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پیشگفتاري بر بیانیه دکتر کریم سنجابی رئیس هیأت رهبري جبهه 
ملّی ایران در آذرماه 1359 خورشیدي 

سندي زنده بر شرایط بحرانی که موجب «بازسازي استبداد» شد 

جـبهه ملّی ایران اگـرچـه مبتنی بـر بـر بنیادهـاي نـظري بنیاد شـده اسـت. امـا نشیب و فـرازهـاي 
تـاریخی هـمواره آن را مجـرب تـر کرده. از همین روي در بـزنـگاه هـاي دشـوار تـاریخی، شـرایط بـر 
او چیره نمی شـد، بلکه هـمواره جـانـب «خـرد» و عـنصر «سـازنـدگی» را در نـظر داشـته اسـت. چـه 
بـسا ضـمن ریشه هـاي نـظري، فـراز و فـرودهـاي تـاریخی بـود که مـوجـب کارآمـدي بیشتر این 
بنیاد دیرپـا شـده. بـنابـراین دور از ذهـن نیست، بسیاري از آثـار درخـشان در تـنگناهـا پـدیدار 
گشـته اسـت. بیانیه تحـلیلی «جـبهه ملّی ایران بـا مـلّت سـخن می گـوید» بـه قـلم شـادروان «دکتر 
کریم سـنجابی» (رئیس هیأت رهـبري جـبهه ملّی ایران) در دوم آذرمـاه 1359 خـورشیدي، 

از آن دست آثار است. 
سـندي زنـده حکایت   گـر و روایت  گـر یکی از بحـرانی تـرن ادوار تـاریخ ایران زمین؛ در واقـع 
گـزارشی مـفصل و تحـلیلی و بـازتـاب فـضاي حـاکم بـر کشور پـس از حـمله عـراق بـه میهن عـزیز 
مـاسـت. از سـویی سـندي بـر درسـتی و راسـتی کنش جـبهه ملّی ایران در آن بـزنـگاه حـساس 

تاریخی است.  
فـراز مـهم این بیانیه، پیونـد نـاگسسـتنی دو مـفهوم «آزادي» و «اسـتقالل» اسـت. زیرا هیچ گـاه 
بـه بـهانـه اسـتقالل و حـفظ و حـراسـت از تـمامیت ارضی «آزادي» تعطیل بـردار نیست. همچنین 
بـه بـهانـه آزادي اصـل «اسـتقالل» را نمی تـوان تعطیل کرد. زیرا هیچ آزادي بـدون اسـتقالل و 
اسـتقاللی بـدون آزادي، ممکن نیست. در چـندین پـاره، گـوشـزد می کند که همبسـتگی مـلّت تـنها 
در گـرو آزادي و اسـتقالل میسر اسـت. یادآور می شـود که مـبادا بـه بـهانـه حـمله عـراق و بحـران 

جنگ، حق «آزادي» و «حق حاکمیت ملّت» فراموش شود!؟  
گـرچـه در مـتن فـراوان بـه تـجاوز حـقوق اسـاسی و آزادي هـاي اسـاسی مـلّت، اشـاره و تـأکید 
می شـود که از لـحاظ حـقوقی بـه مـتن ژرفـاي دیگري بخشیده اسـت. آن چـه که مـهم اسـت 
اسـاسی تـرین آزادي هـاي مـلّت، مـورد تبیین، تـأکید و مـوارد نـقض آن، بـا نـمونـه هـایی آشکار 

بیان می شود.  
از ابـتدا دکتر سـنجابی بـه زمینه هـاي حـمله عـراق بـه ایران اشـاره می کند که بـاري این جـنگ 
قـابـل پیش بینی و پیش گیري بـود. حتی بـه بیانیه شهـریور 1359 جـبهه ملّی ایران اشـاره 
می کند که در آن بـه مسـئله حـمله عـراق بـه ایران هشـدار جـدي می دهـد. پـاتک هـا مـرزي، ایجاد 
ایستگاه رادیویی در بـغداد و ... جـملگی گـواهی بـر یک ضـربـه مهـلک از سـوي عـراق را می داد. 
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امـا آن چـه که بـعدهـا مسـلم گشـت و در آن دوره انگشـت شـمار بـودنـد که بـه این نکته تـأکید کردنـد 
که حـمله عـراق بـه ایران، نتیجه اشـغال سـفارت آمـریکا و بحـران گـروگـانگیري در 444 روز بـود. 
این نکته اي اسـت که در مـتن بـارهـا بـدان اشـاره شـده اسـت. ضـمن این که گـفته شـده آمـریکا یکی از 
قـدرت هـایی بـوده که هـمواره در صـدد بحـران سـازي در مـنطقه بـوده که نـمونـه بـارز آن کودتـاي 
ننگین 28 مـرداد 1332 اسـت. امـا عملکرد بـرخی از اقـتدارگـرایان دسـت آویز گسـترش قـلمرو 

آمریکا، ناتوانی هیأت حاکمه و حتی میهن در مقابل آن خواهد شد.  
آن چـه که پیش از جـنگ جـبهه ملّی ایران بـدان تـأکید می کرد و چـندین بـار در مـتن بـدان 
تـوجـه شـده، نـگاهی تـوسـط قـدرت مـداران بـود که بـه نـوعی آرتـش را یا منحـل و یا تضعیف کنند. 
خـود این رویکرد زمینه ذهنی بـراي نـاتـوانی آرتـش تـوسـط عـراق تشخیص داده شـد. گـرچـه 
آرتـش ایران تـوانسـت بـا بـازسـازي نیروي انـسانی، اهـداف شـوم دولتی بعثی عـراق را نـقش بـر 

آب کند.  
جـبهه ملّی ایران و دکتر سـنجابی که در آن زمـان بـه واسـطه آن شـرایط قـلبشان در آتـش 
جـنگ خـانـمان سـوز می سـوخـت. ضـمن سـتاش از دالوري هـاي سـلحشوران، بـه ویژه نیروهـاي 
آرتـش در دفـاع از میهن، ایجاد نـهادهـاي نـظامی و اطـالعـاتی، امنیتی غیر از نـهاد آرتـش را 
مـوجـب سنگین شـدن و الـتهاب جـامـعه قـلمداد می کند. زیرا مـوقعیت جـنگ بـه هیچ عـنوان 
تضمینی بـر جنگی کردن فـضاي جـامـعه نـباید بـاشـد. ایجاد جـوّ خـفقان، اخـتناق، سـرکوب 
آزادي هـا، نیروهـا و تشکل هـاي سیاسی تـوسـط بـرخی نـهادهـاي نـظامی مـوازي، کشور را نـاتـوان 
می کند. تـأکید می شـود که در «اسـتقالل کشور بـدون تـأمین آزادي هـاي فـردي، اجـتماعی و 
دمـوکراسی سیاسی و پیشرفـت اقـتصادي ممکن نیست.»، «هـرگـونـه عـقب مـانـدگی، کشور را در 
بـرابـر امـپریالیست هـا و سـایر کشورهـاي صنعتی تسـلیم خـواهـد کرد.» و «تبلیغ و تـشویق بـراي 
سـوق دادن مـلت بـه عـقب مـانـدگی بـزرگـترین اقـدام خیانـت آمیز اسـت که در دوران مـعاصـر بـه نـفع 

امپریالیست ها انجام می گیرد». 
هـمان طـور که گـفته شـد در مـتن هـمواره بـه ارزش اسـتقالل و در هـم تنیدگی آزادي و اسـتقالل 
تـأکید شـده، امـا در بیانیه، فـراوان گـفته شـده که اصـل اسـاسی و شـعار مـلّت مـا «اسـتقالل» بـود، در 
حـالی که بـا سیاسـت هـاي خـطایی که حـاکمیت اتـخاذ کرده بـود، این اصـل هـم تـحت شـعاع قـرار 

گرفته شده است. 
بـه تسخیر سـفارت آمـریکا و همچنین بحـران گـروگـانگیري اشـاره می شـود که مـوجـب انـزوا و 
نـاتـوانی ایران در جـامـعه بین الـملل و قـدرت یابی آمـریکا در مـنطقه شـده اسـت. آذرمـاه 1359 
در زمـان نـگارش این بیانیه، اوج تـوافـق هـاي نـمایندگـان دولـت ایران بـا دولـت آمـریکا بـود که بـا 
طـوالنی کردن زمـان گـروگـانگیري، مـانـع از رسیدن کارتـر بـه دور دوم ریاسـت جـمهوري و 
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بـرآمـدن ریگان جـمهوري خـواه شـدنـد. «پـس از گـذشـت یکسال از این اقـدام هـمان کسانی که طـرح 
گـروگـانگیري را تنظیم کرده و بـه مـوقـع اجـرا گـذاشـته بـودنـد، بـا تـأیید دوسـتان، همفکران و 

همقدمان خود تصمیم گرفتند با شرایطی گروگان ها را آزاد کنند.». 
دکتر سـنجابی در ابـتداي این بیانیه بـه نـقش جـبهه ملّی ایران در پیروزي انـقالب 22 بـهمن 
1357 خـورشیدي می پـردازد. همچنین دربـاره مـواضـع خـود بـه ویژه بیانیه سـه مـاده اي (14 اَبـان 
57) سـخن می گـوید. از چـرایی پـذیرش و عـدم پـذیرش در دولـت مـوقـت و شـوراي انـقالب 
می گـوید: «جـبهه ملّی از هـمان آغـاز بـا تشکیل دو مـرجـع مـختلف یکی دولـت و یکی بـه عـنوان 
شـوراي انـقالب مـوافـق نـبود و اعـتقاد داشـت که این امـر مـوجـب ایجاد دو مـرکز قـدرت و سـپس 
مـراکز قـدرت مـتعدد خـواهـد شـد و وحـدت تصمیم و سـرعـت الزم اتـخاذ آن را غیر ممکن خـواهـد 
سـاخـت. بـرخـورد بین عـناصـر تشکیل دهـنده دو مـرکز اتـخاذ تصمیم نـتایج زیان بـاري بـراي 
انـقالب در پی خـواهـد داشـت و مـانـع خـواهـد شـد که دولـت انـقالبی بـتوانـد نـظم انـقالبی را در 
سـراسـر کشور مسـتقر گـردانـد و کشور را بـه طـرف سـازنـدگی بـبرد.» همچنین یکی از دالیل مـهم 

استعفاي خود از دولت موقت را وجود همان مراکز متعدد قدرت عنوان می کند. 
بیانیه دوم آذر 1359 بـا عـنوان جـبهه ملّی ایران بـا مـلّت سـخن می گـوید «دکتر کریم 
سـنجابی» از بـرگ هـاي زرین تـاریخ انـدیشه سیاسی و نـهضت ملّی ایران اسـت. تـمامی 
رویدادهـاي پـس از انـقالب بـا رویکردي خـردگـرایانـه مـورد واکاوي قـرار گـرفـتند. دکتر سـنجابی 
در این بیانیه مـبناي اصلی خـود را اصـول انـقالب ریشه در نـهضت ملّی ایران بـه رهـبري «دکتر 
محـمد مـصدق» اصـولی مـانـند آزادي و اسـتقالل، حـاکمیت ملّی و عـدالـت اجـتماعی می دانـد. در 
مـتن بـارهـا بـه تـجاوز قـدرت مـندان بـه این اصـول تـأکید شـده اسـت. نکته قـابـل تـوجـه بحـران سـازي و 
تشـدید بحـران هـا تـوسـط قـدرت مـداران اسـت که مـوجـب بـازسـازي اسـتبدادي و وابسـتگی بـه غـرب 

می شـود – زیرا اسـتبداد بـدون وابسـتگی قـدرت هـا، بـقاء و مـفهومی نـدارد. اسـتفاده از بحـران 
جنگ و ادامه جنگ را زمینه ساز ایجاد خفقان و اختناق در ایران می داند. 

23 بهمن 1397 خورشیدي 
 تهران – کمیته انتشارات جبهه ملّی ایران
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جبهه ملّی ایران با ملّت سخن می گوید 
دکتر کریم سنجابی (رئیس هیأت رهبري جبهه ملّی ایران) 

جنگ بزرگ میهنی در برابر تجاوز وحشیانه دولت 
استبدادي عراق 

استقالل کشور بدون تأمین آزادي هاي فردي، اجتماعی 
و دموکراسی سیاسی و پیشرفت اقتصادي ممکن نیست. 

در جایی که آزادي نباشد استقالل نخواهد بود و در 
جائی که استقالل نباشد آزادي ممکن نخواهد گردید. 

هرگونه عقب ماندگی، کشور را در برابر امپریالیست ها و 
سایر کشورهاي صنعتی تسلیم خواهد کرد. 
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ضمیمه روزنامه  
پیام جبهه ملّی 



تبلیغ و تشویق براي سوق دادن ملت به عقب ماندگی 
بزرگترین اقدام خیانت آمیز است که در دوران معاصر 

به نفع امپریالیست ها انجام می گیرد. 

براي تجهیز همه جانبه کشور 
دولت کنونی باید جاي خود را به یک دولت شایسته 

و داراي صالحیت بدهد. 

آذر 1359 خورشیدي 
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چگونه هدف هاي انقالب بزرگ ملّت شکل گرفت؟ -

چگونه انقالب از هدف هاي اصلی خود منحرف شد؟ -



جبهه ملّی ایران با ملّت سخن می گوید 

هموطنان شرافتمند 
امـروز میهن مـا ایران بـا خـطرات سهمگینی مـواجـه شـده و یک فـاجـعه بـزرگ و دردنـاك 
در سـرزمین مـا روي داده اسـت. نیروي نـظامی دولـت اسـتبدادي عـراق بیش از دو مـاه 
اسـت که بـا تجهیزات نـظامی پیشرفـته قـسمت هـائی از خـاك وطـن مـا را تـصرف کرده، 
شهـرهـاي مـا را بـه آتـش کشیده انـد، نـاجـوانـمردانـه هـزاران تـن بـرادران هـموطـن غیر نـظامی 
را کشته و تـعداد عـمده اي از تـأسیسات مـهم اقـتصادي کشور ایران را ویران سـاخـته، 

جنایات هولناکی مرتکب شده اند و فجایع بسیاري به بار آورده اند. 
نکته تـأسـف بـار آن که دولـت عـراق از مـدت هـا قـبل درصـدد حـمله بـه خـاك کشور مـا بـوده 
و مـقدمـات آن را بـه نـحو وسیعی آمـاده می کرده اسـت. بـه عـلت زد و خـوردهـاي مـداوم 
مـرزي و قـطع رابـطه سیاسی و بـرخـوردهـاي تبلیغاتی و بـه خـصوص حـضور و فـعالیت 
تـعداد وسیعی از عـناصـر ضـد انـقالب و نـظامیان فـراري وابسـته بـه رژیم مـنحوس پهـلوي و 
تـأسیس ایستگاه هـاي رادیوئی تـوسـط مـخالفین انـقالب و مـوج علنی فـعالیت هـاي 
هـمه جـانـبه اي که علیه انـقالب ایران، بـا تـأیید، هـمراهی و همکاري دولـت عـراق در آن 
کشور بـه وجـود آمـده بـود. همچنین بـه عـلت تهـدیدهـا و اخـطارهـاي مکرر دسـتگاه هـاي 
تبلیغاتی عـراق و عـوامـل مـزدور فـراري رژیم گـذشـته امکان تـجاوز نـظامی بـه خـاك ایران 
بـه نـحو آشکاري مـشهود و الاقـل قـابـل پیش بینی بـود. ولی دسـتگاه هـاي حکومتی و 
صـاحـب قـدرت ایران، بـر اثـر روش هـاي نـاصحیحی که بـعد از پیروزي انـقالب در پیش 
گـرفـته انـد، از این امـر مـهم مـانـند امـور مـهم دیگر غـافـل مـانـدنـد و مـلّت ایران را بـدون دفـاع 

و ثروت هاي عمده کشور را بدون حفاظ در برابر یک ارتش مجهز متجاوز رها کردند.  
و نکته تـأسـف بـارتـر آن که: بـا وجـود بـرتـري ظـرفیت انـسانی، نـظامی و اقـتصادي کشور 
ایران نسـبت بـه کشور عـراق و بـخصوص تـفاوت فـاحـش روحیه هـموطـنان مـبارز مـا در 
مـقایسه بـا سـربـازان کشور مـهاجـم، نیروهـاي مـا فـقط مـوفـق شـده انـد، از پیشروي بـرق آسـاي 

دشمن جلوگیري به عمل آورند. 
اراده سـربـازان دلیر ارتـش ملّی ایران در دفـاع از میهن، اعـتقاد راسـخ پـاسـداران جـان 
بـرکف در حـراسـت از انـقالب بـزرگ، آرمـان هـاي اسـالمی و آمـادگی آنـان بـراي شـهادت 
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در راه هـدف مـقدس و فـداکاري ایالت و عـشایر رزمـنده مـردم شهـرهـا و روسـتاهـاي 
خـوزسـتان، ایالم و کرمـانـشاهـان که از خـانـه، زنـدگی، حیثیت و هـمه چیز خـود دفـاع 
می کنند و تـا آخـرین قـطره خـون خـود می جـنگند، نـه تـنها بـا روحیه و اعـتقاد و اراده 
سـربـازان دشـمن قـابـل مـقایسه نیست، بلکه در تـاریخ نـبردهـاي گیتی کم نظیر و در شـمار 

موارد نادر فداکاري در راه میهن و آرمان به شمار می آید. 
بـا چنین وضعی پـس چـرا دشـمن هـنوز در خـانـه مـا جـاي دارد، مـواضـع خـود را مسـتحکم 

می کند و بروز بر ضایعات و خسارات ما می افزاید! 
مـا امـروز حـق داریم و مـجاز نیستیم که سـاکت بنشینیم، نـظاره کنیم و شـاهـد نـابـودي 
میهن خـود بـاشیم! مـا نـه تـنها در بـرابـر نسـل امـروز، چـه مـردم آگـاه و چـه قشـرهـاي نـاآگـاه، 
بلکه در بـرابـر نسـل هـاي آینده نیز مسـئولیم! مـا مـوظفیم بـا صـراحـت اعـالم کنیم که این 
سـرزمین تـعلق بـه هیچ و یا اشـخاص و یا یک قشـر خـاص نـدارد که بـه هـر نـحوي می خـواهـند 
عـمل کنند! این سـرزمین میهن هـمه کسانی اسـت که بـه عـنوان ایرانی در آن زیست 
می کنند، هـمه مـصائـب، مـزایاي شخصی، خـانـوادگی و اجـتماعی خـود را از زنـدگی اجـداد و 
پیشینیان و مقتضیات سـرزمین خـود بـدسـت آورده انـد و صـاحـب سـرنـوشـت خـود می بـاشـند 

و باید آگاهانه و آزادانه درباره زندگی و آینده خود تصمیم بگیرند. 
مـا مـوظفیم بـا صـراحـت اعـالم کنیم که روش و اقـدامـات صـاحـبان قـدرت و حـاکمان 
بـالمـعارض وارث انـقالب، مـوجـب هـرج و مـرج و بـرهـم ریختگی امـور چـه در داخـل کشور و 
چـه در زمینه بین المللی گـردید و بـه تـولیدات داخـلی لـطمات شـدید وارد آورد. اخـتالف 
و دشمنی بین قشـرهـاي مـردم را ایجاد و تـوسـعه بخشید و آرمـان هـاي انـقالب و بنیان 
فکري جـنبش یکباره بـه نـابـودي کشید، اوضـاعی که بـه دولـت اسـتبدادي و مـنفور یک 
کشور کوچک امکان داد، تـا بـه خـود اجـازه دهـد بـا هـجوم وسیع بـه میهن بـزرگ انـقالبی مـا 

