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  ده سال با اتحادیه در آلمان

  )پاریس از کشور به هنگام ورود آقای خمینی بهخارج وضعیت مبارزین مسلمان(
  
  

  :گردش کار
، رسماً ۱۳۴۵ماهی، پس از پایان خدمت در دورۀ ششم سپاه دانش، در مشهد، در سال  ۶- ۷اینجانب 

به سمت آموزگاری به استخدام ادارۀ آموزش و پرورش شمیران تهران در آمدم و به بخش رودبار 
پنج بخش که یکی از آنها درآن زمان شهرستان شمیران دارای . قصران، روستای اماّمه اعزام گردیدم

  .  ، بود)اوشان،فشم، میگون و توابع(بخش رودبار قصران
دوسال و اندی را در روستای فوق و آهار به معلمی پرداختم و در این بین با دوست دوران دبیرستانی 

  .آقای علی اصغر سنگلجی که برای ادامۀ تحصیل راهی آلمان شده بود، رابطۀ مکاتبه ای بر قرار کردم
پس از نوشتن چندین نامه و سوال و پرسش از او و تشریح  وضعیت و شرایط  خودم، سرانجام به 

  .این نتیجه رسیدم که با امکانات آلمان، می شود کار و تحصیل را توأماً به پیش برد
و گرفتن گذرنامۀ توریستی و تهیه کردن بلیط هواپیما تا شهر  رپس از فراهم کردن مقدمات کا

ر آلمان غربی، برای خدا حافظی از خانواده و فامیل به اصفهان و ماربین سفر کردم و دوسلدورف د
  .پدر و مادرم و سایر فامیل و دوستان را در جریان کار قرار دادم

اما پدرم آنچه را  گفتم شنید و . ابتداء، مادرم بسیار ناراحت شد و با پدرم به بگو و مگو پرداخت
روزجمعه، اوایل شهریور . الخره روز موعود برای پرواز به آلمان فرا رسیدبا. کالمی در این مورد نگفت

در همان روز جمعه، آقای غالمرضا امیری دوست دوران دبستانی ام ).  ۱۹۶۹اگوست  ۲۰(  ۱۳۴۸
که در خیابان سعدی جنوبی با چند نفر دیگر شرکت شارپ موتور را تأسیس کرده بود، در محل 

داحافظی من با دوستان و فامیل ترتیب داد که پس از ختم مهمانی، شرکت ضیافت کوچکی برای خ
  .همگی باتفاق هم به فرودگاه مهر آباد رفتیم

در سالن مدعوین فرودگاه، پس از خدا حافظی با همه، در آخر، وقتی که خواستم با پدرم خداحافظی 
این ." گر مرا نبینیتو داری میروی اما ممکن است دی:" کنم، پس از دیده بوسی، پدرم بمن گفت

جملۀ پدرم دائم در گوشم طنین افکن بود و مرتب در تمام طول اقامتم در آلمان مرا رنج می داد و با 
و  ۱۳۵۴اما خوشبختانه درسال . خودم زمزمه می کردم که نکند خدای ناکرده من دیگر پدرم را نبینم

ایر فامیل و دوستان دیداری بعمل دو سفری که به ایران داشتم، با پدرم و س)  ۱۹۷۵، ۱۹۷۶(۱۳۵۵
در حالیکه همسرم با  ۱۳۵۷بهمن  ۱۴مجدداً، در اوج انقالب و نزدیکی پیروزی آن در تاریخ  . آمد

و خدای ) ۱(اولین فرزندمان عقیله در برلین غربی آلمان بسر می برد، از پاریس به تهران پرواز کردم 
  .به رحمت ایزدی پیوست ۱۳۵۹در مهرماه  را شکر که هنوز پدرم در قید حیات بود تا اینکه



٦ 
هوا پیمای هما از تهران مستقیم به فرانکفورت پرواز کرد و من در آنجا با هواپیمای داخلی آلمان به 

  .دوسلدورف، شهری که دوستم آقای سنگلجی در انتظارم بود، پرواز کردم
  :دو نکته را الزم است در اینجا متذکر شوم

. ا در فرانکفورت پیاده شدم، آن روز ها وضعیت سفر مثل امروز نبودوقتی از هواپیمای هم - ۱
چمدانهایم را همانجا تحویل من دادند و گفتند باید با خودت آن را به قسمت پروازهواپیماهای داخلی 

از شدت . با اشاره و نشان دادن بلیط هوا پیما به راه افتادم. من کلمه ای زبان نمی دانستم. ببری
چند قدمی بیشتر . رو حمل دو چمدان سنگین و هوای گرم، خیس عرق شده بودمخستگی و فشا

نرفته بودم که یک آلمانی با دیدن وضعیتم، فوری چسبید و چمدان بزرگ را از دستم گرفت و جوانی 
هم که با او بود، چمدان دیگر را گرفت و تا سالنی که پروازهای داخلی به دوسلدورف پرواز میکرد، 

چمدانها یاری و همراهی کردند ودر سالن، تابلوی حرکت هواپیما را به من نشان دادند و مرا در حمل 
این عمل خیر آنان درآن وضعیت، در روحیه من اثر بسیار . از من خداحافظی کردند و برگشتند

  . نیکوئی بر جای گذاشت که هنوز از یادم نرفته است
مارک پول داشتم و این اولین و آخرین پولی  ۱۶۲۰یا ۱۷۲۰وقتی به فرودگاه دوسلدورف رسیدم،  - ۲

زیرا خانواده ام در وضعیتی نبودند که بتوانند به من کمک مالی . بود که من از ایران بهمراه داشتم
  .بکنند

هنگامی که در فرودگاه دوسلدورف از هواپیما پیاده شدم وچمدانها را گرفته به سالن انتظار رفتم تا  
او در گوشه ای از . (ه قرار بود به آنجا بیاید و مرا به منزلش ببرد، نیافتمدوستم آقای سنگلجی را ک

پس از کمی هاج واج و به اینطرف و آنطرف نگاه ) سالن مخفی شده بود تا ببیند من چکار می کنم
کردن من، پیش آمد وتا چشمم به او خورد بسیار شاد و خوشحال شدم و در حین سالم و احوال پرسی 

حکم بغل کردیم و سپس با ماشین یکی از دوستانش که با هم آمده بودند، به اتفاق به همدیگر را م
کیلو متری دوسلدورف قرارداشت رفتیم و پس از  Krefeld) ( ،۱۸منزلش که در شهر کرفلد 

استراحت و خواب شب، صبح روز شنبه پس از صرف صبحانه، با هم به منزل دوست دیگرش آقای 
ه از اعضای اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا بود، رفتیم و مرا به ناطقی ک) اسمعیل(امیر

دوست فعال و مطلعی که قبال� در مورد او با شما صحبت کرده بودم آقای : او معرفی کرد و گفت
  .جعفری است، این شما و این آقای جعفری که او را به شما می سپارم

بود که غالب تجرشی ها را می شناخت و از جمله با آقای ) شمیران (آقای ناطقی از بچه های تجریش
جلد کتابهای مختلف اسالمی را برای  ۳۰۰-۲۰۰دکتر محمد ملکی هم دوست بود که بعدًا ایشان 

از همان روز اول آشنائی ام با آقای ناطقی، بین من و ایشان رابطۀ . کتابخانۀ انجمن کرفلد فرستاد
پا بود، این رابطۀ دوستی همچنان برقرار بود و بعد از آن هم ادامه دوستی بر قرار شد که تا در ارو

گاه . یافت آقای ناطقی دراولین فرصت مرا از فعالیتهای اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان آ
ساخت و اعضای انجمن اسالمی شهر خود را به  من معرفی کرد و در همان هفتۀ اول ورودم به آلمان، 

  .اجتماعی پرداختم- مدم و در آن چهار چوب، به فعالیتهای اسالمیبه عضویت انجمن درآ



۷ 
نظر به اینکه رابطۀ تنگاتنگی با آقای ناطقی داشتم، در همان اوایل ورودم به آلمان از طریق خبر نامۀ 
جبهه ملی سوم و انتشارات مصدق، با آقایان صادق قطب زاده، بنی صدر، حسن حبیبی و سپس با 

در همان سال بجز آقای بنی صدر، با سایرین در نشست اتحادیه، . ی آشنا شدمآقای بهشتی بطورغیاب
، برای اولین بار با آقای بنی صدر رابطه بر قرار ۱۳۵۱آشنائی حضوری حاصل شد ولی در سال 

  . آشنائی ها و چگونگی آنها در خال ل مطالب خواهد آمد توضیح این. گردید
ن شهربرایم پذیرش در رشتۀ اصله از مدرسۀ مهندسی هماگر بالفبا کمک آقای ناطقی و دوستان دی

خود را تمام )  Vorstudienkurs(مهندسی شیمی گرفتند وآقای سنگلجی که دورۀ پیش دانشگاهی 
، پذیرش داشت، برای شروع دانشگاه به آن شهر عزیمت ) Essen( کرده بود و از دانشگاه شهر إسن

اقی را که اجاره کرده بود به من واگذار کرد واز این شهر کرد و در فاصلۀ کمتر از یکی دو هفته، اط
  . رفت

  ناطقی و ادارۀ کار شهر کرفلد محل کار آموزی در کارخانه ای بنامآقای  مساعیبا
GIRMES_WERKE AG.) ( کیلو متری شهر کرفلد، نزدیک به مرز هلند بنام  ۴۰-۳۰که در

وقتی با آقای ناطقی برای پیدا کردن محل  به یاد دارم که. ، بود برایم  پیدا شد)Oedt(اوت 
کارآموزی به ادارۀ کار کرفلد رفتیم، آقای ناطقی مرا به مسؤل آنجا که جوانی سی و یکی دو ساله بنام 

سیمون از وی پرسید که آیا ایشان زبان می داند؟ وی جواب داد تا حدودی . سیمون بود، معرفی کرد
 Neinو  Jaه حقیقتًا من چیزی بلد نبودم در حین مکالمه فقطنظر به اینک. از پس کار خود بر میآید

میگفتم که بر اثر اشتباهی که در این بین رخ داد، طرف متوجه شد که من زبان آلمانی هنوز نمی دانم، 
  .اما به روی خودش نیاورد و محل کارآموزی را برایم ترتیب داد و با کارخانه آن را همآهنگ کرد

مارک مزد، در اول  ۵/۳در آن موقع ساعتی  .  اد یک سالۀ کارآموزی بستمبا کارخانه فوق قرارد
مارک در ساعت افزایش پیدا  ۴ شروع کارآموزی به من پرداخت می کردند که پس از چند ماهی به

بود و من قصدم تحصیل شیمی عمومی ) Textilchemie(اما چون این کارخانۀ شیمی نساجی. کرد
این کارخانه کارآموزی کردم، در جستجوی محل کارآموزی دیگری بودم که  ماه که در ۶داشتم؛ بعد از 

، نزدیکی شهر کلن، )Dormagen( ، در دورماگن)Bayer( سرانجام، در یکی از کارخانه های بایر 
، "گیرمس"کارخانۀ . به این قسمت باز خواهم گشت. جا برای کارآموزی پیدا کردم و به آنجارفتم

هنوز به جز . رسنل بود و من اولین ایرانی بودم که پا به این کارخانه می گذاشتمپ ۱۵۰۰تقریبًا دارای 
روز اولی که در آنجا مشغول کار . تعدادی لغت و چند جمله ای مختصر، زبان آلمانی نمی دانستم

شدم، ظهر موقع نهار که برای نهار خوردن به کانتین نهارخوری رفتم، غذای عمومی از گوشت خوک 
غذای دیگری . من مسلمان هستم و گوشت خوک نمی خورم: سؤل سرویس غذا خوری گفتم به م. بود

  .برایم ترتیب دادند
چون در سالن غذا خوری گفته بودم که مسلمان هستم و گوشت خوک نمی خورم، در همۀ کارخانه و 

نه بیشتر با بین کار کنان و پرسنل آنجا پیچیده بود و این عمل باعث شد که مدیران و مهندسین کارخا
من سر صحبت باز کنند بخصوص تا قبل از اینکه من به آنجا بروم، کمتر کسی در آنجا، گوشش به 



۸ 
بعد از آن در مواقع مختلف که با آنها سرو کار پیدا می کردم، مرتب از . مسائل اسالمی خورده بود

  .اسالم از من پرسش می کردند
یا خیر و یا چرا در اسالم گوشت خوک و مشروبات می پرسیدند که آیا مشروبات الکلی می نوشم و 

بعد . من هم با زبان الکن خود سعی می کردم که به سؤال آن ها پاسخ بگویم.الکلی حرام شده است؟
کنایه از (، )Mädchen(از آن می پرسیدند که آیا سیگار می کشم و یا خیر؟ و یا دوست دختر 

، داری و یا خیر؟ وقتی جواب من )با او رابطه داریدوست دختری است که با او زندگی میکنی و یا 
به همۀ این سؤالها منفی بود، در کارخانه پیچیده بود که یک جوان کارآموز مسلمان آمده که نه 

به یاد دارم که . مشروب و نه گوشت خوک می خورد، سیگار هم نمی کشد و دوست دختر هم ندارد
دوست : گفت. سیگار می کشی؟ گفتم نه:گفت. خیر مشروب میخوری؟ گفتم: روزی یکی ازمن پرسید

  !!پس برای چه زنده ای؟: سپس به خنده گفت. آنهم خیر: دختر داری؟ گفتم
همۀ این برخوردها باعث شد که تا امکانی بوجود می آمد، از اوضاع ایران و مسائل اسالمی از من 

قسمت کار میکردم، این امر  هفته ای را در یک پرسش می کردند و چون کار آموز بودم و هر چند
هر کسی هم که سؤالی در مورد اسالم و ایران به . خود باعث شده بود که همه در کارخانه مرا بشناسند

در طول مدتی که در آنجا کارآموزی می کردم، هم از احترام . نظرش می رسید، از من می پرسید
گهگاهی هم از من در مورد اسالم کتاب . برخوردار بودم و هم مهندسین قسمتها، هوای کار مرا داشتند

  . و یا مطلب به زبان آلمانی طلب میکردند که من هم در حد امکان برایشان تهیه می کردم
بعد از آن هم هر   . ، در کارخانۀ فوق کار آموزی کردم۲۳/۳/۱۹۷۰تا۷/۱۰/۱۹۶۹ماه از تاریخ  ۶مدت 

ی کردم، به آنجا تقاضای کار می دادم و فوری وقت در تعطیالت دانشگاهی، در جای دیگر کار پیدا نم
حتی رئیس کارخانه آنقدر با من مهربان بود که روزی من و آقای ناطقی را به . مشغول کار می شدم

  .، قرار داشت، دعوت کرد)Venlo(شام به منزل خود که در نزدیکی شهر مرزی هلند، شهر فنلو
، در آزمایشگاههای شیمی کارخانۀ ۲۳/۹/۱۹۷۰الی   ۲۴/۳/۱۹۷۰سپس به مدت شش ماه از تاریخ 

در مدت کارآموزی در . ،در دورماگن، بعنوان کارآموز شیمی مشغول کار شدم)Bayer"( بایر"
، در ساختمان مسکونی کارخانه که در همان نزدیکی قرار داشت، در یک اطاق سه "بایر"کارخانه 

مارک نیز  ۲۴۱۸سکونت جا دادند و مبلغ  تخته که دو نفر دیگر در آن زندگی می کردند، به من برای
  .به عنوان دستمزد، در این مدت به من پرداخت گردید

   
در مدت یکسال کارآموزی، هم مقداری پول برای شروع تحصیل پس انداز کردم و هم با زحمت زیاد  

انم در در حین کارآموزی تا حدوی که بتو آلمانی پیش خودم و بدون رفتن به کالسهای فرا گیری زبان
که مخصوص دانشجویان خارجی بود؛ شرکت  )Vorstudienkurs(امتحان ورودی پیش دانشگاهی

  .زبان آلمانی یاد گرفته بودم. کنم
. ماه بود که یکی دو سال بعد آن را به یک سال افزایش دادند ۶مدت این دورۀ مخصوص خارجیها 

، درس را شروع ۷۱/۱۹۷۰زمستانی  بعد از قبول شدن در امتحانات ورودی پیش دانشگاهی، در ترم
آلمانی، ریاضیات، فیزیک، شیمی و رسم فنی : در این کالسها برای آمادگی و ورود به دانشگاه. کردم



۹ 
تدرس می شد و بعد از پایان دوره، از دروس فوق امتحان بعمل می آمد و در صورت قبولی، دانشجو 

در . ت مجددًا یک ترم دیگر آن را تکرار کندمی توانست دانشگاه را شروع کند و در غیر آن می بایس
و در تاریخ )  ۱شماره  سند پیوست(، قبول شدم ۷۱/۱۹۷۰امتحانات همان ترم زمستانی 

، گواهی قبولی دریافت داشتم و بال فاصله در ترم تابستانی در همان مدرسۀ مهندسی ۱۵/۱/۱۹۷۱
برنامه و کادر آموزشی، به که یک سال بعد با تغییراتی در - ) Ingenieurschule(کرفلد 

)Fachhochschule Niederrhein(در رشتۀ مهندسی شیمی  - ، بخش کرفلد، تغییر نام یافت
  .عمومی ثبت نام کردم

بعد از آن، در درجۀ اول کوششم بر این بود تا جائی که ممکن است، هر چه زودتر تحصیالت خود را 
ماعی و سیاسی را پیش ببرم و در این مسیر به زعم به پایان برسانم و همزمان فعالیتهای اسالمی، اجت

، در آخرین امتحان دولتی که دفاع از تز پایان تحصیل ۳۰/۱/۱۹۷۵در تاریخ .  خودم نسبتًا موفق بودم
پیوست سند (است شرکت کردم و موفق به دریافت درجه مهندسی در رشتۀ شیمی عمومی شدم 

  ).  ۲شماره  
علت تغییراتی که در کادر آموزشی و برنامه های درسی این قبیل  همان طوری که در فوق آمد، به 

، )Diplom-Ingenieur(مدارس مهندسی داده شده بود، مدارک آن ها نیز از درجه مهندسی به 
است، با دارا بودن حقوق دیپلم مهندسی، طبق قانون ) .Dipl.Ing(دیپلم مهندسی که مخفف آن 

  ).      ۳ پیوست سند شماره . (تغییر پیدا کرد
/ ۱۹۷۱یا ترم تابستانی یک ماه تعطیلی وجود داشت که من از تاریخ   Semester)( تا شروع زمستر

قرار ) Uerdingen(اوردینگن  ، در یکی دیگر از کارخانه های بایر که در کرفلد۲۶/۲/۷۱تا  ۱۵/  ۱
  .داشت، بعنوان دانشجوی کارگر، کار کردم

  
نظر به اینکه هیچ امیدی به کمک مالی از جائی در ایام تحصیل : منکته ای را در اینجا یادآوری کن

نداشتم، در تمام طول تحصیل، تمام تعطیالت زمستانی و تابستانی را بدون وقفه و حتی در غالب 
تعطیالت چند روز مانده به پایان ترم و چند روزبعد از شروع ترم را کار می کردم و بدین صورت، 

اما درس و کار و . ی، تمامی مخارج ایام تحصیل را با کار خودم تأمین کردمبدون دیناری کمک از جائ
بویژه از نبود کمک هزینۀ مادی . فعالیت اسالمی اجتماعی و سیاسی فشار سختی بر من وارد می آورد

تحصیلی در رنج و عذاب بودم ولی همۀ اینهارا به امید آینده ای بهتر و کسب آزادی و بدست گرفتن 
  .د بدست خویش، با دل و جان تحمل می کردمسرنوشت خو

عالوه بر کار، جهت تأمین معاش زندگی تحصیلی و پیش بردن دروس، در کارهای انجمن اسالمی و 
 ۳۰اتحادیه، به نحوی فعال و کوشا بودم  که در نشست اتحادیه انجمنهای اسالمی که در تاریخ 

کی از اعضای هیئت مدیرۀ اتحادیه ، تشکیل شد، بعنوان ی) ۱۹۷۲مای  ۲۰( ۱۳۵۱اردیبهشت 
  .  برگزیده شدم
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  انجمن کرفلد - فعالیت در انجمن و اتحادیه

  
عضو رسمی و تعدادی  ۶ - ۷زمانی که من به آلمان رفتم و عضو انجمن اسالمی کرفلد شدم، انجمن   

شی، علی امیر ناطقی، علی تجری:هم سمپات داشت که نام آنهائی که به یادم مانده عبارتند ازآقایان
کرفلد که مرکز مدرسۀ مهندسی نساجی و رنگرزی ...عاصم مجددی و اصغر سنگلجی،حسن عقیلی،

فارسی . نیز نامیده می شد و دورۀ پیش دانشگاهی هم داشت) Seidenstadt(بود، شهر ابریشم 
 زبانانی که از جاهای دیگر به طور موقت برای دورۀ پیش دانشگاهی جهت رشته تحصیلی مورد عالقه
خود به آنجا می آمدند، بعضی از آنها که جذب انجمن شده بودند، بعد هم که به جای دیگر برای 

  .شروع تحصیالت دانشگاهی می رفتند، به انجمن آن شهر منتقل می شدند
در . جلسات انجمن، گاهی دو هفته یکبار و گاهی هم هفتگی برای اعضاء و هوا داران  تشکیل میشد

هنگی که قبال� بچه ها آن را تهیه کرده بودند، مورد بحث قرار می گرفت و این جلسات بحثهای فر
این جلسات غالبًا در منازل افراد تشکیل می . زمانی هم به امور تشکیالتی اختصاص داده می شد

  .گردید
، آقای دکتر بهشتی را برای سخنرانی عمومی به کرفلد دعوت کردیم و برای پیدا کردن ۱۹۷۰در سال 
 Cvjm یا   Christlicher Jugendvereinسازمان مسیحی ) Leiter(انی، با اداره کنندۀ سالن مج

صحبت شد وآنها ابتداء موافقت کردند که برای سخنرانی، سالن سازمان خودشان را برای چند 
ساله که از دانشکدۀ الهیات  ۴۰اداره کنندۀ آنجا شخصی بود حدود . ساعتی در اختیار ما بگذارند

  .انسانی مهربان و با اخالق بود. حصیل شده و در آن سازمان استخدام گردیده بودفارغ الت
باز مجددًا با او صحبت شد، قبول کرد که ما هر دو هفته یکبار روزهای شنبه بعد از ظهر در یکی از 

من تا زمانی که در کرفلد بودم، سعی کردم که رابطه . اطاقهای آنجا، جلسات خود را برگزار کنیم
بدین منظور گهگاهی او را به منزل خودم برای شام و یا نهار دعوت می . ی را با او حفظ کنمخوب

 .      کردم و در مورد مسائل مختلف با هم صحبت و تبادل نظر میکردیم
از خالل بحث و گفتگوها کم کم احساس کردم که او به مسیحیت چندان اعتقادی ندارد و بیشر به 

من در مورد شما چنین احساس کرده ام، آیا درست فهمیده ام : ز او پرسیدم ا. سوسیالیزم معتقد است
سپس از او سؤال کردم، حال که شما به مسیحیت . به من پاسخ داد آری، درست فهمیده اید! یا خیر؟

چندان اعتقادی ندارید و به سمت سوسیالیزم گرائیده اید، پس چرا در سازمان کلیسا مشغول کار 
  ید جائی کار بکنید که با اعتقاد شما همآهنگی داشته باشد؟ هستید و نمی رو

آقای جعفری، من در یک خانوادۀ مذهبی متولد شدم و سپس : در این رابطه او چنین پاسخ داد و گفت
. تمام کردم و بعد از آن در سازمان کلیسا استخدام شدم (Teologische Schule)مدرسۀ مذهبی را 

زندگیم، شغلم، موقعیتم، تمام . را نسبت به مسیحیت از دست دادم در طول زمان کم کم اعتقادم
گر بخواهم در جای دیگری مشغول کار شوم، . دوستانم به مرور در این دایره شکل گرفته است حال آ
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باید همه چیز را از صفر شروع کنم و آنچه را که دارم از دست بدهم و در این سن و سالی که من 

  . ت دادن و از نو شروع کردن دیگر برایم امکان پذیر نیستهستم، همه چیز را از دس
  

  رابطۀ انجمن کرفلد و سازمان جوانان پروتستان مسیحی
  

بدین منظور بوجود آمده بود که جوانانی که از دین رانده شده اند را، از طریق  Cvjmسازمان 
ری که جوانان بدانها موسیقی، رقص، پیک نیک، و سایر امو: فعالیتهای فرهنگی و تفریحی ازقبیل

در اثر رابطه ای که بین ما و اداره کنندۀ سازمان وجود . عالقه دارند، به دین و مسیحیت باز گردانند
  .داشت، با  بعضی از جوانان آنها نیز آشنائی حاصل گردید

ساله شاهنشاهی، از رؤسای جمهور و ۲۵۰۰، که رژیم شاه برای برگزاری جشنهای ۱۳۵۴در سال 
و نمایندگان کشورهای مختلف برای شرکت در جشنها دعوت کرده بود، اتحادیه هنوز رسماً  پادشاهان

و آشکارا به کارهای سیاسی نمی پرداخت و در این رابطه بین اعضای اتحادیه اختالف شدید وجود 
با این وجود بعضی از انجمنها و اعضاء در تشکل های مختلف و یا مستقل، به انجام بعضی . داشت

  .یتهای سیاسی می پرداختندفعال
 "     هاینه مان"آقای  )  Bundespräsident(در آلمان قرار بود که رئیس جمهور وقت آلمان فدرال

Heinemann)   (به نمایندگی از طرف آلمان، در جشنها شرکت کند که البته ایشان شرکت نکرد .
. و ورزشکار و ورزش دوست بود آقای هاینه مان، در جامعۀ آلمان، شخصیتی محبوب و مورد احترام

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی برای منصرف کردن رئیس جمهور از شرکت در جشنها، دست به 
اعضای اتحادیه و بعضی انجمنها نیز در این رابطه فعالیتهائی را . فعالیتهای تبلیغاتی وسیعی زد

  .شروع کردند
کسیونهایی بزنند مذاکره Cvjmانجمن کرفلد در این رابطه با سازمان   . کرد تا مشترکاً، دست به آ

برای روشن شدن مسئله، ابتداء سمیناری با شرکت ما و آنها برگزار : ورهبر سازمان فوق پیشنهاد کرد
قرار براین شد که ده نفر از اعضای انجمن و در این حدود نیزاز اعضای آن ها در این گردهمآئی . گردد

آنها ما را برای دو روز آخر هفته . ین کار، بوسیله آنها ریخته شدبرنامه برای انجام ا. شرکت کنند
کیلو متری کرفلد قرار داشت دعوت  ۴۰-۳۰یعنی شنبه و یکشنبه، به محل مجتمع ییالقی خود که در 

  .کردند
کسانی که از جانب ما در این سمینار شرکت کردند و اسامی شان به خاطرم مانده، عبارتند بودند از 

اینجانب محمد  یر ناطقی، عاصم مجّددی، علی تجریشی، حسن عقیلی، سلیمانی فر،ام: آقایان
در این گردهمآئی ما به لحاظ خواب و خوراک، میهمان آنها بودیم و  ریاست سمینار ... وجعفری، 

  .بود Cvjm  بعهدۀ رئیس
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تناق و سالۀ شاهنشاهی، حاکمیت اخ ۲۵۰۰در این سمینار دو روزه، در مورد کم و کیف جشنهای 

پس از پایان سمینار و .  در کشور، بحث و گفتگو بعمل آمد... فشار، دیکتاتوری، فقر و بیکاری و
ساله از طرف جمع،  ۲۵۰۰جمعبندی بحثها و برای انصراف رئیس جمهور از شرکت در جشنهای 

  . مخابره گردید" هاینه مان"تلگرافی تنظیم شد و توسط رئیس سمینار به رئیس جمهور آقای 
امر بسیار جالبی که در این گردهمآئی دو روزه اتفاق افتاد و بر ما آشکار شد، این بود که در این دو 
روز با  مشروبات الکلی، آبجو و گوشت خوک پذیرائی بعمل نمی آمد، رقص و این قبیل امور هم 

دن آبجو هم تعطیل بود و این برای ما بسیار تعجب بر انگیز بود که چطور این جوانان حتی از نوشی
قبل از اینکه مشخص بشود : پس از گفتگو با جوانان، آنها برای ما توضیح دادند. خوداری می کنند

نظر : که چه کسانی در این سمینار دو روزه شرکت می کنند، رئیس سازمان همه را جمع کرد و گفت
ادرند که در این دو به اینکه در این دو روز، دوستان مسلمان دانشجو میهمان ما هستند،کسانی که ق

روز از نوشیدن مشروبات الکلی وخوردن گوشت خوک و سایر اموری که دوستان مسلمان ما موافق 
نیستند، چشم بپوشند، می توانند با ما همراه باشند و ما با قبول آن در این جمع دو روزه شرکت کرده 

گذاشت و درسی فراموش نشدنی به اثر بسیار مثبتی در ما    Cvjm این عمل اداره کننده سازمان. ایم
  .   من آموخت

،به برلین رفتم، از او خواهش کردم ۱۹۷۶رابطه ما با رئیس آنجا چنان حسنه بود، که وقتی در سال 
که به دوستان هم سازمانیش سفارش بکند که در برلین  برای برگذاری جلسات عمومی، سالن خود را 

من پاسخ مثبت داد و آنها نیز در برلین سالن خود را برای  او هم به درخواست. در اختیار ما بگذارند
  .چندین جلسۀ عمومی، در اختیار ما قرار دادند

        
در طول زمان اگر کسان مطلعی پیدا می شدند، از آن ها برای سخنرانی عمومی و خصوصی دعوت 

هد شبستری، صادق قطب بهشتی، مجت: ، که من درکرفلد بودم، از آقایان۱۹۷۵تا فوریه . بعمل می آمد
  .زاده و بنی صدر برای سخنرانی دعوت بعمل آمد

، دعوت بعمل آمد و جلسۀ ۱۲/۳/۱۹۷۰از آقای دکتر بهشتی برای سخنرانی عمومی در تاریخ 
.  نفری در آن جلسه شرکت کردند ۴۰-۵۰برگزار گردید وحدود Cvjm سخنرانی در سالن سازمان 

بهشتی به این شهر دعوت بعمل آمده بود که در محل دایره قبل از آن هم یکبار دیگر از آقای 
  .جلسه بر قرار گردیده بود)   Ausländer- Kreis( خارجیهای شهر،

به کرفلد آمد و  ۲۲/۹/۱۳۴۹و۲۱از آقای محمد مجتهد شبستری دعوت کردیم و ایشان در تاریخ 
دوستان در این دو روز، در جلسۀ عمومی بر قرار نشد ولی جلسه برای اعضاء و . میهمان ما بودند

به موقع . با ایشان در مورد مسائل مختلف به بحث و گفتگو نشستیم. منزل اینجانب بر گزار گردید
  :است که در اینجا مختصری در بارۀ آقای ناطقی و فعالیتش در انجمن و اتحادیه بنویسم
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  ناطقی، یکی از فعالین اتحادیه انجمنهای اسالمی   
  

در آن دوران، نشر . یکی از فعالین اتحادیه بود، خیلی از امور آن را رتق و فتق می کردآقای ناطقی که 
یک جزوه یا کتاب کوچک و یا حتی یک اطالعیه به زبان فارسی به دلیل نبود امکانات و اشخاص 

برای نسل امروز و نسل کامپیوتر و اینترنت، درک آن دوران بسیار . وارد، به سختی انجام می شد
فکر کنم در کل اتحادیه، دو ویا سه ماشین تحریر المپیا، وجود داشت که یکی . ومشکل استسخت 

زحمت تایپ بعضی از . او دو انگشتی و به سختی تایپ می زد. از آنها در اختیار آقای ناطقی بود
انقالب فلسطین و "و" الفتح سخن می گوید" یعنی ۴و۳کرامه شماره : مطالب نشر شده از جمله

حتی به یاد دارم که یکی دو مقاله طوالنی خبرنامۀ جبهه ملی سوم را . را او کشیده است" نیهودیا
، هنوز بعضی از اطالعیه های مسؤلین اتحادیه به ۱۳۵۳تا سال . برای آقای بنی صدر تایپ کرد

  . واحدها، با دست نوشته می شد و کپی آن ها برای انجمن ها ارسال میگردید
، فارغ التحصیل شد و برای مدتی به برلین نزد فامیلش رفت و در اوایل ۱۹۷۳آقای ناطقی در اوایل 

، به ایران بازگشت و در ایران نیز اندک زمانی بعد بوسیلۀ ساواک دستگیر و مدتی را در ۱۹۷۷سال 
  .زندان ساواک گذرانید

  
و به فعالیت با ن گونه که قبال� ذکر شد، از بدو ورودم به آلمان و شهر کرفلد، عضو انجمن شده هما

سایر دوستان پرداختم و چون اطالعات مذهبی و اجتماعی و سیاسی کم و زیادی داشتم، در نوشتن 
مقاله و ادارۀ جلسات فرهنگی و بحث در مورد مسائل مختلف با بچه های تازه وارد و عالقمندان به 

ؤلیت انجمن بعهده ام انجمن اسالمی و دوستان دانشجوی چپ، فعال شدم و عالوه بر آن بخشی از مس
  .گذاشته شد و مدتی مسئول ارتباطات و امور فرهنگی انجمن بودم

یک ماهی مانده به برگزاری نشست ششم اتحادیه، اینجانب و آقای ناطق در مجمع عمومی انجمن، 
بعنوان نماینده انجمن، برای شرکت در کنگره برگزیده شدیم و برای اولین بار بعنوان نمایندۀ انجمن 

ماه  ۱۹- ۱۶برابر با  ۱۳۴۹اردیبهشت  ۲۹تا  ۲۶ر کرفلد در ششمین نشست اتحادیه که در تاریخ شه
در حومۀ شهر هانور برگزار گردید، شرکت  )Steinhude" (اشتاین هوده"در دهکدۀ  ۱۹۷۰مه 

 قبل از اینکه  به توضیح کم و کیف این نشست و یا کنگره و تجربۀ خودم و آنچه در آنجا دیدم . کردیم
  .بپردازم، الزم است، چگونگی تشکیل اتحادیه را به اختصارتوضیح دهم
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  چگونگی تشکیل اتحادیه انجمنهای اسالمی 
   

قبال� خاطر نشان کردم که هفتۀ اول ورودم به آلمان و شهر کرفلد با معرفی آقای سنگلجی و ناطقی به 
ن زمان مکتب مبارز و چند شماره آقای ناطقی انتشارات اتحادیه را که تا آ. عضویت انجمن در آمدم

  .جزوه های مختصری تحت عنوان بحثهای ایدئولوژیکی بود، به من داد و من آن ها را مطالعه کردم
  :جزوه های ایدئولوژیک که تا آن زمان منتشر شده بود، عبارت بود از 
  صفحه، ۲۷کدام مسلک؟ مسلک الهی یامسلک مادÄی  - ۱
 مسأله پیامبری، - ۲
 صفحه، ۱۴آینده انسان و  - ۳
 صفحه، ۲۰جهاد در اسالم  -  ۴
 .تفسیر مادی مذهب -  ۵

نشریه مکتب مبارز هم تا زمانی . از محمد مجتهد شبستری بود ۵و۴، از دکتر بهشتی و ۳و۲و۱جزوۀ 
آقای ناطقی به مرور . آنها را نیز مرور کردم. ، انتشار پیدا کرده بود۶که من به آلمان رفتم، تا شمارۀ 

امی اعضاء و انجمنهای عضو اتحادیه معرفی و آشنا کرد و در مورد اینکه اتحادیه، بوسیلۀ مرا به تم
  :چه کسانی و چگونه تشکیل شده است، چنین توضیح داد

 United(دانشجویان مسلمان کشورهای مختلف که چند ایرانی هم در بین آن ها بودند، سازمانی بنام 
Muslim Students Organization ( اختصاربا نام(UMSO)  بوجود آورده بودند که انجمن های

اسالمی وابسته به این سازمان درشهرهای مختلف و بویژه آلمان و اطریش، نماز جمعه و جلساتی 
در . دانشجویان مسلمان هم از کشورهای مختلف اسالمی در آن شرکت می نمودند.  برگزار می کردند

ی مسلمان هم در برگزاری جلسات، به آنها کمک کرده چندین شهر آلمان و اطریش، دانشجویان ایران
  .و  در جلسات و نماز آن ها جمعه شرکت می کردند

، همه ساله با شرکت اعضاء و یا نمایندگان همۀ انجمنهای وابسته به خود نشست و  UMSOسازمان 
ر آن شرکت یا کنگره ای تشکیل می داد که تعدادی از ایرانیهای مسلمان از انجمنهای مختلف نیز د

پس از برگزاری چند کنگره ساالنه، دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی شرکت کننده در آن با . می کردند
  .یکدیگرآشنا شده واز این طریق رابطه برقرار گردید

  
پس از اینکه دانشجویان مسلمان ایرانی با هم آشنا می شوند، نظر به اینکه بسیاری از مسائل 

ی آن ها با ایرانیها یکی نبود و ایرانی ها یکسری مسائلی داشتند که با آنها کامال� اعتقادی و غیر اعتقاد
متفاوت است و عالوه بر آن جلسات آنان به زبان آلمانی و یا بعضًا عربی بر گزار می شد، با مذاکره 
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 "، اتحادیۀ انجمن های اسالمی دانشجویان UMSOبا یکدیگر به این نتیجه می رسند که با اجازۀ 

  .   را بوجود بیاورند" گروه فارسی زبان 
عبدالÆه توسلی، کریم خداپناهی، محمد عابد، محمد : آقای ناطقی توضیح داد که در ابتداء آقایان

ابراهیم فروهش، حشمت الÆه نیکخواه، سید علی ابریشمی، حسین نمازی، مصطفی حقیقی، مهدی 
دیگر اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان با کمک یک....نواب، صادق طباطبائی، جواد ساالری و

 United muslim students organization in (،" اومسو"گروه فارسی زبان وابسته به 
Europe, Persian group  ( که عالمت اختصاری آن)UMSO PG(بود، پایه ریزی کردند ،.  

می شوند و با وی ارتباط  با آقای دکتر بهشتی آشنا" اومسو" بعضی از آقایان فوق در نشست های  
بر قرارکرده، نظرات خود را با وی در میان می گذارند و از وی یاری و کمک می طلبند که ایشان هم 

البته در هامبورگ چند نفری که من آنها را در نشست . در حد امکان، قول مساعدت به آنها میدهد
با آقای بهشتی و مرکز اسالمی ... آقایان حبیب رحیمی، دکتر کارگشا و: ششم اتحادیه دیدم نظیر

  . هامبورگ رابطه داشتند
بعد از یکی دو نشست و فعالیت و شناسائی افراد، تعداد دیگری در شهرهای دیگر به آنها می پیوندند 

مزه، حمید بهشتی، ح، یزدان حاج )طارمی(جعفر نیکوئی، مهدی سردانی: که از جملۀ آنها آقایان
   .را می شود نام برد... ئب، تراب میر صادقی، وهمایون یاقوت فام، عباس تا

نگرۀ چهارم به اما از ک. و نشست برگزار می گردیدآقای ناطقی می گفت، تا نشست چهارم، هر سال د
، به آلمان آمدم، سه ماه ۱۹۶۹هنگامی که من در اگوست . بعد، قرار شد نشستها ساالنه برگزار گردد

، نشست پنجم اتحادیه، در ۱۳۴۸/خرداد/ ۳برابر با  ۱۹۶۹ی مه م ۲۶تا  ۲۴قبل از آن، در تاریخ 
او افزود که در تابستان همین سال، سمینار . دهکدۀ اشتاین هوده از توابع شهر هانور برگزار شده بود

نفری  ۱۵-۲۰آموزشی در مرکز اسالمی هامبورگ داشتیم که خیلی از آن استقبال نشده بود و حدود  
  .در آن شرکت داشتند

  
، ششمین نشست بوسیلۀ هیئت ۱۳۴۹اردیبهشت ۲۹تا ۲۶برابر ۱۹۷۰ماه می  ۱۹تا  ۱۶تاریخ در 

نواب، فروهش و طباطبائی برگزار گردید و من هم  بعنوان : مدیره اتحادیه که عبارت بودند از آقایان
 چون اولین باری بود که در چنین نشستی شرکت می کردم،. نمایندۀ انجمن کرفلد در آن شرکت داشتم

  .برایم بسیار جالب بود
افراد شرکت کننده، روابط و برخورد : در تمام طول مدت این سه روز همه چیز برایم تازگی داشت

آنها با یکدیگر،نوع سازمان دهی، ارتباط واحدها با هم و با اتحادیه، مسائلی که مطرح می شد، 
ا جای ممکن از نزدیک آشنا بشوم سعی کردم که با همۀ افراد شرکت کننده ت... همکاری با یکدیگر، و

ریز و درشت همه چیز برایم مهم . و آنچه را که می گذشت به دقت می نگریستم و به ذهن می سپردم
در زیربه . بود و در ذهنم اثر می گذاشت و هنوز هم بعضی از اثرات آن در ذهنم باقی مانده است

  :  آن برداشت کردم، می پردازمتشریح کم و کیف نشست ششم  از جهات مختلف و آنچه من از 
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۱۷ 
  فصل اول

  

  : تشریح نشست ششم 
  

نفر از واحدهای رسمی و غیر رسمی اتحادیه و تعدادی منفرد در آن  ۷۰-۸۰دراین نشست حدود 
آقای دکتر بهشتی نیز در . آقای ناطقی همۀ افراد شرکت کننده را به من معرفی کرد.شرکت کرده بودند

عنوان مشاور نشست، شرکت داشت و از برخوردها معلوم بود که در بین خیلی از بچه این نشست به 
در یکی از روزها، بهنگام صبحانه، بچه ها به شوخی در چای آقای بهشتی نمک . ها نفوذ دارد

  .ریختند، ایشان هم بدون آنکه به روی خود بیاورد، چای را با خنده نوشید
  
ت توسط هیئت مدیره، واحدها و نمایندگان آنها معرفی گردیدند و در روز اول، بعد از افتتاح نشس 

سپس . بعد از آن که اعتبار نامه نمایندگان به تصویب کنگره رسید و هیئت رئیسه کنگره انتخاب شد
گزارش کار ساالنه  قرائت گردید و بعد از سؤال وجواب و بحث در مورد گزارش کارکرد ساالنه، 

  . ق آراء به تصویب نمایندگان رسیدکارکرد هیئت مدیره باتفا
بعد از اینکه کمی استراحت داده شد، من و آقای ناطقی وقتی قدم به راهرو سالن گذاشتیم که به 

بعد از . محوطۀ بیرونی کاخ برویم، آقای دکتر بهشتی ما را دید و با ما به احوالپرسی پرداخت
اتحادیه ما را چگونه " و یا " ما را ببیناتحادیه :" احوالپرسی آقای بهشتی رو کرد به من و گفت

برداشت من در آن روز از بیان این . من هم پاسخی به ایشان دادم) یکی از این دو جمله"(یافتید؟
جمله، این بود که شاید آقای بهشتی می خواست به من بفهماند که ایشان تشکیالت اتحادیه را بوجود 

ه در گوشم طنین افکن بود و هیچگاه از یادم نرفت و این جملۀ آقای دکتربهشتی همیش. آورده است
بخصوص اتفاقی که در هنگام تصویب اساسنامه در روز آخر با دخالت جدی آقای بهشتی بوجود آمد 

  .، آن جملۀ ایشان، بیشتر در گوشم تداعی و ماندگار شد)۲(
  

ضمن صحبتهایش در : البته در حین نشست، جملۀ جالبی را گفت که من از آن درس و تجربه گرفتم
اگر ما یک جمع کوچکی داشته باشیم که در آن روابط اسالمی حاکم باشد و : پاسخ به سئوالی، گفت

به مردم و جهان بگوئیم، این است نمونه یک جامعه اسالمی که ما می گوئیم، اثری که این جامعه بر 
وصف اسالم نوشته شود  مردم و جهان بر جای می گذارد، بیشتر از نوشتن صدها کتاب است که در

  . واین برای من بسیار آموزنده بود و در من اثر خوبی بر جای گذاشت
که بوی  نوعی قدرت از آن به زد حین مصوبه اساسنامه از ایشان سر با وجود آن حرف و عملی که در

اق آقای به ایران رفتم به اتف ۵۴و۵۵می رسید، رابطه ام با ایشان بد نبود و حتی وقتی در سال  مشام
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باگرمی ما را تحویل گرفت و از کارهای ما . ناطقی به دیدار ایشان در منزلش در قلهک شمیران رفتیم

پرسید و بعضی از فعالیتهای خودش را که چهار شنبه ها جلساتی دارند و روی اقتصاد کارمی کنند و 
  .را برای ما توضیح داد...مشغول فیش برداری از کاپیتال مارکس هستند و

با گرمی از من استقبال کرد و مثل این . جددًا بعد از پیروزی انقالب، آقای بهشتی را مالقات کردمم 
از احوال همسرم و . می نمود که قبال� از وضعیت خودم و خانواده ام کامال� اطالع حاصل کرده است

من از این دقت  اولین فرزندمان عقیله که یکساله بود و در برلین متولد شده بود، با نام پرسید که
ولی هیچگاه آن جملۀ نشست از یادم نرفت و همیشه چنین احساس می . ایشان خیلی خوشحال شدم

