـا ايـن گونـه تجليـل         . نمايد  صادقانه او براي ايران و اسالم تجليل كردند، صميمانه تشكر مي          

هـا و     خـواهي   هـا و مـرگ      رغم جوسـازي    نشان دادند كه از بينش و آگاهي سياسي بااليي برخوردارند و علي           

هاي متمادي گذشته، خدمتگزاران واقعـي خـود را            قدرت و معاندان در سال      هاي برخي از صاحبان     ليبدسگا

در مراسم تـشييع و مجـالس تـرحيم و بزرگداشـت آن             . گذارند  شناسند و خدماتشان را ارج مي       به خوبي مي  

تحمل كرده، بـا آنـان      فقيد سعيد، نهادها و مقامات مسئول دولتي برخالف رويـّه گذشته، حضور انبوه مردم را               

برخي از مخالفـان و بدانديـشان سـابق هـم بـه طـور نهـان يـا             . مدارا نمودند و بعضاً ابراز همدردي نيز كردند       

اساس و نادرست گذشته خود نسبت به مهندس بازرگـان            هاي بي   آشكار به اظهار تأسف از رفتارها و قضاوت       

البتـه برخـي    . ها نيز با مردم همگامي كردند       ن  از شهرستا ها و مطبوعات تهران و برخي         اكثر روزنامه . پرداختند

صدا و سيماي جمهوري اسـالمي ايـران در         . از آنها نام نهضت آزادي ايران را حتي در آگهي سانسور نمودند           

هاي بيگانه صدها ساعت خبر، تحليل، مصاحبه و شرح حال از مهندس بازرگان پخـش كردنـد،                   حالي كه رسانه  

  .اي اختيار كرد نظرانه تفاوتي تنگ ِه درگذشت آن زنده ياد، سكوت و بيجز انتشار خبر كوتا

 و رفتار حاكميت نسبت به مراسم ياد شده، از سوي بسياري از مردم مثبت تلقي گرديـد،                   اگر چه واكنش  

دانند و اميد و انتظار دارند كه اين تحمل و مـدارا، انعكـاس طليعـه سياسـت پايـدار                  اما مردم آن را كافي نمي     

جديدي از طرف حاكميت بوده، از اين پـس ملـت شـاهد حـضور و فعاليـت نيروهـاي مخـالف و دگرانـديش          

  .سياسي بيرون از دايره حاكميت باشد

انقالب ايـران در    «در پايان، بار ديگر به سخن ناصِح صادِق انقالب، شادروان مهندس بازرگان در كتاب               

  :گوش جان فرا دهيم» دو حركت

هـاي    جلوش را بگيريم و بخـواهيم كـه بـه جـا           . بينيم، ترمز كنيم    رازيري خطرناكي مي  اگر مملكت را در س    «

 بـه انقـالب، بـه نتيجـه     ،عوِض خودمـان  . ست و مفيد و مطمئن و سالمت و صحيح برود و به ثمر برسد             رد

انقالب و به مملكت بينديشيم، به وحدت برگرديم، به عدالت، و به حق و عقل، بـه بـرادري، بـه نظـم و بـه                          

ها را نه با عصبانيت و عجله، بلكه با بينش و حوصله باز كنيم، اسـالم وانـسانيت را جلومـان                       انون، گره ق

  ».بگذاريم، انقالب را با تصميم و قدرت، ولي با نظم و مديريت و با صبر و مقاومت به ثمر برسانيم

كننـده مواجـه     رانهـاي عظـيم و نگـ        نهضت آزادي ايران معتقد است كه در شرايطي كه مملكت با بحـران            

  .باشد است، خواست و انتظار مردم منطقي و قانوني و به صالح ملت و مملكت مي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۳ اسفند ماه ۱۴
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

   ١٣٤٠تاسيس 

  

  زمراسم ديدار نورو

  به ياد شادروان مهندس مهدي بازرگان

  

  

مراسم ديـدار    ،بر طبق سنت هر ساله شادروان مهندس مهدي بازرگان دبيركل فقيد نهضت آزادي ايران             

 بعـدازظهر در تـاالر نگـاه واقـع در خيابـان      ۷ تـا  ۴ از سـاعت  ۱۳۷۴شنبه اول فروردين    روز سه  سال نو در  

يـاد     با حضور آقاي دكتر يداهللا سحابي و خانواده آن زنـده           ۹۸شماره  ) محسني(ميرداماد نزديك ميدان مادر   

  .برگزار خواهد شد

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۳اسفند 
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