تجاوز کند و از هر حیث زیان هاي بیشماري براي ما به بار آورد. 
بعضی از سـردمـداران حکومتی می خـواهـند چنین وانـمود کنند که هـرج و مـرج و 
نـابـسامـانی حـادث در کشور از نـتایج طبیعی انـقالب اسـت و بـدینوسیله درصـددنـد بـر 
دسـایس و آثـار شـوم نـقشه هـاي خـود سـرپـوشی بـگذارنـد. مـا هـمه شـاهـد بـودیم که در بـهمن 
1357 و هـنگام اوج درگیري هـاي انـقالب، آشفتگی هـا حتی از حـداقـل پیش بینی شـده 

کمتر بود. 
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بـا آنکه ارتـش و سـایر نیروهـاي انـتظامی کالً از صـحنه خـارج شـده بـودنـد، سـال ح هـاي 
نـظامی بـطور وسیع در اختیار مـردم قـرار گـرفـت، حتی هـمه زنـدانیان عـادي بـه میان مـردم 
راه یافـتند، ولی وحـدت کلمه و اتـحاد بین مـلّت و روحیه انـضباطی عـناصـر مـانـع گـردید که 
بی نظمی و آشـوب شیرازه هـمه چیز را از هـم بـپاشـد و کشور را در روزهـاي پـس از 
انـقالب بـه نـابـودي بکشانـد. مـتأسـفانـه بـرخـالف انـتظار و بـا گـذشـت زمـان عـوامـل قـدرت طـلب، 
مـاجـراجـو و یا عـناصـري که بـراي حـفظ مـنافـع خـویش و یا مـالحـظات دیگر بـه جـمع آوري 
افـراد مسـلح پـرداخـتند، زمـام قـدرت و حکومـت را بـدسـت گـرفـتند و در نتیجه آشـوب، 

هرج و مرج روزبروز افزایش یافت و نابسامانی ها بیشتر گردید. 
همین عـناصـر که بـا بهـره بـرداري از امکانـات مـالی کشور و دسـترسی بـه اعـتبارات 
هـنگفت مـوقعیت خـود را تحکیم کردنـد، امـروز ارگـان هـاي اصلی حکومتی را تشکیل 

می دهند و وضعی را برکشور تحمیل کرده اند که همه شاهد و ناظر آن هستیم. 
مـا که امـروز پیشنهادات مشخصی را بـراي نـجات کشور ارائـه می کنیم و درصـددیم که 
هـمراه هـمه مـردم آگـاه و متعهـد، تـمام هَـمّ خـود را بـراي جـلوگیري از ادامـه خـط انحـرافی در 
انـقالب مـلّت بکار بـبریم و از سـقوط کشور در دامـن اسـتبداد جـدید، نـابـودي بیشتر 
ظـرفیت انـسانی و مـنابـع اقـتصادي کشور ایران جـلوگیري کنیم و هـمه مـلّت را بـراي ادامـه 
افـتخارآمیز یک جـنگ میهنی بـزرگ علیه تـجاوز دولـت اسـتبدادي عـراق مجهـزتـر کنیم، 
ضـروري می دانیم گـوشـه اي از رویدادهـاي دوران انـقالب را بـازگـو نـمائیم و نـشان دهیم 
چـگونـه هـدف هـاي انـقالب بـزرگ مـلّت در اوج مـبارزات انـقالبی شکل گـرفـت و چـگونـه 
اوضـاع و احـوالی پیش آمـد که بـا هـدف هـاي انـقالب فـاصـله بسیاري بـوجـود آورد و کشور 
را از جـنبه هـاي مـعنوي و مـادي بـه وادي سـقوط کشانید. چـگونـه زمینه را بـراي تـجاوز 

عراق و ضعف مطلق در برابر امپریالیست ها و کشورهاي بزرگ صنعتی فراهم آورد. 
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چگونه هدف هاي انقالب بزرگ ملّت شکل گرفت 
مـا اینجا الزم می دانیم دربـاره سـوابـق مـبارزات مـلّت که بـه انـقالب 22 بـهمن 

1357 انجامید بپردازیم. 
کسانی که رویدادهـاي تبلیغاتی و روزنـامـه هـاي کثیراالنـتشاري که بـه نـاحـق بـدسـت 
آنـان افـتاده اسـت، حـقایق تـاریخی را انکار می نـمایند، آب در هـاون می سـایند. انـقالب 
22 بـهمن 1357 دنـبالـه طبیعی نـهضت ملّی ایران و مـرحـله تکاملی انـقالب مشـروطیت 
در دوره مـعاصـر تـاریخ ایران اسـت. محـدود کردن مـبناي جـنبش یک مـلّت بـه حـادثـه خـاص 
و نـادیده گـرفـتن مـبارزات سـالیان دراز میهن و مـخصوصـاً مـبارزات دوران نـهضت ملّی 
ایران بـه رهـبري «دکتر محـمد مـصدق» عـالوه بـر آن که مـغایر حـقایق تـاریخی اسـت و بـا 
اصـول علمی جـامـعه شـناسی نیز تـناقـض دارد، در طـول زمـان بهـره اي عـاید مـبلغان آن 
نـخواهـد کرد. مـا تفضیل این بـحث را بـه زمـان دیگري مـوکول می کنیم و در این بـرهـه از 

زمان فقط به بیان نکاتی از علل حوادث در روزهاي قبل از انقالب اکتفا می کنیم. 
وقتی رژیم مـنحوس محـمدرضـا شـاهی در کلیه بـرنـامـه هـاي اقـتصادي، بـه خـصوص 
طـرح هـاي کشاورزي بـا شکست مـفتضحانـه روبـرو شـد و کاخ خیالی دروازه تـمدن بـزرگ بـا 
فـضاحـت تـمام فـروریخت. اخـتناق و ظـلم و سـایر نـتایج زیان آور حکومـت اسـتبدادي بـه 
منتهی درجـه ظـاهـر شـد، مـلّت بـه فـغان آمـد و تـنفر از یک رژیم خـود فـروخـته و وابسـته در 
اعـماق اجـتماع ریشه دوانید و از اواخـر سـال 1356 مـوج اعـتراض و نـارضـایتی کم کم 
بـه صـورت مـبارزات عـمومی از اذهـان و افکار مـردم خـارج گـردید و بـه صـحنه عـمل درآمـد و 

جنبش وسعت و توسعه تازه اي یافت. 
شـعارهـاي مـردم علیه ظـلم، سـتم و اخـتناق رژیم وابسـته بـه پهـلوي و در طـریق 
بـرقـراري آزادي و تـأمین اسـتقالل کشور بـود. این شـعارهـا بـعداً تکامـل یافـت و بـصورت 

«اسـتقالل – آزادي – جـمهوري اسـالمی» شـعار واحـد هـمه مـلّت گـردید. تـحقق مـفهوم 

«اسـتقالل – آزادي – جـمهوري اسـالمی» از راه بـرقـراري حکومـت ملّی بـر اسـاس مـوازین 
اسـالم و دمـوکراسی و اسـتقالل پیش بینی می شـد و این نـظام بـه وسیله مـراجـعه آراء عـمومی 
مـلّت تعیین می گـردید؛ یعنی بـرقـراري حـاکمیت ملّی بـر اسـاس مـوازین اسـالم، دمـوکراسی 
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و اسـتقالل هـدف اصلی انـقالب ملّی و اسـالمی ایران پـس از واژگـونی نـظام سـلطنتی غیر 
قانونی قرار گرفت. 

بیان یک رویداد تـاریخی در آبـان مـاه 1357 هـنگام اوج مـبارزات انـقالبی مـلّت ایران 
به توضیح بیشتر این امر کمک خواهد کرد. 

در اواسـط شهـریور 1357 دبیرخـانـه بین الـملل سـوسیالیست هـا از اینجانـب که در 
آن زمـان دبیر هیأت اجـرائی جـبهه ملّی ایران بـودم، دعـوت بـه عـمل آورد تـا در کنگره 
بین الـملل سـوسیالیست هـا که در نیمه دوم آبـان مـاه هـمان سـال در کانـادا تشکیل می شـد، 
شـرکت کنم. نـظر بـه اینکه شـرکت در یک مجـمع بـزرگ جـهانی که از نـظر سیاسی اهمیت 
بسیاري داشـت این امکان را بـه دسـت می داد، تـا بـا ایراد سـخنرانی در این مجـمع و بعضی 
شهـرهـاي مهمی که در مسیر مـسافـرت قـرارداشـت، فـجایع رژیم شـاه را بـا اطـالع جـهانیان 
بـرسـانـم و عـلت قیام مـردم و هـدف هـاي مـبارزات مـردم میهن خـود را بـراي افکار عـمومی 
جـهان تشـریح نـمایم. این دعـوت را پـذیرفـتم و در هـمان تـاریخ قـبولی خـود را بـه دبیرخـانـه 

بین الملل سوسیالیست ها اطالع داد. 
در این اَثـنا یعنی از روز شـنبه اول مهـرمـاه 1357 مـقامـات دولـت عـراق مـنزل حـضرت 
آیت اهللا العظمی خـمینی را در نـجف اشـرف مـحاصـره کرده و از هـرگـونـه ارتـباط بـا مـعظم لـه 
جـلوگیري بـه عـمل آوردنـد و در نتیجه اقـامـه نـماز جـماعـت و جـلسات درس آن حـضرت 
تعطیل شـد. پـس از چـند روز مـعظم لـه را مـجبور کردنـد خـاك عـراق را تـرك نـمایند و ایشان 

الزاماً راهی فرانسه شده و در پاریس اقامت گزیدند. 
وقتی این جـانـب در اوایل آبـان مـاه 1357 طـبق بـرنـامـه قبلی عـازم فـرانـسه گـردیدم، 
مـوقـع را بـراي دیدار و مـذاکره بـا حـضرت آیتاهللا خـمینی مـغتنم شـمردم و تصمیم گـرفـتم 
مـدت بیشتري در پـاریس اقـامـت نـمایم. مـقارن آن زمـان «دیوید اوئـن» وزیر خـارجـه وقـت 
انگلسـتان در سـخنرانی خـود در مجـلس انگلیس از محـمدرضـا شـاه مـعدوم تجـلیل کرد و 
مـوضـع او را تـأیید نـمود. این جـانـب در پـاریس بـه سـخنان دکتر اوئـن اعـتراض کردم و 
بـه عـلت آن که وزیر خـارجـه انگلسـتان از اعـضاء و شـرکت کنندگـان کنگره سـوسیالیست هـا 
بـود، بـه عـنوان اعـتراض بـه نـامـبرده و مـخالـفت بـا شـرکت او در این کنگره از مـسافـرت بـه 
کانـادا و حـضور در جـلسات کنگره سـوسیالیست هـا خـودداري کردم. عـلت دیگري که 
اینجانـب را از ادامـه مـسافـرت و شـرکت در آن کنگره مـنصرف کرد، مـوقعیتی بـود که در 
شهر پاریس براي انعکاس عقاید و نظرات مربوط به انقالب ایران به وجود آمده بود.  
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اینجانـب تشخیص دادم که هـرگـاه نـقطه نـظرهـا و سـخنانی را که بـنا بـود در کنگره 
سـوسیالیست هـا بیان کنم، در پـاریس بـه صـورت اعـالمیه و مـصاحـبه مـطبوعـاتی ایراد نـمایم، 
داراي اثـراتی صـد چـندان بیشتر از کنگره سـوسیالیست هـا خـواهـد گـردید و بـا تـوجـه بـه اوج 
مـبارزات مـلّت و حـساسیت فـوق الـعاده اي که در آن روزهـا میهن مـا بـا آن مـواجـه بـود، 
زودتـر می تـوانسـتم بـه تهـران، بسـتر اصلی مـبارزات خـونین وطـن، بـازگـردم. بـه دنـبال این 
تصمیم در تـاریخ 14 آبـان مـاه 1357 اعـالمیه زیر را که بـه اعـالمیه سـهماده اي مـعروف شـده 
اسـت، دربـاره اوضـاع آن روز ایران انـتشار دادم و قـبل از انـتشار اعـالمیه مـتن آنـرا بـا 
اطـالع حـضرت آیت اهللا العظمی خـمینی رسـانیدم و مـوافـقت مـعظم لـه را نسـبت بـه مـفاد آن 
جـلب کردم و سـپس در یک مـصاحـبه مـطبوعـاتی و رادیویی تـوضیحات مفصلی دربـاره مـفاد 
اعـالمیه و نـقطه نـظرهـاي خـود بیان نـمودم که در هـمان تـاریخ بـطور کامـل در سـراسـر جـهان 

منتشر شد و در همه محافل به نحو وسیعی انعکاس یافت. 

متن اعالمیه به قرار زیر است:   
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اطالعیه جبهه ملّی ایران 
به نام خدا 

هموطنان: 
اعـالمیه زیر پـس از آخـرین دیدار حـضرت آیت اهللا العظمی خـمینی مـرجـع عـالیقدر شیعیان 
جـهان و تـودیع از مـعظم لـه از طـرف آقـاي دکتر کریم سـنجابی رهـبر جـبهه ملّی ایران صـادر 

گردیده است. 
مـتن این اعـالمیه قـبل از صـدور مـورد مـوافـقت حـضرت آیت اهللا العظمی خـمینی قـرار گـرفـته 

است. 

بسمه تعالی 
لیله چهارم ذیحجه 1398  

چهاردهم آبان 1357  

1 -  سـلطنت کنونی ایران بـا نـقض مـداوم قـوانین اسـاسی و اعـمال 
ظـلم، سـتم و تـرویج فـساد و تسـلیم در بـرابـر سیاسـت هـاي بیگانـه فـاقـد 

پایگاه قانونی و شرعی است. 
2 - جـنبش ملّی اسـالمی ایران نمی تـوانـد بـا وجـود بـقاء نـظام 

سلطنتی غیرقانونی با هیچ ترکیب حکومتی موافقت بنماید. 
3- نـظام حکومـت ملّی ایران، بـاید بـر اسـاس مـوازین اسـالم، 

دموکراسی و استقالل به وسیله مراجعه به آراءِ عمومی تعیین گردد.                                     
دکتر کریم سنجابی 
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هدف جبهه ملّی ایران است 
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این اعـالمیه که هـمراه سـایر اقـدامـات پـس از بـازگشـت بـه  تهـران بـه اتـفاق آراء مـورد 
تـأیید شـوراي مـرکزي جـبهه ملّی ایران قـرار گـرفـت، در آن زمـان در دو جهـت داراي 

اهمیت فراوان گردید و امروز نیز از همین جهات جنبه تاریخی پیدا کرده است. 
نخسـت آن که بـراي نخسـتین بـار نـماینده یک سـازمـان سیاسی، مـشهور و متعهـد ایران 
بـطور غیر رسمی غیر قـانـونی بـودن سـلطنت ایران را در سـطح بین المللی اعـالم داشـت و 
تـصریح می کرد که بـا وجـود بـقاءِ نـظام سـلطنتی غیر قـانـونی بـا هیچ تـرکیب حکومتی 

موافقت نخواهد کرد. 
دوم آنکه حـضرت آیت  اهللا العظمی خـمینی مـرجـع عـالی قـدر تقلید، ضـمن مـوافـقت بـا 
مـفاد اعـالمیه تـأیید کردنـد که نـظام حکومـت ملّی ایران بـاید بـر اسـاس مـوازین اسـالمی، 
دمـوکراسی و اسـتقالل بـه وسیله مـراجـعه بـه آراء عـمومی تعیین گـردد. بـدین تـرتیب هـدف 
انـقالب بـزرگ مـلّت ایران پـس از واژگـونی سـلطنت اسـتبدادي و وابسـته مـراجـعه بـه آراءِ 
عـمومی اعـالم گـردید. انـتشار این اعـالمیه بـه خـصوص اعـالم مـوافـقت حـضرت آیت  اهللا 
العظمی خـمینی بـا مـفاد آن نـشان داد که هـدف جـنبش بـزرگ مـلّت پـس از سـرنـگونی رژیم 
شـاه مـراور در جهـت تـحقق حـاکمیت ملّی بـر اسـاس مـوازین اسـالم، دمـوکراسی و اسـتقالل 

بوده است. 
مـراجـعه بـه آراء عـمومی بـه مـنظور بـرقـراري حکومـت ملّی بـر اسـاس مـوازین اسـالم، 
دمـوکراسی و اسـتقالل تـجسم کامـل بـرقـراري حـاکمیت ملّی در یک کشور اسـالمی اسـت و 

بـه همین جهـت شـعار «اسـتقالل – آزادي – جـمهوري اسـالمی» شـعار واحـد هـمه قشـرهـاي 
مبارز ملّت ایران گردید. 

اضـافـه بـر مـوارد فـوق بـند دوم اعـالمیه بـدین عـبارت که «جـنبش ملّی ایران نمی تـوانـند 
بـا وجـود بـقاءِ نـظام غیر قـانـونی بـا هیچ تـرکیب حکومتی مـوافـقت بـنماید»، داراي اهمیت 
خـاص بـود. زیرا این امـر عـالوه بـر آن که بـه عـلت طبیعت مـبارزه و مـرحـله تکاملی آن 
جـزءِ هـدف هـاي اصلی بـشمار می رفـت، از این جهـت نیز اهمیت داشـت که چـند روز قـبل 
از انـتشار اعـالمیه، نـماینده مـخصوصی از طـرف شـاه بـه اینجانـب مـراجـعه و پیشنهاد کرد که 
بـعنوان نخسـت وزیر بـا هـواپیماي اخـتصاصی از پـاریس بـه تهـران عـزیمت کنم و امـور 
کشور را تـصدي نـمایم.  قـبالً نیز مـراجـعه اي از این قبیل بـه بعضی از شخصیت هـاي جـبهه 
ملّی ایران انـجام گـرفـته بـود که تـمامـاً بـه طـور قـاطـع رد شـده بـود. مـا از این رو «مـشارکت در 
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حکومـت بـا وجـود بـقاء نـظام سـلطنتی» را بـه صـورت رسمی تحـریم کردیم که هـرگـونـه تـوطـئه 
و اقـدام شـاه را در این زمینه از قـبل خنثی کنیم و بـه همین جهـت وقتی شـاه بـه دکتر 
شـاپـور بختیار پیشنهاد نخسـت وزیري داد و او علی رغـم تصمیمات شـوراي مـرکزي جـبهه 
ملّی ایران این پیشنهاد را پـذیرفـت، جـبهه ملّی ایران بـالفـاصـله و حتی قـبل از صـدور 
فـرمـان رسمی نخسـت وزیري بـه اسـتناد بـند 2 اعـالمیه چـهاردهـم آبـان، نـامـبرده را از این 
سـازمـان اخـراج نـمود و عـمل وي را محکوم کرد و در دوران نخسـت وزیري شـاپـور بختیار 
از هـرگـونـه تـماس و مـذاکره بـا وي خـودداري نـمود. در حـالی که تـا حـدود پـانـزده روز پـس 
از انـتصاب دکتر بختیار بـه مـقام نخسـت وزیري هیچ یک از روحـانیون چـه در داخـل و چـه 
در خـارج از کشور علیه او اظـهاري نکردنـد. حتی بعضی از شخصیت هـاي سیاسی و 
روحـانیون بـا او رابـطه بـرقـرار کرده و مـذاکرات سیاسی داشـتند و مـعتقد بـه نـوعی همکاري 