کردم که ایشان شخص دیکتاتور مأبی است و به دنبال در اختیار گرفتن قدرت است و باید قدرت را 
  .در دست گرفت تا بتوان جامعه اسالمی را به سمت تعالی پیش برد

  
لمان آمدم، یکی دو سال بعد آقای بهشتی به ایران باز گشت اما در همین مدت کوتاه وقتی من به آ

که ) ۳(چنین برداشت کردم که ایشان در صدد یار گیری و بوجود آوردن سازمان و تشکیالتی است 
خودش در رأس آن قرار گرفته باشد و از مطالبی که عنوان می کرد، این مسئله را می شد از آن 

: د و در حقیقت خودش را در قلۀ رهبری ایران می دید و برداشت من از ایشان این بوداستنباط کر
سرمشقش و نمونه ای که در سر داشت، اسقف ماکاریوس، رئیس جمهور قبرس است که هم رهبری 

ایشان نیز برای آیندۀ خود چنین موقعیت و شأنی . سیاسی و هم رهبری مذهبی را در اختیار داشت
به گزارش نشست . اعمال و صحبتهایش چنین چیزهایی بر می آمد و یا برداشت می شد قائل بود و از

  . برگردم
   

ناطقی، : از کسانی که در این نشست شرکت کرده بودند و نامشان به خاطرم مانده عبارتند از آقایان
 مجددی، عقیلی، نیکوئی، طباطبائی، فروهش، نواب، یاقوت فام، خدا پناهی، کارگشا، رحیمی،

امی، نیکخواه، حاج سردانی، حمید بهشتی، میوه چی، عابد، محسن زاده، خطیر، کریم نیا، حاج بهر
   .... مزه، کیارشی، تائب، خجسته، میرصادقی، نمازی، کمالیان، سالخی وح
بعد از تصویب گزارش کمیسیونهای مختلف، می بایستی مسؤلین جدید نامزد و از طرف کنگره  

  .امور اتحادیه را بعهده بگیرند ادارۀ انتخاب، انتخاب شوند و بعد از
بعضی ها این و آن را . هنگامی که نوبت به انتخاب مسؤلین جدید رسید، کسی خود را نامزد نکرد

آقای بهشتی هم توصیه کردند که هر کسی خودش را متعهد . معرفی می کردند و آنها امتناع داشتند
قای کریم خداپناهی فشار آوردند که یکی از مسؤلیتها را به آ. بکند که یک دوره مسؤلیت را بپذیرد

بپذیرد که آقای بهشتی گفت که ایشان در گذشته مسؤلیت خودش را انجام داده است و چون در این 
سر انجام، آقایان طباطبائی و فروهش قبول . سال هم امتحان فیزیکم دارد، او را امسال معاف کنید

ان به کار خود ادامه دهند و نیکوئی به جای نواب مسؤلیت امور کردند که در سال جاری نیز کماک
  .مالی را پذیرفت
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افرادی که به عنوان نماینده انجمن در کنگره شرکت می کردند، می بایست : روال کار بدین منوال بود

بعد از بازگشت به شهر خود، گزارشی کتبی از عملکرد مسؤلین اتحادیه در سال گذشته و نتیجۀ 
را در مجمع عمومی انجمن خود به بحث بگذارند و سپس نظر کلی انجمن و پیشنهادهای آنها  نشست

  . را به اطالع مسؤلین جدید برسانند
نظر به اینکه من و آقای ناطقی نماینده انجمن بودیم و چند نفر هم بعنوان ناظراز انجمن در این   

پس جمع بندی گزارش نشست را من نشست شرکت داشتند، قرار شد با هم تبادل نظر کنیم و س
. این کار انجام شد و در انجمن نیز به بحث گذارده شد. برای استماع و بحث در انجمن تهیه کنم

  .سپس گزارشی از مجموع نظرات انجمن برای هیئت مدیره تهیه گردید و برای آنها ارسال شد
من است و خوشبختانه کپی چون این دو گزارش حاوی چگونگی کار اتحادیه و نشست و نظرات انج

عین گزارشها محفوظ مانده است، آوردن این دو گزارش، مرا از عنوان کردن مطالب دیگر بی نیاز می 
اما قبل از اینکه عین گزارشها آورده شود، الزم است که به یک نکته که در گزارش آمده اشاره . گرداند
  .بشود

افتتاح نشست و معرفی نمایندگان شرکت کننده سنت و روال کار نشست بدین صورت بود که بعد از 
در نشست و تصویب اعتبار نامه آنها، هیئیت رئیسه کنگره انتخاب می شد و پس از آن گزارش 
کارکرد هیئت مدیره قرائت و به بحث گذارده می شد و پس از پایان بحث، در مورد آن رأی گیری 

ای مختلف خط مشی و ارتباطات، مالی و بعد از ختم این کار، اعضای کمیسیون ه. بعمل می آمد
  .           انتخاب می شدند...انتشارات، اساسنامه، قطعنامه، کمیتۀ فلسطین و

پس از پایان کار کمیسیونها، مجددًا کنگره از تمامی نمایندگان تشکیل می گردید و پس از بررسی 
در این نشست پس از بررسی کار . گزارش کمیسیونها، در مورد  رد و یا قبولی آنها رأی گرفته می شد

کمیسیونهای مختلف، وقتی کمیسیون اساسنامه که آخرین کمیسیون بود به کنگره آورده شد و بحث و 
بررسی بر روی آن آغاز گردید، پس از تصویب چند بند از آن، آقای بهشتی که مشاور اتحادیه بود، 

دگان انجام دادند، مشکل از نظر آقای بهشتی روی یکی دو بند اشکال وارد کرد و با بحثهائی که نماین
وی آنقدر روی آن پا فشاری کرد که زمانی را که ما سالن در اختیار داشتیم رو به پایان بود . حل نشد

بدین علت برای حل مشکل، مادۀ واحده ای به تصویب . و هیچ راه چارۀ دیگری باقی نمانده بود
بعد از ذکر . نگرۀ دیگر به قوت خود باقی استم تا کاساسنامۀ مصوب کنگرۀ پنج: رسید که کنگره

  .این نکته به گزارشها پرداخته می شود
  

  گزارشها
  
  بنام خدا   گزارش نشست ششم اتحادیه انجمنهای اسالم در اروپا گروه فارسی زبان،" 



۲۰ 
ران قبل از اینکه گزارش نشست ششم اتحادیه را به سمع برادران عزیز برسانم، جا دارد که از براد

این نظر موافق . برای من جای بسی خوشبختی بود که توانستم در نشست شرکت کنم. تشکر کنم
حال تا چه حد سعی شده حمال خوبی برای این . برادران بود که این مسؤلیت را به دوش ما افکندند

  .بار باشم خود مطلبی است
وشبختانه برادران عزیز خ. سعی شد نظرات و خواسته های انجمن در نشست مطرح و تصویب شود

وظیفه ما را یاری کردند بطوری که عمال� کار ما سبک و قسمتهائی نیز بتصویب اتحادیه ] این[ناظر در
  . رسید

چون هدف همه یکی و آن هم حق است و نظر غیر حق در کار نبوده، با توجه به اینکه مسؤلیت 
لذا از . ذا خالی از اشکال نخواهد بوداشخاص در قبال کارهائی که بدیشان سپرده می شود نسبی و ل

برادران عزیز و بخصوص آنهائی که در نشست شرکت داشتند تقاضا می شود انتقادات سازنده و 
  .نظرات اصالحی خود را برای اصالح فدوی مطرح سازند تا سعی شود برطرف گردد

گردیده بشرح زیر  این گزارش که با فکر کوتاه و قلم شکستۀ اینجانب تدوین. اینک گزارش نشست
  :است

وضع عمومی  - ۴بررسی کار واحدهای تابعه  - ۳انتقادات و تقریرات بکار یکساله  - ۲کار یکساله  - ۱
کار کمسیونهای مختلف، مصوبات و پایان  - ۶وضع نمایندگان، مشاورین و نظار  -۵و روحیه نشست 

  .نظر کلی اخوی - ۷کار 
  :می شود خالصه کردکار اتحادیه را در یک سال گذشته بدین شرح  - ۱

  امور عمومی   - ۳) غیر مطبوعاتی -۲مطبوعاتی - ۱(فرهنگی - ۲مالی  - ۱:داخلی -الف
  ).  کار واحد فلسطین - ارتباطات با خارج و تبادل نظرها، د - ج( خارجی  - ب

سال گذشته وضع اتحادیه از نظر مالی رضایت بخش . قسمت اول امور مالی اتحادیه: داخلی -الف
به خوبی مشاهده می شود بطوریکه گفته  ۹ین امراز به تعویق افتادن مکتب مبارز شمارۀ ا. نبوده است

قبل از نشست حاضر بوده و فقط بخاطر نداشتن بودجه هنوز آماده نگردیده  ۹شد مکتب شمارۀ 
  . است

اول اینکه ایشان در مورد انتشار و چاپ مکتب . از گزارش مسؤل مربوطه دو نکته قابل ذکر است
این امر . بدینصورت پولی که مخارج آن می شود بر نمی گردد. ز زیاد از ضرر صحبت می کردندمبار

طبیعی بوده لذا زیاد از ضرر صحبت کردن این انعکاس را پیدا می کند و شاید بعضیها خیال می کنند 
هر مکتب : این را می شد باین صورت بیان کرد. اتحادیه بّقالی باز کرده  و در صدد سود و زیان است

اما قسمت اعظم آن که برای . مبارز به قیمتی که برمی داشت در اختیار اعضاء گذاشته می شد
آمریکا، کانادا و سایر کشورها ارسال می گردید و برای شناخت اتحادیه در خارج امری ضروری بود، 

  .ساً تأمین کندهدیه در اختیار آنان قرار می گرفته، از این جهت می بایست مخارج این مقدار را رأ
آقای مالی معروض داشتند که در طی سال گذشته برای من کامال� روشن نبوده که هر واحد باید . دوم

این را میشه گفت از بی . چقدر بابت حق عضویت، یک روز کار و در صد خرج ماهیانه پرداخت کند
ند که هر واحد چه مبلغ اتحادیه می توانست با یک ابتکار خیلی ساده مشخص ک. توجهی اتحادیه بوده



۲۱ 
باینصورت اتحادیه طی یک بخشنامه از تمام واحدها خواستار می شود که اسامی . باید پرداخت کند

اوالÎ برای . این کار چند فایده در بر خواهد داشت. اعضاء رسمی همراه با آدرسهایشان را ارسال دارند
ضای تابعه خودش بهتر آشنا میشود، ثالثاً ثانیًا با اع. اتحادیه کامال� مشخص می شود بدهی هر واحد

اگر غفلتًا عضوی که بوسیلۀ انجمن مطلع می شود از پرداخت بدهی خود تعلل ورزیده رأسًا تماس بر 
  .قرار کرده، در صورت کافی نبودن دالیل، با متانت خواستار پرداخت آن میگردد

  ]است[مطبوعاتی قسمت دوم کارهای فرهنگی که خود شامل دو قسمت مطبوعاتی وغیر
در این . در قسمت مطبوعات تهیه و پخش مکتب مبارز و جزوه های ایدئولوژیکی بوده که مطلعید

قسمت اگر عیب و نقصی مشاهده شده در وحلۀ اول مقصر اصلی واحد ها بوده اند زیرا کرارÏ از 
ول آن بفرستند، واحدها خواسته شده بود که نظرات اصالحی، ایرادات و انتقادات خود را برای مسئ

متأسفانه کمتر توجه شده بود فقط ما عادت کرده ایم، همه چیز را حاضر و آماده کرده و آن را هم به 
  .بهترین وجهی انتظار داریم بدون آنکه کوچکترین نظر مساعدتی داشته باشیم

 دوم غیر مطبوعاتی که تا حدود امکانات اتحادیه سمینار، کالسهای آموزشی و ترتیب جلسات
  .       سخنرانی داده شده بود

  .ارتباطات با خارج و تبادل نظرها - خارجی، ج - ب
در اینجا با کشورهای ایران، عراق، لبنان، مصر، اردن، پاکستان، آمریکا و کانادا، بلژیک، فرانسه و 

واضح است که برای شناخت، اصالح و پیوند برادری و اتحاد بین . جبهه های فلسطین بوده است
در رأس همه می توان تماس و تبادل نظر با مراجع .ن چنین ارتباطی الزم و ضروری بوده استمسلمی

. مجاهد را نام برد، بعد طالب علوم دینی و دانشجویان گروه فارسی زبان در کشورهای نامبرده
  . اتحادیه در این قسمت موفقیت قابل مالحظه ای کسب کرده بود

م شده، جمع آوری دارو و غیره، پخش جزوه های مختلف برای کارهای انجا. کار کمیتۀ فلسطین - د
شناسائی فلسطین و ملت آن، روشن کردن پیکار مسلحانۀ خلق فلسطین و تماس با دانشجویان 

در این مورد اتحادیه تقریبًا اواسط سال مسؤلی برای این کار تعیین نموده، شاید هم عللی . فلسطینی
در جواب نامه داشته است، شاید ممکن باشد خیلی مختصر داشته، بهر حال مسؤل آن هم کندی 

رویهمرفته زحماتی کشیده بود، با اینکه تازه کار بود، . بجواب نامه در اسرع وقت مبادرت ورزید
  .معذالک برای یک دانشجو قابل تحسین است

  .انتقادات و تقدیرات کار یکساله - ۲
ارخیلی خوب و بجائی بود معذالک در نشست محکم کاری در اعتبارنامه وین، از نظر تشکیالتی ک

نوشتن نامه ای که پول یک روز کار . می رفت که از جنبۀ تشکیالتی خارج و با دوستی حل شود
بحساب حق عضویت محسوب شود، برای مسؤل امور مالی کار بجائی نبوده و دیدیم که با تذکر باز 

  .هم رد شد
تشکیالت، دوستی و غیره . کمی دوستانه شده بود در مورد رعایت نظار به نشست میتوان گفت که

نمی شناسد و باید چنین باشد زیرا اگر بخواهیم کارهای یک سازمان را دوستانه حل کنیم نتیجه اش 
ما باید عادت کنیم که دوستی را به یک کار . بی بند و باری، توخالی و از هم پاشیدگی است



۲۲ 
روشن نبودن وضع ایاب و ذهاب برای شرکت . روشن استتشکیالتی راه ندهیم زیرا مضÄار آن کامال� 

در نشست، خیلی بهتر است که یک نفر نماینده یا ناظر قبال� بداند، ایاب و ذهاب و مخارجش به چه 
مشاهده گردید در . این کار را هم قبال� میشه پیش بینی و با یک محاسبه مشخص نمود. صورتی است

مواردیکه ذکر گردید، از دید شرکت کنندگان در نشست،  این مورد سر و صدا پیدا شد با وجود
رضایت و سپاسگزاری هویدا بود گرچه کار یکساله هیئت مدیره اتحادیه خالی از اشکال و نقص 

اظهار رضایت و تشکر از شرکت . نبود، معذالک گام بزرگی در پیشبرد اتحادیه برداشته بودند
  .کنندگان خود حاوی همین مطلب بود

هانور، تریر، گراتس، لئوبن، ورتسبورگ، : واحدهای تابعه عبارتند از. کار واحدهای تابعه بررسی - ۳
  .    کرفلد، کالوستال، آخن و وین که اعتبارنامه اش مورد تصویب قرار نگرفت

طبق مقایسه ایکه بوسیله اتحادیه انجام گرفته بود، . واحد هامبورگ و کلن برسمیت شناخته شده
. واحد ضعیف شناخته شده بودند ۲واحد دیگر متوسط و  ۵تس در درجۀ اول، واحد کرفلد و گرا

معیار این تقسیم بندی فقط بیشتر جنبۀ تشکیالتی و اینکه بموقع به نامه های اتجادیه جواب داده شده 
از آن در درجۀ اول نام برده ] ها[مشکالتی که واحد. بود، کار واحد ها کم وبیش نظیر یکدیگر بودند

  .و کنفدراسیون  UMSO: عبارتند ازبودند 
چون کنفدراسیون در شهرهای مختلف و . باز به هیئتی برای رسیدگی ارجاع گردید UMSOمسئلۀ 

در قبال واحدهای مختلف روش یکنواختی ندارد، بنابراین کار خود واحدها است که روش خود را در 
  .مت آمیز رفتار کنیم، خیلی بهتر استاگر ما بتوانیم با سایر سازمانها مسال. قبال آن مشخص کنند

اگر واحد . واحد ها اصوالÎ باید نشان دهند که ما دارای یک ایدئولوژی محکم و مؤمن بدان هستیم 
بجای اینکه قصد درگیری داشته باشند، خود را با نیروی ایمان مجهÄز سازند، شاید در اعضای 

فقط در صورتی ممکن است که یک یک اعضاء سازمانهای دیگر شوق به اسالم بیدار شود و این کار 
عمال� به آنچه در جلساتشان می گویند و بحث می کنند، مؤمن و عمال� نشان دهند که به آنچه می گوئیم، 

  .  این یگانه سالح جذب قلوب می باشد. تنها حرف نمی زنیم. عمل می کنیم
در این قسمت . وب بودوضع نشست از نظر تدارکات خیلی خ. وضع عمومی و روحیÄه نشست - ۴

باید از زحمات برادر عزیز مسؤل آن آقای حمید بهشتی و آقای ناطقی تشکر کرد که واقعًا زحمت 
مشاهده . کار هم در این قسمت خوب تقسیم شده بود، فقط خانمها از آن مستثنا بودند. کشیده بودند

ه ما هم مایلیم مثل برادران خود شد که در این قسمت نیز بانوان پیشقدم شدند و عمال� نشان دادند ک
مسلم است که اسالم جز در چند مورد کم اختالفی، آن هم بنا به حکمت آن قائل . بسهم خود کار کنیم

جز این سه چهار مورد، در طول حیات زن و مرد از نظر اسالم برابرهستند بنابراین ما . شده است
یم و اجازه ندهیم که آن قلب نازک و مملو از همه باید در زندگی خودمان، این برابری را رعایت کن

  .احساسات و محبت خانمها رنجیده خاطر گردد
یکی دیگر از کارهای مثبت نشست، تشکیل اولین جلسۀ بانوان اتحادیه که بوسیلۀ خودشان انجام 

با این حساب امید می رود در آینده این طبقه سهم بیشتری را کسب . گرفت قابل ذکر و تقدیر است



۲۳ 
رویهمرفته روح برادری و صمیمیت بین شرکت کنندگان حکفرما بود، جز در یک مورد که در . ندکن

  . قسمت بعد گفته می شود، در تمام قسمتها رضایت بخش بود
  
  :وضع نمایندگان و مشاورین - ۵

بطوریکه مشاهده گردید خیلی از واحدها افراد تازه کار خود را بعنوان نمایندۀ نشست به نشست 
این کار صحیح نبوده و . کرده بودند بدلیل اینکه آماده شوند و بیدار کردن روح مسؤلیت در آنها معرفی

برای آماده ساختن افراد جدید بعنوان ناظر خیلی بهتر است و ضرری هم متوجه اتحادیه نخواهد شد 
را رهبری در صورتیکه نمایندۀ نا وارد برای اتحادیه همین ضرر بس که نمی توانند کارهای مختلف 

  .این وضع در کمیسیونها خوب معلوم بود. کنند
برای افراد جدید بهترین راه آماده ساختن، شرکت در نشست یکی دو بار بعنوان ناظر کار بسیار 

ال اقل ناظر در هر نشستی تجربیاتی کسب می کند، خوب به چنین . خوب و عاقالنه ایست
لع بودن نوع مسؤلیت و طرز کار، وارد صحنه در مرحلۀ بعد با مط. سازمانهائی وارد می شود

این کار بمراتب بهتر از این است که به دلیل اینکه افراد وارد آماده شوند بعنوان . نمایندگی می گردند
مطلب دیگر اینکه آقایان نمایندگان توجه نداشتند این بود که در اواسط  کار، . نماینده معرفی کنند

دند بدون اینکه توجه کنند، شاید رفتن آنها نشست را از رسمیت نشست را ترک کرده و مراجعت کر
باید متوجه این نکته باشند، ] ها[واحد. علت این امررا باز مستقیمًا متوجه واحد می کرد. ساقط کنند

ترک . الاقل افرادی را بعنوان نماینده اعزام دارند که استطاعت ماندن تا اتمام کار را داشته باشند
ای جلسه ای را، این مفهوم را ندارد که یا برایش مطالب قابل قبول نیست و یا  کردن نماینده

اعتراضی نسبت به موضوعی دارد؟ اما خوشبختانه هیچکدام از اینها دیده نشد بنابراین فقط میشه 
  .گفت سرسری شمردن بوده است

  
  :و امÐا مشاورین

بطوریکه از آن مشاهده می شود باید در اینکه مشاورین افراد مطلع و واردی بودند شکی نیست و 
موضوع اصلی این است که آیا این مشاورین به مشورت . خبره باشند تا مورد مشورت قرار گیرند

مطلب قابل بحث و بررسی همینطوری که مشاهده گردید و از سیمای شرکت . اکتفا کردند یا نه؟
صرار می کردند که فالن مطلب باید در بعضی موارد ا. کنندگان هویدا بود، عمال� کار بر عکس بود

  . تصویب شود
این طبیعی است وقتی افراد کامال� خبره و . مهمتر اینکه اکثر وقت نشست را اینها قبضه کرده بودند

واردی در موضوعی سخن برانند، مسلم است که مجالی برای دیگران نمی ماند و اصوالÎ در دیگران 
ین مطلب را خوب میشد حس کرد و حتی اعتراضاتی هم ا. یک حالت یأس و نومیدی دیده می شود

اگر ما به این مطلب ایمان داریم که اتحادیه باید از هر جهت روی پای خودش ایستادگی کند و . شد
تنها به افراد خود متکی باشد، کار مشاور به ترتیبی که گذشت صحیح نبوده و غیر معقول است، چه 

  . ی اتحادیه را تغییر داده و به راهی که مایلند سوق داده شودبسا این امر باعث بشود که حرکت اصل



۲٤ 
کارشناس و مشاور الزم است آمÐا فقط برای مشورت، . امید است که در سالهای آینده اصالح شود

اگر هدف سازندگی افراد است، در صورتی جامه . آنهم در مواردی که راه حل عاقالنه ای میسÄر نشود
. افراد آن عمال� فکرًا کار کنند نه اینکه فقط منتظر دهان دیگران باشند عمل بخود خواهد پوشید که

بطوریکه اشاره شد با رویه ای که در پیش گرفته بودند برای دیگران این حس را بوجود می آورد که 
الزم نیست من فکر کنم، زحمت بکشم و اصوالÎحاال که اینها همیشه بهتر آن کارکردن را ارائه می 

عمال� این کار شد که اکثرًا به آنها نگاه می کردند و بدون فکر و . راین من فقط گوش میکنمدهند، بناب
  .کوشش در تمام زمینه ها استمداد می طلبیدند

. نظار اکثرًا جز چند نفری از اعضای اتحادیه بودند و فعاالنه در زمینه های مختلف شرکت داشتند
ر مورد یکی دو نفر از آنها شرایط ورودی خوب اجراء نشد به د. البته تا آنجا که اساسنامه اجازه میداد

حال هیئت مدیره را در بن . علت اینکه آقائی بدون اطالع، یکی دیگه را با خودش همراه آورده بود
بست قرار داده، قبول نکردن و قبول کردن هر دو ناصحیح، خالصه بقول خودمان دوستانه تمام شد 

کیالتی باشد و دقیقًا اجراء کنند، گر چه ممکن است در مرحلۀ اول ناخوش ولی باید اتحادیه واقعاً تش
پر واضح . همانطوری که در مورد عابد چنین شد. آیند باشد ولی بعد از مدت زمانی شیرین خواهد شد

است که در اجرای کامل یک مقررات عده ای ناراحت و دلخور می شوند و احیانًا کناره گیری می 
ا اگر اجراء شود مهم نیست و آن چیزی که برای اتحادیه احتیاج و ضروری می باشد تمام اینه. کنند

 در وحله اول کیفیت را باید مورد نظر قرار داد و نه. بنا بگفتۀ مرجع عالیقدر آدم است بله آدم همیشه
  . داشته باشیم بهتر از هزار همجوالرعاع می باشد تا آدم مؤمن ۵اگر ما حتی . کمیت

  
  .انتشارات و قطعنامه- خط مشی -اساسنامه - مالی: کمیسیونهای مختلف عبارت بودند از. کمیسیونها

کمیسیونهای مختلف برنامه ای را . کار تمام کمیسیونها بموقع انجام و تصویب گردید به جز اساسنامه
ان از آقای. برای سال آینده پایه ریزی کردند که بزودی در اختیار برادران عزیز قرار خواهد گرفت

اینان با وجود کارهای زیادی که در زندگی دارند و . طباطبائی و فروهش باید صمیمانه تشکر کرد
  . بسهم خود بار اتحادیه را بدوش کشیده بودند، باز هم در این سال مسؤلیت خطیر را تقبل کردند

مطالبی را با وجودی که نظر اینجانب در زمینه های مختلف درج شده بود، باز هم از دید خودم  - ۷
قبل از اینکه شرکت کنم، . این اولین بار بود که در نشست اتحادیه شرکت میکردم: ذکر می کنم

  .نسبت به اتحادیه طوری دیگر فکر می کردم و اکنون بعد از شرکت، نحوی دیگر
چیزی که برای من مهم بود، روح صمیمیت و برادری . اتحادیه برای من خیلی امید و آرزو بوجود آورد

مسؤلین . رادران عزیز بود که در این جامعه باصطالح متمدن و پیشرفته اثری از آن را نمی یابیمب
بطوریکه از دیگران استنباط کردم، با مقایسه . اتحادیه در سال قبل گامهای مهمÄی برداشته بودند

  .سالهای قبل اتحادیه در سال گذشته جهش خوبی بسوی کمال داشته است
رسید دخالت بیش از اندازۀ مشاورین در زمینه های مختلف بود که حتی این کار  اشکاالتی که بنظرم

معطل شدن بیش از اندازه در یک زمینه، این کار هم باعث این . باعث شد اساسنامه به تصویب نرسد
می شود که حتی در اواخر کار شرکت کنندگان منتظر بودند فقط مطالب را زود تصویب کنند بدون 



۲٥ 
برای پیشگیری باید اوالÎ هیئت . این مطلب در قطعنامه بچشم می خورد. بررسی شود اینکه بحث و

مدیره اتحادیه برای هر مطلبی وقت باندازۀ در نظر بگیرند، مهمتر از این، آنکه هیئت رئیسه نشست 
 در بدو امر کمی ایراد بنظر می رسد ولی نتیجه. اجازه ندهند بیش از آنچه در برنامه است اجراء شود

  .اش اینکه برای هر کاری به نسبت وقت بحث و بررسی میماند
نتیجه این کار در . خوب دیدیم که دراوایل کار خیلی پافشاری میشد و اکثر وقت را در بر گرفت 

مهمتر از آنچه تا بحال ذکر شد اجرای کامل . مراحل آخر کسر وقت بود و خستگی بیش از اندازه بود
واحدها برای پیشبرد کار و نزدیک شدن هر چه زودتر بهدف بمرحله مصوبات کنگره است که باید 

ما نباید خود را . برنامه های طرح ریزی شده که در اختیار واحدها قرار خواهد گرفت. اجراء گذارند
از . قانع کنیم به اینکه چه برنامه خوبی داریم بلکه موقعی نتیجه خواهد داشت که برنامه اجراء گردد

! ! آنچه را که ایدئولوژی ما الزم دارد عمل است عمل . افی تنها کاری ساخته نیستحرف و فلسفه ب
  )    ۴پیوست سند شماره  ."   (والسالم علیکم

گزارش فوق در مجمع عمومی انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از نکات مورد اتفاق، 
ومی نیز نزد اینجانب موجود گزارش مجمع عم. گزارشی تهیه شد وبرای هیئت مدیره ارسال گردید

است اما چون نکات اصلی آن همان نکاتی است که در گزارش نشست آمده است، از آوردن آن در 
  . اینجا خودداری می شود

چون در مطالب ذکر شده صحبت از مشاور و یا مشاورین به میان آمد، جا دارد که در همن جا در این 
  . مورد توضیحی داده شود

  

  دیهمشاورین اتحا
  

آقایان بهشتی، حبیبی و قطب زاده بعنوان مشاور در نشست ششم شرکت داشتند و بطوری که آشکار 
بود، اوالÎ آقایان فوق با عده ای از شرکت کنندگان از سالهای گذشته رابطه کاری و دوستی داشته و 

  .ثانیاً در نشستهای قبل و سمینارهای فرهنگی هم شرکت می کرده اند
یرسید که به علت دخالتهای زیاد آنها در امور اتحادیه، از جانب بعضی از اعضاء، چنین به نظر م

.  این مطلب در نشست کمی زمزمه و آشکار شد. ایراداتی غیر مستقیم به آنها وارد گردیده است
یکسالی بعد از این نشست آقای بهشتی به ایران مراجعت کرد و مسؤلیت مرکز اسالمی هامبورگ به 

گرچه آقای بهشتی به ایران رفت و به لحاظ ظاهردیگر دربین مجامع .  ی محول گردیدآقای شبستر
این مسئله بعدها و بویژه . اتحادیه نبود اما نفوذش در بین بخشی از بچه های اتحا دیه تداوم پیدا کرد

 نفری از اعضای نهضت آزادی که ۱۰- ۱۲، ۱۳۵۸بعد از پیروزی انقالب در ایران، زمانی که در سال 
بیشتر آنها از بچه های نهضت در خارج از کشور بودند، با صدور اعالمیه ای انفصال خود را از 

اسامی منفصلین از نهضت آزادی تا جائی که . نهضت آزادی به اطالع مردم رساندند، برایم آشکار شد



۲٦ 
ت فام، مهدی نواب، صادق طباطبائی، امیرناطقی، همایون یاقو: به خاطرمانده، عبارتند ازآقایان

  ...حسن حبیبی، محمد مهدی جعفری، عزت الÆه سحابی، کریم خدا پناهی و
که : ، به من اظهار داشت که آقای بهشتی صریحًا به ما گفت۱۳۵۹آقای ناطقی در گفتگوئی در سال 

تکلیف خود را باید با نهضت آزادی روشن کنید و بطوریکه بعدها زمزمه شد، بویژه آقای نواب و 
  . ل پیشبرد خط بهشتی در اتحادیه و این انفصال بوده اند، الÆه اعلمطباطبائی عام

به بعد در مجامع اتحادیه شرکت  ۱۳۵۱با انتقاد های آشکار و پنهان به کار مشاورین، آقای حبیبی از 
به بعد، نه بعنوان مشاور، هر از گاهی برای دیدار و احیانًا گفتگو با  ۵۲آقای قطب زاده هم از . نکرد

اینکه این آقایان به مجامع اتحادیه نمی آمدند، بدین معنا نبود . ن، به بعضی از سمینارها می آمددوستا
  .                  که دیگر با اتحادیه رابطه نداشته و یا با آنها مشورت نمی شده است

اده حتی در سالی که من یکی از اعضای هیئت مدیرۀ اتحادیه بودم و قصد داشتیم که نامه ای سرگش
انتشار پیدا کرد، من شخصاÑ به " رنجنامه نسل جوان" به علماء بنویسیم که این نامه تحت عنوان 

پاریس رفتم و با آقای قطب زاده مشورت کردم و چون موفق به دیدار با آقای حبیبی نشدم، از طریق 
برابر با  ۱۳۵۱/بهمن/۱۲نامه با ایشان مشورت شد که او هم نظر خود را در آن مورد، طی نامۀ مورخ 

  )۵پیوست سند شماره .(، برای هیئت مدیره ارسال کرد۱۳۷۳/فوریه/۱
، نه به عنوان مشاور و یا ۱۳۵۱در اینجا الزم است این نکته را تذکر بدهم که آقای بنی صدر تا سال 

اما سران و بعضی از اعضاء او را می شناختند و . عنوان دیگر در مجامع اتحادیه شرکت نداشت
منتشر ) هجری ۱۳۹۰محرم (، ۱۳۴۸که در زمستان  ۸سرمقالۀ مکتب مبارز شمارۀ . داشتند رابطه

 )موسوی - ا(شده است، از آقای بنی صدر است
   



۲۷ 

  چگونگی آشنائی با قطب زاده و بنی صدر
  

نگرۀ ششم شرکت کنم و آقایان قطب زاده و حبیبی را حضوری ببینم، آقای ناطقی قبل از اینکه در ک
بود که آنها از جبهۀ ملی سوم، مسلمان و افراد مطلع وکارآزموده ای هستند و با آقای بنی  برایم گفته

را " انتشارات مصدق" و کتابهائی تحت نام" خبرنامه جبهه ملی سوم"صدر و چند نفری دیگر،
  .منتشر میکنند

ان می آمد و هر شماره از خبرنامه ویا کتابی از انتشارات مصدق، که پخش می شد، تعدادی برای ایش
روزنامه ها و کتابها و سایر نشریاتی که تا آن . وی آنها را بین دوستان و اعضای انجمن توزیع میکرد

او توضیح داد که آقایان فوق در پاریس زندگی می کنند . زمان منتشر شده بود را در اختیارم گذاشت
لی سوم مشغولند و با و به تحصیل و فعالیتهای سیاسی اجتماعی و دینی در چهارچوب جبهۀ م

  .اتحادیه نیزهمکاری دارند
دکتر یزدی، دکترچمران، قطب زاده و دکتر تقی زاده، که در چهارچوب نهضت مقاومت ملی : آقایان

که رفتند  در دانشگاه تهران فعالیت سیاسی می کردند، برای ادامۀ تحصیل و مبارزه به خارج از کشور
  .هارم به انگلیس رفتسه نفر اول راهی آمریکا شدند ونفر چ

آقای بنی صدر هم که یکی از دانشجویان فعال جبهۀ ملی در دانشگاه تهران بود، در بحران نهضت  
یل راهی ، به زندان افتاد و بعد از آزاد شدن از زندان در همان سال برای ادامۀ تحص۱۳۴۲خرداد 

لندن تشکیل شد، بعنوان نمایندۀ ، در ۱۳۴۲نگرۀ کنفدراسیون که در دیماه فرانسه گردید و درسومین ک
در همین کنگره به اتفاق آراء به ریاست افتخاری کنگره برگزیده شد و سپس . دانشجویان شرکت کرد

برگزار گردید، غیابًا به عضویت هیئت  ۱۳۴۳در کنگره چهارم کنفدراسیون که در شهرکلن در دی 
اما بعد از آن از . پارسی را بعهده داشتو یک سالی هم مسؤلیت نامۀ )۴(دبیران کنفدراسیون در آمد 

  .کنفدراسیون کناره گرفت
آقایان فوق با همراهی دوستان دیگردر جبهۀ ملی دوم فعالیت می کردند تا اینکه بر اثر نامه نگاری ها 
با دکتر مصدق، اساسنامه جبهه ملی سوم روشن و تبیین گردید و پس از آن همگی، دست به تشکیل 

تا  ۳۰شماره . د و موجودیت آن را اعالن و همه را تشویق کردند که به آن بپیوندندجبهۀ ملی سوم زدن
ارگان جبهه، یکسال " ایران آزاد"مدیریت . شماره نشریه ایران آزاد، نشان دهنده این کوشش است۴۰

، در ۱۳۴۴آقای بنی صدر در خرداد . در اختیار دکتر شریعتی و یکسالی هم در اختیار بنی صدر بود
با پول رسیده از جانب جمال عبد الناصر بوده است  ۴۲خرداد  ۱۵طه با اتهامات رژیم شاه که قیام راب

 :پاسخ داد که چند فراز آن بدین شرح است" ایران آزاد"را با نوشتن سر مقاله 
  بگفتۀ او شخصی بنام . خرداد به زعم شاه و استعمار، تحریک ناصر است ۱۵"  

ریالی آورده و سازمان امنیت هم در خواب بوده  ۳۰ریالی و  ۲۰ناس جوجو چند میلیون تومان اسک
ریال تقسیم و آشوب بپا شده  ۲۵این پول میان پابرهنه و شکم گرسنه ها از قرار هر نفری !! است



۲۸ 
 ۲۵و اکنون ببینیم این ادعا چقدر حقیقت دارد؟ آیا مردم واقعًا از گلوله نترسیدند و در عوض . است

خرداد و ده روز اعتصاب در شهرها و  ۲۲فروختند؟ تحریک ناصر بود؟ اعتصاب ريال جان خود را 
هجوم از دهات بسوی شهر ها برای شرکت در قیام و قتل عام دویست دهقان ورامینی در پل باقر 

دستگاه شاه هیچکس را عامل ....آباد، پاسخ دندان شکن به ادعای شاه و دستگاه تبلیغاتی او است
به این ترتیب برای ناصر جز یک راه نمی ماند و آن معجزه بود، کمک گرفتن از  ناصر معرفی نکرد و

این روز نه روزشکست مجاهد بزرگ حضرت آیت الÆه خمینی، روز پیروزی او، ....جن و پری بود
 ۱۵. را داد و با جسارت بپاخواست" مرگ بر شاه دیکتاتور"روز پیروزی مردمی است که شعار 

کار و عناصر میانه رو و ضد گسترش را که مانع همگرائی نیروهای ملی  خرداد نیروهای محافظه
نشان داد که ... خرداد به کسانی که هم خدا و هم خرما می خواستند ۱۵. بودند، از صف بیرون راند

  ) ۵..." (باید قید تعهدات را از دست و پا برداشت و جنگید
ا مذهبی های درون جبهه که در داخل کشورایجاد همه با هم بودند تا اینکه اختالفات جبهه دومی ها ب
عمر جبهه ملی سوم از تأسیس تا جدائی، چندان . شده بود، به خارج سرایت کرد و به آن دامن زده شد

بیانگر کوشش همه جانبه همه با هم در جبهه ملی سوم   ۴۰تا  ۳۰ایران آزاد از شماره . طول نکشید
  .است

نگرۀ جبهۀ ملی سوم که در هامبورگ تشکیل شده ب اسالمی ها در کقطب زاده از جان سرانجام، آقای
بود، شرکت کرد و براثر اختالفاتی که بین گروه اسالمی و غیر اسالمی بوجود آمده بود، ایشان در آن 
کنگره، بدون اطالع و مشورت با دوستان خود، دفتر و دستک که دست اینها بود را به آنها واگذار 

  . شد کرده و از آنها جدا
گروه غیر مذهبی به جبهۀ ملی دوم باز گشتند و درگروه مذهبی، هرکسی مشغول تحصیل و کار خود 

، ۱۳۴۶بود تا اینکه به پیشنهاد آقای دکترعبد الصمد تقی زاده و گفتگو با یکدیگردر اواخر سال
آن در   توسط آقایان فوق  گرفته شد و اولین شماره " خبرنامۀ جبهۀ ملی سوم"تصمیم به انتشار

  )     ۶پیوست سند شماره  . (، انتشار پیدا کرد۱۳۴۷اردیبشت 
، در چار چوب جبهۀ ملی سوم با هم کم و زیاد "خبرنامۀ جبهۀ ملی سوم"بعد از تصمیم به انتشار 

همکاری و رابطه داشتند و در اروپا و بین مجامع اتحادیه، آقای قطب زاده آن را پخش میکرد و در 
در این دوران . داده می شد که ایشان مسئول تشکیالت جبهۀ ملی سوم است حقیقت چنان نشان

گرچه بعضی از آقایان ممکن است، بیشتر متمایل به نهضت آزادی ویا عضو آن بوده و بعضی دیگر به 
  .بود" خبرنامه" جبهۀ ملی، اما در ظاهر همه متحد و یکی بودند وارگان همۀ آنها 

ریات خود اتحادیه، انتشارات مصدق و خبرنامه جبهۀ ملی سوم را در بچه های اتحادیه عالوه بر نش
، بین طیف دانشجویان ۱۳۵۱تا خرداد سال . مجامع مختلف دانشجوئی توزیع و بفروش می رساندند

البته در . مسلمان، نشریه دیگری به جز خبرنامه و انتشارات مصدق، چیز دیگری وجود نداشت
آموزشی خود، کتابهائی را که از ایران رسیده بود، برای توزیع و  اتحادیه در سمینارهای فرهنگی و

وی در . فروش روی میزی می گذاشت و مسئول آن هم آقای عباس محسن زاده از انجمن آخن بود
به ایران سفر کرد و بطوریکه نقل شد گویا حامل نامه و اطالعاتی از جانب آقای قطب زاده  ۵۲سال 



۲۹ 
ساواک از این مسئله بو برده بود و در قطار تهران مشهد او را تعقیب و برای مجاهدین بوده است که 

  .دستگیر کردند و بوسیلۀ ساواک زندانی و شهید شد
  

، بدون ذکر نام صاحبان آن، از طریق پست "پیام مجاهد"، روزنامه ای بنام ۱۳۵۱ناگهان در خرداد 
ه دیگر به نشریاتی که تا آن روز بین برای تمامی اعضای اتحادیه و کسان دیگر ارسال شد و یک نشری

  . به توضیح آن در جای خود باز خواهم گشت. مسلمانان وجود داشت، افزوده گشت
  

  بعد از نشست ششم
  

، برگزار گردید و بطوریکه در ذهنم مانده، در پایان ۱۳۵۰خرداد  ۱۱تا  ۸نشست هفتم در تاریخ 
مسؤلین سال جاری انتخاب شدند و کنگره  نشست، آقایان نیکوئی، نمازی و یاقوت فام، بعنوان

در خانۀ جوانان  ۱۹۷۲می  ۲۰برابربا  ۱۳۵۱ادیبهشت/۳۰هشتم در تاریخ 
  .،برگزار شد)Escherhausen(اشرهاوزن

 Semesterزمستر  ۴- ۵از زمانی که درس را در دانشکده شروع کردم تا برگزاری کنگره هشتم  
کردم که با هر جان کندنی است، نه از درس و نه از من در تمام این مدت سعی . گذشته بود) ترم(

  .تقریباً تمام امتحانات را تا آن زمان داده بودم. کارهای اتحادیه وانجمن عقب بمانم
، او وقتی به  Günter یادم هست که در ترم اول و یا دوم، در شیمی آنالوتیک استادی داشتیم بنام

را شروع می کرد، در حین تدریس از خواص و  میرسید و در مورد آن درس ) Mn(عنصر منگان 
به این علت  بچه ها   .شگفتیهای این عنصرچنان به وجد میآمد که حالت رقص به او دست می داد

  .  گذاشته بودند Mnاسم او را آقای منگان 
اگر دانشجوئی از او تقاضای کمک میکرد حتی حاضر بود که . پر کار و کمک کن راستادی بود بسیا 

  .نزل خودش روز شنبه و یا یکشنبه به او کمک کنددر م
بردن کتاب هم به جلسۀ امتحان مجاز . در پایان زمستر در سالن بزرگی جلسۀ امتحان را برگزار کرد

برگه حاوی سؤالهای امتحان را پخش کرد و خودش در جلو سالن پشت میز کارش  نشست و . بود
  .د، آن را پاسخ بدهدگهگاهی هم بلند می شد که اگر کسی سوالی دار

چند نفر از بچه های ایرانی بدون دقت و سرسری وقتی دیده بودند که مثال� سئوال گفته است آهن  و 
یا مس، بدون اینکه دقت بکنند که سئوال چه چیزی را می خواهد، آنچه در مورد آهن و مس در 

  . کتاب توضح داده بود، عیناً رونویسی کرده بودند
هنگامی . ی نمرات را اعالن و به تابلو زدند، اسامی بچه های ایرانی در تابلو نبودپس از امتحان وقت

که دیدم اسم من نیست بسیار عصبانی شدم و همان موقع به دفتر ایشان رفتم و پس از سالم گفتم چرا 
نمرات ایرانی ها را به تابلو نزده اید؟ جواب داد به علت اینکه ایرانی ها تقلب و رونویسی 



۳۰ 
)Abschreiben (بدون آمادگی و فوت وقت همین حاال : من در جا با عصبانیت گفتم. کرده اند

  .امتحان بدهم)  mündlich(حاضرم شفاهی 
منظورم شما : بعد از اینکه اینطور دید و مشاهده کرد که من چقدر از این عمل عصبانی هستم،گفت 

این واقعه باعث شد که او . داد) gut(خوب رفت و ورقۀ امتحانم را آورد و در حضورم نمره. نبوده اید
در مورد وضعیت ایران از من سئوالهائی کرد و من بدانها پاسخ دادم ومتوجه شدم که از وضعیت 

  .کشورهای درگیر دیکتاتور و استعماراطالعی ندارد
در مورد حقوق بشر و نقض آن در ایران و اختناق و بی عدالتی و سانسور بطور عمومی با ایشان 

فتگو کردم و از او پرسیدم که چطور شما که یک آدم دانشمند و پرفسوری هستید از اینگونه مسائل گ
که ما به کار خودمان می رسیم و امور سیاسی را به دولت واگذار می : انسانی بی اطالعید؟ پاسخ داد

شما هم نسبت  بطور خیلی مالیم  به ایشان گفتم که. کنیم و من تمام وقت خود را صرف کارم می کنم 
به مسائلی که در نقاط دیگر می گذرد و بالهائی که بر سر مردم سایر کشورها میآید، نباید بی اطالع 

  .بعد از آن هم چند بار دیگر در خصوص ایران با من گفتگو کرد. باشید
  

ی در طول این مدت بدون استثناء در تمام سمینارهای آموزشی و فرهنگی اتحادیه و سمینار منطقه ا
چندین بار آخر هفته را به همراه آقای ناطقی و دوستان . و اصوالÎ هر جلسه ای که بود شرکت می کردم

  .دیگر به آخن و کلن برای شرکت در جلسۀ انجمن به آنجاها رفتیم
یکی از دفعات که امام موسی صدراز لبنان به آلمان و دیدار خواهر زاده اش آقای طباطبائی، آمده بود 

سید . ن جلسه ای را در مسجد بالل آخن برای سخنرانی ایشان ترتیب داد، به آخن رفتیمو انجمن آخ
موسی صدر تازه از سفر به لیبی باز گشته بود و نظر به اینکه تازه در لیبی توسط سرهنگ 

  . معمرالقزافی و چند ارتشی دیگر انقالب شده بود، سخنرانی در مورد انقالب لیبی بود
یبی و حتی یک دهه بعد قزافی بین دانشجویان و بویژه مسلمانان چون دم از اسالم در ابتدای انقالب ل

بعد از سخنرانی امام موسی صدر، از روی عشق وعالقه یکی . و حکومت اسالمی میزد، محبوب بود
از بچه ها پرسید آیا ممکن نیست که در لیبی غربی ها بوسیلۀ کودتا حکومت قزافی را ساقط کنند؟ 

زیرا اگر خارجی ها هم بخواهند در لیبی کودتا بکنند، بایستی به اتکای آدمهائی دست ! یرپاسخ داد خ
به این عمل بزنند اما چون شخصیت و یا چنین آدمهائی در لیبی وجود ندارد، کودتا امکان پذیر 

  .نیست
  

لمان، در در یکی از سفرهایش به آ. فکر کنم دو بار دیگر امام موسی صدر را در آلمان مالقات کردم
در . در شهر بوخوم، برایش جلسه سخنرانی گذاشته شده بود که من هم در آن شرکت کردم ۱۹۷۵سال

این جلسه در مورد لبنان و وضع شیعیان آنجا و فعالیتهایش و پایه ریزی مجلس اعالی شیعیان 
سفر می  اوکه به عنوان یک رهبر سیاسی و دینی شناخته شده بود، به اروپا و آفریقا. صحبت کرد

  .در لبنان بین همۀ طوایف آنجا  نفوذ داشت و مورد احترام بود. کرد
 



۳۱ 
از یک طرف، هر چه زمان به جلو می رفت، گزارش مسئولین در نشستها، اتحادیه را در حال 

هم به تعداد افراد شرکت کننده در سمینارهای آموزشی و . پیشرفت کمی و کیفی نشان می داد
ده می شد و هم هرسال یک یا دو واحد رسمی و یکی دو واحد غیر رسمی فرهنگی و کنگره ها افزو

اولین . به واحدهای اتحادیه می پیوستند واز طرف دیگراختالفات درونی بزرگترو بیشتر میگردید
اختالف، از بود و نبود مشاورین خارجی اتحادیه بوجود آمد و با وجودی که آنها از جهات مختلف به 

اندند، اما موجب اختالف نیز می شدند و با آنکه از مشاورت کناره گیری کردند، اتحادیه یاری می رس
اما چون هر شخص و یا گروه در داخل اتحادیه، یاران و دوستانی داشت، اختالف نیز تداوم پیدا 

  .میکرد
  

 بعد از این مسئله، روئوس اختالفاتی که در داخل اتحادیه می آمد و به آنها  دامن زده می شد، به
فعالیت آشکار سیاسی کردن و یا نکردن، جبهۀ ملی و نهضت آزادی، رفتن : ترتیب عبارتند بودند از

به داخل کنفدراسیون برای حمایت گروهی که در داخل کنفدراسیون از مجاهدین حمایت می کنند، 
موسی حرکت المحرومین و امام موسی صدر و جالل الدین فارسی ، مجاهدین و مبارزۀ مسلحانه، امام 

صدر و روحانیان خارج از کشور، روحانیان خارج از کشور و اتحادیه و دانشجویان مسلمان جدا شده 
  : که ریشۀ همۀ این ها به نظر من به چند مطلب زیر بر میگردد...از کنفدراسیون در آمریکا و

 . نهضت آزادی و جبهۀ ملی سوم- ۱
  .متبرداشت متفاوت هر کدام، از اسالم و آزادی و حکو - ۲
تذبذب و عجله در امور و سریع رسیدن به هدف و مطلق کردن مسئله ای متناسب با  زمان های  - ۳

  . مختلف
 .حسادت نسبت به یکدیگر و خود را شاخص نشان دادن - ۴
اختالفات فوق به مرور به داخل اتحادیه وارد و به اختالفات درونی که هر سازمانی دارا می باشد،  

در بخشهای آینده و در .  از نیروها در تقابل با یکدیگر به هدر می رفت افزوده می شد و بخشی
  .جاهای مناسب توضیح هر کدام از مسائل فوق خواهد آمد
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۳۳ 

  فصل دوم
  

  نشست هشتم 
  

 ۲۳تا ۲۰ا برابرب۱۳۵۱خرداد  ۲ادیبهشت تا /۳۱همانطوری که قبال� ذکر شد، کنگره هشتم در تاریخ 
من تا . ،برگزار گردید)Escherhausen(، به مدت سه روز در خانۀ جوانان اشرهاوزن۱۹۷۲ماه مه 

این زمان قریب به اتفاق همۀ اعضای اتحادیه و هوا داران آن را می شناختم و با بسیاری از آن ها 
  .  مراوده و دوستی بر قرار بود

آشکار کردن و یا نکردن از یکی دو سال قبل بین  اولین اختالف نظر که در رابطه با کار سیاسی
اعضای اتحادیه کم و زیاد وجود داشت، در این کنگره ساالنه  ظاهر گشت و دونظر متفاوت رو در 

  .روی هم قرار گرفت
  

  کار سیاسی کردن و یا نکردن؟
  

د، بحث بر این نکته در خور توجه است که وقتی گفته می شد، باید کار سیاسی آشکار کرد و یا نکر
دسته ای می . سراصل کار سیاسی نبود بلکه بحث بر سر چگونگی انجام فعالیتهای سیاسی بود

گفتند که ما نباید به آن دسته از کارهای سیاسی آشکار و علنی که ما را در برابر ساواک ضربه پذیر 
فعالیتهای علنی و  می کند، دست بزنیم و دستۀ دیگر می گفتند که ما باید نظیر کنفدراسیون، دست به

نمی شود . بنام اتحادیه بزنیم و رژیم شاه را هر چه بیشتر در انظار ملت ایران و جهانیان رسوا بکنیم
  .ما در اینجا نسبت به جنایاتی که رژیم مرتکب می شود ساکت و آرام بنشینیم

بعضی از . فعال بوددر آن سالها، کنفدراسیون در امور سیاسی وفعالیتهای افشاگرانۀ رژیم شاه، خیلی 
اعضاء اتحادیه در بعضی از شهرها، کم و زیاد در مجامع مختلف کنفدراسیون شرکت میکردند و اگر 
هم شرکت نمی کردند چون در دانشگاهها و مجامع دانشگاهی با هم ارتباط داشتند، مرتب به آنها 

هستند و ... مرتجع و نوک و نیش می زدند که مسلمانها عافیت طلب، منفعل، ترسو، عقب افتاده،
این فشار ها نیز در مجامع اتحادیه . بدین طریق آن ها را در فشارهای روحی و روانی قرار می دادند

  .خود را بروز می داد
             



۳٤ 
این نکته نیز قابل توجه است که در نشستهای ساالنه، شخصی به نمایندگی از انجمن آمریکا و کانادا 

مبارز خارج از کشور شرکت می کردند و گرچه اینان ناظر بودند ولی نظرات  و نیز گاهی از روحانیان
در هر حال نظر اینان در جمع، بی تأثیر . خودرا در موارد مختلف بیان می کردند اما حق رأی نداشتند

به یاد دارم که در نشست هفتم و یا هشتم آقای محمد منتظری از روحانیان بنام جوهری و از . نبود
آقای . مریکا آقای محمد هاشمی رفسنجانی که آن روز به او پدر گفته می شد، شرکت داشتندانجمن آ

محمد هاشمی رفسنجانی و یا شخص دیگری به نمایندگی انجمن آمریکا در رابطه با فعالیت سیاسی 
  :کردن و یا نکردن، نظر انجمن آمریکا را بدین شرح بیان کرد

ر سالیانی را به تهذیب و خود سازی و سالیانی به فعالیت انجمن معتقد است، همانگونه که پیامب
مخفی و سالیانی به تبلیغ آشکار پرداخت، ما باید ده سال به کار خود سازی، دهسال به تبلیغ مخفی و 

  ) .       نقل به مضمون(سپس ده سال به تبلیغ آشکار و فعالیتهای علنی و عملی بپردازیم 
را بر انگیخت و گفته شد که انجمن آمریکا به لحاظ کارهای عملی و  بیان این نظریه مخالفت اکثریت

  .سالی از اتحادیه اروپا عقب تر است  ۴- ۵فعالیتهای آشکار 
معضل فوق در نشست و در کمیسیون خط مشی بروز کرد و جدال چنان باال گرفت که عمال� کار کمیته 

ار در تاریخ اتحادیه، در حین کار خط مشی را مختل کرد و هیئت مدیرۀ اتحادیه برای اولین ب
کمیسیونها، تقاضای تشکیل جلسه نشست داد که آنهم نتیجه نبخشید ولی در حین استراحت، 

خط مشی را  ۲سردمداران هر دو گروه به نحوی که نه سیخ بسوزد و نه کباب، همدیگر را دیده و بند 
مشهور شد، به تصویب رسید که ، )Kompromiß "(کمپرومیس"با تبصره ای که در همانجا به بند 

  :و تبصره اش چنین است ۲بند . بعداً در حین عمل، مسئولین جدید با مشکالت فراوانی روبرو شدند
در مسائل (اتحادیه باید از در گیر شدن در اقدامات سیاسی و یا هر گونه موضع خاص سیاسی " 

  ".پرهیز کند) روز
ت لزوم با در نظر گرفتن همۀ جوانب نسبت به واحدهای اتحادیه می توانند در صور" - تبصره

رویدادهای روز بر طبق موازین اسالمی اعالن موضع کنند مشروط بر اینکه بر اسلوب دقیق و منطقی 
محتوای اقدام مذکور بایستی با اطالع و . و اسالمی و با مطالعه همۀ جوانب این رویدادها استوار باشد

یت اقدام مذکور و اتخاذ مواضع مذکور بعهده انجمن می مسئول. توافق هیئت مدیره صورت گیرد
چنانچه هیئت مدیره اقدام مذکور را مطابق با موازین فوق تشخیص نداد و با انجمن محلی به . باشد

  ".توافق نرسید، قضیه به هیئت مشاورین ارجاع میگردد
تشخیص داده نشد، چنانچه باز هم محتوای اقدام مذکور با موازین ذکر شده همآهنگ  - ۲" تبصره

  ." واحد پیشنهاد دهنده حق اقدام مذکور را ندارد
در این نشست با موافقت و همآهنگی هائی که در گذشته و سال قبل با انجمن آمریکا، انجام گرفته 

اتحادیه انجمنهای اسالمی : ارگان دو سازمان " مکتب مبارز"بود، تصویب شد که از این به بعد 
، ۱۵انجمن اسالمی دانشجویان در آمریکا و کانادا است و مکتب مبارز شماره  دانشجویان در اروپا و

، منتشر شده است و ۱۳۵۱/۱۹۷۲اولین شماره ایست که بعنوان ارگان دو سازمان در تابستان و پائیز
  :آمده است ۱۵به همین علت در صفحۀ اول مکتب مبارز شماره 



۳٥ 
  
  "یدالÆه مع الجماعة"

کانادا و بر طبق  -ت سازمانهای اسالمی دانشجویان در اروپا و آمریکابنا به احساس لزوم وحد" 
اسالم " تصویب هشتمین نشست ساالنۀ اتحادیه انجمنهای دانشجویان در اروپا، از این پس نشریه 

  ."      ارگان رسمی دو سازمان خواهد بود" مکتب مبارز 
بعنوان هیئت مدیره ) محمد جعفری( رنده در پایان کار کنگره، آقایان عباس تائب، حمید بهشتی و نگا

  .اتحادیه از طرف کنگره انتخاب شدیم
  

  هیئت مدیره و گردش کار اتحادیه
  

بعد از انتخاب شدن ابتداء، برای تحویل گرفتن اسناد و پرونده های مورد نیاز و مشورت با مسئولین 
یئت مدیره در جهت اجرای بعد از آن، ه. سال گذشته، جلسۀ چند ساعته ای با آنان برگزارگردید

مصوبات کنگره و چرخاندن چرخ اتحادیه در اولین  نشست خود، با هم تقسیم کار مجددی کردیم و 
قرار شد به دلیل اینکه آقای ناطقی یکی از اعضاء علی البدل هیئت مدیره در کرفلد بود و در آن زمان 

ولیت کار کمیته فلسطین و تمام امور در انجمن کرفلد چند عضو افغانی داشتیم، با کمک ایشان، مسئ
  .مربوط به پاکستان و افغانستان بعهدۀ من باشد

در همین جا از آقای ناطقی که در تمام طول سال در انجام مسئولیتم با من همراه وهمگام بود و در 
تمام امور از کمک و مشورتهای بی دریغش برخوردار بودم، تشکر می کنم و عاقبت محمودی را 

  .از خداوند مسئلت دارمبرایش 
  

. تبصرۀ آن ظهور کرد ۲و  ۲اولین اختالف بین هیئت مدیره، در رابطه با مصوبات خط مشی بند 
توضیح اینکه چندین اعالمیه بوسیله مسئول انتشارات بدون اینکه مسئولین دیگر را در جریان بگذارد 

مسئولین دیگر در جریان گذاشته  و با آنها مشورت کند، تکثیر و انتشار پیدا کرد و بعد از عمل،
باز انجمن آخن با اطالع و . با او صحبت شد که عملش مخالف اساسنامه و مصوبات است. شدند

تأیید مسئول انتشارات و امور فرهنگی و بدون مشورت با مسئولین دیگر، اعالمیه ای پخش کرد و 
  .بعد از پخش به ما اطالع داده شد

سئولین سابق و بعضی سران اتحادیه را درجریان عمل فوق قرار داد و مسئول امور مالی، مشاورین م
سخت در مقابل این عمل ایستاد وتا مرز تشکیل کنگره فوق العاده پیشرفت تا سرانجام با پا در میانی 
دیگران و با تشکیل جلسه هیئت مدیره و تماسهای حضوری و قرار تصمیم جمعی، این مسئله فیصله 

  ) ۶.(پیدا کرد
  



۳٦ 
ی از مهمترین فعالیت اتحادیه، در درجه اول فعالیت آموزشی و فرهنگی درونی بمنظور باالبردن یک

سطح اطالعاتی اعضاء انجمنها و هوا داران و یا سمپاتهای آن و در درجه دوم، شناساندن هدف و 
و فروش فعالیتهای اتحادیه به خارج از خود که این دومی از طریق انتشارات مختلف اتحادیه و توزیع 

آنها در مجامع مختلف دانشجوئی و غیره و برگزاری جلسات عمومی برای همه، در شهرها و 
روال کار تا نشست هشتم که من بعنوان . انجمنهائی که امکاناتی داشتند و از عهدۀ آن برمی آمدند، بود

  :عضوی ازمسئولین اتحادیه انتخاب شدم، بدینقراربود، که
سمینار آموزشی و تحقیقی سراسری و چندین سمینار منطقه ای برگزار  اتحادیه ساالنه حد اقل دو

میکرد که تا آن سال غالبًا سمینار آموزشی در مرکز اسالمی هامبورگ برگزارمی شد که مدرسین و یا 
تا آنجا که من بیاد دارم، دو سه . محققینی در زمینه های مختلف اسالمی، مسائلی را آموزش می دادند

در سمینارهای تحقیقی و منطقه ای . ی در مرکز اسالمی هامبورگ برگزار شده استسمینار آموزش
مقاالت و مطالبی که بوسیله اعضاء اتحادیه متناسب با مصوبات فرهنگی و انتشاراتی آن سال، تهیه 

  .شده بود مورد بحث و بررسی قرار می گرفت
  

  چگونگی دعوت از آقای بنی صدر
  

دعوت از اشخاص خارج از اتحادیه و موضوعات مورد بحث در آنها،  در مورد برگزاری سمینارها و
با توجه به مصوبات کنگره، هیئت مدیره عالوه بر اینکه در مورد چگونگی انجام کار، با توافق با 
یکدیگرعمل میکردند، با مشورت و تبادل نظر با مسئول کمیته فرهنگی، برنامه کار تنظیم می گردید 

  .در این دوره، آقای مهدی نواب مسئول امور کمیته فرهنگی بود. دو به اجراء در می آم
گوست  ۲۰( ۵/۱۳۵۱/ ۲۹وی در پاسخ نامه مسئول ارتباطات، آقای عباس تائب در تاریخ  ) ۱۹۷۲آ

  :می نویسد
در سمیناری که اتحادیه در حدود ژانویه مثل سالهای گذشته برگزار می کند یکی دو موضوع "...

تصاد اسالمی مطرح شود و در دو سه روز اول، برادران مقاالت را بخوانند و حکومت اسالمی یا اق
و یا .] صدر؟ ن[بحث شود تا اینکه اذهان همه آماده شود و دو روز آخر، آقای حبیبی یا بنی 

شبستری، در مورد مطالبی که از طرف برادران مطرح شده سخنرانی کنند و بحث شود و نتیجه این 
مۀ رفقا کار کرده اند و در سمینار هم مقاالت خودشان را خوانده اند و همگی می شود که از قبل ه

آمادگی بحث پیدا کرده اند و اگر یکی دو روز آخرش را به متخصصین اختصاص بدهیم پر ثمرتر 
  ) ۷پیوست سند شماره  ..."  ( خواهد بود

  
گوست/۲۲( ۳۱/۵/۱۳۵۱مسئول ارتباطات به کمیته فرهنگی در تاریخ  ، چنین  پاسخ می )۱۹۷۲/آ

  :دهد



۳۷ 
برادرمان آقای حبیبی جواب رد داده اند و آقای بنی صدر پیشنهاد : در مورد سمینار آموزشی -۱"... 

. از آقای شبستری هنوز جوابی نرسیده است. همین ماه یا بعد سپتامبر باشد ۲۵تا  ۲۰کرده اند که از 
و خوب که بعد از سمینار، این آقایان  حال صالح کمیته فرهنگی چیست؟ پیشنهاد شما سازنده است

در مورد سمینار صحبت کنند ولی یک مطلب می ماند و آن اینکه امسال بطور حتم آقای شبستری 
آنطور که پیداست نخواهد توانست در سمینار آموزشی شرکت کنند چون هنوز جواب نداده اند و لذا 

ی صدر که وقت دارند دراین تاریخ باال ذکر آیا موافقید از آقای بن. سمینارآموزشی نتوانیم گذاشت
دعوت کنیم در سمینار آموزشی شرکت کنند اگر .) ن. همین ماه یا ماه بعد سپتامبر ۲۵تا  ۲۰( شده

  )۸پیوست سند شماره  ..."  (آری در مورد چی؟ لطفاً هر چه زودتر جواب دهید
  

گوست/ ۲۵مسئول کمیته فرهنگی درتارخ  ،در مورد ۲۲/۸/۱۹۷۲مورخ  ، در پاسخ به نامه۱۹۷۲/آ
  :امور فرهنگی و تشکیل سمینار، نوشته

کمیته فرهنگی در مورد سمینارها و سمینار آموزشی نظرش همان مطالبی است که در نامۀ گذشته "...
اگر آقای شبستری حالش خوب بود و توانست در سمینار شرکت کند، مثل سالهای . نوشته شد

کنیم و در سمینار ژانویه اتحادیه از افراد صالحیتدار دعوت می گذشته سمینار آموزشی برگزار می 
کند که بعد از قرائت و بحث مطالب توسط رفقا مسائلی را درهمان زمینه بصورت آموزشی مطرح 

. " من فردا با آقای شبستری تماس حضوری خواهم گرفت و نتیجه را برایت خواهم نوشت. کنند
  )۹پیوست سند شماره  (
  

مسئول ارتباطات  ۱۹/۱۰/۱۹۷۲بطه مسئول کمیته فرهنگی در پاسخ به نامه مورخ  در همین را
  :نوشته است

سالم بر تو وبر همۀ تالشگران راه حق امیدوارم سالمت و موفق . برادر عزیز مسئول ارتباطات" 
ترا دریافت کرده و در جلسه کمیته فرهنگی مطرح نموده و اینک  ۱۹/۱۰/۷۲نامه مورخ  .  باشی

  .ت پاسخ می نویسمبرای
بر خالف آنچه نوشته بودی کمیته فرهنگی مسائل را تجزیه و تحلیل می کند و اگر پیشنهادی می  - ۱

اوالÎ ما برای واحد ها ننوشته ایم که سمینار قرآن برگزار . دهد بدون در نظر گرفتن همۀ جوانب نیست
و سمینار قرآن . دشان را بفرستندمی کنیم و اگر توجه کرده باشی فقط خواسته ایم که اشکاالت خو

تنها راهی بود که بنظر ما رسید در صورتیکه مقاله از واحد ها تهیه نشود و کسی حاضر نشود در 
سمینار آموزشی شرکت کند، ما کسی را برای سمینار آموزشی جز آقای شبستری و حبیبی که 

می دادیم که آقای حبیبی دعوت ما و از آنجاکه احتمال . شرکتشان در سمینار عملی باشد نمی شناسیم
را رد کند و آقای شبستری گفته است نمی تواند شرکت کند، لذا فکر کردیم سمینار آموزشی عملی 

  .اگر کس دیگری دارید که دعوت کنید بسم الÆه. نخواهد بود
 



۳۸ 
اه همانطوریکه میدانی موضوعات سمینار موضوعاتی هستند که احتیاج به مطالعه دارند و سه م - ۲ 

گذشته مصادف بوده است با تعطیالت و رفقا یا مسافرت بوده اند و یا کار میکرده اند و یا امتحان 
طبق نامه هائی . داشتند و عمال� فرصتی برای مقاله نبوده است و نباید انتظار زیادی هم از رفقا داشت

ه اش را تهیه کرده کمیته فرهنگی از واحد ها رسیده، یک واحد مقال ۳که درجواب بخشنامه شماره 
 . است، چها واحد نوشته اند بعلت تعطیالت نتوانسته اند مقاله تهیه کنند و بقیه هم جواب نداده اند

در درجه اول اگر . در هر صورت کمیته فرهنگی معتقد است که حتماً و حتماً سمینار برگزار شود - ۳
در درجه دوم اگر مقاله . رگزار میکنیممقاالت کافی از واحدها رسید سمینار را با مقاالت واحد ها ب

ای نرسید، سمینار آموزشی میگذاریم و لطفًا از همین االن برای حضرات شبستری و حبیبی و هر که 
در درجه سوم اگر مقاله ای نرسید و سمینار آموزشی هم امکان . را خودت می شناسی، نامه بنویس

 .نداشت، مجبوریم که سمینار قرآن تشکیل دهیم
ا معتقدیم که حد اکثر کوشش برای هر سه امکان انجام گیرد و طوری نباشد که مجبور شویم م - ۴

 . اصال� سمینار نداشته باشیم
اینکه چرا آقای شبستری نمیتواند در سمینار آموزشی شرکت کند ولی در سمینار قرآن می تواند - ۵

 )۱۰ره  پیوست سند شما."  (شرکت کند، مسئله ایست که باید از خودش بپرسی
  
،در جواب نامه مسئول ارتباطات مورخ ۴/۱۱/۱۹۷۲مجددًا مسئول کمیته فرهنگی نامه ای به تاریخ  

  :،در مورد سمینار نوشته  و متذکر شده است۳۱/۱۰/۱۹۷۲
هیچکدام در سمینار آموزشی نمی توانند شرکت . من با شبستری و حبیبی تلفنی صحبت کردم"... 

ن بودم و مفصال� با مسئول انتشارات صحبت شد و حاال هم برای تو می چند روز پیش در آخ....کنند 
نویسم، تا بحال از یکی دو واحد مقاله در زمینه حکومت اسالمی تهیه شده است و ما با مسئول 

مقاالت درزمینه . انتشارات تصمیم گرفتیم که سمینار اتحادیه را با مقاالت واحد ها برگزار کنیم
در ضمن از مظفری هم دعوت خواهیم کرد که اگر وقت دارد در سمینار حکومت اسالمی بود و 

  )۱۱پیوست سند شماره  ...."  (شرکت کند چون تزی در زمینه حکومت اسالمی دارد
  

نظر به اینکه بعضی ها به دالیل خاصی دعوت از آقای مظفری را صالح نمی دانستند و نطر خود را 
، مسئول کمیته فرهنگی را ۱۵/۱۱/۱۹۷۲طات در نامه مورخ به مسئولین اطالع دادند، مسئول ارتبا

،به مسئول ارتباطات چنین ۱۹/۱۱/۱۹۷۲در جریان امر قرار داد و ایشان در پاسخ در نامه مورخ 
  :نوشت

در مورد دعوت یک نفر برای سمینار، باید خدمتت عرض کنم که دعوت از مظفری هیچ "...
چطور دعوت آقای . واهم مقداری در این زمینه فکر کنیو از تو می خ. برخوردی با مصوبات ندارد

با وجود اینکه سابقه سیاسی مظفری مثل . حبیبی بی اشکال است ولی دعوت از مظفری اشکال دارد
در هر صورت هر طور خودت . دیگران نیست و دو سال پیش هم ایران بود و بدون دردسر برگشت

  ) ۱۲پیوست سند شماره  . "  (صالح می دانی



۳۹ 
  
نظر به اینکه با مکاتبات فوق بر ما مسجل شد که بدون ارائه دلیل قصد این است که از دعوت کردن  

آقای بنی صدر جلوگیری بعمل آید و چند نفری که رهبری آن را مسئول کمیته فرهنگی بعهده داشت، 
ود مخالف دعوت کردن آقای بنی صدر بعنوان مدرس در سمینار آموزشی بودند و برای مخالفت خ

تنها بهانه ای که می آوردند این بود، که چون ایشان سیاسی است، اوالÎ شرکت ایشان در سمینار یک 
عمل سیاسی است و این مخالف بند دوم مصوبه خط مشی سال جاری است و ثانیًا با شرکت ایشان 

نبود و در  دالیل فوق برای هیئت مدیره پذیرفتنی هر دو. زیر ذره بین ساواک می روداتحادیه بیشتر 
بمنظور حل . نتیجه هیئت مدیره برسر دعوت از آقایان بنی صدر و مظفری نتوانستند به توافق برسند

آن دو حکم، فوری . مشکل، هیئت مدیره بر انتخاب نظر دو حØکم از هر دو جناح توافق کردند
ری خواستار انتخاب شدند و طی نامه ای نظر آن دو را در مورد دعوت از آقایان بنی صدر و مظف

هر دو حکم، موافقت خود را با آقای بنی صدر اعالم کردند و آقای مظفری را صالح نمی . شدیم
  .دانستند

  
، به مسئول انتشارات و امور ۲۳/۱۱/۱۹۷۲آقای کریم خدا پناهی یکی از حکمین، در نامه مورخ 

  :فرهنگی، نظر خود را بدین صورت بیان داشته است
ران، آقایان بنی صدر و مظفری می توانم پیشنهاد بکنم که خیلی خوب در خصوص دعوت براد"... 

است قبل از تصمیم با برادران مشاور سابق اتحادیه تماس بگیرید و چون نظیر همین موضوعات در 
سال گذشته بود و حقیر و دو برادر دیگر همکارم بر این عقیده شدیم و پس از سئوال به این نتیجه 

ن افراد مورد نظر در حقیقت نه تنها مفید نمی توانست باشد بلکه امکان رسیدیم که دعوت از آ
دردسر هم داشت بشود و بهمین علت از شما تقاضا می کنم که خود و یا دیگر برادران مسئول با یکی 
گاهیش در باره دو برادر باال بیشتر است تماس بگیرد و بیشتر میتواند  از برادران مشاور سابق که آ

  .را ارزیابی کنید جریان دعوت
امÐا شخصاً معتقدم که دعوت آقای بنی صدر هیچ اشکالی ندارد و ایشان هم از نظر اخالقی و هم از 
نظر علمی، کامال� مورد اطمینان هستند و بدون شک ایشان خود توجه خواهند نمود که در سمینار 

طر این جریان را قبال� به فقط باید مطالب مربوط به سمینار مطرح شود و میشود برای اطمینان خا
ایشان یادآوری نمود و امÐا در مورد آقای مظفری با اطالعاتی که این حقیر دارد دعوت از ایشان را 
بجهت صالحیت اخالقی اشان مفید نمی دانم و امید است باین قسمت توجه می کنید و خیلی 

کنید شاید کمک بیشتری خوب خواهد بود که پرسش باال را از برادران مشاور سابق اتحادیه ب
که این حقیر با دعوت آقای بنی صدر " امید است که از مطالب باال کامال� روشن می باشد . باشد

  ).۱۳پیوست سند شماره  ."  (موافق ولی با آقای مظفری موافق نیستم
  

بدین ترتیب، مسئول ارتباطات از آقای بنی صدر برای شرکت در سمینار آموزشی تحقیقی بعنوان 
روز در خانه جوانان در نزدیکی شهرماینس  ۵، به مدت ۱۹۷۳درس، در سمیناری که در ژانویه م



٤۰ 
(Mainz, Bingenbrücke)دو روز اول به بحث و بررسی مقاالتی . ، برگزار شد، دعوت بعمل آورد

اصول پایه و " که از واحدها رسیده بود، اختصاص داده شد و سه روز بعد، آقای بنی صدر در مورد 
  .به بحث پرداخت" بطه های حکومت اسالمیضا

مطالب آقای بنی صدر، عالوه بر اینکه خود ایشان قبال� قسمتهای اصلی  آن را نوشته بودند، بجز  
پرسش ها و بحثهای شرکت کنندگان در سمینار و پاسخهای آقای بنی صدر مابقی را در اختیار 

نوار و حک و اصالح بر اثر اشکاالتی که  در حین پیاده کردن. داشتند، بر روی نوار ضبط گردید
پس ازپیاده کردن . ظاهرًا در ضبط  به وجود آمده بود، امکان انتشار فوری عمومی آن میسر نگردید

آنچه ظبط شده بود و حک و اصالح نهائی، سرانجام متن آماده شده توسط اتحادیه پس از یک سال و 
به زیور طبع آراسته " و ضابطه های حکومت اسالمی  اصول پایه"، تحت نام  ۱۳۵۳نیم، در تیر ماه  

 .    گردید
  :در اینجا الزم است که در مورد سانسور کتاب نکته ای را یاد آوری کنم

نمیدانم در ذهن آقای بنی صدر چه گذشته ویا چه اشتباهی رخ داده و یا تاریخ  چگونه در  -یکم
ایشان مشتبه شده است که به هنگام  چاپ مجدد ذهنشان جابجا شده و یا چگونه مسائل آن دوران بر 

اصول " که مطالبی را نیز بر آن افزوده اند و تحت نام ) در حقیقت سومین بار( کتاب در اروپا 
،آن را به چاپ رسانده اند، در مقدمه ای که بر کتاب نوشته اند، یاد ۱۳۷۱در سال " راهنمای اسالم 

  :آور می شوند
ی یافتن راه حل این مسئله ها، که درآن بسیارتراز بسیار از ایرانیان ساله برا ۳۰حاصل کوشش " 

کتاب خود نیز در پر حادثه ترین دورانهای تاریخ و . وغیر ایرانیان شرکت جسته اند، کتاب حاضر شد
نخست بحثی که برای سمیناری نوشته شده بود، پس از دو سالی : دوران تحول پر شتاب زیسته است

  ). ۷."(، خارج از کشور، منتشر شد۱۳۵۱ماند، به سال " سازمانی"که در قید سانسور
نوشته شده بود و " اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا" اوالÎ بحث برای سمینار - دوم 

" سازمانی"، برگزار گردید که ذکر آن گذشت و ثانیاً قید سانسور۱۳۵۱خود سمینار در دهۀ آخر دیماه 
البته می شود گفت، . بنی صدر عنوان کرده اند، گمان نمی کنم که در کار بوده استبه شکلی که آقای 

علت تأخیر حدود یکسال و نیم، مشکالتی بود که اتحادیه با آن روبرو بود و هم بر انگیخته شدن 
زیرا موافقین آقای بنی صدر و از .  حسادت در یکی دو فرد، کمی در تأخیر انتشار کمک کرده است

در نامه ای به مسئولین  ۵۶البته آقای بنی صدر در سال . نجانب مسئله را پیگیری می کردیمجمله ای
  . وقت اتحادیه، چنین مطلبی را عنوان کرده اند ولی به گمان من، حقیقت همانست که توضیح داده شد

ید و با دراین سمینار از آقای بنی صدر پرسیده شد که چرا تا بحال در مجامع اتحادیه شرکت نمی کرد
مکتب " اتحادیه همکاری نداشتید؟ ایشان پاسخ داد که چرا همکاری داشته ام و مقاالتی که در

موسوی چاپ شده است، از اینجانب بوده و بنا به در خواست هیئت مدیره چون  - شما بنام آ" مبارز
هم مستعار من یک آدم سیاسی شناخته شده ای بوده ام، بنام مستعار چاپ شده و درحقیقت این نام 

مقاالتی که تا آن زمان از آقای بنی صدر در . ( نیست و نام کامل من ابوالحسن بنی صدرموسوی است



٤۱ 
در " بعثت دائمی" ،۸در مکتب مبارز " از محرم تا محرم: " مکتب مبارز چاپ شده بود عبارتند از

 ). ۱۴ز در مکتب مبار" در جستجوی چهار چوبی برای اندیشه و عمل "  و ۱۳مکتب مبارز 
اینجانب محمد جعفری، برای اولین بار در همین سمینار حضوری با آقای بنی صدر آشنا شدم  - دوم

فقط از طریق آقای . و تا آن تاریخ ایشان را ندیده و نمی شناختم و هیچ رابطۀ قبلی وجود نداشت
. است" ه ملی سومخبرنامه جبه"ناطقی شنیده بودم که ایشان در پاریس و از نویسند گان و گردانندۀ 

اما چون دیدم که حقی از ایشان بی جهت پایمال میشود، ایستادگی کردم تا سر انجام به سمینار 
گرچه مباحث طرح شده در سمینار از جانب ایشان، مانند دیگران برایم بسیار جالب و . دعوت شدند

  .شت، رابطه خیلی نزدیکی فی مابین وجود ندا۵۲جذاب بود، معهذا تا نیمۀ سال 
دراین سال روال کار سمینار آموزشی و تحقیقی سراسری بهم خورد و در هم ادغام   گردید، بدین 
معنی که در یک سمینار یکی دو روز را به بحث و بررسی رساله و مقاله های اعضاء اختصاص داده 

می شد و یکی دو سه روزهم، مدرسین و یا محققین، موضوعات مورد درخواست اتحادیه را تدریس 
  . کردند و سپس روی آن مطالب بحث و بررسی بعمل می آمد

و بنام سمینار اقتصادی برگزار شد از آقایان بنی صدر و ۱۳۵۲ماه بعد در سال  ۴- ۵ کهسمینار بعدی 
  .شبستری دعوت بعمل آمد

 در این سمینار، آقای حسین نمازی یکی از اعضای اتحادیه، مقاله ای در مورد اقتصاد تهیه کرده بود
در " دو مقاله در بارۀ اقتصاد اسالمی" که مورد بحث قرار گرفت و سپس بصورت جزوه ای بنام 

  آقای شبستری در مورد . نشریه داخلی به چاپ رسید
  .مطالبی ارائه داد" نکات مثبت و منفی نهضت در ایران" 

آن، دو روز به  آقای بنی صدر در وجه اجرائی و چگونگی پیاده کردن حکومت اسالمی و برنامه عملی
برنامه سیاسی " بحث و پاسخ و پرسش پرداخت که بعد از پیروزی انقالب در ایران، تحت نام 

  .شد و منتشر به تیراژ وسیع چاپ" حکومت اسالمی
بعد از برگزاری این دو سمینار، آقای بنی صدر در بین اعضاء و سمپاتهای اتحادیه، با استقبال روبرو 

امر حسادت بعضی ها را علیه وی بر انگیخت به نحوی که در دومین و یا  شد و شاید از جمله همین
با این وجود و علیرغم اینکه . سومین سمینار، با تحریک چند نفری، عده ای، سمینار را ترک کردند

گهگاهی مخالفتهائی با ایشان می شد، آقای بنی صدر در بین تودۀ دانشجویان مسلمان درون و برون 
ا با استقبال  روبرو شد و جای خود را پیدا کرد و مرتب  همه ساله از وی برای اتحادیه، همه ج

شرکت در سمینارها و جلسات سخنرانی در شهرها دعوت بعمل می آمد و مقاالت مختلف ایشان 
  . بطور مرتب به چاپ می رسید همچنان در مکتب مبارز
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  اقدام به نقض مصوبه
  

مهدی : از شبها، تنی چند از برادران که از جملۀ آنان آقایاندر هنگام برگزاری سمینار اول، یکی 
نواب مسئول کمیته فرهنگی، مهدی سردانی و صادق طباطبائی با هیئت مدیره به بحث پرداختند و 
پیشنهاد کردند که اکنون به دلیل تصرف اوقاف و تعطیل حسینیه ارشاد بوسیله دولت، اوضاع فوق 

متنی هم در دست . وت را بشکند و دست به یک عمل سیاسی بزندالعاده است و اتحادیه باید سک
  .داشتند که خطاب به علماء بود و می گفتند که این متن آماده است و شما آن را منتشر کنید

بدین علت که انتشار آن متن توسط اتحادیه مخالف آشکار مصوبات بود، در آن جلسه، بحث و 
مگر خودتان نبودید که آن بند کذائی را با زور : د و ما گفتیمبررسی با هیئت مدیره به نتیجه ای نرسی

  به تصویب رساندید، حال خودتان میخواهید با دست هیئت مدیره آن را نقض کنید؟      ۹به  ۸و فشار
از اینکه چرا مسئولین در مقابل پیشنهاد آنها . گویا انتظار نداشتند که ما با آنان مخالفت کنیم 

آقای سردانی و نواب و بویژه  نویسنده متن، آقای سردانی به حدی عصبانی و . ایستادگی میکنند
اگر شما می خواهید هر کاری را هر موقع تشخیص دادید :" ناراحت شدند که یکی از مسئولین گفت

رنجنامه " باالخره آن متن با پروسه ای طوالنی بنام ." بکنید بهتر می بود خودتان مسئول می شدید
تشر شد ولی کسانی که خود  موجب به تصویب رساندن آن بند بودند، خود به  من" نسل جوان

نظر به اینکه در تاریخچه یکساله ای که در زیر می آید، از چگونگی . شکستن و نقض آن اقدام کردند
  .سخن به میان خواهد آمد،در اینجا به همین مختصر اکتفا می شود" رنجنامه نسل جوان "انتشار 

،به مدت سه روز برگزار کردیم و پس از انتخاب هیئت مدیره ۱۹۷۳ژوئن /۱۰در تایخ  کنگره نهم را
  .جدید امور اتحادیه  به آنان واگذار گردید
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  فصل سوم

 تاریخچه یکساله اتحادیه
  

، تصمیم گرفته بودند که تاریخچۀ اتحادیه را به ۱۹۷۷نظر به اینکه مسئولین وقت اتحادیه در سال  
، را جمع آوری و ۸-۹ر بیاورند، از اینجانب خواستند که تاریخ اتحادیه، در فاصلۀ نشست نگارش د

من هم به این خواست آنها پاسخ مثبت دادم و تاریخچه یکساله را همراه با نامه . به تحریر در بیاورم
ای نامه و تاریخچه، گوی. ای برایشان فرستادم و یک نسخه از آن را نزد خود محفوظ نگاهداشتم

مشکالتی است که ما با آن روبرو بودیم و ذکر آن در اینجا مرا از گفتن  مطالب دیگر در این مورد بی 
  :و اما نامه.  نیاز می کند

                                   
  هو
  .برادر گرامی مسئول ارتباطات خارجی   سالم بر شما و همه بندگان صالح خداوند"

همانطوریکه قرار بود من : غرض از تحریر. جمع موفق و پیروز باشیدامید است در اصالح امور 
، با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیارداشتم و نیز آنچه ۸- ۹تاریخچه اتحادیه را در فاصله نشست 

در تمام این تجزیه و . را که خود من در عرض این یک سال برداشت کرده بودم بر روی کاغذ آورم
تمام هدفم این بود . این بود که مطالب ذکر شده منطبق با امور واقع عینی باشد تحلیل، سعی من بر

که اتحادیه را آنطور که بوده است و نه بگونه ای که ما دلمان می خواهد و یا در تصور خویش داریم 
تا برای کسانی که قصد پیشرفت و یا اصالح و جبران کمبود ها را دارند، بهتر بتوانند . تحلیل گردد

عوامل را بشناسند و با شناختی عینی از یک سازمان، اشکاالت را برطرف نمایند تا سازمان بتواند 
نیروی محرکه خویش را نه در برخوردهای داخلی که از بین بردن سلطه های فرعونی بکار برد و 

 ممکن است که این تحلیل آن چیزی نباشد که. بکوشد تا همه را بسوی امامت توحید رهنمون شود
  ".امید آنکه مفید افتد. مورد نظر بوده است و این نیز خالی از نقص نیست

  
  ).۱۴پیوست سند شماره  "  ( ۲۲/۹/۱۹۷۷برادر شما   

  
  
  
  
  

  بنام خدا



٤٤ 
  
  ): ۸-۹در فاصله نشستهای "  ( تاریخچه یکساله اتحادیه" 
  

که این سازمان  منظور از تاریخچه یکساله اتحادیه تجزیه و تحلیل، روابط و وقایع عینی است
برش یکساله اتحادیه جدا از گذشته اش نبوده، و در ساختمان آینده آن نیز سهم ( درعرض یکسال 

تحلیل امور واقع عینی آنطور . با آن روابط و وقایع دست به گریبان بوده است)  بسزائی داشته است
  :به ما امکان می دهد) خارج از ذهن ما ( که هستند 

دهنده سازمان و اینکه این اجزاء در چه نسبتهائی با هم ترکیب می شوند و  شناخت اجزاء تشکیل
  .برخورد نیروها چگونه است؟

 .شناخت ساخت سازمان و نظام آن خارج از تصورات و شناختهای ذهنی، آنسان که هست
 .شناخت برآیند نیروها یعنی نیروی محرکه در چه جهت و مسیری است

 )چه معادی را در انتظار خواهد داشت؟ ( سید؟ باالخره بچه سرمنزلی خواهد ر
نشان دادن نقاط قوت و : شناخت درست مسائل و روابط فوق مترتب نتایجی است که از جمله

دراین ). میزان و نسبت آن( ضعف، تقابلهای کاهنده نیرو در سازمان، نارسائیها و توحید نیروها
ها و ضعفها جهت تکمیل و اصالح آنها و نیز  صورت است که می توان با برخوردی انتقادی به کمبود

  . ی سازمان را به حد اقل ممکن رساندسو کردن نیروها کوشید و ضربه پذیرهم
این تقسیم بندی صرفًا بخاطر این . برای بهتر نشان دادن امور، آن را به اجزاء مختلف تقسیم می کنیم

ی قرار بگیرند و این تقسیم بندی بدان است که امور و پدیده های عینی بهتر در حیطه شناسائی علم
معنا نیست که این امور و روابط از هم مجزا بوده و بر هم اثری ندارند و یا از این قسمت تا قسمت 

  :    دیگر مرزی مشخص موجود است
    

  :ساخت نشست هشتم -الف
بمنزلۀ  نشست که تشکیل شده ازنمایندگان واحدهای اتحادیه وعالیترین مرجع صالحیتدار و - ۱

در آنجاست که برنامه یکساله و خط مشی آن در طول این یکسال تعیین می . شریان حیاتی است
  .ساخت و ترکیب این نشست و تصمیمات متخذه آن دنباله روند گذشته اش می باشد. گردد

خود این مطلب تحلیل جداگانه ای الزم ( واقع آن است که خود اتحادیه یکپارچه و هم بافت نیست
و در نتیجه بجای اینکه نیروها همسو شوند و توحید .) د و از حوصله این مقال خارج استدار

  . جویند، قسمتهائی از آن بتقابلهای کاهنده تبدیل شده و در اصطکاک داخلی تلف شده و می شوند
این برخوردها و درگیریها که خود حاصل روابطی است که از اجزاء این پدیده بوجود آمده، قوام و 

و گهگاه این برخوردها که چیزی جز حاصل ضعفها و بیماریها نمی تواند باشد، ( وام پیدا کرده است د
اجماالÎ اینکه این در گیریها و تضادها عمدتًا به دو شکل .) صورت شرعی تکامل به خود گرفته است