و یا الاقل عدم مخالفت نسبت به نامبرده بودند. 
در آن دوران مـا مـراجـعه بـه بعضی از شخصیت هـاي جـبهه ملّی ایران را بـراي تشکیل 
دولـت نـوعی تـوطـئه از طـرف شـاه خـائـن تلقی می کردیم و امـروز پـس از گـذشـت دو سـال و 
وقـوع حـوادث بی شـمار و افـشاءِ بعضی از رویدادهـاي سیاسی از جـمله حـضور مـؤثـر عـوامـل 
مـرتـبط بـا کودتـاچیان 28 مـرداد در سـازمـان هـاي رهـبري دوران پـس از پیروزي انـقالب، 
می تـوان بـه این نتیجه رسید که سیاسـت هـاي خـارجی بـه خـصوص مـراکز سیاسی و 
اطـالعـاتی آمـریکا که شـاه را در سـراشیبی سـقوط می دیدنـد، بـدون شک رویدادهـاي سیاسی 
بـعد از آن را مـد نـظر داشـته انـد، بـا آگـاهی کاملی که نسـبت بـه جـبهه ملّی، سـنت هـا، 
عـقاید و طـرز تفکر بـه خـصوص تـجارب سیاسی آن داشـتند و بـا وقـوف بـه خـط مشی هـا و 
هـدف هـاي دوران حکومـت دکتر مـصدق و حـوادثی که بـه کودتـاي 28 مـرداد 1332 منجـر 
گـردید، درصـدد بـودنـد که بـا یک بـازي سیاسی جـبهه ملّی را بـه شـاه مخـلوع مـتصل کنند و 
در زمـانی که شـاه خـائـن، این مهـره مـطمئن و بـا ارزش خـود را بـه نـاگـزیر از دسـت 
می دهـند، نیروي اصلی مـخالـف خـود را نیز که خـطر جـانشینی شـاه فـروخـته را داشـت، از 
صـحنه سیاسی ایران خـارج کنند. آنـان از این بیم داشـتند که حـضور مـؤثـر جـبهه ملّی در 
صـحنه رهـبري کشور و در نتیجه مـطرح بـودن روش هـا و نـظرات مـترقی، اصیل و 
بـه خـصوص سـنت هـاي نـهضت ملّی ایران بسیاري از تـوطـئه هـاي آنـان را نـقش بـر آب کند 

و اجازه بسیار از بازي هاي سیاسی را به آنان ندهد. 
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افـتخار جـبهه ملّی ایران در آن اسـت که در دوران مـبارزات سیاسی هیچ گـاه بـا 
مـأمـوران و فـرسـتادگـان سیاسی و اطـالعـاتی دولـت هـاي خـارجی بـه گـفت وگـو و زد و بـند 

ننشسته و راه اصیل خود را مستقل از هر سیاست بیگانه ادامه داده است. 
شـاید این نکته نیز قـابـل ذکر می بـاشـد که در تـمام دوران تـصدي این جـانـب در وزارت 
خـارجـه پـس از 22 بـهمن 1357، «ویلیام سـولیوان» سفیر آمـریکا در ایران جـز هـنگام 
خـداحـافظی بـراي خـروج از ایران که بـطور تشـریفاتی بـه وزارت خـانـه آمـد، بـا مـن هـرگـز 
مـالقـاتی نـداشـت و بـا آن هـمه مـسائلی که بین ایران و آمـریکا وجـود داشـت و بـا وجـود 
اینکه وزارت خـارجـه مـرجـع قـانـونی این چنین ارجـاعـات، تصمیمات و ارتـباطـات بـود 
هیچ گـاه بـه این جـانـب مـراجـعه نکرد و امـور مـربـوطـه را از مـجاري و مـراجـع دیگر مـطرح و 

حل و فصل می کرد. 
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چگونه انقالب از هدف هاي اصلی خود منحرف شد 
جـبهه ملّی ایران هـنگام تشکیل دولـت مـوقـت انـقالبی و قـبل از آن در جـریان 
چـگونگی تشکیل دولـت و حکومـت و بـعد از انـقالب قـرار نـگرفـت. بـعد از پیروزي انـقالب 
از اینجانـب و بعضی دیگر از افـراد جـبهه ملّی ایران دعـوت بـه عـمل آمـد تـا بـطور شخصی 
و انـفرادي در دولـت مـوقـت شـرکت کنیم. عـالوه بـر این بـراي عـضویت شـوراي انـقالب 
نیز دعـوتی بـه عـمل آورد بـدون آن که حـدود صـالحیت و وظـائـف و اعـضاي دیگر 
تشکیل دهـنده شـوراي انـقالب روشـن و یا تـوضیح داده شـود. جـبهه ملی از هـمان آغـاز بـا 
تشکیل دو مـرجـع مـختلف یکی دولـت و یکی بـه عـنوان شـوراي انـقالب مـوافـق نـبود و 
اعـتقاد داشـت که این امـر مـوجـب ایجاد دو مـرکز قـدرت و سـپس مـراکز قـدرت مـتعدد 
خـواهـد شـد و وحـدت تصمیم و سـرعـت الزم اتـخاذ آن را غیر ممکن خـواهـد سـاخـت. بـرخـورد 
بین عـناصـر تشکیل دهـنده دو مـرکز اتـخاذ تصمیم نـتایج زیان بـاري بـراي انـقالب در پی 
خـواهـد داشـت و مـانـع خـواهـد شـد که دولـت انـقالبی بـتوانـد نـظم انـقالبی را در سـراسـر 

کشور مستقر گرداند و کشور را به طرف سازندگی ببرد.  
در شـرایطی که یک حکومـت اسـتبدادي وابسـته بـه بیگانـه بـر اثـر قیام هـمه مـلّت سـاقـط 
گـردیده اسـت و امـپریالیسم جـهانی و کشورهـاي بـزرگ صنعتی هـر یک داراي مـنافـع 

اسـاسی در این کشور هسـتند، بـدون شک آرام نـخواهـد نشسـت تـا شـعار «اسـتقالل – 

آزادي – جـمهوري اسـالمی» در مسیر صحیح و منطقی خـود بـه پیش رود. در چـنان 
شـرایطی تشکیل حکومـت بـا دو مـرکز قـدرت و دو مـرجـع تصمیم گیري، آن هـم بـا چـنان 
عـناصـري در خـور نیازهـاي دوران بـعد از انـقالب نـبود. مـا مـعتقد بـودیم که دولـت انـقالبی 
بـاید تـنها مـرکز قـانـونی و صـاحـب قـدرت کشور بـوده و تـرکیب آن بـه نـحوي بـاشـد که در 
حـد امکان نـماینده قشـرهـا، گـروه هـا، عـقاید و افکاري گـردد که در جـریان مـبارزات انـقالب و 
پیروزي آن حـضور داشـته و مـؤثـر بـوده انـد. تـنها چنین تـرکیبی می تـوانسـت هـمه 
نیروهـاي جـامـعه را در مسیر واحـدي بـه سـمت پیشرفـت و مـوفقیت سـوق دهـد و وحـدت 

عمل به وجود آورد و انقالب را با سرعت ضروري به جهش به طرف سازندگی وادارد. 
از این رو اینجانـب از قـبول عـضویت شـوراي انـقالب عـذر خـواسـتم و نـقطه نـظر فـوق را 
بـه اطـالع تصمیم گیرنـدگـان رسـانیدم و بـا آنکه تـرکیب دولـت و نـحوه حکومـت را نیز 
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صحیح و مـتناسـب آن مـرحـله انـقالب نمی دانسـتم، از جهـت حـفظ وحـدت و جـلوگیري از 
سـوءتـفاهـمات و نـدادن بـهانـه تبلیغات بـدسـت ضـد انـقالب عـضویت دولـت را پـذیرفـتم. 
ولی مـتاسـفانـه در فـاصـله کوتـاهی پیش بینی هـا واقعیت یافـت و کوشـش هـا بـراي اسـتقرار 
نـظم انـقالبی و قـدرت قـانـونی دولـت بـجائی نـرسید و هـمان دوگـانگی مـراکز قـدرت، در 
عـدم مـوفقیت آن دولـت تـأثیر بـه سـزایی داشـت. شـوراي انـقالب و سـایر مـراکز قـدرت که 
بـه سـرعـت افـزایش می یافـتند، عـامـل مـهم بی ثـباتی و شیوع هـرج و مـرج و ایجاد اخـتالف و 
چـند دسـتگی و بـر هـم ریختگی وضـع کشور گـردیدنـد و امکان تنظیم طـرح و بـرنـامـه ریزي و 

اقدام مثبت را در جهت سازندگی در زمینه هاي مختلف از میان بردند. 
بـا چنین وضعی نـه تـنها در سـطح عـمومی کشور و در مـورد اجـراي بـرنـامـه هـاي اسـاسی 
سـازنـدگی که هـدف اسـاسی از مـشارکت در دولـت مـحسوب می گـردید، اقـدامی میسر نـبود. 
بلکه در مـورد سیاسـت خـارجی و کارهـاي وزارت خـارجـه نیز اقـدام صحیح و هـماهـنگ امکان 
نـداشـت. بـنابـراین پـس از یکبار اسـتعفاء در اسـفندمـاه و پـس از دو مـاه عـضویت بی حـاصـل 
در دولـت مـوقـت تصمیم گـرفـتم؛ بـا اعـالم کناره گیري هـم دولـت را مـتوجـه ضـعف هـا و 
نـقایص خـود نـمایم و هـم جـامـعه و مـراکز تصمیم گیري را بـه وخـامـت اوضـاع مـتوجـه کنم و حـال 
که در دولـت کاري سـاخـته نیست بـا این عـمل از خـارج دولـت مـوجـبات تـقویت دولـت و 

تمرکز قدرت را در دولت موقت انقالبی فراهم نمایم. 
مـتأسـفانـه این کوشـش هـم مـانـند سـایر تـالش هـا و کوشـش هـا نتیجه اي نـداد و بـه فـاصـله 
کوتـاهی تـعدادي دیگر از وزراء و اسـتانـداران نیز بـه همین دالئـل از کار کناره گـرفـتند و 
عـناصـر صـاحـب قـدرت که درصـدد قـبضه کردن قـدرت بیشتر و ایجاد حکومـت اسـتبدادي 
جـدید هسـتند، بـا اسـتفاده از نـاتـوانی هـاي دولـت مـوقـت آن دولـت را در کارهـا بی اثـر و 
فـلج سـاخـتند و هـم زمـان بـا اجـراي بـرنـامـه گـروگـان گیري اعـضاي سـفارت آمـریکا، مـوجـبات 

استعفاي دولت موقت را نیز فراهم ساختند. 
بـعد از آن هـرج و مـرج در کشور افـزایش یافـت و اینان بـا بهـره بـرداري از اعـتقادات 
مـذهـبی مـردم و آمـادگی مـلّت بـراي مـبارزات ضـد امـپریالیستی جَـوّ روانی هیجانـات 
سیاسی و مـذهـبی را افـزایش داده و درصـدد بـرآمـدنـد کلیه سـازمـان هـا، گـروه هـا و 
شخصیت هـائی را که ممکن بـود مـانعی در سـر راه قـدرت آنـان بـاشـند، از میدان بـدر کنند. 
بـدون آنکه هیچ گـونـه بـرنـامـه اي بـراي سـازنـدگی کشور و مـبارزه و مـقاومـت عملی و واقعی 
در بـرابـر قـدرت کشورهـاي امـپریالیستی و سـایر کشورهـاي صنعتی بـه مـوقـع اجـرا بـگذارنـد 
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و یا الاقـل ارائـه نـمایند. بلکه بـالعکس بـه عـلت عـدم صـالحیت و بینش خـاص بعضی و 
احـتماال غـرض ورزي و سـوءِ نـظر بعضی دیگر، مـلّت را بـه عـقب مـانـدگی و بـرگشـت بـه شـرایط 
زنـدگی قـرون گـذشـته تـشویق و تبلیغ کردنـد. نتیجه چنین روشی این شـد که جـنبه هـاي 
مـثبت انـقالب بـه نـابـودي کشیده شـود و کینه و دشمنی بین قشـرهـاي مـردم افـزایش یابـد و 
به فرهنگ، اقتصاد و ثروت هاي معنوي و مادي کشور لطمات جبران ناپذیري وارد آید. 
در بـررسی وضـع کشور در روزهـاي قـبل از تـجاوز دولـت مـنفور عـراق، می تـوان 
کارنـامـه انـحصارگـران و قـدرت طـلبان را که تـوانسـته انـد رئـوس قـوه قـضائیه و قـوه مـقننه را 
بـه خـود اخـتصاص دهـند و قـوه مجـریه را نیز فـلج کنند بـطور خـالصـه بـه شـرح زیر تـرسیم 

کرد: 

پنهان داشتن حقایق و واقعیت رویدادها از مردم 
در دوران بـعد از انـقالب مـراجـع حکومتی و صـاحـبان قـدرت بـرخـالف آنـچه بـه ظـاهـر 
اظـهار و ادعـا می کنند، واقعیات و حـقایق وقـایع را از مـردم دور نگهـداشـته انـد و 

پنهان کاري روش مستمر و مداوم آن ها بوده است. 
هیچ کس از مـذاکرات، تصمیمات و فـعل و انـفعاالت شـوراي انـقالب مـطلع نشـد. تـا 
مـاه هـاي مـتمادي کسی نـام و حتی تـعداد اعـضاي شـوراي انـقالب را نمی دانسـت. بـا آنکه بـر 
اثـر اصـرار و پی گیري بعضی جـراید شـوراي انـقالب، گـزارش عملکرد خـود را آن هـم پـس 
از پـایان دوره آن منتشـر کرد. این گـزارش حـاوي مـطالـب کلی بـود و هـنوز صـورت روشـن 
تـمامی لـوایح، تصمیمات و بـه خـصوص مـفاد و مـحتواي آن صـورت جـلسات شـوراي انـقالب 

منتشر نشده و در دسترس عموم قرار نگرفته است. 
اسـنادي که فـتوکپی آن منتشـر شـده  و دسـت بـدسـت مـردم می گـردد نـشان می دهـد که 
میلیون هـا تـومـان وجـوه دولتی در اختیار افـراد روحـانی و غیر روحـانی قـرار داده شـده 
اسـت. همین تـرتیب در مـورد کارهـاي دولـت و مـؤسـساتی که بنیادهـاي انـقالبی نـام 
گـرفـته انـد، اعـمال شـده و مـردم از تصمیمات و اعـمال و اقـدامـات و همچنین چـگونگی مـصرف 
وجـوه و اعـتبارات در این قبیل مـؤسـسات و سـرنـوشـتی که ثـروت هـاي مـتعلق بـه جـامـعه 
پیدا کرده اسـت، بی اطـالع هسـتند. اطـالعـات دیگري که بـه هـمان تـرتیب منتشـر شـده، نـشان 
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می دهـد که صـدهـا میلیون تـومـان بـه صـورت ارز بـه وسیله همین قبیل افـراد در دوران بـعد 
از انقالب از کشور خارج گردیده است. 

مـا بـارهـا تـوسـط روزنـامـه پیام جـبهه ملّی از بـانک مـرکزي خـواسـتیم که صـورت اقـالم 
عـمده ارزهـائی که بـعد از انـقالب از کشور خـارج شـده، منتشـر نـماید. ولی بـانک مـرکزي 

تاکنون از انتشار چنین صورتی خودداري کرده یا ممنوع از انتشار شده است. 
در مـورد مـذاکرات مجـلس شـورا نیز همین روش مـعمول گـردید و تـنها صـورت 
خـالصـه اي از مـذاکرات و تصمیمات بـه جـراید و رادیو داده می شـد و بـعد از آنکه تـلویزیون 
کانـال دوم شـروع بـه کار کرد و مسـئوالن آن خـارج از تسـلط قشـر انـحصارطـلب تعیین 
گـردیدنـد، کانـال مـزبـور شـروع بـه پـخش مـذاکرات کامـل مجـلس کرد، رئیس مجـلس دسـتور 
داد که مشـروح مـذاکرات از رادیو و تـلوزیون پـخش شـود. ولی بـعد از آنکه سیماي ایران 
بـه همین دلیل و بـه دالئلی نظیر آن از این قبیل مسـئوالن پـاکسازي شـد، رئیس مجـلس 
در چـند جـلسه قـبل نخسـتین اخـطار را بـطور آشکار در جـلسه علنی بـه فیلمبرداران کرد و 
چـه بـسا در صـورت ادامـه این وضـع در اولین فـرصـت بـه بـهانـه اي پـخش مشـروح مـذاکرات 

مجلس نیز متوقف شود. 

تعطیل مطبوعات و اعاده سانسور و برقراري اختناق 
بـعد از اشـغال مـراکز حکومتی تـوسـط عـناصـر وابسـته بـه قشـر خـاص و حـزب جـمهوري 
اسـالمی، بـه مـرور سـانـسور در رادیو و تـلوزیون و مـطبوعـات بـرقـرار گـردید و تـا قـبل از 
تـجاوز دولـت مسـتبد و مـنفور عـراق سـانـسور بـه طـور کامـل اسـتقرار یافـت. نـه تـنها تـمامی 
اخـبار رادیو و تـلوزیون و اخـبار مـراجـع دولتی و رسمی بـه شـدت بـررسی و محـدود شـده و 
می شـود، بلکه از انـتشار سـایر مـطالـب سیاسی و اجـتماعی روزنـامـه هـا در صـورتی که مـخالـف 
نـظرهـا و هـدف هـاي گـروه خـاص مـزبـور بـاشـد، خـودداري می گـردد. و روزنـامـه هـائی که عـمالً 
تـن بـه سـانـسور نـدادنـد، بـه مـرور تعطیل شـدنـد. و این تعطیلی هـا بـه هیچ وجـه در چـارچـوب 

مقررات قانون مطبوعات که به تصویب شوراي انقالب رسیده، انجام نگرفته است. 
افـراد چـوب بـه دسـت که اغـلب بـه اسـلحه گـرم نیز مجهـز هسـتند، بـا حـمایت عملی 
کمیته هـاي انـقالب بـه دفـاتـر روزنـامـه هـا و مـجالت حـمله می بـرنـد و آن را تعطیل می کنند و 
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مـأمـوران کمیته هـا بـا مـراجـعه بـه چـاپـخانـه هـا و مـراکز تـوزیع آنـان را تهـدید کرده و از چـاپ 
و توزیع روزنامه هایی بر حذر می دارند. 