  :زیر تبلور پیداکرده است



٤٥ 
خالف کارهای سیاسی علنی و جبهه موافق کارهای سیاسی و جبهه گیری علنی با رژیم ایران و م

  . گیری مستقیم در رابطه با رژیم
موافق و مخالف این دو خط مشی مختلف را بصورت دو دسته، دو گروه و یا هر چه بنامیم، دو طرز 

اجزاء تازه وارد نیز گاهی به این قطب و گاهی بآن سوی قطب در نوسان بوده . تفکر در آورده است
  :کهآنچه مهم است این. اند

بانیان این دو طرز تفکر سالیان دراز خود حامل این طرز تفکر بوده، روی همین اساس بسته به اینکه 
روابط دوستی، همکاری، همشهری، همدرسی، فامیلی، هم ( اجزاء با کدام گروه رابطه ای حسنه تر

کی دو سال قبل به این اختالف فاز که ی) ۸.( داشته، بهمین نسبت نیز نزدیکتر بوده اند...) انجمنی و
اینطرف در اتحادیه خودنمائی کرده و هر روز شدت می گرفت تا اینکه در نشست هشتم به نقطه اوج 

  .خودش رسید و بثمر نشست
. محصول آن بصورت تصویب مصوبه ای است سرا پا ضد و نقیض که در جای خود تحلیل خواهد شد

جزاء سازنده آن چه نیروهائی را در طبیعی است چنین اختالفی شدید در یک سازمان مابین ا
نشستی که از یک چنین نیروهای متخالف تشکیل می شود، . برخوردهای داخلی تلف نمی کند

  ).و گاه دو جهت مختلف( نیروئی است که امامت آن فاصلۀ زیادی با خط عدالت توحید دارد
اگر بخواهیم واقع بین تر و نمایندگان نشست که در واقع حامل این دو پیام و یا طرز تفکر بودند و 

دور از هر گونه قضاوت قبلی باشیم، مشاهده می شد که با تغییر و یا تعدیل یک سر قطب، خود 
ناگفته نماند کسانی هم ( بخود بالفاصله در افراد، نمایندگان و نظار نزدیک باین سر نیز پیدا می شد

  :نتظار کهو تجلی می کرد و گاهی هم به حالت ا) بودند فاقد این عمل
این بدان معنی نیست ( باالخره در این جدال، رهبران این دو طرز تفکر چه رأی نهائی اتخاذ می کنند

گاهانه انجام می شده است خیر بلکه یکی بعلت اینکه اتحادیه فاقد روشی بوده که ! که این اعمال آ
گران بر ما حاکم بوده، خود ما اجزایش را فعÄال و متفکر بار نمی آورد و ثانیاً چون نظام ارزشی سلطه 

  .)نیز در برخوردهایمان کم و بیش آن روش را بکار برده ایم
همانطوریکه ذکر شد دو طرز تفکر کامال� رو در رویهم در جریان بوده است، مسلمًا نشستی که - ۲
در اینجا موازنۀ مثبت و . اجزاء تشکیل می گردد، یک نشست توحیدی نمی تواند باشد] چنین[از
دیگر مقصد باجماع فکر رسیدن کمتر است بلکه نظر، تقویت جبهه است که . فی توأمًا وجود داردمن

بتواند مسائل را بر گونه آن طرز تفکر به تصویب برساند و عینًا نشست چنین ساختاری متناقض را 
  . داشت

م موقعی که در نشست هشت: برای روشن شدن از مثالهای فراوان به ذکر یکی از آنها قناعت می کنم
بحث در کمسیون خط مشی بود، جدال چنان باال گرفت که عمال� کار کمیته خط مشی را مختل کرده 
بود بطوریکه هیئت مدیرۀ اتحادیه برای اولین بار در تاریخ اتحادیه، در حین کار کمیسیونها، تقاضای 

صویب شود و بعد تشکیل جلسه نشست داد تا اولین بند خط مشی در امور سیاسی در خود نشست ت
مهم آنکه جلسۀ نشست نیز پس از یک جر و بحث به نتیجه . از آن کمیسیونها بکار خود ادامه دهند

نرسید و استراحت اعالم شد، در حین استراحت سردمداران همدیگر را دیدند و بقول معروف بتوافق 



٤٦ 
با هم " ( کمپرومیس"ن با که نه سیخ بسوزد و نه کباب و بقول یکی از برادرا: رسیدند که کاری کنند

توانستند کار نشست را ادامه دهند و بدین لحاظ آن بند معروف شد به بند ) کنار آمدن
  ).مصوبات خط مشی ۲بند ). ( Kompromis)"(۹(کمپرومیس"

محصول یک چنین اجتماعی تصویب اساسنامه و مصوباتی است که در زمینه های مختلف حامل 
ت نشست هشتم یک ساخت کامال� متضاد و نا همآهنگ دارد که در مصوبا. تناقضات گوناگون است

بحث را جهت روشن شدن . قسمتهای سیاسی، فرهنگی، انتشاراتی، بخوبی مشاهده می گردد
  : تناقضات و رو در رو قرارگرفتن این دو قطب در همه جا ادامه می دهیم

  :مصوبات و تضادهای آن - ۳
  :ات اشارت خواهد رفتدر این قسمت به یک چند از این تناقض

  :مصوبات در زمینه خط مشی -الف
اتحادیه موظف است برای شناختن " در بارۀ بینش سیاسی و ایدئولوژیک بند یک متذکر است که 
  ."حقایق اسالمی به اعضاء خود بینش سیاسی و ایدئولوژیک بدهد

ت سیاسی و یا هر گونه موضع اتحادیه باید از در گیر شدن در اقداما: " که می گوید ۲این بند با بند 
  .در تناقض آشکار است." پرهیز کند) در مسائل روز(خاص سیاسی 

اینکه چگونه می شود بینش ایدئولوژیک و سیاسی داد ولی از هر گونه موضع و عمل سیاسی 
: خودداری کرده معلوم نیست، زیرا شناخت اسالم بعنوان ایدئولوژی بدون عمل امکان پذیر نیست

همیشه، دوش بدوش هم هستند، قرآن سراسر بیان این مطلب است که عمل از علم می  فکر و عمل
  .آید و علم از عمل و ابداً از هم تفکیک پذیر نیستند

خود اتحادیه بعنوان سازمان مادر نبایستی کوچکترین موضعی داشته باشد، اما تبصره ای به این بند 
منهای در بر گیرنده اتحادیه در مسائل سیاسی روز اضافه میکند که در ظاهر حق خود مختاری به انج

واگذار می گردد ولی در باطن تبصره طوری فرمول بندی شده که برای انجمن، باین سادگیها میسر 
  : تبصره یک می گوید. نیست

واحدهای اتحادیه می توانند در صورت لزوم با در نظر گرفتن همۀ جوانب نسبت به رویدادهای " 
زین اسالمی اعالن موضع کنند مشروط بر اینکه بر اصلوب دقیق و منطقی و اسالمی روز بر طبق موا

محتوای اقدام مذکور بایستی با اطالع و توافق . و با مطالعه همۀ جوانب این رویدادها استوار باشد
. مسئولیت اقدام مذکور و اتخاذ مواضع مذکور بعهده انجمن می باشد. هیئت مدیره صورت گیرد

ئت مدیره اقدام مذکور را مطابق با موازین فوق تشخیص نداد و با انجمن محلی به توافق چنانچه هی
  .نرسید قضیه به هیئت مشاورین ارجاع میگردد

چنانچه باز هم محتوی اقدام مذکور با موازین ذکر شده همآهنگ تشخیص داده نشد، واحد  - ۲تبصره 
  ." پیشنهاد دهنده حق اقدام مذکور را ندارد

  :تبصره با بندهای یک و دو در تضاد و حتی با خودش نیز در تناقض آشکار استاین دو 
خود سازمان هیچ نوع جبهه گیری سیاسی نباید داشته باشد، در عوض واحدهای وابسته به آن  - ۱ 

در واقع قصد بر این بوده که . می توانند نسبت به مسائل و رویدادهای سیاسی موضع داشته باشند



٤۷ 
ر واحدی از واحدهای اتحادیه کاری کرد و خالف شئونات اتحادیه بود، بحساب که اگ: برسانند

حال چطور می شود یک  عضو از یک سازمان را خارج از سازمان و عملش . اتحادیه گذاشته نشود
  .بحساب سازمان نیاوریم، نمی دانم

ی شد اگر توافق هیئت بهتر بود پرسیده م. اگر واحدی اقدام کرد، باید با توافق هیئت مدیره باشد - ۲
مدیره در کار است و در واقع آخرین نظر، نظر هیئت مدیره است و او کسی است که آخرین مرحله 

پس چرا نباید ! باید تشخیص دهد که محتوای اقدام عمل با موازین ذکر شده تطابق دارد یا خیر
توافق چه معنی می تواند اگر مسئولیتی در کار نباشد، پس این . مسئولیت آن بگردن اتحادیه باشد؟

  داشته باشد؟
مسئولیت اقدام بعهده انجمن محلی است، با وجودیکه انجمن مسئول است اما بدون توافق هیئت  - ۳

که در موقع کار : مدیره، اعمال غیر ممکن می گردند آیا اتحادیه را نمی شود به شتر مرغی تشبیه کرد
  .مرغ است و در موقع غذا شتر

شود که چگونه بندهای یک و دو بکنار، قسمتهای مختلف این دو تبصره، خودشان به عیان دیده می 
: که می گوید ۲باز می رسیم به همان بند : نکته در خور توجه اینکه. در تناقض آشتی ناپذیر هستند

که " کمپرومیسی" اتحادیه نباید در گیری سیاسی داشته باشد و وارد عمل سیاسی شود  و این بود آن
و تبصره های آن ضایعاتی ببار آورد که در موقع خودش شرح داده خواهد  ۲این بند . بال� یاد شداز آن ق

  .شد
اشکال تنها در خط مشی نبوده، بلکه در تمام زمینه های دیگر نیز اثرات این تعدد هویت دیده می 

ست، بلکه شوند، بطوریکه اندر یافت شد جریان، جریان برخورد عقاید و آراء در یک جوÐ سالم نی
  .بکرسی نشاندن آنست، نه رسیدن به توحید فکر و عمل

  :مصوبات فرهنگی - ب
چرا که در اینجا چهار چوبی را برای مطالعه : این قسمت نیز با بندهای خط مشی در تضاد است

سیستم حکومت در اسالم و اقتصاد، مطالعه تاریخ کشورهای اسالمی، : مشترک در نظر می گیرد
این چهار . تحقیقات در مسائل فوق با کشورهای اسالمی بخصوص فارسی زبان تطبیق مطالعات و

ظاهرًا بحث از یک مطالعه است ولی اگر مسئله جدی تلقی . چوب با آن بندها در برخورد است
شود، چه مسئله ای موضع گیری آن صریحتراز طرح حکومت در مقابل سلطه های فرعونی است؟ 

حکومتهای طاغوتی و فرعونی نمی شود حکومت اسالمی را مطرح حقیقت آنستکه بدون برخورد با 
  .قصد بهم بافتن یکسری ذهنییات خارج از مسائل مبتال به مردم باشد: کرده اال اینکه

تعیین گشت و بطوریکه بعداً تفصیل " سیستم حکومت اسالمی"در نشست، موضوع مشترک مطالعه 
حال این . مشخص شد" حکومت اسالمی"قی نیز داده خواهد شد، برای سمینارهای آموزشی و تحقی

مسئله مطرح می شود که آموزش این نظام چگونه بدون برخورد با نظام شرک ممکن می شود؟ در 
  . مورد سمینار و تضادش با خط مشی در جای خود خواهد آمد

حکومت "ی البته اینکه اتحادیه نباید در گیری سیاسی داشته باشد و بعد به اتفاق آراء مسئله آموزش
ون مرکز اسالمی هامبورگ خود از ود، شاید بدین خاطر بوده است که چتصویب می ش" اسالمی



٤۸ 
در قسمت مصوبات . مطرح کردن حکومت اسالمی به نحویکه درگیری ایجاد کند برکنار می ماند

  . فرهنگی
کمیته بمنظور شرکت وسیع اکثریت اعضاء اتحادیه در کالسهای آموزشی، : سمینار آموزشی -۳" 

  ....."فرهنگی کوشش می کند که با توجه به امکانات مرکز اسالمی هامبورگ و تعطیالت مشترک 
تا جائی که من به خاطر دارم دو باری که سمینار آموزشی در مرکز اسالمی هامبورگ داشته ایم، در هر 

ضاء بطور وسیع نفر شرکت کننده نداشته است، حال چطور این دفعه، اع ۲۵دو بار، هر دفعه بیش از 
شرکت خواهند کرد؟ مهم اینکه مرکز اسالمی بهر دلیل از درگیری و جبهه گیری سیاسی پرهیز می 

واضح است که وقتی از طرف این مرکز و با امکانات آن کالسهای آموزشی ترتیب داده شود، که . کند
مسئله . ت کرده استهمانطوریکه تا امروز رعای. آموزش بدهد طبعًا این اصل را رعایت خواهد کرد

آموزشی آخراالمر شکلی بخود گرفت و از هر عمل سیاسی، سیاسی تر شد و محتوای دیگری پیدا 
  .کرد

  :در زمینه انتشارات بیک بند قناعت می شود - ج
به منظور تحقق بخشیدن به رشد بینش سیاسی و اجتماعی : " مصوبات انتشارات می گوید ۲بند 

کوشش کند که در هر شماره اسالم مکتب مبارزحتی المقدور یک مقاله  اعضاء، مسئول انتشارات باید
با توجه به این بند باید مکتب مبارز یک سر مقاله ." شامل تجزیه و تحلیل مسائل جاری درج شود

نظر نشست این بود که مسائل جاری ایران ( شامل تجزیه و تحلیل مسائل جاری داشته باشد
با توجه به این بند . روشن است که با بندهای دیگر نمی خواند ، بدون کوچکترین توضیحی)بخصوص

( تجزیه و تحلیلی از حادترین مسئله جاری ایران را در بر داشت  ۱۵بود که در مکتب مبارز شماره 
۱۰ .(  

  : مصوبات در زمینه اساسنامه - د
زمینه نیز دو  مصوبات جدیدی که در اساسنامه وارد شده است خالی از اشکال نبوده و حتی در این

ممکن است کسانی موافق این ( نوع طرز تفکر و یا بهتر بگویم دو گروه مشخص دیده می شوند 
، در اساسنامۀ یک سازمان اسالمی )مطلب نباشند ولی امور واقع این مطلب را تأیید می کنند

  :بندهائی را بعنوان اساس کار خود قرار می دهد که تضاد آشکاری با اسالم دارد
هیئت مدیره می تواند از ناظرانی که از روی عالقمندی و فقط برای کسب اطالع " - بند ب: ۲۳ ماده

نشست می :" و در تبصره همین بند می گوید) ۱۱.( میل به شرکت در نشست را دارند دعوت کند
ما در اسالم جائی نداریم ." تواند از ناظر دعوت شده در صورت لزوم تقاضای کسب اطالعات بکند

سی حاضر باشد و مسائلی مطرح شود و حق اظهار نظر نداشته باشد ولی اتحادیه با تصویب این که ک
  .بند و تبصره آن را عملی می کند

نا گفته نماند که این بند و .  حال چرا دعوت می کند و بعد می گوید دم فرو بندند، خود مسئله ایست
حادیه بوده ولی شرایط عضویت آن را تبصره، فقط مربوط به کسانی می شود که مورد اعتماد ات

  . این دو تیپ را در همه جا می شود دید). نه برای نظار عضو(نداشتند
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برای اینکه دست مشاورینی که در خارج ازاتحادیه بودند ولی مورد اعتماد و همکاری می کردند بطور 

ر اتحادیه بوده د" امامت" کامل قطع گردد، بندی را به تصویب رساندند که خود مبین نقض اصل
  :است
برای آنکه واحد بطور کامل در جریان و در رهبری اتحادیه قرار داشته باشند از هر واحد  -۴۷ماده 

خود این بند مبین این مطلب است که در ." یک نفر بعنوان مشاور هیئت مدیره انتخاب می گردد
  ).وضوع تحلیل جداگانه ایستبوده یا نبوده م( گذشته، واحد ها در جریان کار اتحادیه نبوده اند

که از یکی دو سال قبل زمینه ( فقط بخاطر قطع دست مشاورین خارجی بود] بند[اصل تصویب این 
ولی باز با فشار آن طرف قطب، تبصره ای دیگر برای همین بند ) و مقدمات آن را فراهم کرده بودند

ب اطالع از افراد صالحیتدار هیئت مدیره می تواند در مواقع ضروری برای کس:" تصویب می شود
در عین حالیکه دیده می شود این بندها و تبصره ها ." غیر عضو برای پیشبرد کار اتحادیه استفاده کند

و با توجه به روح نشست ضد و نقیض هستند و مخالف اصل توحید و امامت ولی دو جریان را 
  . بخوبی از درون آن ها می شود مشاهده کرد

ان که تا حدی از قبل بعلت زمینه ای که وجود داشت از یکطرف و قاطع و محصول این دو جری
و معموالÎ حل مسائل را از طریق ( صریح برخورد نکردن بمسائل برای کسانی که امکاناتی داشتند

، تصویب اساسنامه و مصوباتی شد که سراپای آن تضاد و تناقض و در )کدخدا منشی صالح می دانند
  .ریح و آشکار با اسالمبسیاری جاها مخالف ص

  :انتخاب هیئت مدیره- ۴
همانطوریکه قبال� نیز معمول بوده است، با دو برادری جهت مسئولیت ارتباطات داخلی و خارجی و 
انتشارات و امور فرهنگی صحبت شده بود و تا حدی رضایت آن ها را نیز جلب کرده بودند ولی با 

وبات، برادری که در واقع نامزد ارتباطات داخلی و توجه باین تضادهای آشکار در اساسنامه و مص
که نظر خود من بر :" خارجی بود، از انتخاب شدن ابا داشت و حتی در جلسه صریح و آشکار گفت

  ."خالف این چیزهائی است که تصویب شده است
ر نظ( با وجود پافشاری که شد که کارهمین است که تو دراینجا بتوانی مخالف نظر خودت عمل کنی 

بماند و چطور ممکن است کسی که نظرش درست است بخودش اجازه دهد که ! درست است یا خیر
  ).بر خالف فکر درست خود عمل کند

برادرمسئول انتشارات و امور فرهنگی تقریبًا راضی شده بود، امور مالی هم که طبق روال گذشته و 
و هر کسی باشد می تواند انجام ) ۱۲ (حال مسئله ای نبوده، گفته می شد که امور مالی کاری ندارد

می خواند، خود " مسئولین در قبال نشست مسئولیت مشترک دارند:" چطوراین مطلب با اینکه. دهد
  .بهتر می دانید

برادر نامزد مسئول ارتباطات بقدری پافشاری کرده و کس دیگری حاضر نشد که وقت تمام شد و ما 
در کافه، جلسه چند ساعتی ادامه یافت . رًا راهی کافه ای شدیمرا از خانه جوانان بیرون کردند و اجبا

و بعد از قربان و صدقه رفتن ها، آن برادر علیرغم مخالفت خودش با مصوبات، حاضر شد که 
انتشارات و امور فرهنگی نیز به همین منوال انتخاب شد و برای . مسئولیت را بپذیرد و پذیرفت
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نها و مسئول انتشارات از یک شهر علت آنکه یکی از آ( پیدا شد امور مالی هم فی المجلس دو نامزد

ودند و بجهت این تضادها و ضد و نقیض ها، در مصوبات ترس از اینکه اگر هر دو از این شهر ب
. ( ،آن دیگری برای امور مالی انتخاب گردید)انتخاب شوند، هر طور که می خواهند عمل می کنند

  ).خاب شده بودندچون در کافه انت.یره کافه ای شدندت مدواین هیئت مدیره مفتخر به هیئ
خوب نمی شناختند و از نظر ساخت ] را[مسئولین انتخابی نیز با هم همآهنگی نداشتند و یکدیگر

یک هویت نمی دادند، گرچه بعدها و در اواخر سال تا حدی بیک هویت مشترک رسیده بودند، ولی 
و قسمت اساسی آن بخاطر آن بند کذائی و بعضًا بحاطر این  پس از گرفتاریهای زیادی بود که بعضًا

بعد از انتخاب، هیئت مسئولین قبل، کار را به مسئولین جدید واگذار . بافت ناهمآهنگ بوجود آمد
  .کردند و اینان با اینهمه ناهمآهنگی در همۀ زمینه ها، شروع بچرخاندن چرخ اتحادیه کردند

  :                       توجه به موقعیت و درک نشست هشتم چگونگی اجراء مصوبات نشست با - ۵
عالوه بر تضادها در اساسنامه و مصوبات ناهماهنگ بودن و یا بهتر بگویم نشناختن هیئت  -الف

، موجب شد که اولین گرفتاری و برخورد داخلی بین هیئت مدیره شروع شود و ]را[مدیره یگدیگر
مهمترین مسئله ای که . ن دیگر را در برخوردهای داخلی تلف کندمدتی وقت و نیروی آنها و نیز کسا

از مهمترین آن دانست، بعنوان مثال نمونه ای ] را" [تکروی" این برخوردها را بوجود آورد می شود 
چند باری اعالمیه ای وسیله یکی از مسئولین تکثیر و انتشار : آورده می شود" تک روی"از آن 

یکی از واحدها می خواهد بمناسبت . ر مشورت می کرد که بکند و یا نکندیافت، تازه با مسئول دیگ
  :برادر مسئول چنین می گوید. نفر از مجاهدین، اعالمیه ای منتشر کند ۵شهادت 

با مسئول ارتباطات تماس گرفتم و ایشان با این کار مخالفتی نداشت، بهر جهت امیدوارم که با " 
  )۱۳." ( عه در آخن پخش شدمتن آن مخالف نباشی زیرا همین جم

روز جمعه اعالمیه پخش می شود ولی تبادل نظر و مشورت کردن که بشود و یا نشود به بعد موکول 
برادری از مسئولین سخت . این کار یکی دو بار تکرار شد یعنی مشورت بعد از وقوع عمل. می گردد

، نشست فوق العاده ای را ضروری در مقابل این کار ایستاد و قضیه تا جائی پیشرفت که نزدیک بود
کند تا باالخره بعد از درگیریها یی و تماسهای حضوری بیشتر، این اشکال برطرف شد و تقریبًا این 
پدیده توحیدی تر گشت و تا حدی بر قرارهائی که باید کار را جمعی تصمیم بگیرد و انجام دهد باقی 

  .مانده شد
  

باز گرفتار آن ) آموزشی و تحقیقی( یه در زمینه سمینارهابرای به تحقق رساندن مصوبات اتحاد - ب
این بار از یکطرف هیئت مدیره در داخل با خودش . کذائی و برخورد دو جریان عیان است] ی[بندها

و از طرف دیگر با مسئول کمیته فرهنگی در مورد چگونگی دعوت افراد در سمینار آموزشی و 
  .تحقیقی اختالف نظرهای شدید موجود بود

در سمیناری که اتحادیه در حدود ژانویه  - ۲: " در این مورد مسئول کمیته فرهنگی پیشنهاد میکند
مثل سالهای قبل بر گزار می کند یکی از دو موضوع حکومت اسالمی و یا اقتصاد اسالمی مطرح شود 

روزهای آخر  و در سه روز اول برادران مقاالتشان را بخوانند و بحث شود تا اینکه همه آماده شود و
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( و یا ش .) ن. آقای بنی صدر است( موسوی - و یا آ.) ن. منظور آقای حسن حبیبی است(آقای ح 

در مورد مطلبی که از طرف برادران مطرح شده سخنرانی .) ن. اقای محمد مجتهد شبستری است
و در  کنند و بحث شود و جمعبندی شود و نتیجه این می شود که از قبل همۀ رفقا کار کرده اند

سمینار هم مقاالت خودشان را خوانده اند و همگی آمادگی بحث پیدا کرده اند و اگر دو روز آخرش را 
  )۱۴."( به متخصص فن اختصاص بدهیم پر ثمرتر خواهد بود

موسوی پیشنهاد کرده بودند  - از آنجا که آقای ح جواب رد برای شرکت در سمینار داده بود و آقای آ
ماه سپتامبر باشد وقت دارند، و موضوع نیز بهتر است یکی از  ۲۵- ۲۰ت یا ماه او ۲۵تا  ۲۰از 

مطلب حکومت و یا اقتصاد اسالمی باشد و چون معلوم بود که آقای ش شرکت نخواهد کرد، مسئول 
موسوی که وقت دارند  -ارتباطات از مسئول کمیته فرهنگی پرسیده بود که آیا موافقند که از آقای آ

  ه باشد؟وزشی شرکت کنند و اگر آری موضوع چه دعوت بعمل آید تا در سمینار آمدر تاریخ ذکر شد
اگر آقای ش حالش خوب بود و توانست در سمینار : " در جواب، مسئول کمیته فرهنگی می گوید

شرکت کند، مثل سالهای گذشته سمینار آموزشی را برگزار می کنیم و اگر نه اصال� از سمینار آموزشی 
یم و در سمینار ژانویه اتحادیه از افراد صالحیتدار دعوت می کنیم که بعد از قرائت و صرفنظر می کن

  )۱۵." ( بحث مطالب رفقا، مسائلی را در همان زمینه بصورت آموزشی مطرح کنند
تا . موسوی با ایشان مخالفت می شود - مشاهده گردید که با وجود حاضر بودن و شرکت کردن آقای آ

 ۱۹۷۲اکتبر  ۲۲باز مسئول کمیته فرهنگی در تاریخ . سمینار صرفنظر گردد جائی که حتی از خود
که شرکتشان در سمینار عملی باشد نمی شناسیم و از آنجاکه  - و ش - ما جز آقای ح:" می نویسد که

هم گفته است نمی تواند شرکت کند لذا  - دعوت ما را رد کند و آقای ش - احتمال می دادیم آقای ح
باز ." اگر کس دیگری دارید، دعوت کنید بسم الÆه. ر آموزشی عملی نخواهد شدفکر کردیم سمینا

در هر صورت کمیته فرهنگی معتقد است که حتمًا و حتمًا بایستی : " کمیته در همان نامه می گوید
االت واحدها ی از واحدها رسید سمینار را با مقدر درجه اول اگر مقاالت کاف. سمینار برگزار شود

ی را می گذاریم و لطفاً از همین آالن اگر مقاله ای نرسید سمینار آموزش در درجه دوم. کنیم برگزار می
  )۱۰پیوست سند شماره  ." (برای حضرات ش و ح و هر که خودت می شناسی نامه بنویس

: " مسئول کمیته فرهنگی در نامه ای بمسئول ارتباطات اظهار می دارد ۱۹۷۲نوامبر  ۴باز در تاریخ 
ل از یکی دو واحد مقاله در زمینه حکومت اسالمی تهیه شده است و ما با مسئول انتشارات تا بحا

مقاالت در زمینه حکومت اسالمی . تصمیم گرفتیم که سمینار اتحادیه را با مقاالت واحدها برگزار کنیم
خواهد بود و در ضمن از مظفری هم دعوت خواهیم کرد که اگر وقت دارد در سمینار شرکت کند 

  )۱۱پیوست سند شماره  " (در زمینه حکومت اسالمی دارد" تزی" چون او
آن روز . موسوی دعوت کرد - در هر صورت نباید از آ] که[از خالل این مکاتبات و تماسها بر می آید 

دلیل دیگری دارد نمی دانم و آیا این ( دلیل می آوردند که چون او سیاسی است نباید شرکت کند 
که نباید کسی در سمینارها شرکت کند و منظور  ۱۲بندی و تصویب آن در نشست  اصرار با گذراندن

  )موسوی بوده است، در رابطه است؟  - نیز آ
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در مورد دعوت افراد به سمینارهای اتحادیه، خود هیئت مدیره هم پس از مکاتبات فراوان به اجماع 

ارند و از نظر اسالمی مورد در سمینار تمام کسانیکه امکانات علمی د: یک نظر اینکه. نرسید
نظر دیگر اینکه چون بعضی از افراد . اعتمادند، می توانند شرکت کنند و باید از آنها استفاده کرد

  .صالحیتدار، سیاسی هستند، شرکت آنان مخالف مصوبات است
که هیئت مدیره در اینجا به یک حکم قرآنی گردن نهاد و کار را به حکمیت واگذار کرد و دو نفر را 

نتیجه اینکه هر دو حکمین موافقت خودشان را با . مورد نظر هر دو جناح بود، بعنوان حکم قرار داد
گر چه یکی از برادران حØکم . موسوی بعنوان مدرÄس و متخصص فن اعالم کردند -شرکت آقای آ

سؤال  موسوی - پیشنهاد کرده بود که بهتر است از مشاوران قبلی اتحادیه نیز در مورد مظفری و آ
  :کنیم ولی خودش شخصاً موافقت کرده بود

موسوی هیچ اشکالی ندارد و ایشان هم از نظر اخالقی و  - اما شخصاًمعتقدم که دعوت از آقای آ"  
هم از نظر علمی مورد اطمینان هستند و بدون شک ایشان خود توجه خواهند کرد که در سمینار باید 

د برای اطمینان خاطر این جریان را قبال� به ایشان مطالب مربوط به سمینار مطرح شود و میشو
یادآوری نمود و اما در مورد آقای مظفری با اطالعاتی که این حقیر دارد، دعوت از ایشان بجهت 

  )  ۱۶."(  صالحیت اخالقی مفید نمی دانم
آورد موسوی بعنوان مدرÄس سمینار دعوت بعمل  -هیئت مدیره باینطریق باالخره موفق شد از آقای آ

  .که در جای خود کمی تفصیل داده خواهد شد
مسئله دیگری که می شود بعنوان یکی از رویدادهای مهم آن سال بحساب آورد و هم از بابت آن  - ج

مقدار زیادی نیرو در برخورد داخلی تلف شد، چه جر و بحث بین خود اعضاء هیئت مدیره و چه با 
  .ژیم فرعونی و بدنبال آن بستن حسینیه ارشاد بوددیگران، مسئله بدست گرفتن اوقاف، وسیله ر

/ ۱/۱تا  ۲۷/۱۲/۱۹۷۲در حین سمینار حکومت اسالمی که در تاریخ :" قرار است که جریان از این
از برادران با هیئت مدیره به بحث نشستند و ) ۱۷( روز تشکیل شد، شبی تنی چند ۵، بمدت ۱۹۷۳

است و باید دست بیک عمل سیاسی زد و نباید سکوت اکنون این وضع فوق العاده : پیشنهاد اینکه
در آن جلسه بحث و بررسی . متنی هم در دست داشتند که این متن خطاب به علماء انتشار یابد. کرد

چون مخالف آشکار مصوبات بود، . (هیئت مدیره با آنها در مورد انتشار آن متن به نتیجه ای نرسید
  .)البته عضوی از هیئت مدیره موافق بود

در این جلسه بحث حتی آن برادران از اینکه چرا هیئت مدیره سماجت بخرج می دهد، کمی رنجیده 
که گویا فعال� وضع مشخصی از نظر ( بخصوص برادر نویسنده . خاطر گشتند، گویا انتظار نداشتند

  :تا جائی که یکی از مسئولین گفت). ۱۸) ( اتحادیه ندارد
ه هر موقع تشخیص دادید بکنید، بهتر می بود خودتان مسئول می اگر شما می خواهید هر کاری ک" 

  ." شدید
با وجود به نتیجه نرسیدن آن بحث، متن پیش هیئت مدیره برای بررسی و تجدید نظر، در نظراتش 

در این مدت تبادل نظرهای فراوان و مشورتهای زیادی . ماه این کار بطول انجامید ۵/۲ماند و تقریبًا  
بعد از . بند تصویب شده ولی فعال� باید کاری کرد] آن[درست است که : ب وارد می آمدفشار مرت. شد



٥۳ 
آنکه هیئت مدیره با نفس کار موافقت خود را اعالم کرد، ولی نسبت به آن متن پیشنهادی نظر داشت 
و تمام نیروی خود را بکار برد تا حال که قرار است کاری شود، چه بهتر که به بهترین وجه متنی 

لذا هیئت مدیره جلسه چهارم خود را برای بررسی تمام جوانب کار در . نتشر شود که مؤثر تر باشدم
در ظرف دو روز بحث و بررسی، . ، در آخن در منزل آقای حمید بهشتی تشکیل داد۲/۲/۱۹۷۳تاریخ 

  ): رنجنامه نسل جوان(چهار چوبی مشخص کرد 
  :که متن جمع بندی آن  بدین شرح است 

  
  هارم هیئت مدیرهجلسۀ چ"
  در مورد رنجنامه نسل - ۱ 
نامه ای به تمام علماء ایران در رابطه با وضع ایران و توطئه سکوت آنها واقعیتهائی که در این کار  

  : است
کوششی که درجهت تفرقه افکندن بین اقشار مختلف مذهبی از طرف استعمار است و محکوم  -الف

  .ا خودش را بازیچه این نظریه بکند در خدمت طاغوت استو هر کسی در این راه قدم بردارد و ی
سوء استفاده ای که دشمن از این تفرقه اندازیها کرد این بود که تمام وسائلی را که علماء در  - ب 

اختیار داشتند، از دست آنها گرفت مثل اوقاف و عالوه براین اجازۀ سخنرانی دادن و حتی دخل و 
  .تصرف درمسجدها

ماء در یک وحدت هستند و باید باشند، نکات مشترک زیادی دارند ولی در یک نقطه همگی عل -ج  
باید سعی کرد لذا به . مغایرت دارند و آن اینکه چه باید کرد؟ که هر کسی یک برداشت از آن دارد

  . یک روشن مشخص معین مشترکی برسند و این وظیفه هم شماست و هم ما و همه امت
ینی در رابطه با جریانات اخیر و فعالیتهای اسالمی چه در داخل و چه در فراموش کردن نقش خم - د 

  .خارج و بیان نهضت روحانیت منهای خمینی نیز قدمی دیگر در راه طاغوت است
  :انتظاراتی که ما از جامعه روحانیت می توانیم داشته باشیم

  .بطه با نظام اسالمیوجود یک وحدت و هم بستگی و هم پشتگی و فعالیت دسته جمعی در را -الف
احساس وظیفه کردن و حل کردن مشکالت موجود بین خودشان بطور مستقیم و دامن نزدن به  - ب

  .شعله نفاق
  .هر کسی را ارباب و نوکر قبول نکردن یعنی مشکل نبودن یک ولی و انتخاب او - والیت - ج
سکوت نکردن  –ها در این آزادی و نقش آن. از دست ندادن آن آزادیهائی که آنها تا کنون داشته اند - د

  .در مقابل محدود کردنشان
  :علت بوجود آمدن این مشکالت در جامعه

عدم وجود وحدت نظر و عمل و باالخره کلی تر نشناختن .دور بودن از جنبه عملی اسالمی -الف
  )دوری از توحید(شرک : اسالم

  .حب مقام - ب
  :عواقب این کارها چه خواهد بود



٥٤ 
  :اهد گذاشتدر سه جا اثر خو

و دیگر حرکتهای . یعنی روحانیت آن حالت و قدرت خود را از دست می دهد: بر روحانیت -الف
  .قبلی را نخواهد داشت و هر حرکتی از میان آنها در نطفه خفه خواهد شد

در نتیجه این کارها مردم از دین بیشتر زده می شوند و مخالفتهای با دین بیشتر می  -اثر بر مردم - ب
و آنگاه نیروی بیشتری را برای نشان دادن اسالم واقعی به مردم الزم خواهد داشت و این دو اثر شود 

  :نتیجه اش می شود
حکومت بدین وسیله بیشتر مسلط میشود و بیشتر به هدف خود یعنی استعمار و : اثر بر حکومت - ج

  .استثمار امت نزدیک می شود
د طاغوت است و در نتیجه صد در صد مخلف و ضد همه این سه حالت و اثر پذیری در راه پیشبر

  .توحید
فعالیتهای اسالمی مجاهدین خطرناکتر و مشکلتر می شود و اگر در زمان فعلی این گروه این توان  - د

را دارند که حد اقل بعضی کارها و سخنرانی ها را بکنند و سپس از طرف سازمان امنیت دستگیر و 
ل از شروع صحبت بنام اوقاف و درلباس روحانیت سازمان محبوس می شوند، در آینده حتی قب

در نتیجه این گروه ها مخفی . امنیت مسلط تر می شود و دامنه آزادیش در این رابطه وسیعتر می شود
  : تر میشوند و لذا برآیند کارشون با اصطکاک بیشتر، کمتر می شود

  :در رابطه با این مشکالت چه باید کرد
ی که رژیم و حکومت برای میل به اهدافش از آنها استفاده می کند شناخت اوالÎ و باید در مقابل وسائل

  .ثانیاً در مقابل آن وسائلی و راههائی از دیدگاه اسالمی عرضه کرد
  .آن وسائلی که حکومت فعال� از آن استفاده می کند و ما آنها را می شناسیم

قابل آن اعالن حکومت اسالمی و در م. اعالن حکومت شاهنشاهی و بازگشت به جهالت -الف
  .شناساندن این نوع روش

اعالن مسئله اوقاف در مقابل آن بیان اوقاف و سازمان آن از دیدگاه اسالمی و چهار چوب  - ب
  .بدینوسیله اوقاف از چهار چوبش بیرون نخواهد رفت. مسئولیتش

ناخت فرهنگ و ش...) ایجاد گروه های چپ و سوسیالیستی و -غرب زدگی(فرهنگ زدائی  - ج
  )۱۵پیوست سند شماره  . " (مخالفت سرسخت با این ایده

که بعد از رسیدن . هیئت مدیره عالوه بر کوشش خود، از دیگران نیز کمک و مشورت خواست
که در پرونده اتحادیه موجود است، آنها نیز نظراتشان تقریبًا با نظراتی که خود ) ۱۹( نظرات چند تن

  ).اندیشه توحیدی. ( ه بود یکی بودهیئت مدیره به آن رسید
 -قبل از اینکه تمام نظرات جمع آوری شود در همان جلسه مشورتی هیئت مدیره، دو تن از برادران 

باالخره . آمدند و اصرار به اینکه حتمًا باید این متن منتشر شود - )۲۰(نویسنده آن متن و یکی دیگر
ر محضور قرار دادن، نظراتشان را بر ما غلبه کنند، توانستند با به اینطرف و آنطرف زدن و ما را د

رنجنامه (آخراالمر آن متن انتشار یافت. گرچه ما روش دیگر را در این کار پسندیده تر می دانستیم



٥٥ 
و بعد اینطرف و آنطرف که چون آقا به آن جواب داده  و یا رادیو عراق آنرا خوانده است به ) نسل

  .رخها کشیده شد
ه باید کار اساسی کرد و یا نکرد در تمام طول سال باعث تلف کردن و بهدر دادن این مسئله ک - د

یک مورد آنرا ( نیروها بود و حتی کسانی که مخالف کار سیاسی بودند، خود دچار تناقض شدند
یعنی موافق کار سیاسی چون ( بعد از یک همه پرسی که بعمل آمد اکثراً موافق بودند). مالحظه کردید

  ).۹به ۸د بزور تصویب شده بود خود آن بن
به تکثیر چند اعالمیه بدون نام اتحادیه کرد ولی وقتی مورد سئوال واقع می ] اقدام[هیئت مدیره خود

مشکل آن وقت است که انسان نداند که چه می خواهد، . شد، صریح می گفت که از طرف ماست
  . د نمی داند انتهایش چیستبناچاردر وادی ابهام سر در گم می شود و براهی می رود که خو

که فقط در آن زمان دو نفر بودند و ( ، از واحد بوخوم ۲۲/۹/۷۲در بازدیدی که هیئت مدیره در تاریخ 
اعالمیه ها را :" در جواب اینکه چه کارهای سیاسی می شود کرد، پاسخ داده شد) عمال� واحدی نبود 

که بدست ما می رسد و مثبت ارزیابی می شود،  تمام اعالمیه هائی. چاپ کنید ولی بدون نام اتحادیه
می توانید بدون بردن نام اتحادیه تکثیر کنید و ضرورت ندارد گفته شود که اعالمیه ها از طرف 

ضرورت : مثال� گفته می شود. اتحادیه است و در نشست هم باید جواب سیاستمدارانه ای داده شود
  )۲۱."(  ندارد جواب بدهیم
صریح  - ۲. در ناآگاهی قرار دادن توده و توجه نکردن بخواست او - ۱: ن است کهمعنای این حرف ای

از  -۳. و روشن نکردن کار برای مردم بطوریکه بشود هر روز هر طور اقتضاء کرد چهره عوض کرد
  .همه مهمتر در ابهام و سرگردانی قرار دادن خود و دیگران

ت با هم در تضاد است ولی چون تا حّدی همانطوریکه ذکر شد، گرچه قسمتهای مختلف مصوبا - ه
مصوبات در زمینه انتشارات باز تر بود، همزمان با شروع مبارزه مسلحانه و بخصوص سازمان 

به این کار اختصاص داده شد و  ۱۵مجاهدین و گروههای اسالمی دیگر، سرمقاله مکتب مبارز شماره 
به تحریر در آمد که در آن عالوه بر ) ۲۲(   "استقرار عدالت –جلوه ای از ایمان " مقاله تحت عنوان 

وظایف مسلمانان که به تحلیل آمده بود، اتحادیه نیز موضع خود را در قبال آنها صریح و روشن بیان 
مقاالت دیگر آن نیز سیاسی اسالمی از جمله حرکتهای اسالمی در ایران معاصر و یا توطئه ای . داشت

نیز انتشار یافت و مکتب مبارز  ۵مجموعه کرامه شماره . ردخونین و ترور مدرس را می شود نام ب
دو شماره . نیز آماده چاپ گردید که در سال جدید تغییراتی در مطالب آن داده شده بود ۱۶شماره 

  .نشریه داخلی نیز بمنطور باال بردن قدرت خالقیت نویسندگی اعضاء انتشار یافت
  
  اقدامات در زمینه فرهنگی - و

ارش فرهنگی واحدها و نیز در سمینار حکومت اسالمی دریافت می شود، در این سال بطوریکه از گز
  :نسبت به سالهای قبل از نظر فرهنگی جهشی دیده می شود، به دو علت

اینکه نوارها و کتابهای مجاهد شهید دکتر علی شریعتی رسیده بود و در تمام واحد ها بطور نسبی - ۱ 
  .بود و با مطلب وی افکار تازه ای از اسالم درخشیدن گرفت مورد بحث و بررسی قرار داده شده



٥٦ 
مالحظه شد که در سمینار آموزشی به دلیلی که شرح . سمینارهای اتحادیه بطور کلی تغییر کرده بود

و قرار شد سمینار تحقیقی و ) چون مرکز اسالمی هامبورگ امکان نداشت( آن گذشت، انجام نگرفت 
کار این دو . این در نوع خود برای اولین بار بود که اجراء می شد آموزشی با هم داشته باشیم و

سمینار بطوریکه از گزارش فرهنگی واحدها به نشست نهم و از بررسی خود واحدها بر می آید، 
، مفید ترین و مؤثرترین سمینارهای )هر دو سمینار حکومت و اقتصاد اسالمی( بسیار مثبت و ارزنده 

 .ه بوداتحادیه تشخیص داده شد
این سمینار عمال� . نخستین سمینار در تاریخ اسالم است که مسئله حکومت طرح می شود"  -الف

  )۲۳." (  نشان داد که یک مقاله مورد بحث و دقت قرار گیرد بجا و مفید تر از چند مقاله است
وضوع این سمینار اولین سمینار خوب اتحادیه بوده است که فقط یک م:" در جای دیگر آمده است

باید توجه داشت که بحث حکومت اسالمی به یک سمینار ختم . بطورمفصل در آن بررسی شده است
دعوت افراد متخصص نیز بدلیل ارزش . باید این بحث در سمینارهای آینده ادامه یابد. نمی شود

  )۲۴." (  آموزشی سمینار الزم است
  

  :نظر کمیته فرهنگی در مورد سمینارهای اتحادیه - ب
سالهای گذشته بود بعلت عدم امکان، نتوانستیم برگزار ) ۲۵( ینار آموزشی آنطور که سنت سم" 

کنیم ولی طرح نوی در این زمینه بعمل آمد و آن اینکه تلفیقی حاصل شد بین سمینارهای تحقیقی و 
همانطوریکه در نشست گذشته تصمیم گرفته شد، سعی نمودیم که مقاالت هر . سمینار آموزشی

از دو سمینار برگزار شده را در یک رابطه منطقی با هم قرار دهیم و به دنباله هر سمینار سمینار 
  .تحقیقی، یک یا دو روز مطالبی در زمینه موضوعات تحقیق شده بصورت آموزشی مطرح گردد

  )۲۶."(  بنا بگفته اکثر برادران، این طرح توانسته است کامال� مفید و ثمر بخش واقع گردد
علت اصلی این . نفر شرکت کرده بودند ۱۵۰نار، هر بار بر خالف دفعات قبل، بیش ازدر این سمی

با توجه به . فعالیت خالق در سمینار، نمی تواند چیزی جز تغییر وضع سمینار و مدرس آن باشد
نظرات در مورد کار سمینار و ثمر بخش بودن آن، معلوم نیست روی چه اساسی تغییر این طرح را که 

  :ن و کارآرائی خودش را به تجربه دیده است و اذعان دارد، پیشنهاد می کندمفید بود
تصمیمات کمیته فرهنگی در مورد وظایف واحدها، عمال� به دو درجه از سنگینی مطالب تقسیم " 

شود تا هم از اینطریق بیشتر به تقویت واحدهای ضعیف اندیشیده و هم موفق به ایجاد یک جهش 
  . ی سمینارهای سنگین تر در بین افراد فعالتربشویمفکری از طریق برگزار

حد اقل مقاالت یک سمینار کال� از طرف افرادی که قادر به تهیه ارزنده ترین مقاالت در سطح اتحادیه 
  )۲۷"( هستند تأمین بشود

د، با وجودیکه حتی در دو سمینار گذشته تجربه شده و عمال� افرادی که می توانستند مقاالتی ارائه دهن 
مقاالت خود را مورد بحث و بررسی قرار دادند و این مقاالت را نیز زبده ترین افراد اتحادیه تهیه کرده 
بودند و از همه مهمتر، مفیدترین سمینارها هم از لحاظ محتوی و هم از لحاظ نوع و تعداد شرکت 
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حساس از لحاظ بنظر من در اینجا یک نکته . حال چطور زمزمۀ تفکیک می آید. کننده بوده است

  : روانشناسی وجود دارد و آن اینکه
  

در این دو سمینار، کسانی که سالهای قبل در مقام تقریبًا معلمی سمینار بودند، این بار بمرور وقتی 
بخصوص . افراد و اعضاء با حرف بهتر و درست تری روبرو می شدند، توجه به اینها کمتر می شد

  . می دادند یا ناقص بود و یا غلط از آب در می آمد جوابهائی که برای پاسخ به سئواالت
گاه ایجاد ناراحتی کرد، بطوریکه مدتی طول نکشید که این ناراحتی ظاهر شد و در  این مسئله ناخود آ

، در موقع سخنرانی، بمرور ایجاد ناراحتی شد و حتی یک روز خیلی ها جلسه را ۱۹۷۴سمینار سال 
یعنی ( و این کارها بمرور دامن زده شد تا منجر به تصویب آن بند  )یدلیل کار دیگر(ترک گفته بودند

  .، در نشست اتحادیه گردید)موسوی در جلسات عمومی اتحادیه - قطع دست آ
  :در سمینارهای حکومت اسالمی و اقتصاد اسالمی مسائل زیر طرح شدند

پیرامون حکومت خالصه مقاله ای  - ۳طرح حکومت اسالمی  - ۲برداشت ما از حکومت اسالمی  - ۱
بچاپ رسید و منتشر  ۲اسالمی که هر سۀ آن از طرف واحدها داده شد و در نشریه داخلی شمارۀ 

  .گشت
موسوی مطرح و مورد بحث و  -اصول پایه و ضابطه های حکومت اسالمی که بوسیله آقای آ - ۲

 .، از طرف اتحادیه انتشار یافت۱۹۷۵بررسی قرار گرفت و در تابستان 
و بحثی در مورد مفاهیم اقتصادی و ) از واحدها(جتماعی، مالکیت از نظر اسالم دو مقاله عدالت ا - ۳

بحث روش شناخت بر پایه توحید و نفت بعنوان تمرین، انتخاب شد که بحث روش و نفت در مکتب 
 .بچاپ رسیده است ۱۶مبارز شماره 

  :وضع مالی -ز
در این سال با کمک برادران . ر مالی استدر تنها جائی که برخورد و تقابل دیده نمی شود، امو

هزار مارک بوجود آمد و جهت استفاده از آن نیز  ۳۰اتحادیه، صندوق تعاونی با سرمایه حدود 
بودجه عمومی این سال نسبت به سالهای . اساسنامه ای تنظیم گردید و در اختیار اعضاء قرار گرفت

  .در صد افزایش درآمد داشته است ۴۵قبل حدود 
  
  :روابط خارجی اتحادیه - ۶

سازمان انجمن اسالمی آمریکا و کانادا که از سالهای قبل با اتحادیه همکاری : آمریکا و کانادا -الف
نسبی داشته است و حتی آنها از مکتب مبارز ارگان انجمنهای اسالمی دانشجویان اروپا استقبال کرده 

شتر در جریان بود، تا اینکه بر یبکاری ائی و رفت و آمدهائی جهت همو به موازات آن تبادل نظره
نطفۀ همکاری ) ۳و۲و۱بندهای ( اساس موافقتنامه ای که در مصوبات، در زمینۀ خارجی آمده 

، ارگان رسمی دو سازمان اروپا و آمریکا اعالم و ۱۵مشترک بسته شد و اولین بار مکتب مبارز شماره 
  .انتشار یافت



٥۸ 
وط به انجمن آمریکا در ضمن آن، تبادل نظر و همکاری در اجرای مصوبات در زمینه خارجی مرب

بیشتر شروع شد و عالوه بر مکتب مبارز، رنجنامه نسل جوان و پاسخ آن از طرف آیت الÆه خمینی، 
در زمینه انتشاراتی و تکثیر کتاب نیز همکاریهائی شروع شد و . از طرف دو سازمان انتشار یافت

تی از کتابهائی که می خواهند تکثیر و چاپ کنند، در اختیار قرار شد که فعال� هر دو سازمان لیس
سازمان دیگر قرار دهند تا از اتالف نیرو جلوگیری بعمل آید و هم یک کتاب بوسیله دو سازمان 

  .انتشار نیابد تا از نظر مالی نیز کمکی باشد برای سازمان دیگر
  

  :اروپا - ب
، )از طریق نشریه و یا تماسهای دیگر( پیدا می شد، در جاهائی که اتحادیه انجمن نداشت و مسلمانی 

پاریس، ( زمینه های بوجود آوردن هسته های اسالمی را فراهم آورد که از جمله در فرانسه 
. را میتوان نام برد) زاربروکن،ماینز، فرانکفورت، دارمشتات،ایتالیا(، انگلستان و آلمان)بزانسون

یر شهرهای اروپا با اتحادیه تماس برقرار می کردند و بخصوص البته افراد زیادی نیز جداگانه در سا
  .در زمینه نشریات خواسته آنها برآورده می شد

  
  :خاور میانه - ج
تماسهائی در این سال با طالب علوم دینی متعاقب سالهای قبل برقرار و تا حدی توسعه : عراق- ۱

رد و بدل شد که از جمله پیشنهاد  پیغامهائی در جهت همکاری متقابل جمعی در خط وحدت. داده شد
 -۲]. است[ترجمه جزوات و کتب سودمند نخبه ای که در زمینه فلسطین بزبان عربی - ۱: "شد

مطالبی در بارۀ حرکتهای چشمگیر و مهمی که در سر  –مطالب در بارۀ تک تک  کشورهای اسالمی 
  )۲۸." ( ورد ایدئولوژی اسالمیزمینهای اسالمی منشاء اثری گشته و می گردند و کارهای دیگر در م

اصوالÎ بعلت وضع سانسور . رابطه با آیت الÆه خمینی نیز در حد یکی دو سه تا  نامه خالصه می شود 
در عراق و نیز نبودن سازمانی متشکل، روابط بسختی و بکندی صورت می گرفت و می شود گفت، 

  . این روابط بصورت روابط شخصی بوده است
  .جلد به عراق فرستاده می شد ۳۵تا  ۳۰ز هر کدام حدود نشریات اتحادیه ا

سعی شد که در لبنان نیز با مسلمانان تماس بر قرار گردد و زمینه های همکاری در جاهای : لبنان - ۲
در لبنان با آقای سید موسی صدر مکاتبه شد و از ایشان خواسته گردید تا اطالعاتی . ممکن بوجود آید

در آن زمان از نشریات . آفریقائی برای نشر، در اختیار اتحادیه قرار دهند در مورد کشورهای عربی و
  .     شماره فرستاده می شد ۱۵اتحادیه حدود 

  
    
  :پاکستان و افغانستان - ۳
هم در پاکستان و هم درافغانستان . روابط اتحادیه  با پاکستان و افغانستان توسعه چشمگیری داشت  

ادیه و نشریات آن بخصوص مکتب مبارز و مجموعه های کرامه روز به عالقمندان و دوستداران اتح
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روز زیاد می شد و مرتبًا از گوشه و کنار این دو کشور نامه هائی که حاکی از عالقه وافر آنها به 

تقاضای ارسال مکتب مبارز و مجموعه کرامه بخصوص در . نشریات اتحادیه بود، واصل می گردید
  .ف افراد و یکی دو گروه نیز مقاالتی جهت درج در نشریات اتحادیه می رسیدافغانستان زیاد و از طر

  
الزم به تذکر . رابطه ای مرتب بر قرار گشت" وحدت" با چند کتابخانه و یکی دو گروه از جمله گروه

است که اکثر کسانی که عالقمند به اتحادیه و نشریات آن بودند، اکثرًا از طرفداران آیت الÆه خمینی 
بطوریکه از محتوای نامه و مکاتبات با این دو کشور بر می آید، مکتب مبارز و مجموعه . باشندمی 

  .بهترین نشریات انقالبی اسالمی ارزیابی کرده اند، بخصوص مکتب مبارز] را[کرامه
در پاکستان، نشریات مجموعه کرامه مورد استقبال شدید دانشجویان فلسطینی قرار گرفت و از 

ناگفته نماند که داوطلبان و درخواست کنندگان نشریات اتحادیه و نامه . ه برقرار گردیداینطریق رابط
های تشویق آمیز تقریبًا از تمام گروه ها از قبیل دانشجو، معلم، بازاری، پیشه ور، روحانی، دانش 

  .بوده اند... آموز، و
رسال می شد و بطوریکه جلد برای پاکستان ا ۷۰جلد برای افغانستان و  ۱۵۰از هر نشریه حدود 

  .معلوم بود، این تعداد در سالهای آینده رو به افزایش است
نامه . با ایران متأسفانه تماس بر قرار نشد، علت آنکه، اتحادیه کمتر باین فکر بوده است: ایران - ۴

لب ای تنظیم شد که برای استاد دکتر علی شریعتی ارسال شود، آیا نامه رسیده است یا نه، بر من مط
  .نا روشن است

نکته دیگر اینکه هیئت مدیره تصمیم گرفت کسانی که بخواهند و یا بطریقی بتوانند نشریات اتحادیه 
  .را به ایران برسانند، می توانند به تعدادی که الزم دارند بطور رایگان دریافت دارند

که برای هر کدام چند در کویت نیز یکی دو نفری عالقمند به نشریات اتحادیه پیدا شدند :کویت - ۵ 
  .      جلدی ارسال می گشت

در طول این : روابط اتحادیه با افراد غیر عضوی که مورد اعتماد بوده اند، بعنوان کمک و مشورت - ۶
گاه، هیئت مدیره تماس داشته و  یکسال و بطوریکه از خالل این گزارش نیز برمی آید با افراد آ

مهمترین ]. است[آنها در موارد ضروری استفاده می کرده مشورت می کرده است و از نظر اصالحی 
فلسطین، تأسیس صندوق قرض : مواردیکه با افراد صالحیتدار تبادل نظر شده است عبارتند از

، دعوت افراد متخصص به سمینار، رنجنامه نسل جوان، وضع روحانیت و عمل آنها )تعاون(الحسنه 
  .شود نام برد و تهیه مقاله برای نشریات اتحادیه را می

انتشارات و امور ) ۲۹(  ،۱۳امور مالی و کمیته فلسطین ( بخشنامه داخلی ۴۳مجموعاً در طول سال، 
صادر گردید که در پرونده  همگی ضبط هستند و در صورت لزوم می )  ۱۴و ارتباطات  ۱۶فرهنگی

  . "      شود به آنها مراجعه کرد
،  پیشنهاداتی بوسیله هیئت مدیره و اعضاء به نشست ۱۹۷۳ژوئن  ۱۲تا سه شنبه  ۱۰در تاریخ شنبه 

آخرین نکته . نهم تقدیم گردید که بعضًا تصویب و بعضًا رد شدند که در گزارش سال آینده خواهد آمد
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فقط یک نفر . ( اینکه کار هیئت مدیره در این سال بوسیله نشست نهم با اکثریت قاطع تصویب شد

  )    ۱۶پیوست سند شماره  ."   (والسالم). از نمایندگان رأی ممتنع داد
   

در مدت یکسال که عضو هیئت مدیرۀ اتحادیه بودم، با عالقه و جدیت کوشش کردم که از خم و چم 
گاه  اتحادیه و بافت درونی اعضاء و سران و همۀ روابط درونی و برونی و مکانیسم گردش کار آن آ

البته دیگرانی هم که هر سال مسئولیت جدی  ندم،وس و امتحانات آن سال عقب مابشوم، طبعًا از در
ساالنه را می پذیرفتند، این مسئولیت در وضع درسی آنها اثر می گذاشت بویژه که برای امرار معاش 

با این وجود سعی کردم به سرعت دروس و امتحانات . نیز بنا بود تمام تعطیالت دانشگاهی را کار کنم
  .  ستر دیر ترهمه امتحانات را گذراندمعقب افتاده را جبران کنم و دو زم
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 فصل چهارم
  
  

  رابطه با قطب زاده
    

قبال� متذکر شدم، قبل از اینکه با آقای بنی صدر در سمینار ژانویه آشنا شوم، با آقای قطب زاده و 
رابطۀ حسنه ای بر حبیبی در نشست ششم اتحادیه آشنا شده بودم و از آن به بعد با آقای قطب زاده، 

قرار شد و چون جزو مشاورین اتحادیه بود، در سالی که یکی ازاعضاء مسئولین اتحادیه بودم، در 
  .رابطه با بعضی امور با وی مشورت و مکاتبه می شد

،طی نامه ای به آقای قطب زاده، در مورد مسئله کمیته فلسطین و ۵۱/آبان/۱۲اینجانب در تاریخ 
کمک، نظرش را ...با فلسطینی ها، سرمقاله برای مکتب مبارز، افغانستان و مجموعه کرامه، رابطه

  :در مورد بعضی از سئوالهای مطروحه، چنین پاسخ داد ،۵۱/آبان/۲۰وی در . خواستار شدم
  
  یا هو" 

  .برادر عزیزم پس از سالم،  امید است حال شما خوب و روزگار بر وفق مراد باشد
  
روز قبل مسرت وصول ارزانی بخشید  و اکنون با اجازه، بعرض  آبان شما چند ۱۲نامه مورخ  

  .جواب می پردازم
در مورد نامه گذشته و سئوالهای شما قاعدتًا جواب را گفته ام ولی برای آنکه خاطر شما مشوش 
نشود و حقیر نیز مطمئن باشد یک بار دیگر بدفتر رجوع خواهد شد و تاریخ آخرین نامه های شما که 

ست خواهم نوشت و شما نیز به نامه های حقیر مراجعه کنید و بر اساس تاریخ آن را دو عدد  ا
  .اما مطالب دیگر. دریابید که آیا جواب گفته شده یا خیر؟

عدد برای  ۴۰قدری زیادتر ارسال دارید مثال� . عدد مکتب مبارز برای ما کم است ۱۵تعداد  - ۱
تعداد . عدد برای حقیر کافی است ۲۰ان تعداد پاریس ولی اگر برای بنی صدر هم می فرستید هم

 . عدد کامال� کافی است ۴۰عراق هم 
در مورد آدرسهای دعائی دیگر قابل استفاده نیست چون طریق دیگری برای ارسال هست و بهر  - ۲

 .صورت فرستادن بآدرس ایشان هیچ فایده ای ندارد چون نخواهد رسید
 .حقیر سهم عراق را بهمراه بردمنا منظم نبوده است و خود  ۱۴شماره  - ۳
در مورد مجموعه کرامه و نظراتم در این باره و پیشنهادی که داشتم قبل از این نامه ای برای برادر  - ۴

عزیزمان آقای بهشتی که دو روز قبل از شما نامه ای نوشته بودند جواب دادم و تقاضا که کپی نامه را 
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امید که هر چه زودتر حقیر را از تصمیمات خودتان مطلع برای شما و هم جناب طائب ارسال دارند و 

و اما چاپ مجموعه کرامه . گرداند و امید که جواب مثبت باشد چون نیاز فراوان است و امر واجب
در لبنان و هم مطالب دیگر را با توجه به نامه ای که برای شما ارسال خواهد شد می توانیم مورد 

 .بحث قرار دهیم
در دیدار گذشته عرض شد که ) حافظه حقیر(طه با فلسطینی ها اگر حافظه یاری کنددر مورد راب - ۵

باالخره حقیر موفق شد با نماینده اصلی فلسطینی ها در اروپا که مقیم پاریس است، تماس مداوم و 
درست بر قرار کند و رابطه فعال� بسیار خوب و دوستانه و سریع است و لهذا اگر کاری در این زمینه 

منتهی در گذشته عرض شد که حقیرهیچ کاری را بدون . د، حقیر با نهایت میل انجام خواهد دادباش
بنابر این اگر امر مشخصی بود در این زمینه و یا هر . خواست شما  نمی تواند خود سرانه انجام دهد
 .انشاءالÆه.زمینه دیگر، خواهید فرمود و انجام خواهد شد

را  ۱۵منتهی حقیر مکتب شماره . ، البته که بچشم انجام خواهد شددر مورد سرمقاله یرای مکتب - ۶
ضمناً پیشنهاداتی در مورد مکتب .ببینم و بدانم چگونه سرمقاله می خواهید آنوقت خواهم نوشت

 .دارم که بعد از دیدن شما خواهم نوشت
است و الخیر فی  قاعدتاً بدست فرستنده آن رسیده. از بسته ایکه برای شما آمده بود خبری ندارم - ۷

 .ما وقع و نگرانی ندارد
در مورد آرشیو باید با جناب حبیبی صحبت کنم چون اشاء الÆه در این زمینه نظر داشته و پس از  - ۸

 .کسب اطالع نتیجه را عرض خواهم کرد
 .پول ها هم رسید خداوند بشما وسعت کرم عنایت کند و ایکاش همه مثل شما بودند  - ۹

ها آمدم که فعال� با وضع اعراب در آلمان بسیار مشکل است، حتمًا اینبار خدمت اگر به آنطرف -۱۰
 .شخص حضرتت خواهم رسید تا ساعاتی بنشینیم و گپ بزنیم و حدیث نفس گوئیم

مدافعات بازرگان را ندارم و چون خواستار آن زیاد شده اند، باید به همه برادران بنویسم هر  -۱۱
بتوان به جاهائیکه میخواهند فرستاده شود و امید است که در اولین  کس اضافه دارد برگرداند تا

 .فرصت بتوان چندتائی برای شما فرستاد
در مورد افغانستان بسیار مهم است و خوب است که روابط را ادامه دهید و حقیر را در جریان  -۱۲

  .بگذارید چون سرنوشت مشترکی داریم
واب عرض کردم و امید که پذیرفته شود و یکبار دیگر از مطالب مرقومه شما را یک بیک ج -بگذریم

موقعیت استفاده می کنم و عرض که برادر این حقیر هیچگاه از انجام اموری که بعهده اش توسط 
برادران عزیزی چون شما محول شده آنهم اموری که بر اساس عقیده و هدف همه ما است، کوتاهی 

گاه در انجام امری تأخیر میشود بر اساس سلسله مراتب اگر گه. نکرده و بامید خدا نخواهد کرد
  .مسائل است و نه چیز دیگری و امید آنستکه حقیر را خواهید بخشید

دیگر آنکه از قول حقیر به برادران سالم برسانید و بدانید که از صمیم قلب دلم برای همگان تنگ 
  .شده است و امید که دیدار بزودی تازه گردد



٦۳ 
عرض . رد سمینار چه خبر و چه کرده اید؟ اگر الزم دانستید حقیر را مطلع کنیدو هم آنکه در مو

  دیگری نیست جز سالم مجدد
  

  )۱۷پیوست سند شماره  "  (خدا نگهدار  برادر شما صادق          
  

  :، معروض داشته۵۱/دیماه/۳۰مجدداً در پاسخ به نامه نگارنده، نسبت به بعضی مسائل، در تاریخ 
  
  یا هو" 
  

  .برادر عزیزم پس از سالم    امید است حال شما خوب و روزگار بر وفق مراد باشد
باری در مورد تفسیر بند بقول . نامه شما چندی است رسیده است و از مطالب آن محظوظ و متشکر 

و اینکه حقیر چگونه آن بند را تفسیر کرده ام که در آن صحبت کردن با اشخاص نیز " لعنتی" شما 
ما وقتی صحبت از . تصور آنستکه آنچه حقیر نوشته است، درست دریافت نگردیده است آمده است

عدم درگیری در کارهای  سیاسی روز مره بعنوان خط مشی اتحادیه می کنیم یعنی چه؟ معنی آن 
را وارد نوعی عمل نماید که آن عمل " اتحادیه" واضح است یعنی هر عملی که بنحوی از انحاء 

تفسیر و توضیحی هم که در همان اوان داده . سیاسی برای اتحادیه در بر داشته باشد احتماالÎ خطرات
باری ما نمیتوانیم خود را گول زنیم و . شد این بود که این مطلب فقط به مسائل ایران مربوط می شود

از شخص خود صحبت می کنم نه به ( واقعیت آنستکه حقیر. شتر سواری را دوال دوال انجام دهیم
مقداری ناراحتی های سیاسی از لحاظ رژیم ) بار خود خواهی بل به اعتبار روشن نمودن مطلباعت

از شخصی چون " اتحادیه " حال وقتی. ایران دارد و بدبختانه قدری در زمینه شناخته شده است
حقیر دعوت برای شرکت در سمیناری می کند، لزومًا بعنوان اتحادیه نوعی درگیری با آنچه سیاست 

فرض تصویب آن بند این نبود که دستگاه هرگز سر از کار اتحادیه  در . ندش پیدا خواهد کردنام
. ( فرض این بود که ممکن است دستگاه از آنچه در داخل اتحادیه می گذرد، مطلع گردد. نخواهد آورد

مات امنیتی حال اگر افراد اتحادیه بایران بروند و مقا.) الحمدالÆه تا بحال اطالع درستی نداشته است
بگویند شما که می گوئید سیاسی نیستید و کاری بکار سیاسی ندارید چطور شد مغایر اساسنامه خود 

اگر بگویند آدم قحط بود یا آنکه چطور . از یک آدم مارک دار سیاسی دعوت کردید، جواب چیست؟
ه نه آنکه این البت. شد مثال� در همان زمان از روحانی یا خراسانی دعوت نکردید، جواب چیست؟

مطالب جواب نداشته باشد بلکه منظورم آنستکه اگر مته آنگونه که در کنگره گذشته بخشخاش 
در اینجا مسئله در مکانیه ما و یا اظهار . گذاشته شد گذاشته شود این گونه سئوالت پذیرفتنی است

خاص و این امر بود که مسئله روابط رسمی اتحادیه است با اش. نظر ما بعنوان افراد با یکدیگر نیست
  . حقیر در نامه خود بدان اشاره کرده بود



٦٤ 
نکته دیگر اینکه در نامه به مسئول ارتباطات نوشتم نظر اصلی ام آن بود که شما با خود منطقی 
باشید و سعی کنید در هر زمینه ای هر آنچه می گوئید و می نویسید و تصویب می کنید با مطالعه 

  .سر بهوادقیق و عمیق باشد و نه 
آنچه در سال گذشته انجام شد و آنچه شما در سال جاری انجام داده اید باعتبار سیاسی قضیه اگر 
خوب دقت کنید هیچ فرقی ندارد و تنها فرق قضیه، بندی است که مورد تصویب واقع شده و آن بند، 

که مسئله نه بهانه  امیدوارم عنایت فرمائید. محور مقدار زیادی بحث و گفتگو و صرف انرژی بیهوده 
  .می باشد...و!! جوئی به گزگ گرفتن نه پر بها و کم بها دادن به مصوبه و نه گفتن اینکه دیدید

تغییرات اساسی در خط مشی یک اتحادیه نه تنها از لحاظ اتحادیه و روالی که بر اساس آن باید 
و قلم باعتبار افراد آن نیز گسترش پیدا کند و قوی شود مهم است بلکه از لحاظ تربیتی در هر قدم 

داشتن اتحادیه اهداف بسیاری را در بر دارد که اگر این اهداف بر آورده نشود، . اهمیت خاص دارد
. اهم این اهداف تربیت افراد آن است در زمینه فکر کردن. نداشتن آن بمراتب از داشتن آن بهتر است

راه یابی دسته جمعی، مطالعه . ع تبادل افکارفراگرفتن انوا. مطالعه کردن یادگرفتن کار دسته جمعی
افراد بطور تک تک در قبال جمع، مطالعه جمع در قبال افراد، فعل و انفعاالت مختلف در همه زمینه 

  .ها و روابط آنها در قبال جمع و فرد و مآالÎ حرکت و توسعه و ترقی
را موظف به دقت و توجه  این اهداف برآورده نخواهد شد مگر آنکه فرد فرد اعضاء یک جمع خود

لهذا اگر عملی انجام یابدکه مطالعه . بآنها بنمایند و این دقت و توجه تنها در مقام عمل معلوم می گردد
کافی در باره آن از همه لحاظ نشده باشد، بالفاصله باید گفت که اهداف سیاسی کامال� مورد توجه قرار 

  .اشد مواجه با شکست خواهد شدبگذریم از اینکه آن عمل نیز هر چه ب. نگرفته
پیشنهادی به برادر عزیزمان جناب بهشتی کرده ام که قرار است با . بهر تقدیر از روده درازی میگذرم 

شما در میان گذارد و طبیعی است اگر همه موافقت کنید و سهم خود را انجام دهید، حقیر با نهایت 
  .میل سهم خود را انجام خواهد داد

  .ر هنوز هم نظر شما را نمی فهمم خواهشم آنستکه روشن تر بیان کنیددر مورد اخبا - 
در مورد تجدید چاپ کتابهای برادرمان شریعتی طبیعی است که هر کاری از دست حقیر ساخته  - 

. باشد، انجام خواهد داد و شاید در سفر آینده به خاورمیانه، راه حل مناسبتری برای آن پیدا کنیم
نون باید با مطالعه تمام هر آنچه بنظرتان می رسد در هر زمینه منظم و مرتب طبیعی است شما هم اک

کنید و گزارشی اعم از وضع اتحادیه و افراد و غیره تهیه کنید که اگر سفر حقیر که باحتمال قوی در 
یعنی فروردین یا اردیبهشت بتوانم رسول خوبی برای انجام کارهای . ماه مارس یا آوریل خواهد بود

  فعال� عرض دیگری نیست جز سالم مجدد به شما و سایر برادران عزیزم . در آن نواحی باشمشما 
  )۱۸پیوست سند شماره  "    (خدا نگهدارتان     برادر شما  صادق 

  
کار : در نامه ای دیگر، آقای قطب زاده در پاسخ به نامه ام در خصوص پیشنهاد هائی در مورد

  :، نوشته است۱۳۵۱/اسفند/۵ی ومجاهدین، در تاریخ اتحادیه، الفتح، کتابهای شریعت
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  یا هو"
  
  .برادر عزیزم پس از سالم، امید است حال شما خوب و روزگار بر وفق مراد باشد   

غرض از تصدیع پس از معذرت بسیار جواب آخرین نامه شماست که قبل از سفرم دریافت داشتم و 
که چند روزی است از سفر مراجعت کرده ام  امکان جواب نبود و در سفر هم به همچنین و حال

  :مختصراً جواب عرض می کنم
راجع به قسمت اول نامه میتوان بحث مفصلی را شروع کرد ولی در حال حاضر بعلت قلت وقت 

فقط به این مطلب اشاره می کنم که اصل فکری که مرقوم داشته اید درست همان . امکان پذیر نیست
چه جناب حبیبی و چه حقیر بانحاء مختلف اظهار داشتیم و مقاله  است که در عرض دو سال مرتب

. ای بسیار مفصل از آقای حبیبی در بارۀ نظام اسالمی در یکی از سمینارها بر همین اساس قرائت شد
با افراد ] چه[ساعتها و ساعتها حقیر . ساعت در انجمن آخن بر همین اساس بحث شد ۶پس از آن 

پس از آنکه در سال گذشته . ه همین مطالب اشاره می کرد و اصرار داشتیک بیک و چه در مجامع ب
آنگونه با مسئله برخورد شد راستش را بخواهید در بدو امر همانطوریکه در جلسه بعد از کنگره 
اشاره کردم، میرفت که قدری مأیوس شوم چرا که مطالب یا آنطوریکه باید و شاید فهمیده نمی شود 

بهر حال تنها چاره کار این بود که نتایج کار در . راخ دعا بکلی گم شده استو یا بقول معروف سو
کلمه یأس را استعمال کردم باین معنی نیست . تجربه روشن گرد د  و برای تحقق این امر چه الزم بود

که از افراد مأیوس شده بودم بلکه آنچه باعث یأس بود آنکه بعلت شرایط اجتماعی و قرنها فشار و 
و ناراحتی که بر ما تحمیل شده است و دروغهائی که گفته و شنیده ام، این مکانیزم در کارها  خفقان

آنچه شما امروز مرقوم می .  ایجاد شده که تا خود چیزی را تجربه نکنیم از هیچکس قبول نمی کنیم
ید دارید در حقیقت بر اساس تجربه است که بسیار هم نیکو است ولی مالحظه می فرمائید که با

یکسال از عمر انجمن و مجموعه ای در موضوعی صرف گردد تا به کنه مطلبی که دیگران بعلت همان 
اما . بهر حال امید وارم که این تجربیات چراغی فرا راه آینده باشد. تجربیات رسیده اند، پی برده شود

  .مطالب دیگر
ی با کارهای بسیاری که در مارک که بحساب حقیر گذاشتید کار خوبی کردید وضع مال ۸۰مبلغ  - ۱

این پولها جز در راه خدا و . دست است بقدری خراب است که حد و وصف برای آن متصور نیست
  .امیال مردم مسلمان مصرف نخواهد شد

بهتر . وجهی که در مورد الفتح داده بودید مقداری از آن پرداخت شد و مقداری از آن باقی است - ۲
م دهید و بقیه مبلغ را با خود به آنطرفها ببرم و منتهی حدود است همان فکری که کردید انجا

فکر کامال� بجا و خوبی کرده اید خداوند . اختیارات را هم تعیین فرمائید تا بر اساس آن عمل شود
  . بشما توفیق دهد

سیده در مورد خبرنامه رفیق اصال� انتشار نیافته و شماره ایکه جدیدًا انتشار یافته تازه بدست من ر - ۳
  .و در یکی دو روز آینده برای شما ارسال خواهد شد

  .در مورد کتابهای شریعتی هم آنطور که در نظر دارید عمل فرمائید بسیار خوب است - ۴
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کسی که در اینجا کس باشد و سرش بتنش بیرزد ) ۳۰(در مورد فلسطین بعد از شهادت محمود - ۵

بهر حال موضوع و نوع عمل را در . ر افتاده استمقداری از کار روز مره آنها هم بدوش حقی. نیست
  .مسافرت آینده به خاورمیانه باید حل و فصل کنم

مقداری مشکالت در پیش داریم که امید است . در مورد جزوات مربوط به مجاهدین صحیح است - ۶
فعال� مدافعات سعید محسن و مهدی رضائی توسط خودمان چاپ و منتشر شده . حل و فصل گردد

سعی کنید پول آن را برگردانید که بتوان کار را ادامه داد و انشاءالÆه مشکالت برطرف خواهد  .است
  .شد
  
  .سالم خالصانه حقیر را به همه برادران ابالغ دارید و امید است بزودی توفیق دیدار حاصل آید 

  )  ۱۹پیوست سند شماره  "  (خدا نگهدار    برادر شما صادق         
    

  اریسسفری به پ
  

از  ، با قرار قبلی با آقای قطب زاده، با قطار۱۳۵۲بعد از نامۀ فوق، به نظرم در خرداد و یا تیر 
، )Gare du nord(آقای قطب زاده به ایستگاه قطار گاردÚ نورد . ، به پاریس سفر کردم)کرفلد(آلمان

وردن، در همان محل به به استقبال آمده بود و پس از دیده بوسی و احوالپرسی مقدماتی، برای غذا خ
سپس بعد از کمی استراحت و صرف غذا، به اتفاق هم به آپارتمانش که فکر کنم در . رستورانی رفتیم

  .، قرار داشت رفتیم و دو سه روزی میهمان ایشان بودم)Place  De l,Italie(میدان ایتالیا 
هن داشتم، با وی  مطرح کردم و در طول مدتی که با هم بودیم، مسائل مختلفی را که تا آن زمان در ذ

من تاجائیکه ممکن بود سئوال می کردم و وی در مورد آنها نظر خودش را . ایشان هم به آنها پاسخ داد
به مانند خبرنگاری که مسائل مختلفی را با شخصیتی مطرح میکند و جوابهای وی را . بیان می کرد

کت می کردم ولی بیشتر به سخنان و اما گاهی هم در بحث با وی شر. گوش می کند عمل کردم
  :     اهم پرسشهائی که از ایشان کردم، عبارتند از.توضیحات او به مسائل مختلف، با دقت گوش می دادم

مبارزه مسلحانه و مجاهدین، تفرق و اتحاد، مسائل عقیدتی و انجمنهای اسالمی، نظر بنی صدر در 
یس و همکاری ایشان با انجمن، اختالف جبهۀ ملی موارد فوق و همکاریش با وی، انجمن اسالمی پار

  ...سوم و نهضت آزادی و
در تمام دوسه روزی که من با ایشان بودم، وی کوشش کرد که نظر مرا به مبارزۀ مسلحانه و اینکه تنها 
نیاز زمان ما و رسیدن به آزادی و عدالت و از بین بردن رژیم پهلوی، روی آوردن به مبارزه مسلحانه 

جلب و جذب کند و حتی سعی کرد مرا آماده کند که برای دیدن تعلیمات نظامی و چریکی به است، 
جوابهائی که در مورد مسائل اسالمی و عقیدتی و این قبیل امور می داد، یکسری . لبنان بفرستد

ارزشهای کلی و دست و پا شکسته بود و چنگی بدل نمی زد، اما من بدون اینکه چیزی را نفی کنم 
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را گوش می کردم و همچنانکه از خالل نامه اش پیداست، شاید فکر کرده بود که من همه را همه 

  .پذیرفته ام
، زندگی می کرد )Cashan(در همین سفر بدیدار آقای بنی صدر که در حومه پاریس، محلۀ کشان 

خواهد رفتم و سئوالهای فوق را از ایشان هم کردم و و نظرشان را خواستار شدم که در جای خود 
  . آمد

بعد از بازگشت به آلمان، همۀ مسائل مطروحه با آقای قطب زاده را برای روشن شدن خودم مجددا به 
دقت مورد بررسی قرار دادم و سپس جمع بندی آنچه را که به آن رسیده بودم، همراه سئوالهای 

، بدان پاسخ داد ۱۳۵۲ /مرداد/ ۱۶متعددی برای آقای قطب زاده فرستادم که ایشان درنامه ای  بتاریخ 
  :که اهمÄ آن به قرار زیر است

  
  یا هو

  برادر عزیزم پس از سالم،  امید است حال شما خوب و روزگار بر وفق مراد باشد
  .اما راجع به مطالب. نامه شما دیروز رسید و بسیار متشکر 

حاالت و  انسان گهگاه بعلل بی شمار دچار چنین. در باره حالت روحی شما بسیار طبیعی است
احوالی می شود و قدری استراحت و سعی در نظم دادن به افکار و هم مشغول شدن بکاری کم کم 

کسانیکه دارای ایمان و عقیده هستند هرگز از بین . بنابراین نگران نباشید. مشکل را رفع خواهد کرد
بیعی است چه از باال و پائین رفتن در این دوران پر جنجال و ماجرا، نیز امری ط. نخواهند رفت

تنها امیدوارم دوران این ناراحتی هر چه زودتر بسر آید و شما . لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ فردی
همانند گذشته و خصوص یکی دو روزی که در کنار هم در پاریس بودیم آزاد و راحت فکر کنید و 

  .سپس عمل
رک خبر نامه را هم با مسئول آن ما ۱۵پولهائی که همراه فرموده بودید رسیده است و متشکر و  - ۱

  .حساب خواهم کرد
از . کتاب اقتصاد به زبان ساده را فقط یک جلد دارم و اگر بخواهید میتوانیم بشما قرض بدهم - ۲

نشریات دیگر هم اگر چیزی بدستم برسد که تعدادی باشد، طبیعی است که همیشه در لیست خواص 
  .بوده اید و انشاءالÆه خواهید بود

. آن ماشین را به جایش برگرداندم. ع به ماشین تحریر به حضرات توضیحات الزم را دادمراج - ۳
هرچه زحمت کشیدیم درست نشد و لهذا . حروف آنرا طوری گذاشته بودند که اصال� قابل استفاده نبود

  .       عدد ساده سفارش دادم که انشاءالÆه تا آخر سپتامبر خواهد رسید ۲تعداد 
العیه سیاسی نظامی مجاهدین، آنچه مسّلم است برنامه و نظر این است که فعال� به آن طدر باره ا - ۴ 

خصوصًا با وضعی که در کشورهای عربی وجود دارد و مواضعی که . استعمارگر کاری نداشته باشند
 بهر حال ما نیز نباید با همه در یک زمان. این اعالمیه ها را آنقدر جّدی نگیرید. الفتح گرفته است

در مجموع این سیاست را حقیر هم تأیید میکند که ما بهتر است یک مقدار بگرفتن . بجنگ بپردازیم
ما باعتبار اصول عقاید خود، با . قاچ زین بپردازیم و اسب سواری را فعال� بعنوان پیش کش قبول کنیم
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اید قدری هم حساب آخر ب. تمامی دولتهای روی زمین مخالفیم ولی لزومًا به پر و پاچه همه نمی پریم

در این زمینه حتی مقاله مربوط به . نیروها را کرد و قضایا را بعنوان تقدم و تأخر دسته بندی نمود
منظور مکتب ( نهضت جنگل مندرج در مکتب مبارز جدید را هم که قاعدتًا شما مسئول آن بوده اید 

ه ایدئولوژی اسالمی ربط داشت؟ آخر برادر این مقاله کجایش ب. باید نام برد.) ن. ، است۱۵شماره 
چطور یکباره یاد حضرات آمد که نهضت جنگل اهمیت بسزا پیدا کرده که صفحات مکتب مبارز را 
آنهم یکمقدار فحش به روسیه باید زینت بخشید؟ آخر ناسالمتی مکتب مبارز، یک مجله ایدئولوژیک 

د و خالصه از این مطالب بسیار صفحات آن باید دقیقًا صرف چنین مسائلی بشو. است و هم اسالمی
  .      که بگذاریم و بگذریم

مسئله جمع و فرد و فرد وتفرق و اتحاد بود که با مثال جبهه . اما نکته دیگری که طرح کرده بودید - ۵
راستش نه این نامه و نه نامه . ربط پیدا می کرده است.) ن. منظور نهضت آزادی است(سوم و نهضت

خصوص آنکه در مذاکرات . تواند به سئوالت بعضًا اصولی شما پاسخ گوید هائی از این قبیل نمی
پاریس کم و بیش همین مسائل را بحث کردیم و تا آنجاکه بخاطر دارم شما فرمودید مسئله روشن 

نه آنکه .شده است و حال مجددًا سئوالتی که بعضًا عین سئواالت گذشته است دو باره طرح می شود
ر کس هم حق دارد و هم می تواند در باره مسائلی که قبول کرده و یا داشته، اشکالی دارد و چون ه

مجددًا فکر کند و مجددًا ارزیابی نماید و تا آن موقع که تصمیم قطعی نگرفته تا در راهی قدم بردارد، 
هر لحظه بآنچه میخواهد انجام دهد قبول کند فکر کند و همه مطالب را مورد پرسش مجدد قرار دهد 

بنا بر این من نه تنها . الصه هر چه میتواند باال و پائین کند تا تصمیم نهائی را در انتهای راه بگیردو خ
منتهی اشکال . اشکالی در طرح مجدد این مطالب نمی بینم بلکه خوشحال هم می شوم که طرح گردد

ایط فعلی با کار در این است که جواب به هر یک از مطالب شما، صفحاتی چند الزم دارد و در شر
دست و پا شکسته هم مطلب این چنینی را . وضعی که حقیر دارد امکان نگارش آن مطالب نیست

  .ننوشتی بهتر است
بنابراین پیشنهاد حقیر این استکه همه مطالبی که در نظر دارید و بفکر شما می رسد و اشکاالتی که 

، بهر لسان و بهر ترتیب مرقوم دارید و فکر می کنید وجود دارد و فرد گرائی هائیکه بنظرتان می رسد
با توجه به دو تعهد از طرف من یکی اینکه هر چه می نویسید فقط در اختیار من خواهد بود مگر 

دو دیگر آنکه هر بیانی را انتخاب کنید هر چند عریان و یا . آنکه خود شما بگوئید به این و آن بدهم
پس از . گذاشت و بیشتر به اصل مطلب توجه خواهد شد توهین آمیز، ذره ای اثر منفی در من نخواهد

آنکه همه چیزها گفته شد و اشکاالت شرح داده شد، آنگاه یا یکباره می نشینیم و مفصل همه را یک 
  .بیک بررسی می کنیم و یا بیک باره همه را در یک نامه پاسخ خواهم داد

. منظوز عاصم مجددی است(انستانراستی از سفیر افغ. فعال� مطلب دیگری نیست جز سالم مجدد
سئوال کنید و یا از دیگر افغانهائی که وضع آنها از چه قرار است و نقش این کود تا چه بوده .) ن

  .است
  

  )   ۲۰پیوست سند شماره  "  (خدا نگهدا  برادر شما صادق 
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خطور کرده بود و  بعد از دریافت این نامه دو یا سه نامۀ دیگر وبا طرح سئوالهای مختلفی که به ذهنم
یا آنکه  درمدتی که در آلمان و در بین اعضای اتحادیه و خارج از اتحادیه دیده بودم و نظرات خودم را 
در رابطه با اختالفات موجود بین گروهها و دسته های مسلمانان و نقش هر گروهی در آن و اثرات 

، نوشته و برایش ارسال کردم ولی منفی که در بین تودۀ دانشجوئی می گذاشت و چگونگی حل آنها را
بخصوص که تعدادی از . دیگر از جانب ایشان نامه ای دریافت نکردم و رابطه کم کم به سردی گرائید

سئوالها در مورد پیام مجاهد و مواضع مختلف آن بود، که در بخش بعد توضیح بیشتری در این موارد 
ازآن ببعد، هروقت . دای انتشار آن داده میشودو نیز چگونگی انتشار پیام مجاهد و همکاریم در ابت

دیداری با آقای قطب زاده رخ میداد، در حد احوالپرسی و گفتگوهای عادی و معمولی و رد و بدل 
  . کردن اطالعات و بحثهای مختصربود

نظر به اینکه آقای قطب زاده یکی از بانیان پیام مجاهد است و مطالبی در فوق در این رابطه آمد و 
ظور حفظ تسلسل تاریخی امرهای واقع، تا جای ممکن، فصل زیر را به نهضت آزادی خارج از بمن

  .کشور و پیام مجاهد اختصاص می دهم
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  فصل پنجم
  

     پیام مجاهد نهضت آزادی خارج از کشور و
  

طب زاده، برای را آقای ق" پیام مجاهد: " ، تعدادی نشریه، در دو صفحه و بنام۱۳۵۱در خرداد سال 
آقای کریم خداپناهی هم که دوست آقایان قطب . آقای ناطقی بدون نام و نشان، به کرفلد فرستاده بود

زاده و ناطقی بود، به آقای ناطقی اطالع داده بود که این نشریه مال آقای قطب زاده و دوستان 
ر اختیار دارید، پستی ارسال آن را در شهر خود برای ایرانیانی که آدرسهای آنان را د. خودمان است

کنید و در ضمن سعی کنید تا می توانید هر چه بیشتر آدرسهای ایرانیان را جمع کنید و برایشان 
  . نشریه را بفرستید

آقای ناطقی به من اطالع داد و نشریه را به آدرسهائی که داشتیم ارسال کردیم و سپس مجموعه 
دفترچه ای ضبط کردیم و هر بار که نشریه ای می آمد، آن  آدرسهائی را که جمع آوری کرده بودیم، در

  .را بوسیله پست به آدرسهائی که داشتیم ارسال می کردیم
بیانیه سیاسی مجاهدین خلق، مختصری در مورد قیام : صفحه آن ۲در شماره اول پیام مجاهد و در 

گ فارس به آیت الÆه میالنی و نامه علمای بزر ۳/۲/۱۳۵۱، اطالعیه روحانیان قم ۱۳۴۲پانزدهم خرداد 
پیوست سند .(برای رفع خطر از جوانان مسلمان مجاهدی که محکوم به اعدام شده بودند، آمده بود

  )  ۲۱شماره  
، انتشار پیدا کرد، در صفحه اول باالی ۱۳۵۱صفحه و در تیر ماه  ۴، که در "پیام مجاهد" شماره دوم 
پیام " انتخاب نام . قاعدین اجرًا عظیمًا زینت داده شده بودفضÄل الÆه المجاهدین علی ال: نامش با آیه

وآیه فوق در باالی نشریه، به خواننده خود چنین القاء می کرد که نشریه مستقیم و یا غیر " مجاهد
  )  ۲۲پیوست سند شماره  .(مستقیم، متعلق به مجاهدین خلق است