همین رفـتار در مـورد روزنـامـه پیام جـبهه ملّی در اواخـر تیرمـاه سـال جـاري اجـرا گـردید 
که در مـوقـع خـود بـطور مشـروح و مسـتند بـه هـمه مـراجـع قـانـونی اعـالم شـد، ولی هیچ 

نتیجه اي برآن مترتب نگردید. 
سـانـسور و اخـتناق بـدین مـنظور اسـت که بـر اثـر مـراقـبت مـراجـع قـدرت حـاکم هیچ 
روزنـامـه و نشـریه اي نـتوانـد مطلبی مـخالـف نـظر آنـان انـتشار دهـد و هـر عـمل و اقـدامی 
بـرخـالف آن بـه سختی سـرکوب شـود، بـطوري که نـفس هـا در سینه هـا حـبس گـردد و 

هیچ کس نتواند به هیچ طریقی علیه قدرت حاکم حرفی بزند. 
چنین روشی مـاه هـا قـبل از شـروع تـجاوزات دولـت مـنفور عـراق از طـرف دسـتگاه هـاي 
صـاحـب قـدرت حکومتی بشـدت اعـمال گـردید و حتی در بـحث هـاي عـمومی خیابـانی که 
بـعد از انـقالب رایج شـده و عـالمـت شکوفـائی انـقالب و رشـد و هیجان مـردم بـود افـراد را 

به عنوان شایعه پرداز و ضد انقالب دستگیر، جلب و مجازات می کنند. 
مـا اگـر در این جـا بـه رویدادهـا بـا تـصریح بـر اینکه قـبل از تـجاوزات عـراق انـجام گـرفـته 
تـأکید می کنیم و این تـأکید را تکرار خـواهیم کرد، بـدین مـنظور اسـت که دسـتگاه حـاکم بـا 
تـوسـل بـه شـرایط جـنگ و مـقررات اضـطراري درصـدد تـوجیه بـراي این قبیل اقـدامـات 
بـرنیاید گـرچـه در دوران جـنگ هـم این اعـمال قـابـل تـوجیه و دفـاع نمی بـاشـد و مـخالـف 
اصـول صـریح قـانـون اسـاسی جـمهوري اسـالمی ایران اسـت. بـه هـر حـال این روش حکومـت 
نتیجه جـنگ و مـنحصر بـه زمـان بـعد از تـجاوز نـبود. چـه بـسا تـجاوز عـراق و جـنگ تحـمیلی 

با تشویق به بهره برداري از چنین اوضاع و احوالی آغاز شده باشد! 
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انـحصار رادیو و تـلویزیون بـه حـزب جـمهوري اسـالمی و عـناصـر 
وابسـته بـه آن و در دسـت گـرفـتن روزنـامـه هـاي کثیراالنـتشار و انـتشار 

روزنامه و نشریه هاي جدید از محل وجوه عمومی  
در کنار بـرقـراري سـانـسور، اخـتناق، تعطیل روزنـامـه هـا، نشـریات گـروه هـا، احـزاب و 
قشـرهـا، رادیو و تـلویزیون و روزنـامـه کثیر االنـتشار، اطـالعـات بـه طـور انـحصاري در اختیار 
حـزب جـمهوري اسـالمی وابسـته هـا و عـوامـل مـربـوط بـه قشـر مـزبـور درآمـد و روزنـامـه هـاي 

جمهوري اسالمی و صبح آزادگان نیز ناشر افکار این عناصر گردیدند. 
اینان بـا سـوءِ اسـتفاده از این وسـائـل جـمعی که بـا وجـوه عـمومی اداره می شـونـد، بـا 
تبلیغات وسیع و هـمه جـانـبه سعی کرده انـد اذهـان عـمومی را مـسائـل اصلی جـامـعه منحـرف 
کرده، بـا تـهمت، افـتراء و انـتشار مـطالـب خـالف واقـع، سـایر گـروه هـا و احـزاب و دسـتجات 
را از میدان بـدر کنند و زمینه را بـراي حکومـت اسـتبدادي خـود فـراهـم سـازنـد. مـمنوع 
بـودن هـمه گـروه هـا و احـزاب سیاسی و تـمام طـبقات اجـتماعی ایران از اسـتفاده آزاد از 
رادیو و تـلویزیون و مـنابـع دیگر نشـر خـبر که بـودجـه آن هـا از محـل درآمـدهـاي دولتی و 
مـالیات هـائی که تـوسـط مـلّت پـرداخـته می شـود و سـایر وجـوه عـمومی تـأمین می شـود و 
مـنحصر کردن این وسـائـل و امکانـات تبلیغی بـه تبلیغات عـناصـر خـاص مـخالـف قـانـون 

اساسی بوده و نوعی استفاده غیر قانونی از اموال عمومی بشمار می آید.  

از بین بردن آزادي هاي اساسی، حقوق سیاسی ملّت و تعطیل 
فعالیت قانونی گروه ها، احزاب و سازمان هاي سیاسی 

بـه هـمان تـرتیب که روزنـامـه هـا و نشـریه هـاي احـزاب و سـازمـان هـاي سیاسی و افـراد 
مسـتقل تعطیل و تـوقیف گـردید، افـراد مسـلح و منتسـب بـه گـروه هـاي فـشار بـا حـمایت حـزب 
جـمهوري اسـالمی و کمیته هـا بـه تـدریج محـل گـروه هـا و احـزاب سیاسی در تهـران و 

شهرستان ها را اشغال کردند و فعالیت علنی و قانونی آنان را متوقف ساخته اند. 
هـجوم و تـصرف عـدوانی محـل تشکیالت مـرکزي جـبهه ملّی ایران در روزهـاي 26 و 

28 تیرماه سال جاري [1359] در تهران و شهرستان ها از جمله کارهاي آن هاست. 
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اکنون مـدت هـاسـت که آزادي هـاي اسـاسی، حـقوق سیاسی مـلّت ایران مـوقـوف شـده، 
دمـوکراسی بـه مـعناي واقعی آن پـایمال گـردیده و جـو اخـتناق، فـشار و تهـدید بـر هـمه 

شئون جامعه حاکم گردیده است. 
دمـوکراسی سیاسی و آزادي عقیده و بیان این نیست که فـقط کسی که اسـلحه بـه دسـت 
دارد یا بـه مـرکز قـدرتی منتسـب می بـاشـد، بـتوانـد حـرف خـود را بـزنـد. مـفهوم دمـوکراسی 
سیاسی و آزادي عقیده و بیان این اسـت که هـمه مـردم بـه خـصوص احـزاب و عـناصـر و 
افـراد مـخالـف بـتوانـند بـدون هیچ گـونـه محـدودیت و شـروطی در یک مـوقعیت قـانـونی 

مساوي عقاید و افکار و نظر خود را بیان کنند و با اطالع دیگران برسانند. 
جـبهه ملّی ایران بـارهـا اعـالم و تـأکید کرده اسـت که دمـوکراسی سیاسی، رعـایت 
حـقوق و آزادي هـاي اسـاسی مـردم، یعنی آزادي هـاي اظـهار عقیده و بیان مـهم تـرین که 
رکن تـأمین و حـفظ اسـتقالل کشور اسـت. بـدون دمـوکراسی سیاسی و رعـایت حـقوق و 
آزادي هـاي اسـاسی مـردم حکومـت بـه طـرف دیکتاتـوري سـوق داده می شـود. هیچ حکومـت 
دیکتاتـوري نـخواهـد تـوانسـت پـایگاه خـود را در میان مـردم حـفظ  کند، بـراي ادامـه حیات بـه 
یکی از قـدرت هـاي بیگانـه متکی خـواهـد گـردید و اسـتقالل کشور مـفهوم خـود را از دسـت 

خواهد داد. 
جـبهه ملّی ایران عـالوه بـر آن که بـرقـراري دمـوکراسی سیاسی و حـفظ حـقوق و 
آزادي هـاي اسـاسی مـلّت را از هـدف هـاي اصلی خـود می شـناسـد و این هـدف یکی از سـه 
شـعار اصلی انـقالب ملّی و اسـالمی مـلّت ایران بـود، اصـوالً اسـتقالل کشور را بـدون وجـود 
دمـوکراسی و آزادي هـاي سیاسی عـنوانی بی مـحتواي می دانـد و مـعتقد اسـت که در 
اوضـاع و احـوال دنیاي امـروز اسـتقالل و آزادي هـاي سیاسی از هـم قـابـل تفکیک نیستند و 
تـحقق یکی بـدون دیگري بـه هیچ وجـه ممکن نمی بـاشـد. از این رو کشورهـاي امـپریالیستی 
و سـایر کشورهـاي بـزرگ صنعتی بـراي تسـلط بـر سـایر کشورهـاي بـزرگ صنعتی بـراي 
تسـلط بـر سـایر کشورهـاي و حـفظ وابسـتگی در مـرحـله نخسـت سعی می کنند که 
دمـوکراسی، حـقوق، آزادي هـاي اسـاسی مـلّت را نـابـود و تعطیل کنند تـا هیأت هـاي حـاکمه 
نـاگـزیر بـراي حـفظ مـوجـودیت خـود بـه قـدرت خـارجی تکیه کنند و بـه وابسـتگی گـردن 

نهند. 
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بـه همین جهـت عـناصـر، گـروه هـا و افـرادي که در خـط وابسـتگی بـه یک قـدرت خـارجی 
کار می کنند، اگـر در ظـاهـر هـم خـود را طـرفـدار آزادي و دمـوکراسی قـلمداد کنند، در عـمل 
سعی می کنند تـمام نـهادهـاي آزاد و دمـوکراتیک را بـه عـناوین و تـرتیباتی محـدود کنند و 
سـپس از میان بـردارنـد. در قـانـون اسـاسی جـمهوري اسـالمی ایران، این نـقطه نـظر بـه 

بهترین بیانی تدوین گردیده است. 
اصل نهم قانون اساسی مقرر می دارد: 

«در جـمهوري اسـالمی ایران، آزادي و اسـتقالل و وحـدت و تـمامیت ارضی کشور از 
یکدیگر تفکیک نـاپـذیرنـد و حـفظ آنـها وظیفه دولـت و آحـاد مـلّت اسـت. هیچ فـرد یا گـروه 
یا مـقامی حـق نـدارد بـه نـام اسـتفاده از آزادي بـه اسـتقالل سیاسی، فـرهنگی، اقـتصادي، 
نـظامی و تـمامیت ارضی ایران کمترین خـدشـه اي وارد کند و هیچ مـقامی حـق نـدارد بـه نـام 
اسـتقالل و تـمامیت ارضی کشور آزادي هـاي مشـروع را هـرچـند بـا وضـع قـوانین و 

مقررات، سلب کند.»  

در دوران بـعد از انـقالب و قـبل از تـجاوز وحشیانـه دولـت عـراق بـه ایران، دمـوکراسی 
سیاسی، حـقوق و آزادي هـاي مـردم کشور مـا از میان رفـت و قـانـون اسـاسی جـمهوري 
اسـالمی ایران در این مـورد کامـالً نـقض، بلکه تعطیل شـده اسـت. این وضـع زمینه را بـراي 
اسـتقرار کامـل یک نـظام دیکتاتـوري که بـدون شک نـظام وابسـته بـه یکی از ابـر قـدرت هـا 

خواهد بود مساعد و آماده کرده است. 

از بین بردن امنیت قضائی و حقوق اجتماعی افراد 
هـرج و مـرجی که بـعد از انـقالب در دسـتگاه قـضائی کشور روي داد، بـه عـلت اوضـاع و 
احـوال زمـان انـقالب قـابـل تشخیص و تـوجیه بـود. اگـر بعضی اشـتباهـات و روش هـاي 
نـاصحیح هـم وجـود داشـت، شـدت عـمل در بـرابـر مجـرمین و عـوامـل سـرشـناس و طـراز اول 
رژیم مـنحوس پهـلوي از هـر جهـت ضـروري و الـزام آور بـود. ولی بـه مـرور دادگـاهـهاي 
انـقالب از این وظیفه تـجاوز کردنـد و بـه صـورت دادگـاه هـاي اصلی کشور و داراي صـالحیت 
عـام و مـطلق بـه هـمه شـئون کشور و مملکت دسـت انـدازي نـمودنـد. نـه تـنها امنیت قـضائی 
بـراي افـراد مـتهم و مجـرم که امـري بسیار اسـاسی اسـت، از میان رفـت. بلکه سـایر مـردم و 

!29



هـمه مـؤسـسات و بنیادهـاي قـدیم و جـدید، از هـر جهـت در حـوزه اقـتدار بی چـون و چـراي 
دادگاه هاي انقالب قرار گرفتند. 

اکنون این وضـع بـا وجـود تـدوین قـانـون اسـاسی و تفکیک قـواي سـه گـانـه و تنظیم حـدود 
صالحیت و نحوه اختیارات و مقررات قوه قضائیه همچنان ادامه دارد. 

مـا در شـماره 7 روزنـامـه پیام جـبهه ملّی مـورخ 31 فـروردین 1359 اعـالم کردیم که 
بعضی از دادگـاه هـاي انـقالب اسـالمی آبـروي دادگـاه و انـقالب و اسـالم را بـرده انـد. اینان نـه 
بـه قـوانین و فـتاوي امـام تـرتیب اثـر می دهـند، نـه مـقررات شـوراي انـقالب را اجـرا می کنند 

و نه براي قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ارزش قائل هستند. 
مـا در این جـا قـسمت هـائی از این مـقالـه را که نـشان دهـنده وضـع این دادگـاه هـاسـت 

بطور خالصه نقل می کنیم: 
«.... نـه تـنها دادگـاه هـاي انـقالبی بلکه کلیه دادسـراهـاي انـقالب نیز عـالوه بـر 
دادگـاه هـاي خـود را مـجاز و صـالـح می دانـند که بـه وضـع قـوانین جـزائی و مـدنی بـپردازنـد و 
بهـر نـحو مقتضی میدانـند آئین دادرسی را تـرتیب داده و انـجام دهـند و احکام صـادره را 

نیز اجراء نمایند.  
امـروز بـه تـعداد دادسـراهـا و دادگـاه هـاي انـقالب قـوانین جـزائی وجـود دارد و در یک 

جرم واحد مجازات هاي گوناگونی در کشور اجراء می شود. 
نـه تـنها هیچ دادسـرا و دادگـاهی مـلزم بـه رعـایت مـجازات هـاي وضـع شـده تـوسـط دادسـرا 
و دادگـاه هـاي دیگر نیست بلکه هیچ وجـه نیز مقید بـه رعـایت مـقررات و مـجازاتی که خـود 

قبالً وضع و اجراء کرده است نمی باشد... 
... آیا افـرادي بـعنوان حـاکم شـرع و یا بـعنوان دادگـاه و یا دادسـراي انـقالب اسـالمی 
می تـوانـند بهـر نـحو تشخیص دهـند قـانـون وضـع کنند و حکم صـادر کننده و آنـرا اجـراء 
کنند و در کشور هیچ کس پیدا نـشود که جـلوي این اقـدامـات را بگیرد. بـدین تـرتیب 
امنیت قـضائی در کشور وجـود نـدارد و بـدون امنیت قـضائی عـالوه بـر آنکه هـرگـونـه 
ایمنی زنـدگی در مـعرض خـطر اسـت امکان ایجاد فـعالیت در رشـته هـاي مـختلف اقـتصادي 

اعم از کشاورزي و صنعتی نیز یکباره از میان میرود... 
در امـر تعقیب افـراد و تشکیل پـرونـده و بـازجـوئی و بـازپـرسی نیز همین روش هـا اجـرا 
می شـود و شـدت عـمل و شکنجه در این مـوارد و بـه خـصوص در زنـدان هـا از امـور عـادي و 
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جـاري شـده اسـت و هیچ مـقام قـانـونی قـدرت نـظارت بـر این سـازمـان هـا و رسیدگی بـه این 
تخلفات را که خود در واقع جرائم بزرگی محسوب می شوند ندارند. 

نـام و مـشخصات اغـلب قـضات و دادیاران این دادگـاه هـا از مـردم پـنهان نـگاهـداشـته شـده 
و در بسیاري مـوارد این قـضات بـا نـقاب و پـوشـش صـورت در جـلسات دادرسی شـرکت 
می کنند. اکنون علی رغـم تشکیل مجـلس شـورا، تکمیل نـهادهـاي قـانـون اسـاسی جـمهوري 
اسـالمی دادسـراهـا و دادگـاه هـاي انـقالب بـرخـالف اصـول 71 ، 118 ، 156 ، 159 ، 165 
، 166 و 172 قـانـون اسـاسی مـصوبـه بـه هـمان تـرتیب بکار خـود ادامـه می دهـند و در 
مـاهـهاي اخیر راسـاً صـالحیت خـود را تـوسـعه داده و بـه جـرائـم سیاسی و مـطبوعـاتی نیز 
رسیدگی می کنند و یا نـقص اصـل 168 قـانـون اسـاسی جـمهوري اسـالمی بـه عـنوان یک 
عـامـل اخـتناق در دسـت عـناصـر حـزب جـمهوري اسـالمی و سـایر وابسـتگان آن قـرار گـرفـته و 
در جهـت ایجاد محیط رعـب و وحشـت و ایجاد مـقدمـات اسـتقرار حکومـت اسـتبدادي جـدید 
عـمل می کنند. بـدین تـرتیب، بـا تمهیداتی که بـه عـمل آمـده دادگسـتري بـه صـورت یک 
دسـتگاه غیر مـؤثـر و فـلج شـده درآمـده و اقـدامـات اسـاسی الزم بـراي ایجاد تحـرك در آن و 
تجـدید سـازمـان و آمـادگی بـراي اجـراي وظـایف و صـالحیت هـاي مـندرج در اصـول مـختلف 

قانون اساسی از طرف مسئوالن قوه قضائیه به عمل نیامده است. 

ایجاد اختالف و نفاق و دشمنی بین گروه ها و قشرهاي مختلف مردم 
یکی از بـزرگ تـرین دشمنی هـاي قشـر انـحصارگـر و قـدرت طـلب نسـبت بـه انـقالب بـزرگ 
مـلّت اسـتفاده از امکانـات تبلیغی و انـتشاراتی بـراي ایجاد اخـتالف و نـفاق و دشمنی بین 
گـروه هـا و قشـرهـاي مـختلف مـردم بـود. مـردمی که بـا انـضباط انـقالبی و وحـدت بی نظیر در 
راهـپیمائی هـا و در مـبارزات خیابـانی بـدون اسـلحه در بـرابـر سـرنیزه، مسـلسل و تـانک 
دشـمن هـمراه یکدیگر بـا نیروهـاي شـاه خـود فـروخـته می جنگیدنـد. اینک بـر اثـر روش این 
قشـر خـاص آن چـنان بـه دشمنی بـا یکدیگر پـرداخـتند که گـویا سـال هـاي سـابـقه مـبارزه، تـضاد 

و دشمنی با یکدیگر دارند. 
این عـناصـر بـا اسـتفاده از شـبکه کمیته هـا و پـاسـداران قـلب بـرخی از این جـوانـان غیور، 
ارزنـده و فـداکار میهن را آن چـنان از کینه و نـفرت پـر کرده انـد که وقتی بـا مـخالـفان 
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سیاسی و فکري خـود بـرخـورد می کنند بـه عکس الـعمل هـاي زنـنده و غیر انـسانی که فـقط 
در حکومت هاي جابر و فاشیستی و نظایر آن را می توان یافت دست می زنند. 

اگـر روزنـامـه جـمهوري اسـالمی، روزنـامـه صـبح آزادگـان و روزنـامـه اطـالعـات در مـاه هـاي 
اخیر و همچنین گـفتههاي رادیو و تـلویزیون را یکجا جـمع آوري کنیم، گـویا رسـالـت 
انـقالبی و مـبارزه ضـد امـپریالیستی فـقط در تحـریک تـوده مـردم علیه روشنفکران و عـناصـر 
مـتخصص و آگـاه جـامـعه و یا در ایراد اتـهام و افـترا و سـند سـازي و دروغ پـردازي علیه 

سازمان ها، گروه ها، احزاب شخصیت هاي سیاسی و اجتماعی خالصه شده است. 

ایجاد جو هیجان سیاسی بدون محتوي و بهره برداري از آن براي از 
بین بردن مخالفان سیاسی 

 عـناصـر قـدرت طـلب و انـحصارگـر بـا ایجاد جـوّ هیجان در مـوضـوع هـاي مـختلف بـه طـور 
مـداوم اقـدام بـه بهـره بـرداري سیاسی از هیجانـات و مـخصوصـاً احـساسـات مـذهـبی مـردم علیه 
مـخالـفان سیاسی خـود کرده انـد. این عـناصـر تـجاربی را که از نـظر شغلی در طـول سـالیان 
دراز بـراي تهییج احـساسـات مـردم بـدسـت آورده بـودنـد، در قـلمرو سیاسی بـه اوج خـود 

رساندند. 
ایجاد جـو هیجان سیاسی در صـورتی که در جهـت پیشبرد جـنبش و انـقالب صـورت 
گیرد و در پی هـدف مشـروعی بـاشـد، یعنی داراي مـحتواي مـناسـب بـا هـدف انـقالبی 
بـاشـد، یک عـامـل بسیار مفید، ضـروري بـراي پیشرفـت و جـهش هـر انـقالب و جـنبش اسـت. 
ولی در صـورتی که داراي مـحتواي مـتناسـب یا اصـوالً داراي مـحتوائی نـباشـد و بـه هـدر 

رود زیان هاي بسیاري براي نهضت به وجود خواهد آورد. 
یکی از حـوادثی که در این زمینه طـبق نـقشه قبلی از طـرف عـناصـر انـحصارگـر بـوجـود 
آمـد، تـصرف محـل سـفارت آمـریکا و گـروگـان گیري حـدود شـصت نـفر از اعـضاي سـفارت 
مـزبـور تـوسـط گـروهی از جـوانـان پـرشـور بـود. هـدف گـروگـان گیري اسـترداد شـاه مخـلوع 
هـنگام مـسافـرت بـه آمـریکا بـه عـنوان مـعالـجه اعـالم گـردید. این اقـدام از طـرف دسـتگاه هـاي 
تبلیغاتی کشور و مسـئوالن قـدرت حـاکم بـه عـنوان مـهم تـرین و اسـاسی تـرین اقـدام ضـد 
امـپریالیستی نـه تـنها در طـول تـاریخ ایران، بلکه در طـول تـاریخ جـهان تلقی و تبلیغ 
شـد. مـوج تبلیغات هیجان و احـساسـات عـمومی را آن چـنان بـاال بـرد که قشـرهـائی از مـردم 
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سـقوط نـظام امـپریالیستی آمـریکا و سـایر کشورهـاي اسـتعماري را در سـراسـر جـهان در 
همان ایام انتظار داشتند. 