لق به کدام دسته و یا گروهی است، انتشار متع پیام مجاهد، بدون اینکه کامال� مشخص شده باشد که  
پیام مجاهد : " پیدا کرد و همچنان ادامه داشت، تا اینکه در شماره دهم در شناسنامه اش آمده بود

  ). ۲۳پیوست سند شماره  )" (خارج از کشور( ارگان نهضت آزادی ایران 
  

کرده بودند که اگر نام خود را  بعد ها شنیده شد که مجاهدین خلق، به گردانندگان پیام مجاهد اخطار
به این علت در شماره ده پیام . در نشریه مشخص نکنید، ما بوسیله اطالعیه ای شما را افشاء می کنیم

  . است) خارج از کشور(مجاهد آمد که نشریه متعلق به نهضت آزادی ایران 
مطرح شد که برای دفاع ، وقتی )گویا نشست نهم بود( به یاد دارم که در یکی از نشستهای اتحادیه 

از مجاهدین، اتحادیه باید دست به انتشار ارگانی بزند، عنوان شد که مجاهدین خود ارگان و روزنامه 
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" پیام مجاهد " برای دفاع دارند و وقتی پرسیده شد که ارگان مجاهدین کدام است، پاسخ داده شد 

  . است و به نشریه ای دیگر نیازی  نیست
  

ره از پیام مجاهد که می آمد، به آدرسهائی که در دست داشتیم می فرستادیم و در هر حال، هر شما
خودم هم به دقت آن را مطالعه میکردم و چون به زعم خودم مواضع آن را ضد و نقیض می یافتم، 

ابتداء سئوالها را با آقای ناطقی مطرح و به او گوشزد می کردم که . مرتب برایم سئوال پیش می آمد
نیستیم و باید که گردانندگان پیام مجاهد  مواضع نشریه را برای ما روشن بیان کنند و ما موزّع 

با صالحدید آقای ناطقی، سئوالهای پیش آمده را برای آقای . نظرات ما را هم مّد نظر داشته باشند
 قطب زاده، طی چندین نامه ارسال کردم و همنطوریکه قبال� متذکر شدم، ایشان پاسخها را به بعد

  . موکول کرد
در زمانی که هنوز از آقای قطب زاده در رابطه با سئوالهای مطروحه پاسخی دریافت نکرده بودم، دو 
نامه به آقای کریم خدا پناهی نوشتم و سئوالها را با ایشان مطرح کردم و از ایشان خواستم که پاسخ 

هنوز از آقای خدا پناهی پاسخی  .سئوالها را تا جائی که اطالع دارد برایم بنویسد و یا اطالع دهد
  :دریافت نکرده بودم که اطالعیه زیر از طرف گردانندگان پیام مجاهد، دریافت شد

  
  بسمه تعالی"

  برادر مبارز
  

حفظ امنیت کلیه مبارزینی که بنحوی در انجام وظایف میهنی خود اقدام نموده اند و تاکنون با 
م مجاهد شرکت کرده اند از بدو امر مورد نهایت صداقت و جسارت کامل در دریافت و توزیع پیا

  .توجه مسئولین پیام مجاهد بوده است
بر اساس امر فوق، سعی شده تا آنجا که امکان دارد تذکرات الزم امنیتی به تمامی مبارزان در انجام 

  .وظائفشان داده شود و این تذکرات تا حدودی مورد توجه واقع شده است
تا کنون شده، معهذا اشکاالت اساسی در نحوه کار توزیع و احیانًا بعضی بی با تمام احتیاطهائی که 

  .احتیاطی ها که بعضاً غیر قابل اجتناب بوده بوقوع پیوسته است
لذا تصمیم بر این گرفته شد که پخش تمامی روزنامه ها از یک محل صورت گیرد و بدین لحاظ از 

آدرسهائی که در اختیار دارید، تهیه و ماشین نموده و  شما برادر عزیز استدعا داریم فورًا صورت کلیه
  .بآدرس پشت پاکت ارسال دارید

از این پس هر گاه آدرس جدید بدست آوردید و یا آدرسهای قدیمی عوض شد آنرا نیز فورًا : توجه
  .بآدرس درج شده در پیام مجاهد اطالع دهید

  
  والسالم علی و من اتبع الهدی 
  ) ۲۴ست سند شماره  پیو"   (پیام مجاهد"  



۷۲ 
   
عالوه بر ارسال اطالعیه فوق، به ما گفته شد که دفترچه آدرسهائی را که در اختیار داریم، برای آقای  

ما هم طبق دستور دفترچه حاوی آدرسها را برای آقای فضلی نژاد، . محمود فضلی نژاد بفرستیم
دند و هم من از شرکت در توزیع ارسال کردیم و بدینطریق هم آنها از دست سئوالهای من راحت ش

  .پیام مجاهد معاف گردیدم
، را در این رابطه از آقای خدا پناهی ۵/۹/۱۹۷۳از این قضیه چیزی نگذشته بود که نامه مورخ 

  :متن نامه به شرح زیر است. دریافت کردم
  
  بسمه تعالی"
  
۵/۹/۷۳  
  !برادر عزیز جعفری 

  
مدتی است که . اشد و روزگار بر وفق مراد میگذردپس از عرض سالم امیدوارم که حالت خوب میب

نامه های ترا دریافت کرده ام ولی بعلت گرفتاری نشده است که برایت جواب بنویسم و امیدوارم که 
می بخشی و اما مطلبی که باید صریحًا بشما بنویسم اینست که هر دو نامه شما مربوط است به کار 

ن ندارم و هیچ ارتباطی هم نیست که بتوانم ترتیبی برای آن روزنامه و غیره که من هیچ دستی در آ
بدهم و لهذا هر دو را بآدرس پشت پاکتی که اخیرًا درخواست آدرسها بود میفرستم و بهتر است از 

ارسال دارید .) ن. یعنی آقای قطب زاده(این ببعد نیز مطالبی در این زمینه ها را برای همان برادر
  .اینکار ندارم و خودم هم مثل شما اگر خدمتی از دستم بر آید میکنمچون من اصوالÎ کاری به 

( مطلب دیگر اینکه امید است برادرت از ایران آمده باشد و اخبار جدید راجع به اطالع سازمان
از اتحادیه داشته باشد و اگر مایل بودی برای حقیر هم بنویس که .) ن. منظور سازمان امنیت است

  .رار استبدانم جریان از چه ق
  ) ۲۵پیوست سند شماره  " (قربانت  کریم . خدمت برادران دیگر بعرض سالم مصدعم

  
من چند شماره مکتب مبارز ارگان : منظور از اطالع جدید سازمان امنیت از اتحادیه این است که

ه اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا را هنگامی که آقای عاصم مجددی از طریق ایران ب
یکی از این مجله ها را آقای محسن رجائی از برادرم . افغانستان سفر می کرد، برای برادرم فرستادم

او هم آن را در اصفهان به طلبه ای بنام روحانی نیسیانی که در مدرسه کاسه . برای مطالعه گرفته بود
مأموران امنیتی از  به هنگام ترور چند خارجی در اصفهان،. گران اصفهان، حجره ای داشت داده بود

جمله به آن مدرسه هم یورش می برند و در حجره آقای روحانی نیسیانی این مجله پیدا می شود و 
از او می خواهند که آقای رجائی . چون آقای محسن رجائی در گوشه ای از جلد آن نوشته بود رجائی

ئی دستگیر می شود و آقای رجا. او هم  رجائی را معرفی میکند. و صاحب مجله را معرفی کند



۷۳ 
بالخره در اثر شکنجه و زمانی که مطلع میشود که برادرم از طریق تیمسار ناصری مسئله را حل کرده 

  .است، می گوید، مجله متعلق به آقای حسن جعفری است
رفع و رجوع کرده بود،  را در تهران برادرم را سازمان امنیت دستگیرمیکند اما چون وی قبال� مسئله

د ساعتی او را آزاد می کنند و چون بچه های اتحادیه از این جریان توسط خودم با خبر پس از چن
شده بودند و قرار بود که برادرم برای دیدارم به آلمان بیاید، آقای خدا پناهی در نامه پرسیده بود که 

  . اگر برادرم اطالع جدیدی دارد ، آن را در اختیارش بگذارم
  

: آقایان. شماره پیام مجاهد انتشار پیدا کرد ۶۲از انقالب به ایران جمعًا و  پرو ۱۳۵۷/ بهمن/ ۱۲تا 
با هم در ...  بنی صدر، حبیبی، دکتر تقی زاده، دکتر کارگشا،  دکتر ابراهیم یزدی، صادق قطب زاده و

چهارچوب دفاع از زندانیان سیاسی، خبرنامه جبهه ملی سوم و انتشارات مصدق همکاری می 
مشکلی دارند، آن را با هم در میان بگذارند و مشکل  نکه اگر با هم در بعضی زمینه هاکردند، بدون ای

را حل کنند، ناگهان بدون مشورت با یکد یگر بوسیله آقایان دکتر ابراهیم یزدی، صادق قطب زاده و 
دوستانشان  روزنامه و ارگان جدید پیام مجاهد انتشار پیداکرد وبدین طریق مشکلی بر مشکالت 

  .زوده گردید و بدرون اتحادیه نیز سرایت کرداف
علت هم آن بود که میدان عمل  طیف اسالمی سیاسی، درون دانشجویان مسلمان  که در اتحادیه 

بعضی هم با همه . متشکل شده بودند، بود و هر کدام در درون اتحادیه دوستان و طرفدارانی داشتند
آقای قطب زاده هم که تا . شد، گرایش پیدا می کردند آنان رابطه داشتند و به هر سمتی که قویتر می

  .آن زمان خود را مسئول تشکیالت و تدارکات جبهه ملی سوم معرفی میکرد، از آن کناره گرفت
    

  بعضی از مواضع پیام مجاهد
   
در همین جا به بعضی از مواضع پیام مجاهد اشاره می شود، تا معلوم شود که غرض و مرضی جز  

  :به زعم خودم در کار نبوده  وهم خوانندگان بهتر در جریان امور واقع شده قرار بگیرند  اصالح امور
  "چنین می نویسند ۲، ستون ۶، ص۴در پیام مجاهد شماره 

مجاهدین مسلمان و چریکهای فدائی خلق، کارگران و  -فرزندان قهرمان خلق ما: هموطن" 
مترقی، همه برای طرد استثمار و امپریاایزم و  دانشجویان، روشنفکران و کسبه و اصناف و روحانیت
  )۳۱..." (سرنگونی رژیم وابسته و دست نشانده بپا خواسته اند

  
  :، متذکر می شوند" مارکسیست اسالمی "پیام مجاهد سرمقاله  ۱۳در شماره 

رکن دیگر، تاکتیک جدید دشمن تخطئه اصالت ملی مجاهدین و سایر انقالبیون از طریق " ... 
و برای انحراف اذهان مردم از اصالت ملی آنها، تنها به این نکته اکتفا ...ب آن ها به دولت عراقانتصا



۷٤ 
بودن " کمونیست " ضد انقالب با طرح ...کرده است که آنان را وابسته به عراق معرفی می کند

ره برداری مجاهدین می خواهد به خیال خود آنها را بعکس العمل وادار سازد که او بتواند از آنها به
به این عبارت که چون مردم ظاهرًا به علت احساس مذهبی نسبت به کمونیزم حساسیت . نماید

دارند، لذا این چنین اتهامی را به مجاهدین، آنها را وادار خواهد کرد که برای پیشگیری تأثیر منفی 
حمله به کمونیزم لنینیسم و  - از خود به نفی مارکسیسم" تبلیغات دشمن بر مردم و بمنظور دفاع  

بپردازند که در آن صورت در تله دشمن افتاده اند و دشمن از آن در ایجاد شکاف میان انقالبیون بهره 
  )۳۲." (برداری کرده و مانع وحدت عمل و کار مشترک میان تمام انقالبیون اصیل و صادق می گردد

  
  :شور آمده است، در مورد سر آغاز فصل نوین مبارزه در ک۲۸در پیام مجهد شماره 

  
در . ، جرقه های امید بخش جدیدی در آسمان مبارزات ملت ما فروزان گردید۴۹در بهمن ماه سال " 
اولین پیشقراوالن جهاد مسلحانه به پاسگاه سیاهکل حمله بردند اگر چه این گروه در  ۴۹بهمن  ۱۹

لیات آنان سر آغاز فصل اما عم. عملیات نظامی خود شکست خوردند، و کلیه افراد آنان نابود شدند
از آن پس جنبش رهائی بخش خلق ما به رژیم استبدادی و . نوینی در جنبش انقالبی کشور ما بود

از آن پس و از آن روز، در هر گوشه و کنار . امپریالیسم، به دشمنان قسم خورده خلق، اعالن جنگ داد
جنبش مسلحانه پیوسته و با  مملکت ما گروههائی از فرزندان برومند خلق سالح برگرفته و به

گروه های دیگری از  ۱۳۵۰در شش بهمن  –در همین ماه .. سالحهای خود، به استقبال دشمن می روند
و بیست نفر دیگر دستگیر  و محاکمه و سپس ) گروه احمد زاده ها ( نفر ۲۳فدائیان خلق شامل 

رژیم گروهی را دستگیر ساخته، با  در همین دوران هر بار که. تعداد کثیری از آنان تیر باران شدند
را یافته و " خرابکاران" بوق و کرنا و سرو صدای فراوان اعالم می کرده است که توانسته است همۀ 

اما هنوز طنین صدای این بلند گوهای یاوه سرا و کاذب در گوشهای خلق .....ریشه آنان را از بین ببرد
دیگری داغ باطله را بر پیشانی این دروغ گویان زده صدا می کرده است که نفیر گلوله های رزمنده 

ماهای دیگر و روزهای دیگر، رزمندگان دیگر پرچم سرخ ظفر نمون ...پس از آن روز و آن ماه . است
تره گل و ( با اهداء بهترین فرزندان خودش ...گروه آرمان خلق... خلق مسلمان را بر دوش کشیدند 

.... صادقی ها ...با هدیه رضائی ها، حنیف نژاد ها ... ن خلق و سپس سازمان مجاهدی)کتیرائی ها 
  )۳۳."  (حماسه پر افتخاری را بوجود آورده اند...همگام و همدوش فدائیان خلق 

   
  :، این مجاهدین هستند که غریو سکوت را در هم می شکنند۵۶پیام مجاهد، خرداد ۴۸در شماره 

  
بارزات میهن ما گشود و برگی زرین نه، که خونین به آن فصلی تازه در تاریخ م ۴۲پانزدهم خرداد " 

آستین ها باال زده شد، تفنگها برداشته شد و غریو گلوله ... نطفه مبارزات مسلحانه بسته شد...افزود
آری پس از این واقعه ...مجاهدین راستین خلق سکوت و خاموشی شبهای سیاه را در هم شکست

رژیم )  ۴۴اول تیر ماه ( یس سازمان مجاهدین خلق ایران و بخصوص با تأس ۴۲خرداد  ۱۵خونین 



۷٥ 
سفاک و ددمنش شاهنشاهی ایران، دمی نیاسود و در هر کجا مجاهدین راستین اسالم را یافت در پی 

  )۳۴."  (کشتار بیرحمانه اش بر آمد
  

و  مشاهده می کنید که یک روز غریو گلوله رزمندگان سیاهکل نقطه شروع مبارزه مسلحانه می شود
پرچم سرخ انقالب " یکزمان گروه فدائیان خلق و آرمان خلق . زمانی دیگر با گلوله مجاهدین راستین

... و روز دیگر گوئی اصال� وجود خارجی نداشته اند و." ظفرنمون خلق مسلمان را بر دوش کشیده اند
به جهانبینی  از این دو حرکت یکی" یا مواضعی از قبیل اینکه در ایران دو حرکت وجود دارد و 

وجوه افتراقی میان این . لنینیسم معتقد است –انقالبی اسالمی مجهز است و دیگری به مارکسیست 
اما طرفنظر از این اختالفات این دو . دو جهانبینی و طرز تفکر روشن و مشخص دارا می باشد

سلطه استعمار حرکت دارای هدفهای مشترکی در بر انداختن رژیم استبدادی شاه و پایان دادن به 
و در همین جا، در مورد رهبری واحد می " خارجی و امپریالیسم جهانی در کشور ما می باشد

از عام ترین وجه اشتراک تمام انقالبات  –و تشکل تمامی نیروها تحت یک رهبری واحد : "نویسند
"  مده استدر ایران هم اکنون این وحدت نیروها در تحت سلطه ایدئولوژی اسالمی بوجود آ.  است

)۳۵  ( 
  
  :، نهضت آزادی است" سلطه ایدئولوژی " و" رهبری واحد"  این  

نهضت آزادی ایران برای اولین بار سازمان و حرکتی می شود که کلیه نیروها، از اسالمی و غیر " 
ل و آن ها را حو. کلیه عناصر ملی را در بر میگیرد...اسالمی آنرا پذیرفته و از آن پشتیبانی می کنند

  )    ۳۶." (محور نهضت آزادی متشکل می سازد
نهضت آزادی در داخل اگر چه از نظر سازمانی : "و آن هم نهضت آزادی خارج از کشور است 

اما از آنجا که نهضت سازمانی است که معرف یک حرکت فکری اصیل  - تشکلی مشهود ندارد
صی که معرف و بنیانگذار این انقالبی در جامعه است و به دلیل آنکه این حرکت فکری و اشخا

حرکت فکری هستند حضور دارند، طبیعی است که همه چشمها و امید ها بسوی آنان دوخته می 
  )  ۳۷. "  (شود

  
  :در مورد انتشارات مجاهدین و انطباق آن با اسالم به یک نمونه اکتفا می شود

  
از اردیبهشت .) ن. ین استمنظور سازمان مجاهد( بررسی محتوای ایدئولوژیک نشریات سازمان " 
و زمان تغییر نام جنگل به مجاهد و انتشار  ۵۳تا آذر ماه )  ۱۵اعالمیه سیاسی نظامی شماره (  ۵۲

نشان می دهد که کلیه نشریات سازمان تا آن زمان از یک محتوای همگون اصیل  ۴مجاهد شماره 
یعنی همان تاریخی که  ۱۳۵۴ز آبان تنها ا. متناسب با ایدئولوژی انقالبی اسالمی برخوردار می باشد

  )۳۸." (در سازمان کودتا کرده اند تغییرات ایدئولوژیک کامال� محسوس و مشخص می گردد
  



۷٦ 
در انطباق با اسالم است ؟ بر آنان  ۱۳۵۳آیا واقعًا محتوای ایدئولوژیک سازمان مجاهدین تا آذر ماه 

" و " راه انبیاء و راه بشر" ، "ان سادهاقتصاد به زب" است که استدالل کنند که چگونه کتابهای 
ق با استالینیستی تدوین شده است، منطب آنها که بر اساس دیالکتیک تضاد... و" روش شناخت

  ایدئولوژی انقالبی اسالمی است؟ 
از جمله می توانید به پیامهای . و هنوز پیامهای مجاهد پر است از مواضع ضد و نقیض و تک روانه

  . نگاه کنید... و ۳۵، ۳۱، ۱۲مجاهد شماره 
، در انگلستان، نهضت آزادی خارج ۱۳۵۶خرداد  ۲۹بعد از فوت مرحوم دکتر علی شریعتی در تایخ 

از کشور تا اربعین آن مرحوم، سه شماره پیام مجاهد در آورده و آن مرحوم و جنازه اش را   در آنها 
می توانید خود به شماره . اب کردندوسیله قرار داده و با هرکسی و دسته ای که خواستند تسویه حس

  .مراجعه کنید۱۳۵۶، خرداد و مرداد و مهر ماه ۵۰، ۴۹، ۴۸های 
  
سر انجام پس از دیدار آقای مهندس بازرگان با آقای خمینی و مذاکره با ایشان در پاریس، به هنگام  

مصاحبه ای انجام داد مراجعت به تهران در لندن با روزنامه  ایران پست، بوسیله آقای فرامرز فرشاد، 
  : ایران پست از آقای بازرگان سئوال می کند. آن روزنامه انتشار پیدا کرد ۱۳۵۷آبان  ۱۲که در جمعه 

اگر روزی نهضت شما حکومت را در دست بگیرد، چه برنامه ای برای اداره کشور دارید؟ آیا این " 
  آمادگی را دارید؟
ی خودمان طرح نکرده ایم چرا که حاال ملت و مردم کاره این مسئله را ما هنوز برا: مهندس بازرگان

، ما در مرحله نخست باید مالکیت را به ملت بر گردانیم و آنوقت اکثریت هر چه .ای نیستند
ما اکنون . ما هنوز در مرحله ای نیستیم که اختیار کشور را در دست داشته باشیم. خواست همان کنیم

  .ه البته برای خالی نبودن عریضه استمرامنامه ای در دست تهیه داریم ک
  :و باز آقای بازرگان در پاسخ ایران پست که

  آیا شما در خارج از کشور فعالیتی دارید؟" 
خیر، اما مدتی که ما در زندان بودیم، نهضت آزادی ایران در خارج از کشور تشکیل :  مهندس بازرگان

آنها . و برخی دیگر بعدها به آنها پیوسته اند شد که بعضی از افراد آنها، همان افراد گذشته هستند
بلحاظ عالقه به اصول و سنن گذشته نهضت، کم و بیش بدنبال نهضت هستند، اما بلحاظ عدم ارتباط 

  ."تشکیالتی، آنها مستقل هستند و نامشان نهضت آزادی خارج از کشور است
  

با صراحت بیان کردند که فعال�  با مصاحبه فوق، آقای بازرگان رهبر نهضت آزادی با وضوح تمام و
قادر به حکومت کردن نیستند و برنامه و تشکیالت ندارند و عالوه بر آن بر نمایندگی نهضت خارج از 

، نا گهان ۱۳۵۷آذر ماه  ۴نهضت آزادی خارج از کشور در تاریخ . کشور از خودشان خط بطالن کشید
فاقد قاطعیت، : ن بر رهبران داخل تاخت کهعلیه رهبران داخلی خود قطعنامه ای صادر کرد و در آ

  :قسمتی از قطعنامه چنین است. هستند... ابهامگو،موضع گیر نارسا، توجیه گر و
  



۷۷ 
و بدین ترتیب تمام روشنفکران وارداتی و یا ملی نما و تمام آنها که به ایدئولوژی های بیگانه به "...

هم آنهائی که بینشی غیر منطقی با زمان فرهنگ و شرایط اجتماعی ایران و ایرانی مجهز بوده و 
داشته و تمام آنها که فقط گفته اند و هر گز عمل نکرده اند یعنی همان مفسران و پژوهشگران به 
اصطالح انقالبی که منتظرند تا دیگران خون نثار کنند و ایشان توشه بردارند و خالصه همه کسانی که 

ده اند متحیر و سرگشته یا به توجیهاتی در جهت رسیدن علی وار عمل نکرده و نزیسته و مبارزه نکر
به آمال و آرزوی خود و یا حفظ قالبهای خشک عقیدتی و کهنه خود پرداخته به دروغ چهره حقیقت 

  ." قد تبین الرشد و من الغی.را خدشه دار کرده اند
  

. هضت آزادی منفصل کردن به ایران، آقای قطب زاده خود را از ناز این قطعنامه و در آستانه رفت بعد
در ایران هم مدت کوتاهی به عضویت شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی در آمد، سپس از آن 

به همین اندازه در اینجا اکتفا می شود و کسانی که مایل به . خارج شده و به انتقاد جدی آن پرداخت
  .اره است حواله می دهمشم ۶۲اطالعات بیشتر هستند را به مطالعه مجموعه پیام های مجاهد که 

  

  آقای دکتر یزدی و پیام مجاهد 
  
 اهم مطالب گفتنی در مورد کم و کیف یپام مجاهد از نظرتان گذشت اما آقای دکتر یزدی در مصاحبه 

 :ای با سرهنگ غالمرضا نجاتی،در رابطه با این سئوال که
  

و نهضت ) سوم( با جبهه ملی پس از بحران جبهه ملی دوم در ایران، رابطه جبهه ملی در اروپا " 
  :چنین پاسخ می دهد: آزادی چگونه بود؟

پیام "زیر نظر ابوالحسن بنی صدر در پاریس منتشر می شد با انتشار "  خبرنامه “در اروپا ناشرین 
) سوم( انتشار خبرنامه در پاریس از زمانی شروع شد که جبهه ملی . به مخالفت پرداختند" مجاهد

اما وقتی جبهه ملی سوم در خود ایران به بن . احزاب ملی اعالم موجودیت کرددر اروپا با شرکت 
البته سازمان . بست روبرو شد و تعطیل گردید، سازمان آن در خارج از کشور نیز بال موضوع گردید

را بعنوان ارگان رسمی خود منتشر می ساخت، هیچگاه " ایران آزاد" جبهه ملی ایران در اروپا که 
اما در هر حال . مرکب از نمایندگان احزاب ملی را نپذیرفت و اختالفات باال گرفت) سوم (جبهه ملی 

ناشرین خبرنامه نیز نامه . منتشر می شد) سوم( از آن پس تا زمان انقالب اسالمی خبرنامه جبهه ملی 
ی از آقایان مهندس بازرگان و طالقانی هم توضیحات. هائی به تهران برای دوستان نهضتی فرستادند

نهضت آزادی خارج از کشور در این مورد شرح مبسوطی به . نهضت آزادی خارج از کشور خواستند
داخل فرستاد و شرح داد که اوالÎ انتشار پیام مجاهد به هیچ حزب و گروهی رقابت ندارد، ثانیًا هر 

عموم برساند حزب و گروهی حق دارد عقید و آراء خود را از طریق انتشار نشریات مستقل، به اطالع 



۷۸ 
در این مورد هم دوستان داخل، انتشار پیام مجاهد را . و نهضت آزادی ایران قطعًا چنین حقی را دارد

  . تأیید کردند
  )  ۳۹" (شماره پیام مجاهد منتشر گردید  ۷۰حدود )  ۱۳۵۷تا ۱۳۵۰از(در طی مدت هفت سال 

  
درست و یا راست و دروغ را با هم  گر چه متأسفم، اما باید بگویم که آقای دکتر یزدی درست ونا 

قاطی و دستکاری کرده است تا آن چیزی را که به زعم خود می خواهد به مخاطبین خود القاء کند، از 
بمنظور روشنائی انداختن به مطالبی که در فوق از زبان آقای دکتر یزدی نقل شد، . آن استنتاج شود

  :به توضیحات زیر توجه فرمائید
  
و آخرین آن که پنجاه و هفتمین شماره  ۱۳۴۷ه خبرنامه جبهه ملی سوم در اردیبهشت اولین شمار  - ۱

منتشر گردیده است و مجموعه آن نزد اینجانب موجود  ۱۳۵۷، در بهمن )۶پیوست سند شماره ( است
وآخرین آن که شصت و دومین شماره است، تاریخ آن ۱۳۵۱اولین شماره پیام مجاهد در خرداد . است

در محل  ۵۷در آبان ماه  ۶۱توضیح اینکه شماره ). ۲۱پیوست سند شماره ( است  ۱۳۵۷مهرماه 
بعد از آن پخش گردید و نه آنطور که آقای  ۶۲اقامت آقای خمینی در نفلوشاتو پخش شد و شماره  

شماره پیام مجاهد  ۷۰حدود )  ۱۳۵۷تا ۱۳۵۰از(در طی مدت هفت سال : "دکتر یزدی گفته اند
  "منتشر گردید 

  .شماره است که همگی آن مجلد شده و نزد اینجانب موجود است ۶۲جموعه م 
  
در پاریس از زمانی شروع شد که :" انتشار خبرنامه آنطور که آقای دکتر یزدی بیان داشته اند - ۲

اما وقتی جبهه ملی سوم در . در اروپا با شرکت احزاب ملی اعالم موجودیت کرد) سوم( جبهه ملی 
بست روبرو شد و تعطیل گردید، سازمان آن در خارج از کشور نیز بال موضوع خود ایران به بن 

  )۴۰."  (گردید
  

، در کالسروهه،  با انحالل جبهه ملی دوم شروع شد ۱۳۴۳اوالÎ جبهه ملی سوم در اروپا در اواخر سال 
تا  ۳۰شمار باقی ماند و " ایران آزاد" بود،" ایران آزاد" و ارگان آن هم همانطور که در جبهه دوم 

باز اختالفات شروع شد و از . بیانگر همکاری همه در شکل جبهه ملی سوم است" ایران آزاد" ،۴۰
جانب مذهبی های جبهه ملی سوم آقای قطب زاده در کنگره شرکت کرده بود  و در آنجا انشعاب 

" ی بنی صدر ولی چون دفتر و دستک و مهر ایران آزاد دست مذهبی ها بود بنا بگفته آقا. واقع شد
را می خواستند و صحبت این بود که باید آنرا " ایران آزاد" بعد دعوا پیش آمد که آنها مهر و نشریه 

، غیر مذهبیهای ۱۳۴۴سر انجام دراواخر سال ).   ۴۱." (داد یا نداد؟ گفتیم باید همه را داد و دادند
ی به سراغ کار و کسب خود رفت جبهه ملی سوم به جبهه دوم باز گشتند و مذهبی های آن هم هر کس

بنی صدر، : ، با توافق همه آقایان۱۳۴۷تا اینکه باز بنا به پیشنهاد دکتر عبد الصمد تقی زاده در سال 
  .دست به انتشار خبرنامه زده شد... حبیبی، کارگشا،قطب زاده، و



۷۹ 
  

را " ایران آزاد"ثانیًا قبل از تشکیل جبهه ملی سوم، سازمانهای جبهه ملی دوم در خارج از کشور 
در . " در کنگره آقای دکتر شریعتی به عنوان سر دبیرآن انتخاب شد ۱۳۴۲منتشر می کرد و در سال 

پس از تشکیل نهضت آزادی ایران، به گروه فعاالن ایرانی خارج از کشور مانند ابراهیم  ۱۳۴۰سال 
ل بعد در جریان دو سا. یزدی، ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب زاده و مصطفی چمران پیوست

."  کنگره جبهه ملی در ویس بادن به عنوان سر دبیر روزنامه فارسی زبان ایران آزاد انتخاب شد
)۴۲(  

برای دکتر شریعتی منتشر کرده است  ۵۶ثالثًا در یاد نامه ایکه نهضت آزادی خارج از کشور در سال 
  :و دکتر شریعتی چنین آورده است" ایران آزاد"در مورد 

( د از آنکه کوششهای مقدماتی نهضت مقاومت ملی در ایران به ثمر رسید و جبهه ملی س بعسپ" 
آغاز کار خود را اعالم کرد، همین عناصر مسلمان و ملی، در خارج از کشور شروع بکار کردند ) دوم 

 و جبهه ملی اروپا را در ماه ۶۲فوریه  ۲۵و باالخره بدنبال کوششهای مستمری، جبهه ملی آمریکا در 
در ویز  ۶۲در اوت  –شریعتی از اولین کنگره جبهه ملی اروپا . می  همان سال پایه گذاری کردند

آلمان از طرف جبهه ملی انتشار روزنامه ارگان آن به علی واگذار شد و علی با قبول مسئولیت  -بادن
می کوششهای خود منتشر نمود و تما ۶۲نوامبر  ۱۵انتشار آن، اولین شماره ماهنامه ایران آزاد را در 

  )   ۴۳."  (را در غنی ساختن هر چه بیشتر محتوای آن بکار برد
  
پیام مجاهد، تصریح می کند که از ابتدای تشکیل  ۱۸نهضت آزادی خارج از کشور در شماره   - ۱

  :جبهه ملی سوم خود را عضو آن میدانسته است
م عرب موضع صحیح آن ها را مردم ایران مخالف امپریالیسم و اسرائیل است ولی متأسفانه مرد" 

سازمانهای . بخوبی درک نکرده اند و موضعگیری مردم را با حکومت وابسته شاه همگون می دانند
 -۱۹۴۸است که برای اولین بار بین سالهای " جبهه ملی" مترقی مخالف موجودند که نخستین آنها 

تشکیل گردید و لی چون  ۱۹۵۹به رهبری مصدق تشکیل گردید سپس جبهه ملی دوم در سال  ۱۹۵۳
" و جای خود را به . منحل گردید ۱۹۶۳نتوانست به خواستهای مردم جامه عمل بپوشاند در سال 

داد برای تحقق بخشیدن به آن اهداف اقدام نماید و نهضت آزادی از بدو تشکیل " جبهه ملی سوم
  ) ۴۴." (جبهه ملی سوم عضو آن بوده است

  
مرکب از نمایندگان احزاب ) سوم( هیچگاه جبهه ملی : " دی می گویدن هم از اینکه آقای دکتر یزای

  ."ملی را نپذیرفت و اختالفات باال گرفت
بنابر این مالحظه می نمائید که عالوه بر اینکه نهضت آزادی عضو جبهه ملی سوم بوده است، علت 

  . نشر خبرنامه هم  بدانگونه که آقای دکتر یزدی عنوان کرده، نبوده است
  



۸۰ 
بدون ذکر اینکه از سوی چه کسانی  ۵۱در سال " پیام مجاهد" مانطور که قبال� متذکر شدم ه  - ۲

تا در شماره دهم و بعد از اینکه مجاهدین اتمام حجت کرده بودند که . منشر میشود ، انتشار پیدا کرد
ده شده بود اگر نام خود را اعالن نکنید، ما با اعالمیه شما را افشا میکنیم و چیزی که آنروزها شنی

  :اکنون از زبان آقای دکتر یزدی بیرون می آید و به  آن صحه می گذارد
  

سازمان مجاهدین هنگامی که انتشار ییام مجاهدین شروع شد با آن به مخالفت بر خاست، و " 
آنها . و فعالیت نهضت آزادی در خارج از کشور بکلی تعطیل شود" پیام مجاهد" خواستار آن بود که

نظر . د که خود مستقیمًا در خارج از کشور به سازماندهی نیروهای هوادار خود بپردازندمی خواستن
ما این بود که میدان عمل سازمان مجاهدین بطور عمده در داخل کشور و در رابطه با مبارزه مسلحانه 
 علیه استبداد سلطنتی است و فعالیت چنین سازمانی در خارج از کشور، در اروپا و آمریکا مورد

 -آنچه در خارج از کشور نیاز است، انعکاس و تبلیغ مبارزه سازمان مجاهدین و گروههای ملی. ندارد
  )  ۴۵."  (اسالمی است و نهضت آزادی این مسئولیت را برای خود قائل می باشد

   
  :عالوه بر مورد فوق و  مواردی که تا بحال عنوان شده به یک مورد دیگر اشاره می کنم - ۳

  :چنین آمده است ۵۶یپام مجاهد مورخ اردیبهشت  ۴۷در سر مقاله  
از طرف دیگر بعلت خالء نسبی که در جنبش اسالمی پیش آمده و نیز بدلیل نبودن یک سازمان "  

واحد انقالبی اسالمی که برای ملت مسلمان ما جای سازمان مجاهدین خلق را بگیرد، نهضت آزادی 
نهضت آزادی در داخل اگر چه از نظر سازمانی . ایران بیش از پیش نظرها را بخود جلب نمود

تشکلی مشهود ندارد، اما از آنجاکه نهضت سازمانی است که معرف یک جنبش فکری اصیل انقالبی 
در جامعه است، و بدلیل آنکه این حرکت فکری و اشخاصی که معرف و بنیانگزار این حرکت فکری 

  .ید ها بسوی آنان دوخته شودهستند حضور دارند، طبیعی است که همه چشمها و ام
مدت زمانی قبل در صحنه سیاسی، دکتر مصدق رهبر مبارزات ضد استعماری خاورمیانه، برای ملت 

ه بدنبال هدفهای ملی نی کبدین معنی که هر سازما. ما معیار و مالک اصالت و پاکی سیاسی بود
و . نظر ملت ما اصالت داشت مصدق بود و در راه مصدق قدم بر می داشت و مورد تأیید او بود از

آنها که چنین نبودند، حتی اگر جزو رهبران فرصت طلب جبهه ملی و از افراد کابینه مصدق بودند، 
امروز نیز نهضت آزادی برای جنبش . مورد تنفر ملت ایران قرار گرفته و کنار گذاشته می شدند

رزات مردم ما دو جنبه داشت یکی زیرا در گذشته مبا. اسالمی و کل جنبش ما چنین حالتی را دارد
و نهضت . سیاسی که مصدق مظهر آن بود و یکی ایدئولوژی که روحانیت رهبری آن را بعهده داشت

از یکطرف ادامه دهنده راه مصدق . تنها سازمانی بوده و هست که این هر دو جنبه را در خود دارد
بنابر این مردم . و خمینی ها است است و از طرف دیگر از نظر ایدئولوژیک اسالمی پیرو مدرسها

مسلمان ما انتظار دارند که نهضت خود آستینها را باال زده و کاری بکند، و یا اینکه می خواهند ببینند 
کدام گروه و سازمان انقالبی خواهد بود که مورد تأیید و پشتیبانی رهبران جنبش اسالمی، آیت الÆه 

افراد مؤسس نهضت، طالقانی، بازرگان، و سحابی و  خمینی  و سایر علماء اسالم از یک طرف و



۸۱ 
سایر رهبران آن از طرف دیگر قرار می گیرد تا مردم هم به تبعیت از آنها از آن سازمان حمایت 

  . " نمایند
  

در رابطه با اختالفات به  ۱۳۴۱آذر  ۱۶مصدق در . و معلوم است که ما چقدر پیرو مصدق بوده ایم
ریات خود را که  چند روز قبل عرض شد باز تکرار می کنم و این است نظ: "... الهیار صلح نوشت

اگر به اتفاق نتوانید به وطن عزیز خدمتی بکنید با اختالف حتی تصور آن هم مقدور نیست امیدوارم 
موقع را از دست ندهید و با کمال صمیمیت همکاری فرمائید و نتایج خوبی برای خیر خواهان 

  )۴۶(...." مملکت بدست آورید
  

قبضه کردن و " پیام مجاهد" با توجه به آنچه در فوق آمد جای بحث نمی گذارد که هدف از انتشار 
به انحصار در آوردن قدرت در خارج از کشور بوده است بدون اینکه توجه کنند که وسایل مورد نیاز 

د و بارها از زبان نهضتی ها این مسئله را کتمان نمی کردن. آن را در خارج از کشور در دست ندارند
بنا بر این بگمانم بر خواننده معلوم شده . آنها در پیام مجاهد هما نگونه که مشاهده شد، آمده است

بناگاه علم  ۵۱است که چرا کسانی که خود گرداننده جبهه ملی سوم و انتشارات آن بودند در سال 
  .ه ملی سوم جدا کردندجدائی بر افراشته و با انتشار پیام مجاهد، سفره خود را از حبه
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۸۳ 

  فصل ششم
  

  کوشش برای وحدت 
  

یکی از مهمترین مشکالتی که اتحادیه با آن روبرو بود، کمبود اطالعات درست و ضعف فرهنگی، 
ا شناخت نسبی بچه های اتحادیه بیشتر شور و احساس مذهبی داشتند ت. تاریخی، دینی و سیاسی بود

درست مذهب و به دلیل این ضعف عمومی، تحت تأثیر این و یا آن قرار میگرفتند و در اینگونه 
حاالت، انسان بیشتر تحت تأثیر کسانی که با احساسات افراد سخن می گویند تا کسانی که سخن 

  منطقی، مستدل و درستری را بیان می کنند، واقع می شود 
شدم، در مدت یکسال از نشست هشتم تا نهم که عضوی ازاعضاء هیئت همانطوریکه قبال� متذکر 

مدیرۀ اتحادیه بودم، با عالقه و جدیت کوشش کردم که از خم و چم اتحادیه، روابط درونی و برونی و 
مکانیسم گردش کار، بافت درونی اعضاء و سران با نفوذ آن، اشخاص ذی نفوذ خارج از اتحادیه، در 

شکالتی که اتحادیه با آن روبرو بود و نیزتقابلهای کاهنده ای که موجب کندی اتحادیه، مسائل و م
گاه بشوم   .پیشرفت و یا پراکندگی و چند دستگی می شد، آ

  
در این دوران که بطور نسبی از این کمبود ها و ضعفها آگاهی پیدا کرده بودم، سعی می کردم تا حد 

ی  خود را باال ببرم و هم تا جائی که ممکن است ممکن اوالÎ سطح اطالعات  فرهنگی، دینی و سیاس
دیگرانی را در این راه با خود همراه و همگام سازم و لذا به مطالعه جدی پرداختم و به  سخنان همه 
گوش فرا داده، با استقالل کامل از این و یا آن شخصیت، سخنان آنان را تا جای ممکن مورد قضاوت 

  .ب آن ها می زدمقرار میدادم و بعد دست به انتخا
به این دلیل از آن سال به بعد کمتر به امور اجرائی اتحادیه که موقعیتی را با خود به همراه داشت 
پرداختم اما در تمام امور فرهنگی و مطالعاتی و آنچه که سطح علم و معرفت انسان را باال میبرد، 

  .شرکت فعال داشتم و از هر نوع کمک و همراهی دریغ نمی ورزیدم
  

انتشار پیدا کرد، احساس خطر و تفرقه بین دوستان کردم و در  ۱۳۵۱هنگامی که پیام مجاهد در سال 
، در پخش آن در منطقه خودم در آن شرکت داشتم و بطوریکه ۱۴- ۱۲حالیکه  فکر کنم تا شماره 

ابتدا سعی کردم توسط آقای قطب زاده، . شرح آن  آمد، محترمانه مرا از پخش آن معاف کردند
مواضع مختلف پیام مجاهد و مسائل حول و حوش آن را از طریق رد و بدل کردن نامه، برای خودم 
روشن بشود وچون نتیجه ای حاصل نشد، احساس خطر در من قوت گرفت و لذا دو نامه هم دررابطه 

پیام  با پیام مجاهد به آقای کریم خدا پناهی که در ابتداء به ما توصیه کرده بود که از کمک خود به



۸٤ 
مجاهد دریغ نورزیم و این روزنامه از خودی هاست، نوشتم و مالحظه شد که ایشان هم اصال� خود را 

با وجود این، من از کوشش برای . به کوچه علی چپ زده و خود را شخص کامال� بی اطالع معرفی کرد
نظرات امر وحدت و یک پارچگی خسته نمی شدم و بطرق مختلف سعی می کردم که هرچه بیشتر 

  .   را به وحدت و همکاری جلب کنم
در نتیجه مسائل را با آقای بنی صدر مطرح کردم و کوشش نمودم که اگر بشود با کمک ایشان، این 

هم گفتگوهای . اختالف جبهه ملی سوم و نهضت آزادی و یا گردانندگان یپام مجاهد حل بشود
وحه و سئوالها را با طرفین در گیر حضوری و هم مکاتبه ای مرتب  انجام می شد و مسائل مطر

  :آقای بنی صدر در پاسخ نامه اینجانب نوشته اند. بمنظور روشن شدن مسائل در میان می گذاشتم 
  
از اظهار نظرهائی که فرموده ای بسیار . برادر گرامی مبارز        مرقومه شما مسرت وصول بخشید"

هائی که کرده اید نیست، چرا که آن یک طرح در این عریضه قصدم پاسخ به سئوال. استفاده کردم
است و پس از اینکه نظرهای انتقادی رسید، طرح دیگری آماده خواهد شد برای بحث در یک جمع 

  .مقصودم عرض نظرهائی است که در باره حکومت اسالمی دارم.
و این . ویمشما مرقوم داشته اید اگر ما مسلمانها کارهایمان را همآهنگ کنیم، نیروی عظیمی می ش 

راست است، کوشش اینجانب چه در زمینه نظری و چه در زمینه عملی اینست که دیدمان تغییر کند، 
نه اینجانب کسی نیستم که بخواهم عده . خصوصاً آلت ها جای خود را به آدمهای نسبی و فعال بدهند

ان بی صاحب ای را آلت خود کامگی های خود کنم و روزی دکاندار دکان جبهه و وقتی نشد دک
بنا .  کوشش اینجانب از ابتدا این بود که مبانی وحدت  تحکیم یابد و گسترش. دیگری را وسیله کنم

سال پیش در همین آلمان  ۹. بر این همواره طرفدار اصل تصمیم وسیله همه و اجرا وسیله همه بوده ام
باسم اسالم  و انجمن  اجتماعی تشکیل دادیم و بحث در این بود که... با آقای مهندس توسلی و

اسالمی، فعالیت مفید تر است یا به اسم نهضت آزادی؛ ایشان عقیده داشت به اسم اسالم و انجمن 
اسالمی بمراتب بیشتر و بهتر می توان کار کرد، پراکندگی و اختالف هم کمتر بوجود می آید و 

بهمین تصمیم وفادار مانده  همه قبول کردیم و اینجانب تا امروز. اشخاص هم نمی ترسند و می آیند
اصل . حاال اگر کسانی بعللی که بر اینجانب کامال� روشن نیست، قرار را بر هم زده اند، نمی دانم. ام

االن . تک روی نشود، پا توی کفش یک دیگر نکنیم، بهم کمک کنیم. این است که همه با هم کار کنیم
حتی روزنامه های ( را هم مسلمانها در می آورند از نجف تا آمریکا چندین روزنامه در می آید و همه 