دولت امپریالیستی آمریکا در برابر این اقدام عکس العمل هاي چندي نشان داد: 
1 - اعتبارات و وجوه دولت ایران را در بانک ها مسدود کرد. 

2  - بـا تـوقیف دارائی هـاي ایران تـوسـط مـؤسـسات آمـریکائی مـوافـقت کرد و یا حتی 
آنان را تشویق به این عمل نمود. 

3 - موافقت دولت هاي بزرگ صنعتی را براي محاصره اقتصادي ایران جلب کرد. 
4 - نـاوگـان بـزرگی از کشتی هـاي جنگی و نیروهـاي رزمی خـود را بـه اقیانـوس هـند 

و از آن جا به خلیج فارس گسیل داشت و در آن جا متمرکز ساخت. 
5  - بـرنـامـه کمک هـاي نـظامی خـود را بـه کشورهـاي مـختلف و بـه خـصوص کشورهـاي 
خاورمیانه توسعه داد و به میزان قابل توجهی بر قدرت نظامی خود را در منطقه افزود. 
این اقـدامـات مـوجـب شـد که خـسارات مـالی و اقـتصادي فـراوانی بـه کشور مـا وارد آید 
که صـرف نـظر از خـسارات و زیان هـاي نـاشی از تـجاوز دولـت مـنفور عـراق خـسارات مـالی و 
اقـتصادي مـربـوط تضییقات دولـت آمـریکا تـا سـال هـاي مـدید قـابـل جـبران نـخواهـد بـود. 
عـالوه بـر این دولـت آمـریکا بـه طـور مـزورانـه بـا تـوسـل بـه مـقررات بین المللی، عـواطـف 
انـسانی و بـا بهـره بـرداري از انعکاس حـوادث تـوسـط وسـایل ارتـباط جـمعی نیرومـند سـراسـر 
جـهان، چهـره کریهی از انـقالب ایران بـه جـهانیان عـرضـه داشـت و اثـرات بین المللی 
بسیار پـر ارزش پیروزي انـقالب ایران و هـدف هـاي انـسانی و جـهانی آن را در اذهـان 
تـوده هـاي مـردم و قشـرهـاي عظیمی از مـردم در دنیا خنثی نـمود. همچنین دولـت آمـریکا 
که پـس از شکست مـفتضحانـه در جـنگ ویتنام حیثیت خـود را از جهـت این قبیل اقـدامـات 
نـظامی در صـحنه بین المللی از دسـت داده بـود، بـا یک نـوع بی اعـتباري در داخـل آمـریکا 
روبـرو بـود، تـوانسـت بـا تهییج احـساسـات مـردم آمـریکا در داخـل آمـریکا و بـا تـوسـل بـه 
مـقررات و حـقوق بین المللی جـوّ جـهانی را بـراي اجـراي بـرنـامـه هـاي نـظامی خـود آمـاده 

نماید. 
تـمام دولـت هـاي جـهان از مـوضـع آمـریکا حـمایت کردنـد و اتـباع ایران در کشورهـاي 
اروپـائی و آمـریکا بـراي مـراوده و زنـدگی در میان مـردم آن کشورهـا بـا مشکالت بسیاري 

مواجه شدند. 
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پـس از گـذشـت یکسال از این اقـدام هـمان کسانی که طـرح گـروگـانگیري را تنظیم کرده و 
بـه مـوقـع اجـرا گـذاشـته بـودنـد، بـا تـأیید دوسـتان، همفکران و هـمقدمـان خـود تصمیم گـرفـتند 
بـا شـرایطی گـروگـان هـا را آزاد کنند. شـرایط این آقـایان فـقط اعـاده بعضی آثـار تبعی 
عکس الـعمل هـاي دولـت آمـریکا بـود. یعنی از آمـریکا خـواسـته شـد تـا اثـر بعضی از اقـدامـاتی 
را که پـس از گـروگـانگیري صـورت گـرفـته بـود، بـه وضـع قـبل از آن بـرگـردانـد و تـنها 
اسـترداد امـوال شـاه مخـلوع که تـابـع تشـریفات قـانـونی خـاصی اسـت و مـعلوم نیست چـه 

مقدار آن تاکنون در آمریکا باقی مانده است، به آن اضافه شده است.  
راجـع بـه بعضی دیگر از عکس الـعمل هـا و اقـدامـات دولـت آمـریکا مـانـند تـمرکز نـاوگـان 
عظیم نـظامی در خـلیج فـارس که اهمیت جـهانی خـاصی دارد، در شـرایط تنظیم شـده از 
طـرف مجـلس شـوراي اسـالمی ایران، ذکري بـه میان نیامـده اسـت. اهمیت خـاص تـمرکز 
نـاوگـان عظیم آمـریکا در خـلیج فـارس از این جهـت قـابـل ذکر اسـت که در سـال هـاي قـبل 
هـر زمـان یک کشتی جنگی آمـریکا بـه اقیانـوس هـند وارد می شـد، مـوج عظیم اعـتراض از 
بسیاري کشورهـا علیه آمـریکا بـر می خـواسـت. ولی در سـال گـذشـته آمـریکا بـه عـنوان اقـدام 
الزم در بـرابـر گـروگـانگیري نـاوگـان بـزرگ نـظامی خـود را بـه اقیانـوس هـند و خـلیج فـارس 
اعـزام داشـت و بـه صـورت یک پـایگاه نـظامی عظیم در آنـجا مـتمرکز کرد و این عـمل امـروز 
مـورد اعـتراض کسی هـم نیست و بـازگشـت نـاوگـان عظیم جنگی جـزو شـرایط آزادي 

گروگانها ذکر نشده است. 
رویداد جـالـب دیگر در جـریان گـروگـانگیري اسـنادي بـود که تـوسـط دانـشجویان پیرو 
خـط امـام از داخـل سـفارت خـانـه انـتشار می یافـت. این اسـناد که تـعداد آن هیچ گـاه مـعلوم نشـد 
و تسـلیم مـقامـات صـالحیت دار قـضائی نیز نـگردید، نـه یکجا منتشـر شـد و نـه بـه تـرتیب 
طبیعی دیگر، بلکه در اغـلب مـوارد وقتی شخصیتی چـه هـنگام انـتخابـات و چـه بـراي امـر 
دیگر عـرض انـدام می کرد اسـنادي که بـنابـر اظـهار دانـشجویان دربـاره او مـوجـود بـود منتشـر 

می گردید. 
بـدون اینکه بـخواهیم راجـع بـه این اسـناد اظـهار نـظري بکنیم، بـاید اذعـان کرد که 
نـحوه انـتشار آن بـه یک اسـلحه سیاسی علیه اشـخاص و گـروه هـاي سیاسی تـبدیل شـده بـود، 

نه افشاگري نسبت به سیاست امپریالیستی دولت آمریکا. 
جـبهه ملّی ایران علی رغـم محیط هیجان و اوج احـساسـات هیچ گـاه امـر گـروگـانگیري را 
مـورد تـأئید قـرار نـداد و بـا انـتشار نشـریه اي درهـمان زمـان تـحت عـنوان «امـپریالیسم 
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چیست؟» و «چـگونـه بـاید بـا امـپریالیسم مـبارزه کرد؟» بـه تشـریح واقعی مـاهیت امـپریالیسم 
پـرداخـت و نـشان داد که بـدون بـرنـامـه جـامـع اقـتصادي، سیاسی و اجـتماعی مـبارزه بـا 
امـپریالیسم نمی تـوانـد بـه نتیجه مـطلوبی بـرسـد. هـرگـاه تهییج احـساسـات و یا بـاال بـردن 
هیجانـات عـمومی هـمراه یک بـرنـامـه هـماهـنگ اجـتماعی، سیاسی و اقـتصادي بـراي قـطع 
وابسـتگی از امـپریالیسم انـجام بگیرد، مـبارزه علیه امـپریالیسم بـه بهـترین تـرتیب بـه پیش 
خـواهـد رفـت و در غیر این صـورت مـبارزه علیه امـپریالیسم بـه هـمان سـرنـوشـتی دچـار 
خـواهـد شـد که مـبارزه ضـد امـپریالیستی یکسال گـذشـته در قـالـب گـروگـانگیري دچـار آن 

گردید. 
وانگهی در صـورتی که الزم بـود هیجانی علیه امـپریالیسم بـوجـود آید و روحیه مـردم 
در سـطح بـاال حـفظ شـود راه هـاي بسیار دیگري وجـود داشـت که می تـوانسـت هـمراه بـا 
افـزایش اطـالعـات و آگـاهی هـاي مـردم نسـبت بـه مـاهیت امـپریالیست هـا این نـظر را تـأمین 
کند بـدون آنکه امکان سـوء اسـتفاده بـه امـپریالیسم آمـریکا داده شـود و این هـمه خـسارت 

عاید کشور گردد. 
اگـر محیط سـانـسور و اخـتناقی که بـر اثـر تسـلط عـناصـر انـحصار گـروه قـدرت طـلب پـس از 
جـریان گـروگـانگیري بـه مـرور در کشور حـاکم شـده اجـازه می داد، یک بـررسی کامـل و 
هـمه جـانـبه اي از امـر گـروگـانگیري و نـتایج آن بـه عـمل آید، روشـن می شـد که مـنافـع و مـضار 
این اقـدام بـراي انـقالب ایران و سـرنـوشـت مـردم این کشور چـه بـوده اسـت. مـگر آنکه همین 
سـانـسور، اخـتناق و تسـلط بـر مـراکز قـدرت کشور را در مـدت یکسال در فـاصـله کوتـاهی پـس 
از پیروزي انـقالب از هـدف هـاي مـورد نـظر و یا الاقـل یکی از هـدفـهاي گـروگـانگیري 
تلقی کنیم که پـس از حـصول آن دیگر نـگاه داري گـروگـان هـا مـوردي نـدارد و بـاید بـه 
تـرتیبی آزاد شـونـد اگـر چـه شـروط مـربـوط بـه آزادي آنـها خیلی زیاد بـا حـرف هـا و شـرایط 
و تبلیغات دوران گـروگـانگیري فـاصـله داشـته بـاشـد. در این اقـدام در واقـع از نـاآگـاهی و یا 
فـرامـوشی قشـرهـائی از مـردم اسـتفاده شـده که آمـادگی نـدارنـد، حـرف هـا و پیشنهادهـا و 

ادعاهاي یکسال پیش را با حرف ها و پیشنهادها و شرایط سال جاري مقایسه کنند. 
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بزرگترین جنایت سلسله منفور پهلوي 
مـا درصـددیم در فـرصتی دیگر نـشان دهیم که بـزرگـترین جـنایت سـلسله مـنفور پهـلوي 
سـانـسور و اخـتناق مطلقی بـود که در دوران حکومـت این سـلسله بـه خـصوص در دوره 
جـدید حـدود 25 سـال بـر تـمامی شـئون میهن مـا مسـتقر گـردید. این اخـتناق شـدید و 
خـطرنـاك مـوجـب شـد تـا قشـرهـاي بسیاري از مـردم بـه خـصوص نسـل هـاي جـوان از 
رویدادهـاي گـذشـته، حـوادث تـاریخی، فـعل و انـفعاالت سیاسی و تـحوالت اجـتماعی و 
فکري جـهان و بـه خـصوص جـامـعه مـا نـاآگـاه بـاقی بـمانـند و زمـانی که این کابـوس وحشـت 
نـاگـهان فـرو می ریزد و انـقالب بـرخـالف پیش بینی هـا در شکوفـائی اوج می گیرد و یکباره 
مـتولـد می شـود و تکامـل آن بـه یک جـامـعه متحـد، یکپارچـه، آگـاه و آبـدیده احتیاج دارد. 
بعضی از شـعارهـاي مـنحصراً احـساسـاتی و هیجان آور می تـوانـد قشـرهـاي بسیاري از مـردم 
را بـدون تـوجـه بـه مـحتواي شـعارهـا و پی آمـد آنـها بـه دنـبال خـود بکشانـد و امکانـاتی بـراي 
بهـره بـرداري دشـمن از حـرکت هـاي نـمایشی ایجاد کند و نـتایج زیان بـاري علیه انـقالب و 

هدف هاي اصلی آن به بار آورد. 
این امـر در جـهان امـروز و در کشورهـاي دنیاي سـوم و حتی کشور مـا نـظایر فـراوان 
داشـته و فـقط اخـتناق شـدید در یک دوره طـوالنی، تـوده مـردم را از آگـاهی و تـوجـه بـه آن 

باز می دارد. 

اعمال نفوذ در انتخابات مجلس و انجام یافتن آن برخالف مقررات 
قانون اساسی و قانون انتخابات 

 انـتخابـات مجـلس شـوراي ملّی که بـعداً بـرخـالف مـصرحـات قـانـون اسـاسی و فـلسفه نـظام 
حکومـت ملّی و امـر حـاکمیت ملّی و حکومـت مـردم، بـه مجـلس شـوراي اسـالمی تغییر نـام 
یافـت، بـرخـالف قـانـون اسـاسی و بـرخـالف قـانـون انـتخابـات و بـا اعـمال نـفوذ و عملیات 
خـالف بسیار دیگري تـوأم بـود که چـون مـوارد تخـلف و نـقض قـانـون بـه تفصیل در مـوقـع 
خـود در روزنـامـه پیام جـبهه ملّی، نشـریات سـازمـان هـاي دیگر و شخصیت هـا و داوطـلبان 
انـتخابـات ذکر شـده - از تکرار آن خـودداري می شـود. مـا الزم می دانیم در اینجا فـقط بـه 
این نکته اشـاره کنیم که علی رغـم روش نـاصحیح دولـت در انـتخابـات، گـروه قـابـل تـوجهی 
از مجتهـدان، اشـخاص متعهـد و مسـئول که نـمایندگـان واقعی مـردم هسـتند بـه مجـلس راه 
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یافـته انـد و تـاکنون مـانـع شـده انـد که مجـلس بـه طـور یکپارچـه در جهـت مـطلوب این عـناصـر 
گام بردارد و به سکوئی براي تبدیل کشور به قلمرو استبداد جدید تبدیل گردد. 

سوءِ استفاده از اعتقادات و عالیق مذهبی مردم و تبدیل اسالم به یک 
اسلحه ِّ سیاسی براي مبارزه علیه مخالفان سیاسی. 

در میان تبلیغات رایج و تـهمت هـاي فـراوانی که بـه مـخالفین وارد می آورنـد، یکی هـم 
اتـهام مسـلمان نـبودن افـراد و گـروه هـاي سیاسی اسـت. عـناصـر قـدرت طـلب و انـحصارگـر 
هـرکاري را که مـخالـف میل و نـظر و بـرنـامـه آنـان بـاشـد و یا راه آن هـا را بـه طـرف اسـتبداد 
مسـدود کند، خـالف اسـالم و دشمنی بـا اسـالم بـه شـمار می آورنـد. مـا بـارهـا اعـالم کردیم که در 
اجـتماع مسـلمان ایران، هیچ قـانـون و مـقرراتی نمی تـوانـد و نـباید مـغایر بـا اصـول و مـبادي 
اسـالم بـاشـد و هیچ  مـمنوعیتی نیز نـباید بـراي مـشارکت روحـانیون در زنـدگی سیاسی و 
تـصدي مـشاغـل و امـور حکومتی وجـود داشـته بـاشـد. ولی مـحصور و مـنحصر کردن مـشاغـل 
حکومتی بـه عـده مشخصی از روحـانیون، گـروه هـا و اشـخاص دیگري که در جهـت خـاص و 
بـراي بـرقـراري حکومـت اسـتبدادي حـرکت میکنند، مـخالـف هـدف هـاي انـقالب و مـقررات 
قـانـون اسـاسی جـمهوري اسـالمی اسـت. عـالوه بـر این اسـالم و انـقالب نـباید بـه اسـلحه اي 
تـبدیل گـردنـد که اشـخاص و یا گـروه هـائی از این سـالح بـراي ایجاد تـهمت و افـتراء بـه 
مـخالفین سـوءِ اسـتفاده کنند. چـنان که در روز جـمعه 28 تیرمـاه 1359 از یک سـاعـت قـبل از 
نـماز جـمعه عـناصـر وابسـته بـه قشـر خـاص و گـروه فـشار از بـلندگـوهـاي مـحوطـه دانـشگاه که 
بـراي خـطابـه، انـجام مـراسـم مـذهـبی و نـماز جـماعـت نـصب شـده بـود، بـا شـعارهـائی علیه 
جـبهه ملّی ایران مـردم را تـشویق و تحـریک بـه راهـپیمائی بـه طـرف محـل تشکیالت جـبهه 
ملّی کردنـد.گـر چـه بـعد از مـراسـم نـماز جـمعیت نـمازگـذار بـه این تبلیغات وقعی نـگذاشـت و 
فـقط عـده مـعدودي که از قـبل آمـاده شـده بـودنـد، بـه محـل تشکیالت جـبهه ملی ایران 
هـجوم بـردنـد و بـا شکستن درب، آنـجا را بـطور عـدوانی تـصرف کردنـد. ولی این امـر 
نـمونـه اي از اقـدامـات این عـناصـر در اسـتفاده از امکانـات و وسـایل عـمومی و سـوءِ اسـتفاده از 

احساسات مذهبی مردم به شمار می رود. 
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سوءِاستفاده از عنوان «مکتب» و «مکتبی» براي تقویت نیروي 
انحصارگران و فرصت طلبان. 

اگـر در سـال گـذشـته و مـاه هـاي بـعد از انـقالب بـراي مسـلمانی شـرایط خـاص و دشـواري 
قـائـل بـودنـد و هـر گـوینده شـهادتین مسـلمان تلقی نمی شـد، می بـایستی مـراحـل دشـوار و 
احیانـاً نـامـعلومی را طی کند. امـروز عـنوان مکتب و مکتبی بـودن را بـر آن اضـافـه 
کرده    انـد. در نـظر قشـر انـحصارگـر کسانی صـالحیت شـرکت در امـور مملکتی را دارنـد که 

مکتبی باشند و قشر مزبور به مکتبی بودن آن صحه گذارد. 
تـوضیح اینکه آیا ابـداع اصـطالح مکتب و مکتبی که معنی آن در این مـقام هیچ گـاه بـه 
طـور روشـن و مـشخص و واحـد وصـف نشـده، بـدعـت جـدیدي در دین اسـالم مـحسوب 
می شـود؟ یا نـه بـر عهـده مجتهـدان و عـلماي مـذهـب اسـت؟ ولی طـرح این عـنوان مـوجـب 
شـده که عـناصـر فـرصـت طـلب و کسانی که در هـر حکومـت خـود را بـه مـقامـات صـاحـب قـدرت 
نـزدیک می سـازنـد، بـه دور این عـناصـر جـمع آوري شـونـد و نیروي قـابـل تـوجهی در جهـت 

برقراري اختناق و استقرار رژیم استبداد حاصل و مجهز شود.  

تعطیل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به بهانه بستن دفاتر 
گروه هاي سیاسی و ادامه َ این تعطیلی تحت عنوان «انقالب فرهنگی». 
مـوقعی که در فـروردین مـاه گـذشـته بـه بـهانـه بسـتن دفـاتـر گـروه هـاي سیاسی حـمله بـه 
دانـشگاه آغـاز شـد. جـبهه ملّی ایران اعـالم کرد که حـمله بـه دانـشگاه مـقدمـه اسـتقرار فـاشیسم 
اسـت. وقتی دانـشگاه را بـراي همیشه تعطیل کردنـد و بـه عـنوان انـقالب فـرهنگی بـا 
ضـرب، شـتم و خـونـریزي درهـاي دانـشگاه را بسـتند و تـمامی مـؤسـسات آمـوزش عـالی را 
مـتالشی سـاخـتند، پیشرفـت علمی و صنعتی کشور را بـه طـور کامـل مـتوقـف کردنـد. مـا در 
بیانیه اي که بـه مـناسـبت اول مهـر سـال جـاري [1359] انـتشار دادیم اعـالم داشـتیم که 
تعطیل دانـشگاه هـا راه را بـراي ادامـه سـلطه امـپریالیسم هـموار می کند و اضـافـه کردیم که 
عـلت اصلی اسـتیالي امـپریالیسم غـرب و یا شـرق بـر کشورهـاي جـهان سـوم پیشرفـت هـاي 
صنعتی و علمی آن هــا، بهــره گیري از دانــش و تــجارب دانــشمندان و متفکران در 
رشـته هـاي گـونـاگـون عـلوم و صـنایع می بـاشـد. کیست که نـدانـد پـس از پیروزي هـاي سیاسی 
اولیه هـر انـقالب در جَـوّ سـازنـدگی بـار ادامـه مـبارزه رهـائی بـخش و ضـد امـپریالیستی 
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مـلّت هـاي تـحت سـتم بـر عهـده اسـتادان، سـایر دانـشمندان، مـتخصصان، کارشـناسـان و 
صـنعت گـران این مـلّت هـاسـت که بـا فـراهـم کردن مـوجـبات خـودکفائی علمی و صنعتی بـا 
اتکاءِ بـه نیروي خـالقـه انـقالبی تـوده کارگـران و دهـقانـان و هـمه زحـمتکشان انـقالب را در 

جهت تأمین استقالل اقتصادي و سیاسی واقعی به پیش می برند. 
بـا این وصـف آیا تعطیل دانـشگاه هـا و از کار بـازداشـتن نیروهـاي علمی، تخصصی 
جـامـعه، محـروم کردن کشور از پـرتـو آمـوزش و پـرورش افـراد مـتخصص وسـازنـده مـوجـب 
وابسـته کردن کشور مـا بـه شـرق و یا غـرب نیست؟ آیا می تـوان مـرتـباً شـعار « نـه شـرقی - 
نـه غـربی» را تکرار کرد و در عین حـال دانـشگاه هـا و سـایر مـراکز آمـوزش عـالی را تعطیل 

نمود؟ 
بـراي رفـع مـعایب و نـارسـائی هـاي دانـشگاه هـا و تغییرات بنیادي بـرنـامـه اي و سـازمـانی 
نیازي بـه تعطیل این مـؤسـسات، بیکار کردن و پـراکنده کردن افـراد تحصیل کرده و 
دانـشمند و دانـشجویان کشور نیست بلکه بـاید هـمه این اشـخاص بـا ارزش را بکار گـرفـت. بـا 
بهـره بـرداري از تـوان، قـدرت فکري و علمی آنـان سـازمـان نـوین دانـشگاه هـا را تـناسـب بـا 

هدف هاي انقالب پی ریزي کرد. 

مطرح کردن عنوان تقوي در برابر تخصص و مقایسه این دو باهم، 
محکوم کردن تخصص و از کار بازداشتن گروه هاي کارشناسان، 

متخصصان و دانشمندان. 
قشـر انـحصار طـلب بـراي تکمیل عـمل نـارواي تعطیل دانـشگاه و مـؤسـسات علمی 
می خـواهـد تـخصص علمی و صنعتی را هـم در سـطح جـامـعه محکوم و بی اعـتبار کند. این 
قبیل افـراد بـراي آنکه بـه این هـدف تـباهکارانـه هـرچـه سـریعتر نـایل آیند، تـقواي مـذهـبی 
را در بـرابـر تـخصص قـرار داده و بـا سـوءِ اسـتفاده از احـساسـات مـذهـبی قشـرهـائی از مـردم و 
عـدم آگـاهی بعضی از آنـان بـه مـسائـل واقعی جـامـعه حکم محکومیت کارشـناسـان و 

متخصصان را در سطح جامعه صادر کرده اند. 
تـقوي یک امـري اسـت مـعنوي و رابـطه اي اسـت بین هـر شـخص و وجـدان او که در 
ظـاهـر انـسان نـمایان نمی شـود و قـابـل تشخیص بـراي افـراد دیگر نمی بـاشـد. در حـالی که عـلم 
و تـخصص امـري اسـت اکتسابی که بـوسیله بیان و نـگارش و عـمل دارنـدگـان آن قـابـل 
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ظـهور و تشخیص اسـت. این دو هیچگاه در تـضاد و مـخالـفت بـا هـم نیستند و بـا یکدیگر 
منافات ندارند و مقایسه آن دو اصوالً ناصحیح و جنبه منطقی ندارد. 

عـناصـر انـحصارطـلب بـا اطـالع از نـقصان آگـاهی هـاي خـود و وقـوف بـر حـقارت بـضاعـت 
علمی و طـرز تفکر خـویش، بـه خـوبی تشخیص داده انـد که قـادر بـر تسـلط بـر کشور مـا بـا 
وجـود این هـمه اسـتادان، دانـشمندان، کارشـناسـان، مـتخصصان و صـاحـب نـظران نمی بـاشـند و 
بـا قـرار دادن عـنوان تـقوي در بـرابـر تـخصص و مـنحصر سـاخـتن صـالحیت بـراي خـود از 
جهـت تشخیص مـراتـب تـقوي در بـرابـر تـخصص و مـنحصر سـاخـتن صـالحیت بـراي خـود از 
جهـت تشخیص مـراتـب تـقواي افـراد درصـددنـد، قـدرت عظیم علمی و تخصصی جـامـعه را 
از صـحنه فـعالیت کشور خـارج سـازنـد. این اقـدام گـرچـه آنـان را بـه هـدف خـود نـخواهـد 
رسـانـد، ولی مـوجـب صـدمـه بسیاري بـر ظـرفیت علمی و تخصصی کشور خـواهـد گـردید و 
لطمات شدید به امکانات میهن ما براي گسستن بندهاي وابستگی وارد خواهد ساخت.  

نـابـودي تـخصص علمی و فنی بـا تـوسـل بـه ضـابـطه ي نـاآشکار و غیر قـابـل تشخیص بـه 
نام تقوي حرکت در خط وابستگی به یکی از دو ابر قدرت جهانی است.  

هـر ایرانی آزاد و آگـاه، مسـئول و متعهـد بـاید این خـط را محکوم کند و از هیچ گـونـه 
کوششی براي بی اثر ساختن چنین توطئه اي کوتاهی نورزد. 

تبلیغ و تشویق براي سوق دادن ملّت به عقب ماندگی 
بـه دنـبال تعطیل دانـشگاه هـا، مـؤسـسات عـالی، قـراردادن تـقوي و تـخصص در بـرابـر 
یکدیگر مـوج وسیع تبلیغاتی در رادیو و تـلویزیون، مـنابـر مـساجـد، سـخنرانی هـا و 
روزنـامـه  هـاي وابسـته بـه عـناصـر انـحصارگـر و قـدرت طـلب بـراي تـشویق مـردم بـه 
عـقب مـانـدگی بـه چـشم می خـورد. این مـوج مـانـند سـایر مـوارد کارنـامـه این عـناصـر، مـدت هـا 
قـبل از آغـاز جـنگ تحـمیلی عـراق، شـروع شـده بـود و بـه عـنوان یک خـط مشی، هـدف اصلی 
زنـدگی تبلیغ و تـوصیه می گـردید و اکنون نیز ادامـه دارد. شکی نیست که درگیرودار 
نـبرد و در جـنگ علیه ظـلم و سـتم و در هـر مـوقعیت حـساسی که انـسان بـراي شـرافـت و 
حیثیت خـود و یا بـراي حـفظ مـواریث ملی، اجـتماعی، اصـول افکار و اعـتقادات خـویش از 
زنـدگی و حیات خـود نیز می گـذرد قـطعاً از هـمه مـواهـب و مـزایاي زنـدگی نیز صـرف نـظر 
خـواهـد کرد و مسـئله تـرقی و پیشرفـت و بـه طـور کلی شـرایط زنـدگی مـادي بـراي وي 
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مـطرح نـخواهـد بـود. ولی این امـر مـهم که مـربـوط بـه مـواقـع خـاصی اسـت نمی تـوانـد و نـباید 
به عنوان طریقه اصلی زندگی افراد جامعه در همه شرایط تعیین و مورد قبول قرار گیرد. 

مـا مـعتقدیم که عـالوه بـر جـنبه هـاي مـعنوي زنـدگی بهـبود شـرایط مـادي حیات 
نیز اساس هدف هاي اصلی ملّت ایران محسوب می شود. 

مـا مـعتقدیم که در اوضـاع و احـوال فعلی دنیا، تـوسـعه و پیشرفـت عـالوه بـر آن که بـاید 
از هـدف هـاي مـهم انـقالب مـلّت تلقی شـود، بلکه بـراي تـأمین و حـفظ اسـتقالل کشور از 
ضـرورت هـاي انکارنـاپـذیر بـه حـساب می آید. تـوسـعه و پیشرفـت میسر نـخواهـد بـود مـگر از 
راه صنعتی کردن کشور، تـرقی و پیشرفـت کشاورزي بـا اسـتفاده از تکنولـوژي جـدید و 
پیشرفـته جـهانی. انـجام دادن این امـر وظیفه اصلی و اسـاسی دولتی اسـت که در انـقالبی 

بزرگ به نمایندگی مردم و با شایستگی الزم امور کشور را برعهده می گیرد. 
در اوضـاع و احـوال فعلی دنیا هـرگـاه اجـتماعی از تـوسـعه، پیشرفـت بـاز ایستد و از 
وارد شـدن در راه صنعتی شـدن و اسـتفاده از تکنولـوژي جـدید خـودداري کند. خـود را 
دسـت بسـته، زبـان بسـته، ضعیف و بیچاره هـمچون طـعمه اي بی حـرکت در دسـترس مـطامـع 
کشورهـاي بـزرگ صنعتی رهـا خـواهـد سـاخـت، تـا حـوادث بین المللی او را نصیب کدامیک 

از آنان کند. 

متزلزل ساختن ظرفیت انسانی کارآمد کشور، از بین بردن قدرت 
مدیریت در سازمان هاي اداري و واحدهاي تولیدي. 

روشی را که این عـناصـر در سـازمـان هـا، ادارات و مـؤسـسات دولتی تـشویق کرده انـد، بـه 
ظـرفیت انـسانی کارآمـد در سـطح کشور لـطمات جـبران نـاپـذیري وارد آورده اسـت. اخـراج 
و یا خـارج از خـدمـت کردن بسیاري از کارشـناسـان و کارمـندان بـا تجـربـه در وزارتـخانـه هـا و 
مـؤسـسات دولتی، بـانک هـا و همچنین مـدیران و مـتخصصان در بـخش دولتی و خـصوصی 
بـه بـهانـه پـاکسازي و یا عـناوین دیگر مـوجـب شـده اسـت که نـظام اداري و قـدرت مـدیریت 
در کلیه مـؤسـسات تـولیدي و سـازمـان هـاي مـرتـبط بـا آن که عـوامـل اصلی گـردش چـرخ هـر 
سـازمـان مـحسوب می شـود، بـطور کلی مـتزلـزل شـود و هـمراه نـابـسامـانی هـا و کمبودهـاي 
دیگر صـدمـه اسـاسی بـه چـرخـش اقـتصاد کشور وارد سـازد. بـه جـاي آنکه پـاکسازي محـدود بـه 
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افـراد نـاپـاك و عـوامـل خـائـن مـزدور گـردد، این امـر بـه عـنوان یک اصـل حـاکم عـمومیت یافـت 
و دایره وسیعی را در بـرگـرفـت. این طـرز عـمل نسـبت بـه افـراد بـا تجـربـه، مـتخصص و 
کارمـندان مـوجـب تـزلـزل مـوقعیت شغلی در سـطح کشور و نـگرانی این گـروه انـبوه جـامـعه 
نسـبت بـه سـرنـوشـت زنـدگی خـود و خـانـواده آنـها شـده اسـت. بـدون آنکه هیچ گـونـه 
بـرنـامـه اي بـراي ادارات و مـؤسـسات دولتی و واحـدهـاي تـولیدي تنظیم و ارائـه شـود سعی 
در مـتزلـزل کردن و از میان بـردن ارزش هـا و قـدرت هـاي مـدیریت مـوجـود شـد .چـنان چـه 
در وزارت آمـوزش و پـرورش و بـه خـصوص دبیرسـتان هـا را آن چـنان بـرهـم ریخته و مـختل 
کرده انـد که مـعلوم نیست چـگونـه و چـه زمـان بـتوان آنـرا بـه مسیر صحیحی وارد سـاخـت. 
بـراي تـأمین هـدف هـاي انـقالب در مـرحـله سـازنـدگی الزم اسـت که از حـداکثر امکانـات و 
ظـرفیت انـسانی اسـتفاده شـود، ضـایعات بـه حـداقـل بـرده شـود و تصفیه و طـرد افـراد محـدود 
بـه مـوارد مـشخص و غیر قـابـل اجـتناب گـردد. فـلسفه انـقالب، افکار و بینش هـاي آن 
ایجاب می کند که بهـرگیر امکان داده شـود تـا حـداکثر تـوان خـود را در پیشبرد هـدف هـاي 
انـقالب و سـازنـدگی کشور و خـدمـت بـه مـلّت بکار بـرد، تـا در نتیجه جـامـعه بـتوانـد بـا 
حـداکثر سـرعـت بـرنـامـه هـاي تـوسـعه و پیشرفـت را تـحقق بخشـد و انـقالب شکوفـائی را در 

این مرحله نیز بدست آورد. 

گرانی سرسام آور- افزایش روزافزون بیکاري- تقلیل تولیدات 
داخلی و وعده هاي فراوان به مستضعفین و طبقات محروم بدون انجام 

دادن کاري براي آن ها. 
حـقایق زنـدگی روزانـه که هـمه بـا آن روبـرو هسـتیم و حتی آمـار رسمی مـقامـات، 
سـازمـان هـاي دولتی هـمه حکایت از گـرانی سـرسـام آور کاالهـا و افـزایش روزافـزون بیکاري 
می نـمایند و این هـر دو در حـدي بـه مـراتـب بیش از مـقداري اسـت که طبیعت انـقالب و 
بـرهـم ریختگی نـاشی از آن ایجاب میکرده اسـت. هـرج و مـرج در نـظام سیاسی و اداري 
کشور و نـداشـتن بـرنـامـه هـاي هـماهـنگ و تقلیل تـولیدات داخـلی و قـبول نـداشـتن تـخصص، 
تجـربـه و مـدیریت در کارهـا و عـدم امنیت قـضائی و شغلی از عـوامـل عـمده بحـران در این 
زمینه هـا مـحسوب می شـود. دسـتگاه هـاي تبلیغاتی دولـت هـمراه نـطق هـا، بیانیه هـا و 
اظـهارات رهـبران و مسـئوالن عـمده حکومتی در روزهـاي بـعد از انـقالب امید و آرزوي 

!42



بهـبود وضـع زنـدگی را در میان مـردم مسـتضعف، کارگـران و دهـقانـان و زحـمتکشان بـه 
میزان زیادي بـاال بـردنـد، در حـالی که بجـز افـزایش حـقوق کارگـران مـؤسـسات صنعتی در 
سـایر زمینه هـا اقـدامـاتی صـورت نـگرفـت و بـر اثـر تـوقـف بسیاري از کارهـا و تعطیل 
بسیاري از مـؤسـسات و افـزایش نـاگـهانی بیکاري، گـرانی و کمبود مـایحتاج زنـدگی 
بحـران هـاي اقـتصادي و اجـتماعی بسیاري در بـطن جـامـعه ایجاد گـردیده اسـت. مـتأسـفانـه 
بـار اصلی و عـمده این نـابـسامـانیها بـر دوش مـردم مسـتضعف جـامـعه سنگینی مینماید. این 
امـر خـطرات و ضـایعات عـمده دیگر بـه دنـبال خـواهـد داشـت که غـلبه بـر آن هـا بـس مشکل و 
طـوالنی خـواهـد بـود و مـتأسـفانـه هیجان قـدرت طلبی و روحیه تسـلط جـوئی و شـوق 
دسـت یابی بـه مـزایاي حکومـت عـناصـر هیأت حـاکمه جـدید را در دیدن اشـعه هـاي خـطرنـاك 

آن کور و از شنیدن طنین ناقوس هاي آن کر کرده است. 

ارائه برنامه هاي غیر قابل اجرا و شکست در برنامه ریزي براي بنیادها 
و مؤسساتیکه در دوران پیروزي انقالب به تأسیس آنها اقدام شده 

است. 
عـالوه بـر بحـران هـاي فـوق کلیه طـرح هـاي دوران انـقالب که بـا هیجان بسیار مـطرح و 
تبلیغات بسیار نسـبت بـه آن انـجام و امیدهـاي فـراوان در دل مـردم بـرپـا کرده و بـا 
شکست مـواجـه گـردید. در این مـورد میتوان از بـانک اسـالمی بنیاد مسکن، طـرح هـا و 
بنیادهـاي مـختلف مسکن و خـانـه سـازي، طـرح و سـازمـان جـهاد سـازنـدگی و بنیاد مسـتضعفان 
بـعنوان مـوارد عـمده یاد کرد. اگـر تـعدادي عـناصـر سـودجـو و فـرصـت طـلب و شـارالطـان بـه 
آب و نـانی رسیده انـد، پـاي بـر جـاي غـارتـگران رژیم مـنحوس پهـلوي گـذاشـته انـد، ولی در 
حقیقت مـقادیر بسیاري از ثـروت و سـرمـایه مملکت در این وادي از بین رفـته اسـت و 

شعله هاي فراوانی از امید در دلها به خاموشی گرائیده است. 
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کوشش براي از بین بردن فرهنگ ایران و همه آثار ملّیت ایرانی 
فـرهـنگ و هـنر ایران و هـمه ملّیت ایران در مـعرض دشمنی و تـنفر این عـناصـر قـرار 
دارد. هـر صحبتی راجـع بـه ایرا، ادب ایران، هـنر ایران، تـاریخ ایران و سـوابـق و فـرهـنگ 
ایران بـه میان آید از نـظر این عـناصـر دشمنی بـا اسـالم مـحسوب می شـود. هـر جـا نـام ایران 
بـاشـد آنـرا بـا اسـالم عـوض می کنند. مـا در اعـالمیه اي که در تـاریخ 22 اسـفند 1357یک مـاه 
پـس از پیروزي انـقالب منتشـر سـاختیم و از هـمگان دعـوت کردیم که بـه نـظام جـمهوري 

اسالمی رأي دهند اعالم داشتیم:  
« ... تـاریخ یکهزار و چـهارصـد سـالـه ایران مسـلمان حـاوي این نکته اسـاسی اسـت که 
اسـالمیت هـوّیت و مـشخصه عـمده تـعریف این مـلّت بـوده انـد، اسـالمی که مـتضمن اعـتراض 
دائـم بـه قـدرت هـاي جـبار تـحت هـر عـنوان و بهـر شکل که عـرضـه شـود. اسـالمی که آزادي 
انـسان هـا و مـصونیت آن هـا را از تـجاوز بـه مـال و جـان و نـامـوسـشان سـرلـوحـه اسـاسی تـعالیم 
خـود قـرار داده اسـت و مـنادي بـرابـري، تـعاون و همبسـتگی کامـل انـسان هـا بـا یکدیگر اسـت 
و مسـئولیت فـردي انـسان را در بـرابـر خیر و شـر تـأکید میکند، اسـالمی که خـواسـتار حـذف 
زور از کلیه روابـط اجـتماعی اسـت. از این رو جـبهه ملی ایران بـه جـمهوري اسـالمی ایران 

رأي خواهد داد و از همگان دعوت میکند که به آن رأي دهند... » 
این اظـهار و بیان که نـمودار طـرز تفکر حـاکم بـر شـرائـط آنـروز جـامـعه نیز مـحسوب 

می شود، امروز کالً زیر پا گذاشته شده است. 