چه الزم؟ خبرنامه بود آنهم در چه وقت و روزگاری ) دیگر هم خبرها و مطالبشان از مسلمانهاست 
که یعنی ما .  حاال هر کس از گوشه ئی روزنامه ئی در آورده است. هیچکس نبود بداد برسد. سخت

ز و اتالف نیرو چقدر خوب می شد که این نیروها و حال اینکه بجای تقلید غم انگی. هم هستیم
. استعدادها در جهت نشر جزوه ها و کتابها در زمینه های مختلف اندیشه اسالمی بکار می رفت

آنوقت نیرو ها در خدمت یک هدف قرار می گرفت و جنبش اسالمی با سرعت سرسام آوری پیش 
  .می رفت



۸٥ 
امروز ما . تقصیر آلت ها هم هست. نیست...و نهضت وجبهه " احیاکنندگان"متأسفانه تنها تقصیر 

اگر فکر رسا و جامعی عرضه نکنیم، این نسل از اسالم گریزان خواهد . در دوران بحران فکری هستیم
آیا جایز است هر چه بدستمان رسید و اسم اسالم یا آیه ای در باالی صفحه بود، بدون توجه به . شد

ست بعده ای اجازه بدهیم خود را قیم جبهه یا نهضت یا هر دسته ای محتوای آن نشر دهیم؟ آیا جایز ا
بکنند و سر خود  ارگان در بیاورند و به بقیه هم بگویند تکلیف شما پخش آنست؟  اگر این خود 
سریها را به اسم جبهه یا نهضت میتوانیم اجازه بدهیم، پس ایراد ما به دستگاه شاه چیست؟ حاال در 

دارد بر سر ما همان می آید . این زنگ خطر است. هر دو زیر علم خمینی. آید نجف دو نشریه در می
در این قسمت . بر سر حزب توده ۴۷و  ۴۶بر سر حکومت مصدق آمد و در سالهای  ۳۲که در سال 

اگر کسی هست که دلش برای حزب و سازمانی می سوزد، حق ندارد شق . حق بتمامه با شماست
باید نظرش . کند" احیاء " ود و علم و کتل راه بیندازد که می خواهد کلمه وحدت کند و سر خود بر

از آنها نظر بخواهد و هر طور همه تصمیم گرفتند همان را همه هم اجرا . را با دیگران در میان بگذارد
  .کاری که در باره جبهه داریم می کنیم. کنند

. کمی دیرتر انجام بگیرد اما بهتر استممکن است . اما مرقوم فرموده اید که باید جنبش اسالمی باشد
  :و اکنون بعرض مطلب می پردازم. این سخن درست است اما مانعة الجمع با جبهه نیست

. یکی شعارش این بود ده سال دیر تر بدون مذهب: دو نظر در جبهه ملی وجود داشت ۳۹در سال  - 
رکیب رهبری جبهه در عمل، بعلت ت. و دیگری شعارش این بود بدون مذهب راه به پیروزی نیست

یعنی چوبش را مسلمانها خوردند و آالف و الوف را . شعار اول متوفق شد و آن بر سر مبارزه  آمد
  .دسته اول بردند

حاال اگر در آن مملکت، همه یکدست مسلمان بودند، حرفی نبود اما اگر جبهه بدست مسلمانها نباشد 
ین نمی رود، همانطور که که دسته اول در خارج علم و و زمینه فکری آن اسالمی نباشد، جبهه از ب

کتل و روزنامه ارگان دارند، بلکه از دست ما بیرون می رود آنوقت در بزنگاه مثل یمن جنوبی قدرت 
جبهه باید در دست ما . حاکم زمام امور را میدهد بدست دسته ئی که با منافعش  سازگارترند

نباید اجازه تصمیم .. و استقالل جان بر کف دارند و می میرند کسانی که برای آزادی. مسلمانها باشد
چند نمونه . تجربه های گذشته کافی است که دیگر این اشتباه را نکنیم. را به دیگری واگذار کنند

  :تاریخی از قدیم و جدید می آورم
) ع(ی علابو موسی آدم، اول فراموش کرد که  غیر از خودش و . داستان حکمیت را می دانید - ۱

انگشتر خالفت را که از دست در آوردی تو می روی دنبال کارت اما . عمرو عاص و معاویه هستند
ناگزیر است برود سر را بچاه بگذارد و گریه کند ) ع(دیگری همان انگشتر را بدست می کند و علی 

  .... از دست مردم کذائی
 .ردند و تحویل فراماسونها دادند و رفتندتجربه انقالب مشروطه، انقالب و فداکاری را مسلمانها ک - ۲
مرداد بدوش کشیدند، زندان و شکنجه را اینها دیدند و  ۲۸باز نهضت مقاومت را مسلمانها بعد از  - ۳

بار مبارزه  ۴۲خرداد ۱۵بعلت همین روحیه، کار افتاد دست گروه خنجی، حاال هم از  ۳۹در سال 
وقتی که باید جبهه در دست مسلمانها باشد،  نباید ابو موسی بشویم و درست در. بدوش ماست



۸٦ 
همین افضل الجهاد را بهمین قصد منتشر . رهایش کنیم که ما می خواهیم چیز دیگری درست کنیم

امیدوارم . کردیم که اینگونه افکار جای خود را به افکاری بدهد که مقتضی با اصل امامت است
متحد بشویم و بدون اینکه اندیشه حکومت  اما البته بدون اینکه ما مسلمانها.مطلب روشن است

اسالمی را باور کنیم نه خواهیم توانست در چهارچوب امکاناتی که جبهه در دسترس قرار می دهد، 
بنابر این می بینید که وقتی روی روش نظراتمان را جمع و . مردم را برای حکومت اسالمی بسیج کنیم

ن پیش آهنگ و متحد بر پایه نظریه اسالمی و بخاطر جور کنیم باین نتیجه میرسیم که در یک سازما
پس از این .  ایجاد حکومت اسالمی مغایرتی با جبهه ندارد بلکه یک هویت می دهد و از لوازم است

توضیحات عرض می کنم همه ما وظیفه داریم با تمامی توانائی، علیه تک روی تشعب طلبی بهر 
نباید بگذاریم بوحدت ما خللی وارد شود و . کنیم عنوان در درون جنبش اسالمی مبارزه سازنده

ما مسلمانها چند و چند : وضع ما سخت ناجور است. نیروهای ما در کارهای رقابت آمیز تلف شود
فعال� بهمین ختم می کنم و امیدوارم . گروه شده ایم و باالخره اگر دیر بجنبیم، رشته ها خواهد برید

 .ندخداوند در دلهای ما نور توحید افک
مطلب . در باره فحش و بد و بیراه هم اینجانب رنجیده نمی شوم که هیچ، کلی هم خوشحال می شوم

آنجا می گویند جلسه را ترک کرده اند و . را محض این نوشتم که ببینید با چه مردمی سروکار داریم
پیوست سند (   . " سالم اینجانب را خدمت برادران دینی ابالغ فرمائید. اینجا می گویند در کرفلد

  ) ۲۶شماره  
  

نامه فوق بدون تاریخ است، اما با توجه به مطالب مطروحه در آن و حافظه اینجانب، بنظر می رسد 
  .نوشته شده باشد ۱۳۵۲که نامه باید در تاریخ آبان و یا آذر ماه 

ای به آقای  باز با طرح چند پرسش و پیشنهاد و رسیدن به توافق با گردانندگدان پیام مجاهد، نامه  
  :را  در پاسخ به آن مرقوم داشتند ۵۲آذر  ۴بنی صدر نوشتم که ایشان نامه مورخ 

  هو "                                           
  .برادر گرامی مبارز   مرقومه شما وصول بخشید از لطفی که فرموده اید سپاسگزارم

  :در باره سئواالتی که فرموده اید
اما اینطور نیست گاه مطالب می . ات اگر مرتب برسد، میشود خبرنامه را سامان داداخبار واطالع - ۱

  .باز سعی خواهیم کرد مرتب شود. رسد که نمی شود انتشارشان را موکول به آماده شدن خبرنامه کرد
در شماره ایکه البد همین روزها بدست شما رسیده است یا می رسد ،مطالب در باره حوادث  - ۲

هزینه های نظامی و استقالل " و در شماره آینده در قسمت آخر مقاله ) سالح نفت( است  اخیر آمده
 .با تفصیل تمام در باره حال و آینده کشور و منطقه به همان روش سخن خواهد رفت" ملی

اگر توانستم جمع آوری کنم، یک دوره . ارگان جیهه ملی سوم بود ۴۰تا  ۳۰ایران آزاد از شماره  - ۳
 .محکی هم هست برای مقایسه با شماره های پیش و پس از آن دوره. ا خواهم فرستادبرای شم

منظور دکتر علی شریعتی .) [ش. ع( ایران آزاد ارگان جبهه ملی خارج از کشور بود و در اداره  - ۴
بدنبال جدائی که واقع شد یعنی ) ببعد ۴۱از شماره ( تا وقتی اینجانب آمدم تا اینکه.] است ن
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ما با . صحاب خنجی دنبال زد و بند در کنفدراسیون را گرفتند و هر روز یک ساز زدندحضرات ا

اعتقاد باینکه سازمان و ارگان معجزه نمی کند و از محتوای روزنامه ارگان و هدفهای روشن و 
بر . را بخشیدیم و کناره گرفتیم... سازمانی منطبق با واقعیت ها کار ساخته است، سازمان و ارگان و

سازمان و آن ارگان آن رفت که می بینید و معلوم شد حق بجانب ما بود تا اینکه بعد از اصرار  آن
باختر امروز و ایران آزاد . خبرنامه انتشار یافت بوضعی که می بینید ۱۳۴۷بسیار از همه جا در سال 

. تجاوز نمی کنداما قطعاً تعدادشان از سی نفر . چند نفرند؟ نمی دانم. هر دو مال دسته خنجی هستند
. نفر عضو داشت و در واقع نصف این عده هم نبود ۲۰۰آنوقت که همه بودیم روی کاغذ جبهه ملی 

علت جدائیشان هم شخصی بود و دعواهای . این سی نفر را هم همینطوری میگویم و مطمئن نیستم
 .البته بعد مطابق مرسوم رنگ عقیدتی بآن زدند. شخصی و جنبه عقیدتی نداشت

قدمه ئی را که بر اعالمیه آقای خمینی نوشته ام، انشاء الÆه بزودی خواهید خواند و خانواده م - ۱
از آن . پیشآهنگ هم در همین شماره مکتب قرار است چاپ شود و منشور را هم مشغول کامل کردنم

 !!بحث حکومت اسالمی خبری نشد که نشد
اگر اینجانب بتوافق برسم .] ن. مجاهد است  منظور پیام[  –در باره توافق با گردانندگان پیام  - ۲

اصل پایه را همانطوریکه با هم بحث کردیم قبول  ۵شما و هر کس دیگری که . قضیه شخصی میرسد
یعنی اگر همه بکوشند که . دارد و روش در دست دارد موظف است بکوشد که توحید اساس کار شود

بنابراین همه باید بکوشیم و حالی کنیم . ق می شودآلت نشوند و زیر بار تفوق طلبی نروند، البته تواف
آقای قطب صحبتی . که یا متحد و در کنار هم می جنگیم یا علیه هم از حرکت می مانیم و می گندیم

 .کرده بود و توافق بعمل آورده بود دیگر دنباله اش چه شد؟ انشاء الÆه تعقیب خواهد شد
باز یک شماره برای شما . ریم کارها بگذارد آماده کنیمکار اصالح منشور تعقیب می شود و امیدوا - ۳

 .میفرستم اما بدست غیر اهل ندهید
اولین کشوری که نفت خرید، کشور ایتالیا بود و کشتیی که نفت را در ایتالیا تخلیه کرد، کشتی  - ۴

 .میسوری بود
. نیست تهیه شرح حال تحلیلی از مصدق، محتاج دسترسی بمدارکی است که در دسترس ما - ۵

شما در چه باره می . انتشارات مصدق را تشکیل میدهد ۱۰مطلبی در دست تهیه داریم که شماره 
 .خواهید تحقیق کنید تا اینجانب ببینم چه می توانم گفت

رابطه مصدق با روسیه و آمریکا از سی تیر ببعد به سرعت تیره شد و آمریکائیها در کنار انگلستان، 
م هر چند ظاهر آماده مذاکره با حکومت مصدق می شدند، اما عمال� به روسها ه. وارد عمل شدند

مرداد، روش کارپذیری که در قبال کودتا پیش گرفتند و در  ۲۸مسامحه برگزار می کردند و قطعًا در 
شاد و موفق باشید . باز اگر توضیحاتی الزم بود، مرقوم فرمائید. انجام آن کودتا نقش قطعی داشت

  )۲۷پیوست سند شماره  )     ( ۷۳" (نوامبر  ۲۵ – ۵۲آذر  ۴والحسن بنی صدر انشاء الÆه  اب
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بعد از اینکه مجاهدین خلق، بوسیله مادر خوانساری پیامی به کنگره پانزدهم کنفدراسیون در دیماه 

در فرانکفورت فرستادند، اینجانب این مطلب را با مطالب دیگر در مورد پیام مجاهد و پیدا  ۱۳۵۲
ایشان در پاسخ به مطالب مطروحه، اهی برای جلوگیری از تفرقه به آقای بنی صدر نوشتم و کردن ر

  :را برایم ارسال کردند  ۵۲/بهمن/۱۰نامه مورخ 
  
برادر گرامی مبارز    مرقومه شما هم اکنون زیارت شد از توجه و اقدامی که فرموده اید "

  .سپاسگزارم
سیه و نقش مذهب در آن سعی می کنم دو سه کتاب را که در باره کتاب در زمینه انقالب در رو - ۱

  .بزبان آلمانی هم در آمده باشد پیدا کنم و بنویسم
روز یکبار در شهرها جلسات عمومی  ۱۵در باره دکتر شریعتی، پیشنهاد اینجانب این بود که هر  - ۲

بیاد عاشورا و در پاریس همین شنبه شب، بار دیگر جلسه ئی است . انعقاد و نوارهایش پخش شود
می دانید که در اینجا بحمدالÆه پس از یکسال و اندی کار با صبر . قرار است شهادت را آنجا بخوانند

عالوه بر این، اقدامات . و حوصله و مقاومت، انجمن اسالمی تشکیل شد و امیدوارم قوام بگیرد
  .دیگری هم می کنند و می کنیم که امیدوارم نتیجه بدهد

تن طال به ایران بدهکار شد،  ۱۱دولت شوروی بابت مخارج قشون خود در ایران،  در زمان جنگ - ۳
با وجود همه دست تنگی دولت مصدق، به طفره گذراند و حاضر نشد طال ها را بحکومت مصدق 

بحکومت زحمتکشان پس خواهند " مطبوعات حزب توده، می نوشتند که این طال ها را . واگذار کند
از حکومت مصدق، پس از آنکه فیروز آباد را گرفتند و خیالشان از عواقب  بال فاصله بعد". داد

وجود یک حکومت ملی در جمهوریهای آسیائی راحت شد، طال ها را بحکومت زاهدی پس دادند و 
تفصیل این امر، در شماره های !!. البد تشخیص دادند که حکومت زاهدی حکومت زحمتکشان است

 .آمده است) وزمصدق مسئله ر( پیش خبرنامه 
روز پیش از این انتشار یابد که در ص اول آن اطالعیه ئی در باره آقا  ۱۰قرار بود که خبرنامه  - ۴

 .بچه صورت، نمیدانم. هست و انجمن هم قرار است اطالعیه ای نشر دهد
یکی . کار دو قسمت دارد. در باره کار مجاهدین و پیام فرستادنشان به کنگره کنفدراسیون - ۵  

  ما خود کیستیم؟. بوط به ماست یکی مربوط به مجاهدینمر
بعنوان جمع، فعال بشویم تا مجاهدین را . اول باید ما یک جمع کار آمد بشویم. یک جمع پراکنده

متآسفانه با همه کوشش، هنوز نتوانسته ایم بر روحیه تک روی و تشخص طلبی غلبه . حالی کنیم
از نجف . بروز کرده است، در حد یک فاجعه خردکننده است این پراکندگی که در ما مسلمانها. کنیم

شما اگر بجای مجاهدین بودید چه می کردید، . تا آمریکا پراکندگی است و هر کس یک سازی می زند
و یک ) که مثل دهل از دور صدائی عظیم می دهد ( وقتی می دیدید یک طرف کنفدراسیون است 

ف؟ خود شما شاهدید که اینجانب تمامی این وضع را پیش از طرف، گروه بندیهای پراکنده و در اختال
این اراده باید در . به شما نیز نوشتم، اراده توحید هنوز برانگیخته نشده است. این پیش بینی کردم

مثل یک تن واحد بشویم، . همه بوجود بیاید، همه بخواهند که تمام مظاهر چند پارچگی از بین بروند
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ادر خونساری به کنگره ما خواهد آمد و مجاهد پیام خود را بما خواهد آنوقت خواهید دید که م

اگر یاد شما مانده باشد، وقتی پیام مجاهد را در آوردند و ارسال خبرنامه بچند شهر قطع . فرستاد
اختالف، ) نیز نوشتم ... به آقایان سردانی و طباطبائی و( شد، نوشتم که این پیام اختالف است 

طولی نکشید که نجف نیز با دو نشریه به کوس اختالف کوبید و . ورد و نشریه، نشریهاختالف خواهد آ
کار اختالف و بر خورد به جائی رسید که در سمینار اخیر با اندوه تمام شاهدش شدم و هنوز هم می 

مسئولیتی اگر داریم . گویم اگر اراده وحدت بروز و ظهور نکند، کار از این هم بدتر خواهد شد
پیش از این نوشتم که ما مسلمانها باید مظهر وحدت طلبی باشیم و در . ت در امر وحدت استقاطعی

متأسفانه تمایالت . باید همه را حول این مرکز جمع کنیم و بالفعل نیرو شویم. مرکز حرکت جبهوی
 شما. خود مطلق سازی و منم زدنهای ساده لوحانه، مانع شد پیامی که در این سخن بود شنیده شود

انتشارات انجمن را بگیرید با همین پیام مجاهد مقابله کنید تا ببینید چقدر ضد و نقیض یکدیگرند 
  آنوقت از مجاهدین چه انتظاراتی دارید؟ 

انجمن نشریه شریعتی را در باره مارکس منتشر می کند و پیام مجاهد می نویسد هر کس به مارکس 
هنوز قرآن بر سر زدن از اسم و !! را پخش می کنند و مسلمانها هر دو... و!! حمله کند خائن است

همین قدر که یک آیه در باالی صفحه ای بود کار . رسم نیفتاده  و حتی در شیعه علی نیز موثر است
نوشته ام باز هم می نویسم که حرفهای نسنجیده و صد تا . محتوا هر چه می خواهد باشد. تمام است

ن دوره بحران، خطر ناک ترین کاری است که می شود کرد و یک غاز به اسم اسالم نوشتن، در ای
برای اینکه این کار خطرناک صورت نگیرد، در پاسخ مراجعه منتشر کنندگان پیام مجاهد، قبول کردم 

. قبول شد. که یک نشریه تئوریک بنام نهضت در آید و نیمی از بار آن را هم اینجانب عهده دار شوم
باز کوشش می کنم و بحول قوه الهی، سر انجام توحید پیروز می . یستممأیوس ن. رفتند و خبری نشد

این مطالب را که می نویسم از روی سوز دل است و بدان امید . شود و همه بوحدت متقاعد می شویم
آنوقت . که شما هم با هر کس که می شناسید وارد عمل شوید و موانع توحید را از پیش پا بر داریم

ی ما بمسئولیت خود عمل کردیم، میتوانیم از مجاهدین هم بخواهیم نظرات خود را خواهید دید که وقت
حیف است ثمره سالها کوشش فکری و عملی و . می بینید که وظیفه ما بزرگ است. تصحیح کنند

خداوند یار و !. برای انجام مسئولیت توحید، قم فاستقم. قربانیها، این پراکنده کاریها باشد
  ) ۲۸پیوست سند شماره   "   ( ابوالحسن بنی صدر      مددکارانشاءالÆه 

  
همانطوریکه در نامه آقای بنی صدر منعکس است، کمی بعد در نجف دست به انتشار دو روزنامه 

شاید بعضی ها که آن . زدند و سپس در لبنان و اروپا، چندین روزنامه و انتشارات بدانها افزوده گشت
د، این عمل چه عیبی دارد و اینکه حسن است که این همه روزنامه و دوران را درک نکرده اند، بگوین

  :انتشارات بوسیله مسلمانان در آمده است؟ عیب کار در این بود که
که بله ما هم هستیم و علیه . هر کدام بدون مشورت بایکدیگر، ارگان و علم و کتل راه می انداختند

  .یکدیگر عمل می کردند
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د و نقیض بود و در توده دانشجوئی سردرگمی و تشتت افکار و اختالف مطالب مطروحه در آن ها ض

 .بوجود  می آورد
هر کدام از آن ها از تعدادی دانشجوی نا آگاه، به عنوان عمله توزیع کننده صرف، استفاده می نمودند 

 .و مرکز فعالیت همه آنان نیز، اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا بود
کرده، برخوردهای درونی و بیرونی اعضای از همه م همتر، اختالفات آنها به درون اتحادیه نفوذ  

 .اتحادیه را موجب می شد
اختالفاتی که از این برخوردها بوجود می آمد و گسترش پیدا میکرد، اوالÎ اتحادیه را از وظایف و  

 .ده از بین می بردمسئولیتش باز می داشت و در ثانی، نیروی آنها را در تقابل های کاهن
وجود این اختالفات و اختالفاتی هم که از ناحیه کنفدراسیون و بویژه مجاهدین خلق، بدرون اتحادیه 
رسوخ کرد، اگر به نحوی پایان داده نمی شد، عنقریب اتحادیه نیز به سرنوشت از هم پاشیدگی و 

  .انشعاب نظیر کنفدراسیون دچار می شد
 
صدر رابطه بر قرار گردید و دیدم که اهل علم و دانش است و می شود از  از هنگامی که با آقای بنی 

ایشان کمک گرفت، چه حضوری و یا مکاتبه ای و یکی دو سه سال آخر هم گاهی تلفنی نظرات و 
همچنانکه قبل و بعد از آن، با دیگران آن ها را مطرح . سئوالهای خود را با ایشان در میان می گذاشتم

ای دریافتی را، از هر طرف در درستی و یا نادرستی آن مورد سنجش و قضاوت پاسخه. می کردم
فکر کنم اولین نامه ایشان در پاسخ به چند سئوالی که مطرح کرده بودم، در اردیبهشت . قرار میدادم

  :     بدستم رسید ۵۲
  

  هو
  .از یاری شما سپاسگزارم. برادر گرامی مبارز   مرقومه شما و نیز وجه رسید"

برای شناسائی درست هر پریده باید با روش علمی پیش : یقه شناختن امور مستمر از امور حادثیطر
یعنی عناصر و نسبت ها و مکانیسم های حیاتیشان . اما پدیده هائی هستند که استمرار دارند. رفت

ن پدیده ها با از بین رفتن علل، آ. بردوام برجاست و پدیده هائی هستند که علل موجدۀ ناپایدار دارند
. برای شناختن این دو دسته، ساده ترین راه پیگیری حیات پدیده در زمان است. هم از بین می روند

مثال� انسان یک پدیده . اگر پدیده ای در طول زمان برقرار بود، مستمر است و اگر نبود، حادثی است
اما . دیده های مستمر هستندامور واقع یا پ... باد و باران و شب و روز و. یا امر واقع مستمر است

خنده موجب مرگ نمی . امری حادثی است -هر چند باعتباری امر واقع مستمر است –مردن از خنده 
خصوص در شکنجه این روش را بکار  - ممکن است در این یا آن زمان، کسی بعلت تحریک. شود

بخنده بیفتد و تا  - تمر استامر واقع مس) یعنی از لحاظ شکنجه( برده اند و می برند و از این لحاظ 
. اتفاقی و حادثی است. اما این امر عمومیت ندارد و استمرار هم ندارد. مرگ نتواند خود را مهار کند

یا مثال� نرخ بهره در ایران همواره باال بوده، اما در تاریخ طوالنی این کشور گاه پیش می آمده که نرخ 
در اینجا باال بودن نرخ بهره، امر واقع مستمر و پائین . بهره پائین می آمده، که علل معین می داشته
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یا سرمای بیش از حد و گرمای بیش از حد حادثی هستند و گرنه ذی . آمده آن حادثی و اتفاقی است
. یا مواضع اتخاذی حزب توده، همواره بیانگر سیاست شوروی است. وجودی روی زمین نمی ماند

  ...اگر وقتی چنین نبود حادثی می شود و
صحبت از خدا و سایه های خدا یعنی شاه و رئیس و  ۱۵و  ۱۴در ص  ۱۳در مکتب مبارز شماره  - ۲

در جملۀ مورد اشاره شما که باید با جمله پیش با هم خواند، . است" طاغوت"در یک کالم ... رهبرو
ه خدا وقتی توانست بفهمد ک. انسان اسیرِحکومت خود کامه سایه های خدا است: مقصود اینست که

سایه ندارد و فرعون و نمرود و شاه دشمنان خدا هستند، از لحاظ ذهنی آزاد می شود و میفهمد که در 
... بنابراین از باور به سایه های خدا، یعنی شاهنشاه و. این طبیعتِ آفریده، هیچ موجودی خدا نیست

  .که مانع از حرکت او می شد، آزاد می شود و می تواند بمبارزه بر خیزد
مراد اینست که قدرتهای . ر مورد اسالم، در خدمت قدرت حاکم، به ابزار قدرت تبدیل نشده استد

حاکم در طول تاریخ اسالم، حکومت را علی رغم، اسالم کرده اند و پس از اینکه نتوانستند بعلت 
م از به ابزار قدرت تبدیل کنند، سعی در پس زدن آن کردند و ه... کمال نظام آنرا مثل مسیحیت و 

و امروز از ) دوره عباسی( ابتدا از طریق غرب گرائی، نخست از طریق غربی کردن طرز فکر فلسفی
با قدرت خود کامه و ) حتی در کشورهای سنی مذهب( این ناسازگاری . طریق غربی کردن همه چیز

امکان  -اند البته با هم موافقیم که بسیار بسیار مفاهیم قلب شده - این مقاومت در برابر قلب مفاهیم
  .می دهد زمان اسالم را همانسان که هست شناخت و شناساند از ویژه گیهای اسالم است

  
 ایام بر شما شاد باد انشاء الÆه   .       باز هم اگر مشکل و مطلبی بود در خدمت شما هستم

 
  ) ۲۹پیوست سند شماره    "    ( ۱۹ ۷۴مه  ۱۴ - ۱۳ ۵۲اردیبهشت  ۲۴ابوالحسن بنی صدر  

  
  

  مأیوس نشدن از کوشش برای وحدت
  

  :تا توان داشتم در دو امر
  باال بردن سطح فرهنگ و دانش خود و دیگران، -الف
جلب کردن نظرها به امر وحدت و خطراتی که تفرقه و فرقه گرائی، موجودیت اتحادیه و  - ب

 .خسته نشده و باز نایستادم. مسلمانها را تهدید میکرد
از همان ابتداء به نظرم رسیده . ، مشکلی بر مشکالت گذشته افزوده می شدهر چه به جلو می رفتیم

بود که تنها راه از بین بردن مشکالت و گرفتاری ها، کشاندن همه کسان بر سر میز مذاکره و جمعی 
  .تصمیم گرفتن و جمعی عمل کردن است
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ین اتحادیه، انتخاب می از نشست نهم اتحادیه به بعد، همه ساله بعنوان یکی از اعضاء هیئت مشاور

  : متن یکی از نامه های هیئت مدیره به اینجانب به قرار زیر است. شدم
  

   ۱۳۵۳/مرداد/۱۵=  ۶/۸/۱۹۷۴                                                           
  برادر عزیز آقای جعفری     سالم بر تو/ خواهر" 
  

مدیره در اولین گرد هم آئی خود، آن جناب را بعنوان عضو  باین وسیله باطالعت می رسانیم که هیئت
  .هیئت مشاورین اتحادیه بر گزیده است

  .امید واریم با توجه بمسئولیت خطیرمان در راه اهداف اتحدیه، آمادگی خود را طی نامه ای اعالم کنی
  :ضمناً از این واحد افراد زیر نیز انتخاب شده اند

  
 خانم مجددی

... 

... 
  .ند یم از بین خود یک نفر را بعنوان رابط با هیئت مدیرۀ اتحادیه معرفی کنیدخواهشم

  
  با سالمهای فراوان

  )۳۰پیوست سند شماره   " (مسئول ارتباطات داخلی  
   

مشکالت و موانعی که در امر مبارزه و وحدت پیش میآمد، سعی می شد از طریق افراد با نفوذ داخل 
چون . عضای اتحادیه و انجمنهایش، راهی برای حل آن پیدا کنیمو خارج از اتحادیه و بویژه ا

تشخیصم این بود که جبهه ملی سوم، نهضت آزادی، و سایر اشخاص و گروههای مسلمان، به غیر از 
توده دانشجوئی مسلمان که در اتحادیه تبلور پیدا می کرد، مابقی اشخاصی بودند که تحت نامها و 

های اتحادیه عمل می کردند، و عملشان بر اتحادیه اثر می گذاشت و گروههای مختلف از طریق بچه 
آن ها را به فراکسیون های مختلف رو در روی هم قرار میداد و در نتیجه اتحادیه را از حرکت باز 
میداشت و همگی آنها بدون اتحادیه، میدان عمل چندانی نداشتند و از طرف دیگر، اگر این ها دور 

ا حدی موفق به حل اختالفات خود می شدند، اوالÎ هم مهمترین مشکل اتحادیه هم جمع می شدند و ت
حل  و بین آن ها تقسیم کار می شد، هم هر شخص، گروه و یا دسته، بخشی از امور را تقبل می کرد 
و از تداخل در امور یکدیگر جلوگیری بعمل می آمد و در صورت تخلف از قرار و مدار گذاشته شده، 

ع مسئول بودند و اگر به اصالح خود نمی پرداختند و به تک روی ادامه می دادند، در برابر جم
  .مچشان در برابر جمع باز می شد و جمع خود را از دست آن ها راحت می کرد

به دالیل فوق و نیز چون اتحادیه تنها سازمانی در خارج از کشور و بین مسلمانان بود که حساب و 
برنامه ها، بوسیله جمع و بدست نمایندگان انجمنهای عضو در کنگره کتابی داشت و مسئولیتها و 
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ساالنه مشخص می گردید و کم و زیاد از متخلفین پرس و جو بعمل می آمد و باز خواست می شد و 
خالصه ارگانها و اهرمهائی وجود داشت که به امور رسیدگی می کرد، من و بعد دوستان ما، اتحادیه را 

نستیم که باید همه را بدور یک میز جمع کند و همه حرفهای خود را بزنند تا تنها سازمانی می دا
و سپس متناسب با توان و استعداد ها،  رای اتحادیه و خودشان آشکار گرددمسائل اختالف برانگیز ب

  .تقسیم کار بعمل آید و هر کسی به اموری که تقبل کرده است بپردازد
  :برای رسیدن به چنین هدفی

  . تا جائی که امکان داشت بین انجمنها و اعضای با نفوذ گسترش داده میشد  چنین فکری
سعی می شد که هر چه بیشتر نظرها به این امر معطوف شود و هر چه بیشتر گروه همفکر به لحاظ 

 .نظری و عملی، همدیگر را شناسائی و با یکدیگر همکاری کنند
فوق بود، تا جای ممکن در مقابلش ایستادگی می  از هر مسئله ای که پیش می آمد و مانعی برای امر

 .شد
روشن کردن مسائل از طریق هیئت مشاورین و بردن مسئله به انجمنها و اعضاء بدین منظور که در 

 .حد امکان از امور تفرقه آمیزجلو گیری بعمل آید
 ...جلو گیر از تک روی و برچسب و اتهام زدن و

هیئت مدیره، هیئت مشاورین و کمیته فرهنگی، کمیته فلسطین و  ، عالوه بر کنگره ساالنه،۵۲از سال 
بوجود آمد که بخشی از امور بوسیله هر کدام از ارگانهای فوق کنترل " مکتب مبارز" هیئت تحریریه 

با وجود مشکالتی که برشمردم و یا بعدًا توضیح داده خواهد شد، اتحادیه . و رسیدگی بعمل می آمد
جویان در اروپا، سازمانی بطور نسبی آزاد و دموکرات بود و اعضاء، متناسب انجمنهای اسالمی دانش

با فعالیت خود پیشرفت می کردند و اگر کسانی فکر و اندیشه ای داشتند، امکان بروز و ظهور پیدا 
می کرد و کار جمعی و تشکیالتی تمرین و بطور نسبی آموزش داده می شد و هر کسی بفراخور 

سرانجام با پیگیری و استقامت، ما . قه و فعالیتش، جلویش باز و از آن بهره میبرداستعداد، توان، عال
موفق شدیم که تا قبل از پیروزی انقالب، چندین جلسه حل اختالف با شرکت اشخاص خارج از 

  .اتحادیه و بخشی از اعضاء اتحادیه برگزار کنیم که شرح آن در جای خود خواهد آمد
  

  نظرات مشورتی
  

وش بصالح نزدیکتر است ر حل مشکالتی که به نظرم بوجود می آمد، فکر میکردم که کدام ربه منظو
مسائل . یشتر، گاهی نظرم را شفاهی و گاهی کتبی با افراد مختلف در میان می گذاشتم و اثر آن ب

  :از جمله. انجمن هم در جمع انجمن بحث می شد و جمعبندی آن، برای مسئولین ارسال می گردید
در نقد و انتقادات وارده به  ۱۷- ۱۸و مدتی بعد از انتشار مکتب مبارز شماره۱۹ ۲۹/۳/۷۴ریخ در تا

  :مسئولین، نکاتی را بعنوان نظرات شخصی، برایشان نوشتم
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را دریافت و مطالعه  ۱۷- ۱۸باری مکتب شماره ...برادر عزیز مسئول انتشارات   سالم گرم مرا بپذیر 
  ...ورد آنکردم و اینک چند کلمه ای در م

ماه  از نشست که گذشت، تازه یک مکتب بیرون آمد، برای جلو گیری از اینکه مبادا  ۹مدت  - ۱
پشت آن  ۱۷-۱۸ره اکسی انتقاد کند و بگوید چرا دیر شده؟ که چنین نیست، بال فاصله یک شم

ید با کمال با. الصاق و بحساب، با یک تیر دو نشان را زده اید و اگر چنین باشد؟ چه خیال اشتباهی
صراحت بگویم که این از ابتکارات برادر همیشگی است و بطوریکه اخرًا اظهار شده است، گفته 

. باشد ۱۷-۱۸شده که هیئت مدیره با هم بعد از بحث و بررسی به این نتیجه رسیده اند که باید شماره 
ه خودش ماهها با هم وقتی که هیئت مدیر. تا جائی که من خبر دارم این مطلب مطابق با واقع نیست

تماس ندارند و حتی آدرس درست انجمنهارا ندارند، چطور اینکار را کرده اند؟ و در ثانی یکی از 
من هم جواب مثبت دادم، تا . کمک خواست ۱۷برادران هیئت مدیره از من برای تصحیح مکتب 

ه من نه از مقاله ها شد و حتی آن برادر اظهار کرد ک ۱۷- ۱۸اینکه چیزی نگذشت که یکمرتبه شماره 
 ۱۱۴من نمی دانم که آن آیه صفحه ...ما نباید از گذشته تجربه بگیریم؟. اطالع دارم و نه از این مطلب

  را برای کی نوشته اید؟
....  

شما می روید مقاله ای را انتخاب . اینهمه مقاله چاپ نشده و نوار از دکتر شریعتی موجود است - ۳
چاپ شده و تمام واحد ها دارند و تا جائی که من خبر دارم هنوز نیز می کنید که حد اقل در یکجا 

. بخدا قسم با پول این بدبختها این کارها را کردن حرام است. موجود است" انسان و اسالم" کتاب 
و هنوز مقاله حکومت اسالمی بعد از دو سال چاپ نشده است؟ یک مقدار دقت کنید چرا پول دوباره 

هی اسالم، .....م است وقتی حضرات با هوا پیما مسافرت کنند، معلوم استمی دهید؟ خوب معلو
  اسالم، همه اش حرف؟

را بعلت اینکه صفحاتی را از پیامها گرفته بود،  ۱۵مثل اینکه یادت رفت که مکتب مبارز شماره  - ۴
نیمه تمام  صفحه را که می شد یک مقاله نوشت و یا مقاالت ۳۰باز در این شماره . چقدر انتقاد کردند

. را، با این پیامها که بعضی از آنها در جاهای مختلف چاپ و منتشر شده خیلی هم زیاد پر کرده است
هر کس هر کاری دلش می خواهد می کند، تازه بدون توجه بکارهای گذشته و نظرات دیگران، آخر 

مکتب جز خودنمائی و  آیا آوردن اینهائی که بارها چاپ شده باز در. یک مقدار باید گوش شنوا داشت
بزرگ کردن خود نیست؟ در عمل باید نشان داد و در میدان مبارزه و نه با اسم دیگران بازی کردن و 

ببینید خمینی چطور کار می کند، اگر هم ما پیرو او . استفاده کردن و نوشتن ما فرزندان خمینی
  .هستیم آنطور وگرنه حرف بی خود نباید زد

" با اجازه ات باید این اسم را بردارید و بگذارید  - فحات انتقادات و نظراتحاال می رسیم به ص - ۵
برای خالی نبودن عریضه، نامه ای از انگلستان را آورده اید که آن را نیز بی اساس و " ...تمجید نامه 

صفحه ای بی اساس بوده، چه لزومی داشت فقط با  ۸خوب اگر این نامه . غرض آلود بحساب آورده
راه درست شاید این باشد که اول شما با . است را بیاورید" حن نامه نا سالم، و فاقد منطقل" ذکر
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انتقاد کننده تماس بر قرار کرده، دالیل منطق خود را برایش ارائه میدادید و اگر این کار ممکن نبود، 

هر دو مطلب را  قسمتهای مهم نامه را عینًا میآوردید و بعدًا منطق خود را ارائه، تا خوانندگان خود
از شما می پرسم کدامیک از کارها غرض آلوده . نه اینکه خود شما ببرید و بدوزید. دیده قضاوت کنند

  .تر است و نا منطقی تر؟ اگر مطلب اینجوری است بسم الÆه
" خواننده ای دیگر می نویسد" مطلب  ۱۵۲و۱۵۱برای اینکه بیشتر بفهمی کدام نظرت را بصفحه 

را بخوان و ببین  ۱۴مکتب شماره  ۶۳و۶۲ل از این مطلب یک بار دیگر صفحات قب: جلب می کنم
بعد از اینکه ما در انجمن به این  - ...چه چرندیاتی نوشته شده در مورد ابو مسلم، ابن مقفع، افشین و

پس از پیدا کردن مطالب کافی، تصمیم گرفتیم . مطلب بی اساس پی بردیم، دنبال مدرک و سند رفتیم
بعد از مکاتبه یکسال و . مطلب را به اطالع مسئولین برسانیم تا مطلب خود را تصحیح کنند که این

خواننده ای دیگر؟ حاال فهمیدم وقتی مسئولی " اندی و تعدادی نامه از طرف انجمن، تازه این شد 
نامه را می نویسد، شما خیال می کنید نظر خودش است؟ من نمی دانم تو دیگر چرا؟ مگر پرونده 

حال سئوال این انجمن بود که انتقاد کرد و یا شخصی؟ تازه حاال هم که . گذشته پیش تو نیست؟
کدام بی منطقی تر ! حاال بگو. خواسته شده مطلب تصحیح گردد با هزار سریشم چسب زده شده است

شما که جرأ ت ندارید که مطلب نادرست خود را درست تصحیح کنید، پس چرا دم از اسالم . است؟
جدًا تعجب کردم . ابوذر وار باید کار کرد. زنید؟ اگر می خواهید کار کنید راهی دیگر باید رفت می

اصال� آن بابای بدبخت . تو مسئولیت مستقیم داری. چرا تو اجازه دادی که مطلب اینطور نوشته شود
ضرات شنیده برادری نوار او را در مورد ابو مسلم و ح. خدا پدر شریعتی را بیامرزد. اطالع نداشت

و . بود و با مکتب مقایسه، بعد در انجمن مطرح گردید، بعد همگی این طرف و آنطرف دنبال مدرک
اول که اصال� قبول نمی کردید، بعدًا هم که قبول شد، . بعد هم مسئول ارتباطات شروع به مکاتبه کرد

  .از آب در آمد" خواننده " یک 
خود و بی جهت، بدون آوردن نکته  کمی توجه کنی و بی نظرم از نوشتن این مطلب، فقط این بود که

ای در مکتب یکمرتبه نامه را غرض آلود و او را لجن مال کنی و لو حق هم با شما باشد، این طریق 
  .صحیح نیست و سوء تفاهم ایجاد می کند

ما در آخرین نکته را اضافه کنم که این مطلب، نظر شخصی من است و ربطی به انجمن ندارد و هنوز 
انشاءالÆه بعد از بحث و بررسی، نظر انجمن را دریافت . انجمن به انتقادات و نظرات نرسیده ایم

  )  ۳۱پیوست سند شماره   ...." ( خواهی کرد
   

  
، در مورد کار سیاسی کردن و یا نکردن بخشنامه ۱۹۷۴نوامبر  ۱۱مسئول ارتباطات خارجی در تاریخ 
. ال کرده و نظر آنان در موارد ذکر شده را خواستار شده استای به هیئت مشاورین اتحادیه ارس

  :بخشهائی از آن به قرار زیر است



۹٦ 
از قسمت بینش ایدئولوژیکی، هر گونه عمل سیاسی با موافقت مشاورین صورت  ۳با توجه به بند " 

به  لذا پیشنهاد اقدام در مورد مسائل ذکر شده باال، از طرف چندین عضو اتحادیه رسیده. بگیرد
  .خواهشمندیم با رعایت نظرات اعضاء واحد خود به سئواالت زیر پاسخ دهید. مشورت گذارده میشود

 آیا اقدام بکار سیاسی را فعال� بطور کلی از طرف اتحادیه ضروری میدانید یا خیر؟ دالئل شما؟ - ۱
 می کنید؟در صورت توافق با مسئله باال چه عملی را در رابطه با مسلئل مذکوره پیشنهاد  - ۲
اگر در صورت توافق با اقدام به دفاع را ضروری تشخیص داده ولی انجام آن را بعهده اتحادیه  - ۳

نگذاریم موافقت میکنید که اتحادیه با نام دیگری به این عمل اقدام نماید؟ و اگر بلی تا چه حد و چه 
 کارهائی؟

از ایران می باشد، الزم است که ما حد چون ماه آبان برابر با دهمین سال تبعید آیت الÆه خمینی  - ۴
خرداد و جریانات ما قبل و ما بعد، طی یک اعالمیه،  ۱۵اقل با یک تجزیه و تحلیل کلی، از جریانات 

آیا خوبست که در این تجزیه و تحلیل، موضع گیری مشخصی در . وفا داری خود را بایشان اعالم کنیم
 ....مورد رژیم ایران بنمائیم؟

چنانچه مشاوری تا این تاریخ جواب را . نوامبر تعیین میگردد ۲۲ارسال جوابها تا تاریخ آخرین مهلت 
  . "ارسال ننمود، دلیل بر این خواهد بود که خود نظری ندارد و با اقدامات هیئت مدیره موافق است

  ) ۳۲پیوست سند شماره    (  
  

، نامه  ۴/۱۲/۱۹۷۴در تاریخ ، به هیئت مشاورین، ۱۹۷۴نوامبر  ۱۱در پاسخ به بخشنامه مورخ 
بعنوان مشاور هیئت مدیره، در مورد جمعبندی نظرات انجمن، به مسئول ارتباطات خارجی، در 

  :پاسخ به بخشنامه اش نوشتم
  

  برادر عزیز مسئول ارتباطات خارجی   سالم بر تو و بندگان صالح خداوند
افت کردم و اما علت اینکه به بخشنامه اولی و گزارش  کار کردنت را از نشست تا کنون دری 

روز از دریافت نامه وسیله سایر مسئولین انجمن گذشته  ۴- ۵: بخشنامه اولی پاسخی نگفته ام اینکه
بود که بمن خبر دادند که نامه ای مربوط به اینجانب بوده است و بال فاصله از من خواسته شد که 

  ...جواب گویم
فعال� برای اتحادیه ضروری است یا خیر؟ باید بگویم بلی چون در مورد اینکه آیا اقدام به کار سیاسی 

نه اینکه خود اتحادیه هدف باشد . اتحادیه خودش یک وسیله است برای پیشبرد هدف نه چیز دیگری
  :و برای رسیدن و نزدیک شدن بهدف نیز کار سیاسی الزم به دالیل ذیل

دا کرد که کار سیاسی از سایر کارها جدا در ایدئولوژی ما و جهان بینی ما نمی شود جائی پی -الف
  .از این ایدئولوژی سیاست را بگیری دیگر اسالم نخواهد بود، چیز دیگری است. شده باشد

گاهی –به دلیل اصل اول مصوبات خطی مشی  - ب گاه شد باید عمل کند تجلی  - اصل آ انسان وقتی آ
گاهی بدون عمل وجود خار گاهی عمل است و در اسالم آ   .جی نداردخارجی آ