برقرار ساختن تفتیش عقاید در سطح کشور 
عـناصـر انـحصارگـر و قـدرت طـلب پـس از آنکه مـواضـع خـود را بـه شـرحی که تـاکنون ذکر 
شـد معین و مـشخص سـاخـتند در مـقام تـنگ تـر کردن حـلقه مـحاصـره فکري مـردم بـرآمـدنـد. 
تفتیش عـقاید که پـس از قـرون وسـطی در اروپـا در سـراسـر جـهان مـطرود و محکوم گـردید 
و بـه مـوجـب اصـل 23 قـانـون اسـاسی جـمهوري اسـالمی صـریحاً مـمنوع شـده اسـت، از طـرف 
مـقامـات رسمی دولـت جـمهوري اسـالمی بـه طـور علنی و رسمی عـنوان شـده و مـورد عـمل 
قـرار گـرفـته اسـت. این عـمل ضـد مـردمی نخسـت از وزارت آمـوزش و پـرورش آغـاز گـردیده 

و به مرور در تمام سازمان ها، مؤسسات و بنیادهاي دیگر در حال سرایت و عمل است. 
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اشاعه فساد و سوء استفاده مالی در سطح کشور به خصوص بنیادهاي 
جدید انقالبی! 

 سـوءِ اسـتفادهـاي مـالی و بـرداشـت از بیت الـمال و تـصرف غیر قـانـونی و حیف و میل 
امـوال از کارهـاي جـاري دوران بـعد از انـقالب شـده اسـت، صـرف نـظر از مـطالبی که قـبالً 
عـنوان شـد، هـرگـاه مـنابـع مـالی بعضی از روزنـامـه هـاي وابسـته بـه قـدرت حـاکم بـررسی گـردد 
و سـؤال شـود که بـه چـه مـجوزي از محـل بیت الـمال بـراي این نشـریات سـرمـایه گـذاري شـده 
گـوشـه اي از این روش خـواهـد گـردید. بـررسی صـورت وجـوه دریافتی از حـساب هـاي 
مـختلف و صـورت امـوال مـصادره شـده تـوسـط دادگـاه هـاي انـقالب و سـایر مـراجـع، نـحوه 
فـروش و انـتقال امـوال و اخـتصاص وجـوه و چـگونگی هـزینه آن هـا عـمق و وسـعت فـساد و 
سـوءِ اسـتفاده مـالی را در سـطح کشور نـمایان خـواهـد سـاخـت. در سـال گـذشـته بـه طـور رسمی 
اعـالم شـد که پـرونـده هـاي سـوءِ اسـتفاده و تخـلف در بنیاد مسـتضعفان از شـشصد پـرونـده 
مـتجاوز اسـت. گـویا در بـرخی از بنیادهـا و طـرح هـاي بـه ظـاهـر انـقالبی تنظیم سـند و مـدرك 
خرج و رسیدگی به مصارف وجوه عمومی کاغذ بازي عمل ضد انقالبی محسوب می شود. 

از بین بردن قدرت ارتش و نیروهاي نظامی و ایجاد تزلزل در 
قدرت دفاعی کشور 

بـرخـالف آنـچه که امـروز ادعـا و تـظاهـر می کنند عـناصـر قـدرت طـلب و انـحصارگـر از 
فـرداي پیروزي انـقالب تـا آغـاز تـجاوز دولـت مـنفور عـراق بـه سـرزمین میهن مـا بـه طـور 
مـداوم در جهـت تضعیف و حتی تـالشی ارتـش قـدم بـر می داشـتند و این امـر حتی در 
روزنـامـه جـمهوري اسـالمی و انـتشارات گـروه هـاي وابسـته بـه این حـزب آشکارا دیده 

می شد. 
حتی چـند مـاه قـبل از آغـاز جـنگ تحـمیلی هـم صـدا بـا گـروه هـاي چـپ نـماي وابسـته 
پیشنهاد انـحالل ارتـش را مـطرح کردنـد که مـدت هـا مـورد بـحث و گـفت وگـو بـود. در مـورد 
اقـدامـات دیگري که بـراي تضعیف ارتـش بـه عـمل آمـد و هـمه از آن مـطلع هسـتند بـعلت 

شرائط خاص جنگ صحبتی به میان نمی آوریم. 
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 جـبهه ملّی ایران از هـمان روزهـاي نخسـت پیروزي انـقالب مـعتقد بـود که ارتـش 
ایران بـاید از وجـود عـناصـر وابسـته بـه رژیم سـابـق، ایادي امـپریالیسم و اسـتعمار جـهانی 
تصفیه شـود و بـالفـاصـله بـازسـازي گـردد و بـه صـورت ارتـش ملّی مـأمـور دفـاع از مـرز و بـوم 
وطـن گـردد. این نـظر در اصـل 120 مـطرح اصـالحی جـبهه ملی راجـع بـه پیش نـویس طـرح 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مندرج است. 
جـبهه ملّی ایران از مـدت هـا قـبل احـتمال تـجاوز دولـت عـراق را پیش بینی می کرد و 
بـه نـقش اسـاسی ارتـش بـراي رفـع تـجاوز عـراق واقـف و مـعتقد بـود و در زمـانی که عـناصـر 
قشـري و انـحصارگـرو قـدرت طـلب هـمراه گـروه هـاي وابسـته بـه بیگانـه درصـدد تضعیف و 
مـتالشی ارتـش بـودنـد؛ روزنـامـه پیام جـبهه ملی در سـرمـقالـه شـماره 3 روز پـنجشنبه 
 21 شهـریور 1359  تـحت عـنوان ارتـش ایران بـاید بـا تـمامی نیرو پـوزه مـتجاوزین 

عراقی را به خاك بمالد. 
«ارتـش ایران بـا قـاطعیت هـر چـه تـمام تـر بـاید پـوزه مـتجاوزین عـراقی را بـه خـاك بـمالـد، 
بـه آن هـا چـنان درسی دهـد که دیگر بـه خـود اجـازه نـدهـند که فکر تـجاوز بـه ایران درسـر 
بـپرورنـد. دنیا بـدانـد که دولـت عـراق یکبار دیگر نیز در زمـان مـبارزات عظیم ضـد 

استعماري انگلیس علیه ملّت ایران وارد عمل گردید. 
امـروز نیز دولـت بعثی عـراق بـا هـمان سیاسـت جـانـبداري از امـپریالیسم بـه عـنوان 
بـازوي آمـریکا در بحـرانی تـرین شـرایط بـراي ضـربـه زدن بـه انـقالب مـلّت ایران نـوکرمـنشانـه 
قـبول مسـئولیت کرده اسـت. ولی صـدام حسین و هـمه دسـت نـشانـدگـان امـپریالیسم آمـریکا 
بـاید بـدانـند که مـلّت بـپاخـواسـته ایران تـا آخـرین نـفر و تـا آخـرین نـفس بـراي حـفظ 
آزادي و اسـتقالل و یکپارچگی میهن خـویش قهـرمـانـانـه خـواهـد جنگید و پـرچـم پـر افـتخار 

و سه رنگ ایران را چون همیشه در اهتزاز نگه خواهد داشت.» 
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نابود کردن تأثیرات بین الملل انقالب ایران با اتخاذ روش هاي 
ناصحیح در قلمرو داخلی و بین المللی از جمله مطرح ساختن جنبه 

بین المللی انقالب با استفاده از اصطالح ناصحیح «صدور انقالب». 
 مـا مـعتقدیم که انـقالب ملّی و اسـالمی ایران نمی بـایست در داخـل مـرزهـاي ایران 
محـدود می گـردید. و این انـقالب مـانـند انـقالبـات مـردم دنیا جـنبه بین المللی بـوده و 
تـأثیرات آن می بـایست بـه سـراسـر گیتی سـرایت می کرد. جـبهه ملّی ایران در نـامـه 
سـرگـشاده اي که در تـاریخ 30 مـرداد 1359 بـه مـحضر حـضرت آیت اهللا العظمی خـمینی 
ارسـال داشـت و در آن اظـهارات ایشان راجـع بـه ملّی و ملی گـرائی اظـهار تـأسـف نـمود، 

درباره مفهوم ملّی و بین المللی انقالب ایران توضیحات مشروحی را بیان کرد. 
در این نـامـه مـا روشـن سـاختیم که در تـحوالت اجـتماعی قـرن اخیر تـاریخ کشور ایران 
کلمه «ملّی» بـه مـعناي امـر نـاشی از مـلّت و مـربـوط بـه مـلّت بـه کار رفـته اسـت و مـترادف 
اسـت بـا کلمه مـردمی. مـا پـس از بیان عـلل و اسـاس بـدبختی مسـلمین و سـایر مـلل مـظلوم و 
محـروم در چـند قـرن اخیر خـاطـر نـشان کردیم که پـس از چـند قـرن تسـلط اسـتعماري 
کشورهـاي صنعتی اروپـا و پـس از هـجوم امـپریالیسم آمـریکا، مـقاومـت، مـبارزه مـلل مـختلف 
نـه تـنها مـلّت ایران، نـه تـنها سـایر مـلل مسـلمانـان بلکه هـمه مـلل محـروم در سـراسـر آفـریقا 
و امـریکاي التین تـحت عـنوان «نـهضت ملّی» آن کشورهـا آغـاز گـردید و مـقصود از 
نـهضت و یا جـنبش ملّی آن کشورهـا بـه  هیچ وجـه نـهضت یک مـلّت در بـرابـر مـلّت دیگر، 
یا جـدا از مـلّت دیگر نـبود. مـقصود از نـهضت، یا جـنبش ملّی یک سـرزمین نـهضت و 
جـنبش یک مـلّت یعنی مـردم یک سـرزمین در بـرابـر قـواي اهـریمنی اسـتعمار بـود. 
همبسـتگی بین نـهضت هـاي ملّی در بـرابـر اسـتعمار جـهانی شـعار تـمامی نـهضت هـاي ملّی 

ضد استعماري خاصه کشورهاي اسالمی قرار گرفت. 
در همین ایران هـنگامی که سیاسـت اسـتعماري انگلیس بـراي مـنزوي سـاخـتن جـنبش 
مـردم ایران شـایع سـاخـت که نـهضت ملّی ایران نـاشی از احـساسـات و تـعصبات قـومی مـردم 
این سـرزمین در بـرابـر مـلّت انگلیس و سـایر مـلل اروپـاي غـربی اسـت، دکتر مـصدق رهـبر 
نـهضت ملّی ایران فـریاد بـرآورد که مـا بـراي حـقوق از دسـت رفـته خـود و اسـتقالل مـردم 
این سـرزمین در بـرابـر سـلطه اسـتعماري مـبارزه می کنیم و بـه هیچ وجـه این نـهضت علیه 
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سـایر مـلل و حتی مـلّت انگلیس نمی بـاشـد ... . بـدین تـرتیب مـالحـظه می فـرمـائید که لـفظ 
ملّی و عـنوان ملّی گـرائی و اصـطالح ملّیت در تـاریخ تـحوالت اجـتماعی یکصد سـال اخیر 
بـه نـحو اطـالق بـه عـنوان ملی گـرائی و اصـطالح ملّیت در تـاریخ تـحوالت اجـتماعی یکصد 
سـال اخیر ایران بـه نـحو اطـالق بـه عـنوان امـر نـاشی از مـردم این سـرزمین که مـلّت ایران 
نـامیده شـد، بـه کار رفـته و عـمومیت یافـته اسـت و کلمۀ ملی بـه مـعناي تـفوق یک مـلّت بـر 

ملل دیگر، هیچ گاه در نهضت ملّی ایران راهی نداشته است ... .  
همین طـرز تفکر نـهضت ملّی ایران و روشی که رهـبر آن دوران حکومـت ملّی ایران 
پیش گـرفـت، مـوجـب شـد که نـهضت ملّی ایران جـنبه جـهانی پیدا کرد و سـایر مـلل 
کشورهـاي مسـلمان تـحت تـأثیر مـبارزات و پیروزي هـاي نـهضت ملّی ایران قـرار گـرفـتند و 
جـنبش هـاي آزادي بـخش ملی در کشورهـاي آسیائی، آفـریقائی و آمـریکاي التین 
بـه وجـود آمـد و بـه مـرور یک همبسـتگی جـهانی و ارتـباط مـعنوي بین نـهضت هـاي 
کشورهـاي مسـتعمره و محـروم جـهان پـدیدار گـردید. جـنبش مـلت مـصر علیه فـاروق و قیام 
مـلت عـراق علیه نـوري سعید و نـهضت هـاي سـایر مـلل مسـلمان در شـمال آفـریقا، مـبارزه 
مـردم مـراکش و تـونـس و بـه خـصوص نـهضت مـردم الجـزایر بـه دنـبال نـهضت ملّی ایران و 
تـحت تـأثیر افکار و روش هـا و پیروزي هـاي این نـهضت ملّی بـوده اسـت و حتی سـقوط 
دولـت دکتر مـصدق که بـا هـمدسـتی و نـقشه مشـترك امـپریالیزم آمـریکا و انگلسـتان صـورت 
گـرفـت، عکس الـعمل هـاي عظیمی در جـهان بـه وجـود آورد و مـقاومـت دکتر محـمد مـصدق 
در بیدادگـاه نـظامی رژیم اسـتبدادي محـمدرضـا شـاه خـائـن و مـبارزات نـهضت مـقاومـت ملی 
علیه رژیم کودتـا در شـرایط، اوضـاع و احـوال سـخت و طـاقـت فـرسـا الـهام دهـنده نـهضت هـاي 

آزادیبخش سراسر جهان بوده است... 

ما در این نامه اعالم کردیم : 
« جـبهه ملی ایران که هـمواره جـنبه جـهانی نـهضت ملّی ایران را در نـظر داشـت و 
مـعتقد بـود که انـقالب ایران می تـوانـد و بـاید الـهام دهـنده نـهضت مـردم محـروم سـراسـر 
گیتی گـردد، قـدم اول را در همبسـتگی مـردم سـرزمین ایران میدانسـت. مـا مـعتقد بـوده و 
هسـتیم که مـوفقیت مـا در جـلب همکاري و هـمگامی هـمه قشـرهـاي مـردم میهنمان مـقدمـه 
واجـب و شـرط اصلی و اولیه بـراي پیروزي انـقالب و تـوسـعه افکار آن در کشورهـاي 

اسالمی و سایر ممالک محروم و مظلوم سراسر گیتی است.» 
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و امـروز اعـالم می کنیم بـر اثـر روشی که صـاحـبان قـدرت حـاکم بـر کشور در پیش 
گـرفـته انـد که شـمه اي از آن را بیان کردیم و اعـمال و اقـدامـات آن در سـراسـر دنیا منعکس 
و مـشهود اسـت. این عـناصـر عـلمدار و سـخنگو و مظهـر انـقالب ایران شـناخـته شـده انـد دیگر 
جـائی بـراي جـنبه بین المللی انـقالب ایران بـاقی نمی مـانـد و کیست در دنیا که آرزو 

نماید به همان سرنوشتی دچار شود که متأسفانه امروز ملّت ایران دچار آن شده است! 
عـالوه بـر این اصـطالح صـدور انـقالب یک اصـطالح بسیار نـامـناسـبی اسـت که بـراي بیان 
جـنبه بین المللی انـقالب ایران انـتخاب شـده اسـت. لـفظ «صـدور» در اصـطالح رایج جـهانی 
بـراي انـتقال کاال از کشور تـولید کننده بـه کشور مـصرف کننده بـه کار می رود و کامـالً جـنبه 
مـادي داشـته و بـراي نشـر افکار؛ عـقاید، و انـتقال، مـبانی جـنبش هـاي فکري مـلل بـه کار 
نمی رود. اضـافـه بـر این بـاید خـاطـرنـشان نـمائیم که پـس از جـنگ بین اللمی دوم که شـوروي 
بـراي تـوسـعه ایدوئـولـوژي خـود در کشورهـاي مـختلف جـهان جـنبه تـهاجـمی بـه خـود گـرفـت 
و پـس از اشـغال نـظامی بسیاري از کشورهـا روش حکومتی خـود را بـر آنـان تحـمیل کرد، 
آن را انـقالب آزادي بـخش کشور تـحت سیطره خـود نـام گـذاري، مـردم آزاده و کسانیکه 
حـاضـر بـه قـبول افکار تحـمیلی دیگران نـبودنـد بـه مـقاومـت بـرخـاسـتند و این طـرز عـمل 
دولـت شـوروي را محکوم کردنـد. در آن زمـان عـبارت صـدور انـقالب بـراي بیان چنین 
روشی انـتخاب گـردید. انـتخاب این عـبارت نـشان می داد که از نـظر مـردم آزاده دنیا 
تحـمیل فکري یک کشور دیگر و آن هـم از راه زور در حکم انـتقال مـادي کاال اسـت که 
کشورهـاي بـزرگ صنعتی و اسـتعماري جـهان بـا تـولید آن و صـدور بـه کشورهـاي مـصرف 

کننده آنرا در اختیار مردم مصرف کننده قرار می دهند.  
حـال می تـوان بـا تـوجـه بـه اعـمالی که در داخـل کشور مـا بـه عـنوان انـقالب انـجام می گیرد 
و طـریقه اي که بـراي بیان جـنبه بین المللی انـتخاب شـده اسـت، نـتایج صـدور انـقالب را که 
دائـماً تبلیغ می شـود در صـحنه بین المللی و نـزد افکار عـمومی قشـرهـاي مـردم آزاده 

جهان پیش بینی نمود. 
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مدفون ساختن قانون اساسی جمهوري اسالمی 
قـانـون اسـاسی جـمهوري اسـالمی ایران هـنوز پـا بـه عـرصـه نـگذاشـته دائـماً مـورد تـجاوز 
قـرار گـرفـته و این تـجاوز از طـرف کسانی انـجام شـده که خـود از تـدوین کنندگـان و 

تصویب کنندگان این قانون بوده و اجراي آنرا نیز به عهده گرفته اند. 
مـا بـدون آنکه در اینجا وارد بـحث تفصیلی در این مـورد شـویم اصـولی را که پـس از 
اعـالم اجـراي قـانـون اسـاسی نـادیده گـرفـته شـده و نـقدي گـردیده شـمارش می کنیم. این اصـول 

به ترتیب عبارتند از اصول:      
 

3-7-9-22-23-24-25-26-28-32-33-34-35-36-37-38-39-57-
169-168-166-165-159-156-72-61 وقتی اصـول مهمی از قـانـون اسـاسی 
که مـربـوط بـه حـقوق مـلّت و امنیت قـضائی مـردم اسـت بـطور آشکار نـقض می شـود، دیگر 
از قـانـون اسـاسی اثـري بـاقی نمی نـمانـد. عـامـل مهمی که در زمـان شـاه مـعدوم مـوجـب قـانـون 
اسـاسی قبلی گـردید، تـجازوات بی پـروا و مکرري بـود که نـامـبرده و سـایر مـتصدیان 
حکومـت اسـتبدادي شـاه، نسـبت بـه اصـول آن قـانـون بـه خـصوص دربـاره حـقوق مـلت بـه عـمل 
آورنـد و در نـتجه شـاه مـتجاوز بـراي حـفظ سـلطنت خـود درصـد بـرآمـدن بـه آن مـتوسـل 
شـود، دیگر قـانـون اسـاسی اعـتبار و مـوقعیتی نـداشـت. انـحصارگـران و قـدرت طـلبان نیز هـر 
قـسمت از قـانـون اسـاسی جـمهوري اسـالمی را که مـطابـق مـصلحت خـود تشخیص نـدهـند، 
مـتوقـف می سـازنـد که رئیس دیوان عـالی کشور که بـر طـبق قـانـون اسـاسی مـلزم بـه 
پشـتیبانی از حـقوق فـردي، اجـتماعی و مسـئول تـحقق بخشیدن بـه عـدالـت و مـوظـف بـر 
حـسن اجـراي هـمه اصـول قـانـون اسـاسی صـحبت بـه میان آورد و صـریحاً اظـهار داشـت که 
قـانـون اسـاسی مجـموعـه اي اسـت که یکباره وسیله اجـراي آن فـراهـم نیست و بـدین وسیله 
در مـقام تـوجیه تـجاوزات آشکاري بـرآمـد که در مـوارد مـتعدد بـه طـور مکرر نسـبت بـه اصـول 
قـانـون اسـاسی بـه عـمل آید. آن طـرز عـمل و این نـحوه بیان نـه تـنها ضـربـات سنگینی بـر 
این قـانـون نـوبنیاد وارد می سـازد بلکه در واقـع مـوجـب تـزلـزل اسـاس نـظام جـمهوري 

اسالمی که بر پایه این قانون استوار شده است می گردد. 
اینان بـا روشی که دربـاره قـانـون اسـاسی اتـخاذ کرده انـد و هـمه گـرفـتارهـا، وعـده هـا و 
تبلیغات خـود را دربـاره اجـراي هـمه اصـول قـانـون اسـاسی و نـتایج درخـشان آن 
بـه فـرامـوشی سـپرده انـد و در مـقام اجـراي قـانـون اسـاسی،حـقوق مـلت را پـایمال و آزادیهاي 
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مـردم را سـلب کرده انـد در واقـع قـانـون اسـاسی نـظام جـمهوري اسـالمی را بـعد از تـولـد 
بالفاصله مدفون ساخته اند. 

عدم تفاهم با رئیس جمهور منتخب ملت و کارشکنی در کارههاي او 
عـناصـر انـحصارگـر و قـدرت طـلب بـه هیچ وجـه در مـقام تـفاهـم و همکاري بـا رئیس 
جـمهور نـبوده و نیستند و بـرخـالف وعـده هـا و اظـهاراتی که هـنگام انـتخاب رئیس 

جمهوري به عمل آوردند از هیچ گونه کارشکنی در کار او خودداري نمی کنند. 
این عـناصـر پـس از انـتخاب رئیس جـمهور بـراي حـفظ مـواضـع آن روز خـود بـه وحـدت و 
تـفاهـم تـظاهـر کردنـد و مـانـع شـدنـد که دولـت قـانـونی از طـرف رئیس جـمهور بـر طـبق اصـول 
مـصرحـه قـانـونی انـتخاب گـردد و سـازمـان قـانـونی کشور در مسیر صحیح بـوجـود آید و در 
نتیجه در پـناه شـوراي انـقالب تـوانسـتند در راه تحکیم قـدرت و اشـغال بنیادهـاي جـدید 
قـانـونی قـدم بـردارنـد. جـبهه ملّی ایران در هـمان تـاریخ در نـامـه سـرگـشاده اي که در شـماره 
اول مـورخ هـفدهـم فـروردین 59 روزنـامـه پیام جـبهه ملّی انـتشار داد بـه رئیس جـمهوري 
هشـدار داد و ایشان را مـتوجـه وظـایف خـود بـر طـبق مـقررات قـانـون اسـاسی نـمود، ولی 
مـتأسـفانـه رئیس جـمهوري مـنتخب تـحت تـأثیر محیط تصنعی و جـوّي ظـاهـري بـه ادامـه آن 
مـواضعی که پـس از تـصویب قـانـون اسـاسی و انـتخاب رئیس جـمهوري دیگر وجـهه قـانـونی 
نـداشـت، تسـلیم گـردید و نتیجه آن شـد که امـروز در هـر فـرصتی از دسـت تـوطـئه هـا و 
کارشکنی هـاي این جـماعـت بـه شکایت می پـردازد و از اقـدامـاتی که علیه او حتی در اوضـاع 
و احـوال جنگی بـه  عـمل می آورنـد و مـوقعیت او را حتی در سـمت فـرمـانـدهی کل قـوا 
ضعیف می کنند، سـخن هـا بـه  میان می آورد. چـون رئیس جـمهوري رأسـاً و بـه طـور علنی 
در گـفتارهـا و نـوشـته هـاي خـود بـه تفضیل در این مـوارد صـحبت کرده اسـت، از تکرار آن 

خودداري می کنیم. 
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صحبت کردن به طور یک طرفه و از مسند قدرت و خودداري از مناظره 
و گفت وگو و بحث آزاد و امتناع از پاسخ گوئی  به ایرادات و 

اعتراضات. 
مـا خـالصـه کارنـامـه انـحصارگـران و قـدرت طـلبان را بـا پـنهان داشـتن حـقایق و واقعیت 
رویدادهـا از مـردم آغـاز کردیم و اینک بـا فـرار آنـان از رویاروئی بـا صـاحـبان افکار و 
مـنتقدان پـایان می دهیم. این عـناصـر همیشه از مـسند قـدرت و بـه طـور یک طـرفـه صـحبت 
می کنند و بـه هیچ وجـه حـاضـر نیستند بـا کسانی که نـظرات آنـان را نـاصحیح و غیر قـابـل 
قـبول می دانـند بـه بـحث و مـناظـره و گـفت وگـو بنشینند. اصـوالً این افـراد امکان هـرگـونـه 
بـحث آزاد را در کشور از میان بـرده انـد. مـا قـبالً گـمان می بـردیم که روش تـدریس عـلوم 
قـدیمه آمـادگی بـحث و گـفت وگـو را در این اشـخاص بـوجـود آورده و کشور می تـوانـد از 
این روحیه بهـره  بـرد، ولی مـتأسـفانـه پیشنهادات و انـتقادات هـمه گـروهـها، احـزاب و 
اشـخاص صـاحـبنظر دربـاره وضـع کشور و بـرقـراري روشی که بـه سـازنـدگی و پیشرفـت 
بیانـجامـد و همچنین اعـتراضـات و نـامـه هـا و شکایات بـالجـواب بـاقی می مـانـد. در اینجا مـا 
فـقط بـه پیشنهادهـا و مـراجـعات جـبهه ملّی ایران اشـاراتی میکنیم. در روزهـاي بـعد از 
انـقالب تـا مـاه هـاي اخیر جـبهه ملّی هـمواره نـظریه هـاي انـتقادي و سـازنـده خـود را نسـبت بـه 
اعـمالی که در سـطح کشور انـجام میگیرد و راه حـل مشکالت و تـرتیباتی که بـعد از انـقالب 
بـراي بـرقـراري واقعی نـظام جـمهوري اسـالمی ضـرورت دارد اظـهار داشـته اسـت که مجـموع 
آن یکسال بـعد از انـقالب بـراي بـرقـراري واقعی نـظام جـمهوري اسـالمی ضـرورت دارد، 
اظـهار داشـته اسـت که مجـموع آن یکسال بـعد از انـقالب در مجـموعـه اي بـه نـام انـقالب و 
کارنـامـه جـبهه ملّی ایران در بـهمن مـاه 1358 منتشـر گـردید و بـعد از آن طی 43 شـماره 
روزنـامـه پیام جـبهه ملّی از فـروردین الی تیرمـاه 1359 همین روش را دنـبال کرد که 
مـتأسـفانـه بـا یورش چـماقـداران، دفـتر روزنـامـه پیام جـبهه ملّی اشـغال و این روزنـامـه تعطیل 
گـردید. جـبهه ملّی ایران بـه دنـبال این وضـع بـا ارسـال نـامـه بـه هـمه مـقامـات قـانـونی و 
مـتصدیان امـور حکومـت اعـمال خـالف قـانـونی را که نسـبت بـه این سـازمـان و روزنـامـه پیام 
جـبهه ملّی انـجام شـده اسـت، ولی تـاکنون در هیچ مـوردي پـاسخی دریافـت نـداشـته اسـت. 
مـراجـعه بـه بعضی از این مـقامـات نـشان می دهـد که اصـوالً هیچ تـوجهی بـه مـفاد اعـتراضـات 
و انـتقادات وجـود نـدارد و این مـقامـات از تـرتیب اثـر دادن بـه انـتقادهـاي صحیح و منطقی 
خـودداري می کنند و در مـقابـل شکایات و ایرادات و اعـتراضـات نیز سکوت مـطلق را بـر 
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هـر اقـدام دیگري تـرجیح می دهـند. اینان مـانـند هـمه کسانی که بـر تـوسـن قـدرت سـوارنـد 
مـنحصراً در فکر پیشرفـت افـزایش تسـلط خـویش انـد و هـمه امـور را از این مـورد مـالحـظه 
قـرار می دهـند. این وضعی که مـا بـه عـنوان کارنـامـه عـناصـر انـحصارگـر و قـدرت طـلب بیان 
کردیم در واقـع انعکاس وضـع نـابـسمان کشور اسـت وضـع نـابـسامـانی که بـه مـرور تـا قـبل از 
تـجاوز دولـت مـنفور و مسـتبد عـراق در کشور مـا بـه وجـود آمـد و امـروز این تـجاوز خـونین 

و تنفرانگیز مشکالت و نابسامانی ها را دوصد چندان کرده است. 

تشکیل دولت آقاي رجائی و ادامه وضع غم انگیز کشور 
بـا انـتخاب رئیس جـمهور و تشکیل مجـلس و انـتخاب دولـت، امید می رفـت نـظام 
قـانـونی حکومـت جـمهوري اسـالمی سـامـان یابـد. ولی مـتأسـفانـه روشی که در هـر یک از این 
مـوارد اتـخاذ و عـمل گـردید وضـع کشور را بـه مـراتـب آشـفته تـر سـاخـت و انحـراف از مسیر 
انـقالب بـا فـاصـله بیشتري یافـت. مـا در نـامـه اي که در تـاریخ 43 شهـریور 1359پـس از 
اشـتغال آقـاي رجـائی بـه مـقام نخسـت وزیري دربـاره اشـغال غیر قـانـونی دفـتر روزنـامـه و 
محـل تشکیالت جـبهه ملّی ایران ارسـال داشـتیم، نـظر خـود را دربـاره دولـت ایشان بـه طـور 

اجمال به شرح به اطالع ایشان رسانیدم: 
« ... همچنین ضـروري بـود دربـاره دولـت نـاصحیح بـودن، نـارسـا بـودن و غیرکافی 
بـودن آن چـه بـه عـنوان بـرنـامـه نخسـتین دولـت جـمهوري اسـالمی بـه مجـلس عـرضـه 
کرده اید، مـطالـب الزم را بـه اطـالع شـما بـرسـانیم و خـاطـرنـشان نـمائیم که این تـرتیبات 
بـه هیچ وجـه مـتناسـب بـا مـسائـل و مشکالتی که بـعد از انـقالب در جـامـعه مـا مـطرح گـردیده 
نمی بـاشـد. مـا بـه خـصوص الزم بـود مـخالـفت صـریح و شـدید خـود را راجـع بـه مـوضـع گیري 
دولـت شـما در قـبال احـزاب،گـروه هـا و سـازمـان هـاي اقـتصادي و سیاسی بـه شـرحی که در 
بـرنـامـه دولـت بـه مجـلس شـوراي اسـالمی ذکر کرده اید و یا در سـخنان خـود در تـاریخ جـمعه 
21 شهـریورمـاه بـه نـحو دیگري در همین بـاره ایراد نـموده اید ابـراز داریم و شـما را تـوجـه 
دهیم که چنین رویه هـائی بـرخـالف هـدف هـاي اعـالم شـده انـقالب و اصـول قـانـون اسـاسی 
مـصوب جـمهوري اسـالمی ایران می بـاشـد و نخسـتین دولـت رسمی جـمهوري اسـالمی را در 
در کنار گـروه هـاي فـشار قـرار خـواهـد داد و محیط اخـتناق و وحشـت را افـزوده و راه را 
براي تسلط یک رژیم استبدادي وابسته به امپریالیسم جهانی هموار خواهد ساخت ... ». 
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اکنون که حـدود سـه مـاه از تشکیل دولـت آقـاي رجـائی سـپري شـده رویدادهـا نـشان 
می دهـد که افـراد تشکیل دهـنده دولـت فـقط عـناوینی بـراي پـرکردن جـاي خـالی دولـت 
بـوده انـد. این دولـت نـه از نـظر صـالحیت اعـضاي تشکیل دهـنده، نـه از جهـت بـرنـامـه، نـه از 
نـظر درك شـرایط خـاص مملکت و نـه از هیچ نـظر و جهـت دیگري شـایستگی تـصدي امـر 
حکومـت را در اوضـاع و احـوال فعلی کشور نـدارد. اینان فـقط فـرصـت هـا را از دسـت 

می دهند و ضایعات را بیشتر می کنند. 
مـتأسـفانـه انـحصارگـران و قـدرت طـلبان نیز بـه جـاي آنکه حـوادث آنـان را بیدار کند و 
در بـرهـه اي از زمـان بـه خـود آیند و سـرنـوشـت کشور و آینده این اجـتماع را بـر مـنافـع و یا 
اشـتغاالت ذهنی خـود تـرجیح دهـند، هـر روز بیشتر در راه قـدرت قـدم بـرمی دارنـد و 
حـاضـرنـد هـمه چیز را فـداي تسـلط خـود بـر این جـامـعه بـنمایند و جـالـب آنکه نسـبت بـه 

تمامی کارهاي خالف خود به مفاخره هم می پردازند! 
در چنین وضعی چـگونـه می تـوان تـمامی ظـرفیت جـامـعه را بـراي مـقابـله بـا تـجاوز 

وحشیانه حکومت استبدادي عراق مجهز نمود؟ 

پیشنهادات جبهه ملّی ایران 
مـا بـدون آنکه بـخواهیم در اوضـاع و احـوال جـنگ دربـاره مـوقعیت عـمومی دفـاع کشور 
سخنی بـگوئیم مـعتقدیم که نـجات جـمهوري اسـالمی و تجهیز مـردم بـراي جـنگ بـزرگ 
میهنی علیه تـجاوز دولـت اسـتبدادي و مـنفور و مـتجاوز عـراق میسر و ممکن نیست، مـگر 
آنکه صـاحـبان قـدرت و انـحصارطـلبان قـدرت و انـحصارطـلبان در عـقاید و افکار و روش 
خـود بـه طـور بنیادي تجـدید نـظر نـمایند. مـا مـعتقدیم در صـورتی که این عـناصـر در طـرز 
تلقی خـود نسـبت بـه مـسائـل کنونی جـامـعه ایران تغییر اسـاسی بـوجـود نیاورنـد و بـه 
شـایستگی مـلّت بـراي تـصدي امـور خـود و تعیین سـرنـوشـت خـویش گـردن نـنهند و در راه 
وحـدت هـمه قشـرهـا نـه بـه صـورت ظـاهـر، تبلیغات بلکه درعـمل و بـه صـورت واقعی قـدم 

نگذارند، فاجعه عمیق تر و خطرناك تر ما را به وادي نامعلومی سوق خواهد داد.  
مـا مـعتقدیم بـراي تـأمین وحـدت قشـرهـاي مـختلف مـردم که امـروز آسیب فـراوان دیده 
و انـجام سـایر وظـایف و مسـئولیت هـا و رسـالتی که در این دوره بسیار حـساس و 
تعیین کننده بـر عهـده دولـت مـقرر اسـت، دولـت کنونی که از عـناصـر بی تجـربـه و وابسـته 
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بـه قشـر خـاص و محـدودي تشکیل شـده و بـه هیچ وجـه نـماینده وحـدت ملّی کشور مـحسوب 
نمی شـود شـایستگی الزم را نـدارد و از آشـنائی و تـوجـه بـه این هـدف هـا و صـالحیت الزم 
بـراي انـجام آن هـا فـرسـنگ هـا فـاصـله دارد. مـا پیشنهاد صـالحیت و شـایستگی بـتوانـد اعـتماد 
عـمومی قشـرهـا و جـریان هـاي مـختلف اجـتماعی کشور را بـه خـود جـلب کند. دولـت بـاید بـه 
نـحوي انـتخاب شـود که هـماهنگی کامـل و وحـدت نـظر و عـمل در سـطح قـوه اجـرائیه بـه 
طـور واقعی ایجاد شـود. دولتی که بـتوانـد آمـادگی مـلّت بـراي فـداکاري، ایثار و ظـرفیت 
کامـل جـامـعه را در جهـت حـفظ اسـتقالل و تـمامیت ارضی کشور و نـجات میهن از ورطـه 

هولناك به کار گیرد. 
بـراي نیل بـه این مـقصود، بـرپـائی یک دولـت تـوانـا، شـایسته و داراي صـالحیت، تـمام 
نیروهـا و شخصیت هـا و افـراد آگـاه و متعهـد که نسـبت بـه این مملکت و آینده این مـلت و 
آینده این مـلت احـساس مسـئولیت و نـگرانی میکنند، بـاید هـماهـنگ و متشکل شـونـد و 
حـرکت نـوینی را بـراي حـفظ این مـرز و بـوم و بـردن انـقالب در مسیر صحیح و سـازنـده 
خـود آغـاز نـمایند. امـروز خـطراتی که تـمامیت ارضی و وحـدت سـرزمین ایران را تهـدید 

میکند بس خطرناك و هشدار دهنده است. 
مـا نمی تـوانیم و حـق نـداریم این خـطر بـزرگ را نـادیده انـگاریم و بـدسـت 
رویدادهـا بسـپاریم. و سـرنـوشـت خـود و آینده میهن و نسـل هـاي بـعدي را چـشم و 
گـوش بسـته و بـه طـور دربسـت در اختیار افـراد مـعدود، بـا افکار محـدود و داراي دیدگـاه هـاي 

خاص قرار دهیم. 
امـا شـما، آقـایانی که امـروز هـمه امـور کشور را بـه هـر تـقدیر در دسـت دارید، اگـر بـه این 
پیشنهاد هـمانـند سـایر پیشنهادهـا و نـظرهـا، چـنانکه رویه شـما بـوده اسـت، تـرتیب اثـر 
نـدهید این مـلّت از پـاي نـخواهـد نشسـت و بـاالخـره جـنگ میهنی را چـه بـا شـما و چـه بـدون 
شـما در تـمام ابـعاد وسیع آن ادامـه خـواهـد داد و اسـتقالل و آزادي را که دو هـدف 

تفکیک ناپذیر انقالب بزرگ ملّت بود تحقق خواهد بخشید. 
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حـاکمیت ملّی بـراي اداره کشور و تـأمین اسـتقالل و آزادي و جـنگ بـزرگ 
میهنی براي رفع تجاوز از هرگوشه خاك و وطن. 

اینست شعار امروز ملّت ایران 

تهران- دوم آذرماه 1359 
 رئیس هیأت رهبري جبهه ملّی ایران 
دکتر کریم سنجابی 
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