۹۷ 
اصل وحدت نظر و عمل زمانی نظر ما و عمل ما وحدت پیدا می کند و خالصه دارای هویت  - ج

گاه  شدیم، بهمان نسبت عمل کنیم و االà مثل اینکه در خالء کار  واحد می شوند که در زمینه هائی که آ
ائی میگوئید که خود ای کسانی که ایمان دارید چرا چیزه: " در این باره قرآن می گوید. کرده باشیم

سوره ." (سخت نزد خدا مورد غضب است کسانی که آنچه میگویند خود نمی کنند. عامل آن نیستید
  ...این مطلب بیان وحدت نظر و عمل است که شدید از مسلمانان خواسته شده  است)  ۳و۲صف آیه 

  ...اصل همکاری با مردم- د
  ...ندارد و همیشه ایمان با عمل همراه استبدلیل اینکه در قرآن ایمان بدون عمل مفهوم  - ه
  .و از همه مهمتر بدلیل اینکه میخواهیم مسلمان باشیم - و

 :با توجه بشرایط، کارهائی که میشود کرد، عبارتند از
کمک به  - ۳دفاع از حقوق آنان  - ۲. نشان دادن چهرۀ مجاهدین و سایر کسانی که مبارزه میکنند-ا

وکیل  - ۵. علت و سببی که اینها را وادار کرده است دست بمبارزه بزنندنشان دادن  - ۴خانواده آنان 
  .فرستادن احتماالÎ و با مراجع بین المللی تماس گرفتن

در سطح . باشد) غیر فارسی زبان( فقط کار باید در سطح فارسی زبان و مسلمانان  ۴و۳و۱در مورد 
  ..مگر در موارد استثنائی آلمانی و برای مردم آلمان مفید که نیست بلکه مضر هم هست

چون عمال� بنام اتحادیه اشکال دارد و بنا بر این الزم است که احتماالÎ بنام . بنام غیر اتحادیه باشد ۳و۵
  .سازمان و یا نام دیگری که میخواهید کار را شروع کنید قبال� بمشاورین اطالع دهید. دیگری باشد

ه در امکان خود اتحادیه باشد و نه اینکه اتحادیه آلت در تمام این موارد، باید تا جائی پیش رفت ک
  .برای دیگران باشد

در مورد وکیل فرستادن باید کامال� سنجید که فایده اش به مخارجش می ارزد و اصوالÎ اثری دارد و یا 
اگر . خیر چون تا جائی که اطالع دارم، چند نفری در جاهای دیگر رفته اند و فایده نداشته است

باشد، از طرف ما نیز اثری نخواهد داشت و فقط باعث شده است که یکمقدار نیرو تلف شده اینطور 
اقدام اولی را باید ساده و کوچک برداشت و اگر از اول سنگ بزرگ برداشتید، حتمًا در نیمه . است

  . راه در خواهید ماند و بمرور و سالهای متمادی اینوع کارها را توسعه داد
کنم که از یکطرف دم از بی پولی میزنید، حتی امکان بشما نداده است که از  من از شما تعجب می

  !واحدها دیدن کنید ولی از طرف دیگر وکیل فرستادن را پیشنهاد میکنید؟
در هر حال فعال� نبض اتحادیه در دست شماست تا جائی که امکان دارد و میشود در آینده نیز ادامه 

ضرورت دفاع را طرح کرده  ۵و۴و۳و۲و۱نامه شما که به استناد بند بر عکس بخش. داد باید اقدام کرد
اید، اینها کار یکروزی و یکمرتبه ای نیست بلکه سالهای متمادی است که حتی از اینها بدتر را 

بنابراین شما نیز باید در این راه بکوشید که یک مبارزه مستمری را دنبال . مرتکب شده اند و میشوند
  .ت استمرار بیابیدکنید و راهی در جه

. در مصوبات خط مشی آمده است که در موارد ضروری و امکانات اتحادیه و تأثیر کارهای سیاسی
اینها مواردی است که شما باید کامال� بسنجید و بخصوص به مشاورین اطالع دهید که تا چه حدی 

  .ال کار می بینیدنیروی خود اتحادیه میتواند وارد عمل شود و ثانیاً چه تأثیراتی را در قب



۹۸ 
قسمت دوم موافقم باین دلیل که چه شما بخواهید و چه نخواهید وقتی تمام نامه های  ۴در مورد بند 

شعار شده است، بنابر این شما اگر هم نکنید، " آقا" آقا از انتشارات شما بیرون میآید و حتی نام 
ی پیام به او می فرستید و کرده حساب می شود و از دستتان میرود و خیلی منطقی و روشن وقت

چونکه شما موافقت و وفاداری خودتان . اعالمیه و فتاوی وی را منتشر میکنید، یعنی جبهه گرفته اید
و . را به کسی اعالم میکنید که جبهه اش و خطش مثل خورشید میدرخشد و بر احدی پوشیده نیست

  . مدر این مورد دیگر حرفی ندار. دیگر جای شک و شبهه نمی گذارد
  ) ۳۳پیوست سند شماره  "  ( د مشاوربا سالم مجد

  
  
طی بخشنامه ای گزارش کارکرد خود را برای  ۱۹۷۴نوامبر  ۲۹مسئول ارتباطات خارجی در تاریخ  

  :اظهار نظر بشرح زیر ارسال کرد
  

  :گزارش کار کرد مسئول ارتباطات خارجی از نشست تا کنون
  
ارسال دو پیام فلسطین . اء هیئت مدیره و اعضاء علی البدلتهیه و ارسال پیامها بکمک دیگر اعض - ۱

  .و ظفار به چندین مجله عربی
متأسفانه بعلل فنی، امسال قادر به ارسال نماینده به نشست آمریکا نگردیدیم که مطلب زیر را  - ۲

 :باطالعتان میرسانیم
رای آمادگی خود و تهیه نماینده میبایست از دو سه ماه قبل تعیین میگردید که فرصت کافی ب -الف

 .روز فرصت داشتیم که مسلماً بسیار کوتاه بود ۱۰امسال، ما برای این مسئله تنها . ویزا داشته باشد
  .برادران آمریکا نیز برگذاری نشست خود را میبایست بما زودتر اطالع دهند - ب
رگذاری نشست بعلت نداشتن آدرس مستقیم مسئول ارتباطات خارجی و بعلت مسافرت، نامه ب - ج

  .دیر بدست ما رسید
بعلت عدم تجربه کافی هیئت مدیره جدید و فشار فراوان کار، میبایست این کار توسط هیئت  - د

مدیره قبلی انجام پذیرد و آنها بمحض سلب مسئولیت، نبایستی پرونده ها را بفرد جدید سپرده و او 
  .را در ابتداء تنها گذارند

کا از بعد از نشست آنها نسبتًا خوب بوده ولی بایستی اشاره نمود که آنها تماس ما با برادران آمری - ۳
در ضمن پیامی . در زمینه تشکیالت مقداری ضعیف هستند که امید میرود این اشکال برطرف گردد

  .هم برای نشست آنها ارسال نمودیم
اولین بار اقدام به ارسال نماینده به انگلستان که خوشبختانه بسیار مفید واقع گردید و برای  - ۴

  .تشکیل هسته ای با تشکیالت منظم نمودند و اکنون در ارتباط مستقیم با آنها هستیم
تماس ما با برادران طالب در ابتداء زیاد چشمگیر نبود ولی اخیرًا تماس نسبتًا خوبی با آنها  - ۵

  .کاری جدی با آنها داریمداشته ایم و آمادگی خود را برای همکاری با ما اعالم نموده اند که امید هم



۹۹ 
جدیدًا توانسته ایم آدرس مستقیمی بمنظور ارتباط با ظفار بدست آوریم که طی نامه ای از آنها  - ۶

طبق اخبار واصله، . خواسته ایم که در مورد کمکهائی که میتوانیم به آنها برسانیم با ما تماس گیرند
است و بدین جهت میبایست قدمهای مؤثری وضع مبارزین ظفار از لحاظ مالی بسیار ناراحت کننده 

  .در این زمینه برداریم
با کمک اعضاء هیئت مدیره جدید، یک مقاله تشکیالتی بمنظور بردن مشکالت اتحادیه بمیان  - ۷

واحدها و در ضمن آموزش اصول تشکیالتی و دادن دید سیاسی به اعضاء، تنظیم و در باز دید از چند 
مسئول ارتباطات . خوبی در بر داشت و خوبست اینکار ادامه پیدا نماید واحد قرائت گردید که اثرات

علت عدم سرکشی به . پاریس شرکت داشت –برلین  –خارجی در بازدید از واحدهای هامبورگ 
  .واحدهای غرب را بایستی در ضعف مالی بررسی نمود

ظر رسید که می بایست در هیئت مدیره جدید از ابتدای کار با برخورد به مشکالت اتحادیه، به ن - ۸
زمینه داخلی بیش از پیش کار نمود و بمیان واحد ها رفت که تا کنون این روش را ادامه داده ایم و 
نتایج خوبی حاصل گردیده که متأسفانه اکنون بعلت ضعف مالی اتحادیه، بایستی مسافرتهای هیئت 

دی برخورد نمود و راههای صحیحی مدیره کمتر گردند و به این مسئله در جلسه مشاورین بایستی ج
برای تقویت مالی اتحادیه پیدا نمود که هیئت مدیره قادر به انجام برنامه های خود و مصوبات اتحادیه 

  .باشد
اولی در شهر لی یژ در بلژیک و دیگری در ماینس و . سه هسته جدید در حال تشکیل می باشد - ۹

  .سومی در شهر استکهلم
دیه، اقداماتی صورت گرفته که ادامه آن منوط به بررسی در جلسه هیئت در زمینه ثبت اتحا -۱۰

  .مشاورین که در کنار سمینار اتحادیه می باشد
در زمینه تاریخچه اتحادیه و خالصه نمودن پرونده های اتحادیه، با برادرانی که برای این کار در  -۱۱

مسئول . ن امور انجام خواهد پذیرفتنظر گرفته شدند برنامه ای تهیه شده که بامید خدا بزودی ای
  "ارتباطات خارجی 

  )  ۳۴ییوست سند شماره    ( 
  

نکاتی را به مسئول ارتباطات گوشزد  ۴/۱۲/۱۹۷۴در پاسخ به بخشنامه فوق، باز در نامه  مورخ 
  :کردم

  
ای برادر عزیز مسئول ارتباطات خارجی   سالمتی و موفقیت ترا در انجام مسئولیتی که داری از خد"

  .بزرگ مسئلت دارم
در پاسخ به آن نظرت را به چند ماده از اساسنامه و مصوبات جلب . گزارش کارکردت را مطالعه کردم

  :میکنم
  ."هیئت مدیره موظف به اجرای کلیه مصوبات نشست است: " اساسنامه میگوید ۸ص  - ب



۱۰۰ 
رش از جمع هیئت مدیره موظف است هر سه ماه یکبار گزا: " مصوبات میگوید ۲ص  ۵بند 

  ."کارکردهای خود را به اطالع هیئت مشاورین برساند
ماه  ۶همان بند، اکنون قریب  ۲با توجه به تبصره یک و  .حد اقل دو بار از واحد ها دیدن کند -۶بند 

سایر مسئولین مثل اینکه ابدًا توجه . از نشست می گذرد که شما گزارش داده اید و فقط تنها خارجی
حال تازه . و بعد بنا بود که سه ماهه اول از تمام واحد ها دیدن کنید. صوبات ندارندبه اساسنامه و م
دقت می کردی، این مسئله قابل  ۶صره یک بند ی را پیش کشیده اید، چنانچه به تبعذر ضعف مال

حل بود و اگر این مسئله ضعف مالی، شما را دچار رخوت و موفق نکردن به مصوبات می کرد، به 
قرار بر این بود و هست در صورتیکه مشکلی . یا حتی مستقیم به واحد ها اطالع ندادید مشاورین و

پیش آید که باعث رکود کار شود، فورًا به مشاورین اطالع و از طریق آنها بحل مسئله مبادرت ورزید 
  .ماه چنین عنوان کنید ۶نه اینکه بعد از گذشت 

د را حل کنیم، باید کمی واقعی تر بمسائل برخورد برادر عزیز اگر بخواهیم اشکاالت و مشکالت خو
داشته باشیم و احتماالÎ اگر خودمان و یا دیگران نظراتی در زمینه هائی دارند، در کار هیئت مدیره و 
مصوبات اثر نگذارند چونکه هیئت مدیره، مسئول اجرای مصوبات هستند نه تأثیر پذیری نظرات 

  .ضوفرد و یا افرادی چه عضو و چه غیر ع
ی تجربه جدید، کامال� قبول فشار هم امری طبیعی است چون در در بند گزارش آمده که بعلت عدم کاف

ولی اینکه هیئت مدیره قبلی شما را تنها گذارده اند تا جائیکه من اطالع دارم، . اول کار این هست
خواسته باشید و  من نمیدانم شما از مسئول مالی، داخلی و فرهنگی سابق کمک. واقعی بنظر نمیرسد
برای من ابداً . مقدار باید اشکال را در طرز برخورد خودتان با آنها بدانید یک. آنها توجه نکرده اند

برادر جان این اشکاالت . چون اینها کسانی هستند که دائمًا کار کرده و می کنند. قابل قبول نیست
حتی تا حدودی نظرات شما را در  من. همیشه بوده و هست ولی اینکه چگونه برخورد شود مهم است

بخصوص نظر شما را در . مورد هیئت مدیره قبلی اطالع دارم و اگر روزی ضروری بود، خواهم گفت
اوایل کار نسبت به مسئول داخلی و مسئول خارجی مطلعم و با این اطالعات، من نمی توانم آنها را 

ولی اشکال از اینجا .  رادری همه ایمان دارمچونکه به ب. مقصر و سهل انگار بدانم و شما را نیز چنین
ناشی میشود که ما توجه به قبل و بعد و حین کار نداشته باشیم و احتماالÎ مطلبی و یا نظری را صد در 
صد صحیح قبول کنیم و طبیعی است اگر این جور شد، دیگر هر کسی از این نظر عدول کرد، از نظر 

  .استما سهل انگاری کرده و همکاری نکرده 
گزارش شما که نتوانستید از تمام واحدها دیدن کنید و زحمتی کشیده و مقاله در  ۷در مورد نکته 

زمینه تشکیالتی و سیاسی تهیه کرده اید، بهتر است که این را فعال� بنام نشریه داخلی و مستقل چاپ 
شد تا خود واحدها و فقط در اختیار واحدها قرار دهید و برای هر واحد یک نسخه که در پرونده با

  .جلسه در این مورد بگذارند و آنرا مورد تجزیه و تحالل قرار دهند
جلسه هیئت مشاورین در حین سمینار، کامال� غیر منطقی است و اینکار بایستی  – ۸در مورد بند 

  .جداگانه انجام گیرد نه در حین سمینار چون قبال� اینکار شده و نتیجه اش نیز منفی بوده



۱۰۱ 
با نظرات مخالف و موافق . خود این کار یک جریان تاریخی چند ساله دارد –ثبت اتحادیه در مورد 

ولی . اگر الزم داشتی حتماً خواهم کرد. آن که فعال� جای آن نیست که این سیر را برایت شرح دهم
آنچه مسلم است اینکه در کنار سمینار اینکار، عملی نیست و اصال� ثبت اتحادیه، از اختیارات 

شاورین خارج است و باید از طریق نشست باشد و یا از طریق ارگانی که قدرت نشست را در این م
تازه اگر واحدها هم . زیرا این مشاورین را خود شما انتخاب کرده اید نه واحدها. زمینه داشته باشد

از همه، ر است قبل بهت. انتخاب میکردند عملی نبود، چون هر ارگانی یک اختیاراتی خاص خود دارد
برداشت کرده اید چه مثبت و چه منفی و چه در زمینه نام افرادی که باید بدهید، باطالع  شما آنچه را

برای . هیئت مشاورین برسانید تا با فرصت روی این مسائل که جنبه حیاتی دارد بیشتر فکر شود
ر بگیرید ولی این مثال کار به این سادگی نیست که احتماالÎ شما شخصی را برای ریاست آن در نظ

طرف دیگر اتحادیه و تمام اعضاء و سرنوشت . شخص  بنده و راضی نیز باشم یکطرف کار است
  . خالصه مسئله خیلی دقت الزم دارد و باید تمام جوانب را شناخت و سنجید. اتحادیه است

رند و معتقد در پایان من و سایر اعضاء این انجمن، هیچگونه توجه به افکاریکه عده ای دارند، ندا
برای ما آنچه که تصویب شده است قبول است که . است که نباید این افکار در اتحادیه رسوخ کند

مخالف نظر خود ما باشد و چه موافق و هیئت مدیره نیز باید فقط و فقط در ظرف یکسال به 
ن نظر و یا مصوبات توجه داشته باشد و مجری آن باشد و اگر در بعضی موارد اشکاالتی دید، بعنوا

پیشنهاد برای نشست آینده عرضه کند بطوریکه این پیشنهادات راهبر و هدایت کننده نشست بمسیر 
  .صحیحتر و بهتر خود گردد

این گزارش شما بنظر اینجانب ناقص یا شاید مابقی مطالب بعهده سایر برادران مسئول است ولی بهر 
فای فرهنگی و استعفای مسئول کمیته فلسطین مثال� از علت استع. حال شما مسئولیت مشترک دارید

من در این زمینه ها نامه ای مفصل و . و سایر مطالب در این موارد را باطالع مشاورین نرسانده اید
برادر جان، حرف خیلی زیاد است و شما زمانی موفق خواهید شد که باین . جداگانه برایت خواهم داد

و االà دیر یا زود تمام حرفها گفته خواهد شد و آنوقت  حرفها توجه نکنید و مجری مصوبات باشید
چونکه این نظرات همیشه بوده و متفقًا پذیرفته اند که . مسئولیت تمام آن بعهده هیئت مدیره است

بعنوان نظر مشترک همه واحد ها همان مصوبات است و بس، نه اینکه بعدًا فکر بکنند و یا نظر 
  "   مشاور.    والسالم. موافق و یا مخالف داشته باشند

  ) ۳۵پیوست سند شماره  (  
  
  

، نامه ای ۹/۱۲/۱۹۷۴، در تاریخ " قدس " در این سال، در رابطه با انتشار پیدا نکردن نشریه خبری 
  :برای مسئول انتشارات نوشتم و در آن نکاتی را بوی یادآور شدم

   
  :راه حق و فضیلتبرادر عزیزمسئول انتشارات    سالم بر تو و همه تالشگران "

  :قبل از هر چیز نظرت را به چند بند از اساسنامه و مصوبات نشست جلب می کنم



۱۰۲ 
  .هیئت مدیره هیئتی را بسمت مشاور برای مدت یکسال انتخاب میکند –اساسنامه  ۵۱ماده 

  .ادامه سمت مشاورین بعهده هیئت مدیره است: میگوید ۵۱تبصره ماده 
هیئت مدیره موظف به اجرای کلیه مصوبات  –قسمت ب  ۸یره صدر دو مورد فوق وظایف هیئت مد

  .نشست است
نشست اتحادیه عالیترین مرجع صالحیتدار اتحدیه است و هر سال یکبار تشکیل  – ۵ص  ۲۰ماده 

  .می گردد
هیئت مدیره موظف است هر سه ماه یکبار گزارش از مجموع کارهای خود   -مصوبات  ۲ص  ۵بند 

  .یئت مشاورین برساندرا به اطالع اعضاء ه
  

است و " قدس"یکی از نشریاتی که وسیله اتحادیه بنا بوده است انتشار پیدا کند، نشریه خبری 
ماه از نشست می گذرد  ۶حال قریب . همانطوریکه در نشست تصمیم گرفته شد، خبری ماهانه است

قبیل اینکه باید بعهده  نه اینکه نشریه قدس منتشر نشده است بلکه جنبه های دیگری بخود گرفته از
شورای مشاورین گذارد، این کار سیاسی است و تناقض دارد با سایر مواد مصوبات و نظرات 

  .اشخاصی بعنوان فرد نه اتحادیه که نباید منتشر گردد و غیره
هیئت . خیلی جای تعجب است که هیئت مدیره از حدود و ثغور ارگانهای خودش اطالع ندارد

دیره انتخاب میکند، نه واحدها و اعضاء اتحادیه و در ثانی ادامه سمت مشاورین مشاورین را هیئت م
را بعهده چنین " قدس" با وجود این هیئت مدیره میخواهد چگونگی . نیز بعهده هیئت مدیره است

مشاورین حق ندارند و حرف مشاورین برای هیئت مدیره  " نص"اصوالÎ در مورد . مشاورینی بگذارد
اگر هیئت مدیره بخواهد نظر همگان را در این مورد بپرسد، باید . د، الزم االجرا نیستولو منفی باش

ارگانی بوجود آورد که قدرت نشست را داشته باشد چونکه این مسئله در نشست، وسیله نمایندگان 
بنابر این در اینجا، مشاورین حق اظهار نظر ندارد بدلیل اینکه . منتخب واحدها تصویب شده است

را نشست که عالیترین مرجع صالحیتدار " قدس"ور را هیئت مدیره انتخاب کرده و ثانیًا انتشار مشا
  .اتحادیه است بتصویب رسانده است

چرا بالفاصله !! اشکالی می دید ؟؟" قدس"با وجود همه اینها اگر هیئت مدیره در کار نشریه 
بعد از اینکه چند تا بخشنامه در این . بمشاورین و واحدها اطالع نداد که چنین اشکالی وجود دارد

  . مورد شد و بواحدها گفته شد که آماده چاپ است، حاال بعد از همه اینها اشکالی پیدا کرده است
بودید همان نظر واحدها را در مورد اینکه چگونه با قدس همکاری خواهند کرد،  شما اگر منصف می

استعفاء داده است،  بیش از تمام کارها واحد ها بگفته مسئول کمیته که فعال� گویا . عمل میکردید
خود این مطلب مبین نظر واحدها نیست؟ برای . همکاری خودشان را با این نشریه اعالم داشته بودند

از اینکه . تازه نظری بر حالف مصوبات. هیئت مدیره حرف امر و زید بعنوان فرد الزم االجراء نیست
دارد، مطلب چیز دیگری است و اینکه این افراد دیر با شما تماس هیئت مدیره حاال فهمیده که اشکال 

در مورد اینکه این کار سیاسی است، من از هیئت مدیره می پرسم آیا ارسال دو پیام به . گرفته اند
  فلسطین و ظفار و چندین مجله عربی سیاسی نیست
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ات اینکه بیسوادی ریشه کن و اثب.....آوردن مقاله ای تحت عنوان تعلیمات ابتدائی، متوسطه  -یک 

  نخواهد شد سیاسی نیست؟ 
. مکتب ۹۱ارگان جبهه خلق آزادیبخش عمان و خلیج در ص " صوت الثوره " آوردن اخبار از  -دو

  خرداد سیاسی نیست؟ ۱۵در مورد 
!! اگر اینها سیاسی و حتی جبهه گیری نیز در بر دارد، پس با اجازه کدام مشاور اقدام کردید؟؟  - ۳ 

پس می بینی برادر جان کار خود هیئت مدیره است . حاال قدس را به شورای مشاورین میگذارید؟که 
  .که تناقض میسازد

بوده باطالع مشاورین " قدس " از همه اینها گذشته، چرا علت استعفای مسئول کمیته که مستقیماً با 
  نرسانده اید؟

پیوسته است، ولی کدام مشاور میداند؟؟ تغییر و تحولی در اتحادیه بوقوع  –حرف خیلی زیاد است 
این تناقض را دیده و میخواهد بنظر مشاورین " قدس"من نمی دانم چرا هیئت مدیره فقط در مورد 

  .بگذارد
هر چه زودتر انتشار یابد و از تو ای برادر مسئول انتشارات " قدس" نظر واحد ما اینست که 

نظر چند فرد را بر نظر نشست ) نشست اتحادیه  مصوبات( وجود دارد،" نص" میخواهد که جائیکه 
و اینکه ! ماه گذشته باطالع هیئت مشاورین برسان ۶ترجیح ندهد و نیز گزارش کارهای خود را در 

  برنامه آینده ات در زمینه انتشارات چیست؟
  بامید موفقیت تو با سالم مجدد    برادرت مشاور      

  
کلیه مسئولین مشترکًا مسئول هستند یک فتوکپی از این نامه چون در اجرای مصوبات : بعد از تحریر

  )  ۳۶ پیوست سند شماره . " ( ارسال شدبرای سایر مسئولین 
  
در نشستها بوسیله نمایندگان واحد ها، برنامه ای را در زمینه های مختلف، و در حقیقت دستور  

می شد و یا این امکان بوجود می  العملی برای یکسال تنظیم و به تصویب می رسید، اگر اجازه داده
آمد که افراد داخلی و یا خارجی، با نفوذ خود و فشار بر هیئت مدیره و یا از طریق امکاناتی که در 
اختیار داشتند، مطابق ذائقه و خواست و میل آنها که متناسب با شرایط و قدرتشان  در طول سال در 

نمی شد و توده دانشجوئی آلت دست این و آن  تغییر و نوسان بود، عمل شود، سنگ روی سنگ بند
قرار می گرفتند و سازمان به مرکز برخورد قدرتها  تبدیل میگردید واعضاء نیز دچار  خلق و خوی 
دیکتاتوری میشدند و یا  بیماری دیکتاتوری و دیکتاتور پروری در آن ها تقویت می شد و هرکس که 

خلق و خو و احساسات شود، آن ها را آلت دست خود   بیشتر قادر بود به طرق مختلف سوار بر این
  . قرار می داد و در نهایت چند دستگی و انشعاب سرنوشت محتوم سازمان بود

توجه نکردن بموقع این پدیده است که احزاب و سازمانها را دچار از هم پاشیدگی و انشعاب ویا 
  .سازمانی مرده تبدیل  می کند



۱۰٤ 
ن و یا حزبی در زمینه نظری و بویژه عملی، تنها راه جلوگیری چنین مراقبت دائمی اعضاء یک سازما

و این مراقبت زمانی امکان پذیراست که هرچه بیشتر اعضای یک سازمان آز آنچه . عارضه ای است
گاه باشند و هم در امور نسبتًا فعال شرکت داشته  و هم اجازه ندهند که  در سازمان می گذرد بموقع آ

  .  وظایف اصلی خود منحرف و یا دچار تعدد هویت بگردد سازمان از اهداف و
نظر به اینکه اعتقاد داشتم که که همه باید در تصمیم گیری و عمل شرکت کنند، با هم تصمیم بگیرند 
و تقسیم کار بکنند و هر کسی مسئول کار خودش و پاسخگو به جمع در امور محوله به خودش باشد 

باشند تا بشود جلو انحراف و یا کجرویها را گرفت، و تنها تصمیم و همه باید مراقب و ناظر امور 
جمعی، تصمیمات کنگره و مصوبات نشست بود، لذا آن تصمیمات چه مثبت و چه منفی، درست ویا 

اگر در بعضی از آن تصمیمات در اجرا مشکالتی بوجود می آورد و یا اثر . نادرست قابل قبول بود
، این امکان وجود داشت که  در کنگره بعدی با جایگزین کردن منفی و یا چندان مثبتی نداشت

  .پیشنهادات بهتری، آن نکات منفی را به مثبت تبدیل کرد
  :به دالیل فوق بر این امر همت گذاشتم که 

افراد مطمئن را ازمشکالت و مسائل درونی اتحادیه و اشخاص صاحب نفوذ داخلی و خارجی  - الف 
گاه سازمو چگونگی عملکرد شان و اث   .راتی که بر اعضاء اتحادیه خواهند گذاشت،  آ

هرچه بیشتر افراد را به این فکر و نظر و راه حلهای ممکن جلب کنم تا این فکر، جو اتحادیه    - ب 
  .را تسخیر کند

تا جای ممکن در امور شرکت فعال داشته باشم و در زمینه های مختلف با سران و هیئت مدیره  - ج
  . کنم اتحادیه همکاری

از طریق مکاتبه با هیئت مدیره و دیگران مانع شوم که در طول سال خالف خط مشی تعیین شده  - د
  . و مصوبات عمل شود

نکات فوق در بخشی از مکاتبات انجام شده که در باال آمد و اسناد آن محفوظ مانده بود، قابل  
  . مشاهده است

و نهضت آزادی که اتحادیه با آن روبرو بود، به جای آنست که عالوه بر وجود مشکل جبهه ملی سوم 
مشکالت دیگری که تا این زمان در اتحادیه بوجود آمده بود و ما با آن روبرو بودیم، پرداخته گردد که 

  :اهم آن عبارت بود، از
  کار سیاسی علنی و بنام اتحادیه کردن و یا نکردن، -الف
  با کنفدراسیون همکاری کردن و یا نکردن،  - ب
  .چگونگی بر خورد با مجاهدین و کمک به آنان - ج
  
  
  
  



۱۰٥ 
  کردن و یا نکردن کار سیاسی - الف

  
، هنوز ۱۳۵۴از خالل مطالعه نامه ها و مطالبی که تا بحال تحریر گردید، تا یکی دو ماهه اول سال 

اتحادیه در مورد کار سیاسی علنی بنام اتحادیه، کردن و یا نکردن به نظر واحد و مشخصی نرسیده 
است اما جوÐ غالب، ازعمل سیاسی کردن حکایت دارد و با توجه به امکانات و بینش راهنما در زمینه 
های تبلیغی و انتشاراتی، دست به اعمال سیاسی زده است که از جمله انتشار مقاالت سیاسی در 

لفتح، مکتب مبارز، مجموعه کرامه، قدس، ارسال پیام برای نهضتهای رهائی بخش و بویژه سازمان ا
و حمایت و پشتیبانی ازآقای خمینی در مواقع .... پیام به آقای خمینی و انتشار پاسخهای ایشان و

  .مختلف را میشود نام برد
در مورد حمایت و پشتیبانی از آقای خمینی، عالوه بر آنچه در مجموعه های انتشاراتی فوق مندرج 

  :د به یک نمونه دیگر اشاره میکنماست و خواننده عالقه مند میتواند به آنها مراجعه کن
، آقای خمینی را در فشار قرار داده و به ایشان گفته بود ۱۳۵۲هنگامی که دولت عراق در اواخر سال 

که چون دولت ایران قصد ترور شما را دارد، الزم است که مراقب دائمی برای شما بگمارم و با این 
واحد های رسمی و غیر رسمی اتحادیه و . بدهدعمل قصد داشت که ایشان را تحت کنترل خود قرار 

  .خود اتحادیه، تلگرافهای مختلفی در حمایت از آقای خمینی به ریاست جمهوری عراق مخابره گردید
  :آقای بنی صدر نیز در این رابطه نامه ای به اینجانب نوشت که متن آن به قرار زیر است 
   
  هو 

نامه ای از نجف آمده بود که دولت عراق . ت مراجعت کردمبرادر مبارز گرامی     پریروز از مسافر" 
نماینده ای نزد آقا فرستاده است که بنا بر اطالعات موثق، دولت ایران قصد ترور شما را دارد و 

خواسته . آقا بصورت علنی موافقت نفرموده اند. خواسته است چهار نفر را به مراقبت دائمی بگمارد
بعناوین اسالمی و سیاسی که توطئه . هر تلگرافاتی بدولت عراق بشوداند مثل سال گذشته شهر به ش
بر حسب رهنمودی که کرده اند، صورت تلگراف زیر به نظر کافی . افشا بشود و نقش بر آب گردد

که عنوان شناخته شده برای دولت ( اگر موافقت در این امر کردید یکی به اسم جبهه ملی . میرسد
چون . البته با امضای مستعار. انجمن اسالمی شهر خود، مخابره بفرمائید و یکی به اسم) عراق است 

  .امضاء مهم نیست  تلگراف و تعداد آن مهم است
  

  نجف  - رونوشت حضرت آیة الÆه خمینی  –ریاست محترم جمهور  –بغداد  –عراق 
  
نی یاد آور و مسئولیت دولت شما را در حفظ جان و آزادی عمل قائد اسالم، حضرت آیت الÆه خمی   

  ..توفیق شما را در اقدام به این مسئولیت مسئلت می کنیم
  شاد و موفق باشید.       البته تغییرات جزئی در دو متن میدهید که دو تا تلقی شود



۱۰٦ 
                                                            

  "  ۵۲دیماه  ۳۱ – ۷۴ژانویه  ۲۱ابوالحسن بنی صدر  
  )۳۷ست سند شما ره  پیو( 
  

که هنوز آقای دکتر شریعتی در زندان و تحت فشار بود که او را وادار به مصاحبه ای  ۵۳در سال 
کنند، با روزنامه های محلی تماس گرفته شد، تا مطالبی در مورد ایشان در روزنامه بنویسند، برای 

تابهایشان که مناسب برای درج این کارمن از آقای بنی صدر خواستم که مختصری از شرح زندگی و ک
بدین شرح   ۵۳تیر  ۳۰ایشان هم نامه ای بتاریخ . در روزنامه برای آلمانیها باشد، برایم بفرستند

  :ارسال کردند
  
دیروز از سفر آمدم و هر دو . برادر مبارز گرامی         هر دو مرقومه شما مسرت وصول بخشید"

  :در باره مطالبی که مرقوم فرموده اید عرض می شود که. وممرقومه را خواندم، فردا هم به سفر می ر
البته اگر بدست ناشر برسد علتی ندارد نشر . بدست نیامده است ۳خود جنگل و ضمیمه شماره  - ۱

پول را هم نگاهدارید از سفر که آمدم می نویسم بعد . خود جنگل هم هنوز بدست نیامده است. نیابد
  .کرد کارها پیش برود و همتی تا خوش و آسان برویم مقداری کمک باید جمع. بفرستید

زندانی از جمله آقای دکتر شریعتی را ببیند و ده  ۵هیئت هم به ایران رفت و متأسفانه نتوانست  - ۲
  .روز است مراجعه کرده است

  :در بارۀ شرح حال آقای دکتر شریعتی - ۳
یط از خود بیگانه ساز شهری دوری دکتر علی شریعتی در خانواده ای پرورش یافته است که از مح 

بر دوام سنت پیشآهنگی . می گزیده اند تا با واقعیت اجتماعی ایران رابطه ای تنگا تنگ داشته باشند
: حفظ کرده اند_ بویژه شهری  –را به یمن علم و عمل و نفی ضد ارزشهای حاکم بر محیط اجتماعی 

  .پدر بر پدر عالمان دین بوده اند
ند بنام، محمد تقی شریعتی است که میان دو راه یکی کهنه گرائی و دیگری غرب وی فرزند دانشم

محصول این روش، نسلی است که . گرائی، روش انقالبی خویشتن و فرهنگ گرائی را به پیش برد
  .امروز بار سنگین انقالب اجتماعی ایران را بر دوش می کشد

ساخت اجتماعی ایران چنان است . ا گرفتشریعتی در جامه شناسی مذهبی از دانشگاه سوربن دکتر
از اینرو به کسی که تحصیالت خود را با . که برای درس خواندگان، مجال ابداع و ابتکار وجود ندارد

وی از تحصیل فراغت نجست و بکار . می گویند" فارغ التحصیل " اخذ دانشنامه بپایان می برند 
آثار زیر خود میتواند مبین اهمیت . امه دادعلمی خالقه در زمینه های جامعه شناسی مذهبی اد

  :شریعتی بعنوان الگوی جدیدی برای نسل حاضر باشد
  . )ن.  منظور لیست کتابهای دکتر شریعتی است( آثار بیاید  

چرا کسی . نزدیک به یک سال است که وی را بدون دلیل دستگیر کرده اند و هنوز نیز زندانی است
  نمی داند؟



۱۰۷ 
، وگرنه خواهد !!می خواهد از زندان آزاد شود، باید برود در تلویزیون سخنرانی کندباو گفته اند اگر 

  .ماند و در گمنامی خواهد پوسید
  

  "  ۷۴ژوئیه  ۱۱.  گمان می کنم این مقدار برای درج در آن نشریه آلمانی کافی باشد
  ) ۳۸پیوست سند شماره  (
  

  همکاری کردن و یا نکردن -ب 
  
ردن و یا نکردن با کنفدراسیون، این مسئله بیشتر به خود اعضاء و انجمن ها در مورد همکاری ک - ب

و شرایطی که در شهرهای خود با آن روبرو بودند واگذار می گردید اما این توصیه نیز می شد که وقت 
و نیروی خود را در جائی که از شرایط و امکانات مساوی برخوردار نیستند و ماالÎ عملشان علیه 

، چندان مشکل جدی با این مسئله از ۱۳۵۲البته تا سال . طرز تفکرشان است، تلف نکننداسالم و 
ببعد به دلیلی که در قسمت ج خواهد آمد،  ۵۲سوی اعضاء و انجمن ها وجود نداشت، اما از سال 

گاه در اتحادیه و در خط  تالشی افتادن  شدت گرفت ولی بر اثر ایستادگی و مقاومت گروه مستقل و آ
  . به بعد، خود به خود مشکل حل شد ۵۴راسیون از سال کنفد

  
  چگونگی بر خورد با مجاهدین و کمک به آنان -ج
  

مهندس علی میهن دوست، مهندس ناصر صادق، مهندس علی باکری و محمد بازرگانی از هسته 
رم متعاقب آن در چها. ، تیرباران و به شهادت رسیدند۵۱مرکزی سازمان مجاهدین در سیم فروردین 

، مهندس محمد حنیف نژاد، مهندس سعید محسن، مهندس علی اصغر بدیع زادگان، محمود ۵۱خرداد 
تن از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، بوسیله  ۵عسگرزاده و مهندس رسول مشکین فام، 

نظر به اینکه سازمان مجاهدین در آن زمان مورد . رژیم شاه تیرباران و شربت شهادت نوشیدند
حمایت مبارزین داخل و خارج از کشور بود، کشتار و دستگیری بنیان گذاران سازمان مجاهدین و 

حتی مسئله برای مبارزین مسلمان بقدری مهم . هسته مرکزی آن همه را ناراحت و نگران ساخته بود
زد و حیاتی جلوه کرده بود، که بطوریکه نقل شد، بعضی ها از امام موسی صدر خواسته بودند که ن

بعدها در اروپا وقتی به آقای موسی صدر انتقاد . شاه وساطت کند که از اعدام آن ها صرفنظر شود
شد که چرا به مالقات شاه رفته است، ایشان در پاسخ گفته بود که من علیرغم میل خودم، از من 

م به من قول خواستند که شاه را مالقات کنم و از او بخواهم که از اعدام آنها صرفنظر شود و شاه ه
اما متأسفانه بر خالف قول داده شده، مدت کمی بعد از این مالقات . داد که آن ها اعدام نخواهند شد

  .آن ها را تیرباران کردند
  



۱۰۸ 
هنوز کسی از مطالب  ۵۲طبعًا چون سازمان مجاهدین، سازمانی مسلحانه مخفی بود، تا اواخر سال  

نداشت و هنوز در داخل و خارج از کشور کتابهای آنان  ایدئولوژیکی و تعلیمات درونی آنها اطالعی
نظامی و مختصری هم  - آنچه انتشار پیدا کرده بود، بعضی از اطالعیه های سیاسی. منتشر نشده بود

بنابر این، همه، آنان را به چشم مسلمانان پاک و کسانی که . از مدافعات آنان در دادگاهای نظامی بود
المی و براساس جهان بینی اسالمی دست به مبارزه مسلحانه زده اند می به پیروی از بینش خالص اس

  . نگریستند
آغاز مبارزه مسلحانه بوسیله جوانان تحصیل کرده و شناخته شده مسلمان، بارقه ای از امید در دل 
همه مسلمانان مبارز و از جمله سران و بعضی از اعضاء اتحادیه بر افروخت و به این علت بعد از 

ران اران دو گروه اول و با توجه به اینکه بعضی از مبارزین مسلمان خارج از کشور با بنیان گذاتیرب
ست و یا آشنا بودند، آنها را بفکر واداشت که ما باید در قبال آنان سازمان مجاهدین، از نزدیک دو

  .دست به اقداماتی بزنیم
چهار چوب اتحادیه در شهر بوخوم در ، تعدادی از بچه های اتحادیه، خارج از ۱۳۵۱در اواخر سال 

جمع شدند و در مورد چگونگی حمایت از مجاهدین به توافقی ) طارمی ( منزل آقای مهدی سردانی 
مهدی : کسانی که در آن جلسه حضور داشتند و نامشان بیادم مانده، عبارتند از، آقایان. نرسیدند

داپناهی، حشمت الÆه نیکخواه، حسن ناطقی، کریم خ) اسماعیل(سردانی، صادق طباطبائی، امیر
پس از بحث و بررسی های ...حبیبی، مهدی نواب، سیدعلی ابریشمی، اینجانب محمد جعفری و

مختلف در اطراف چگونگی مسئله مطروحه، آقای علی ابریشمی اظهار داشت در صورتی من آماده به 
م که اوالÎ تا آخر خواهیم ماند و همکاری و فعالیت هستم که همگی به قرآن قسم یاد کنیم و تعهد کنی

بعد از مطرح شدن قسم خوردن به . ثانیاً اسرار این جمع بهیچوجه به بیرون درز پیدا نخواهد کرد
  . قرآن، بدون گرفتن نتیجه مشخص عملی، بحث خاتمه پیدا کرد

  
کنفدراسیون و از دیماه ببعد، زمانی که مجاهدین بوسیله مادر خوانساری پیامی به کنگره  ۵۲از سال 

فرستادند، به عناوین مختلف و غیر مستقیم فشار بر اعضاء اتحادیه در رابطه با رفتن به کنفدراسیون 
و همکاری با آن، رو بفزونی گذاشت و بدون اینکه ما بدانیم و یا بهتر است بگویم من بدانم که این 

ببعد روش  ۵۲از اسفند  .مسئله از کجا آب میخورد، به طرق مختلف این فشار را تحمل میکردیم
شناخت مجاهدین، اقتصاد به زبان ساده و بعضی دیگر از نشریات مجاهدین بوسیله بجه های جبهه 

  .ملی دوم درون کنفدراسیون در خارج انتشار پیدا کرد
غالب بچه های اتحادیه از یکطرف به دین و اسالم عالقه مند بودند ولی اطالعات قرآنی و اسالمی آنان 

ان عمیق نبود که قادر باشند در برابر سئوال های مخالفین با منطقی قوی روبرو شوند، رژیم نیز چند
استبدادی مطلق شاه نیزغیر قابل دفاع بود، و از طرف دیگر وقتی به ضمیر باطن خود مراجعه می 
کردند، نمی توانستند مارکسیسم و روش شناخت آن ها را واینکه در کل مارکسیسم ضد دین است و 

قبول )    Relegion ist der Opum des volkes" (   دین افیون ملت ها است" قول مارکس ب
  .داشته باشند ولی در فشار و رنج و عذاب بودند و به دنبال راه چاره ای می گشتند
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که مارکسیسم در اوج  ۷۰و۶۰زمانی این مسئله برای خوانندگان روشن می شود که به دوران ده های 

بخش عظیمی از جهان بعنوان حکومت آزادی بخش و آزاد کننده کارگران و  قدرت بود و بر
کشاورزان از یوغ برده داری، استثمار، استبداد و امپریالسم، حکومت می کرد و درنقاطی هم که 
حکومت نداشت به لحاظ تبلیغ و اشاعه فرهنگ مارکسیسم لنینیسم و شاخه های مختلف و عوامل 

ای مستقل مارکسیستی حضور داشت، بر گردند و آن را مورد مداقه قرار آن دولتها و نیز گروه هه
  .بدهند

در آن دوران، بسیاری از دانشجویان مسلمانی که به لحاظ علم واطالع قرآنی و اسالمی ضعیف بودند، 
از ترس طعنه، عقب ماندگی و خرافی، جرأت خواندن نماز و عبادات را در انظار نداشتند و ترجیح 

البته کسانی هم بودند که با اتکاء به نفس و عمل خود . که در خفا به نماز و عبادات بپردازندمی دادند 
و با استقامت و ایستادگی و با استدالل مسائل اسالمی و سیاسی، مخالفین را به  تحسین خود وا 

  .میداشتند
درون  –تری به رهبری ماسالی و کالن - بچه های کنفدراسیون و غالبًا اعضای جبهه ملی دوم  

کنفدراسیون، به بچه های اتحادیه و انجمن های مختلف آن، متناسب با وضعیت انجمن و اطالعاتشان 
  :به آنها خرده می گرفتند و می گفتند

شما که مجاهدین و مبارزه مسلحانه را قبول دارید، پس چرا نمی آئید به درون کنفدراسیون و   - 
  .کنید؟جبهه موافق خط مشی مسلحانه را حمایت 

سر انجام مجاهدین هم که مسلمان هستند، به علم مبارزه دست یافتند و با روش علمی به مبارزه  - 
  .برخاستند و منظور از علم مبارزه روش شناخت مارکسیسم لنینسم بود

بعد از اینکه مجاهدین مسلمان فهمیدند که علم مبارزه چیست، شما هنوز به خرافات چسبیده و آن  - 
  .کنید؟ را رها نمی

  شما عافیت طلبید  و نمی خواهید ببینید، مبارزین واقعی چه روشی را بر گزیده اند،  - 
  .شما ها اهل مبارزه نیستید

مبارزه علم و روش میخواهد، علم اقتصاد و علم حکومت داری و اجتماعی میخواهد و شما و اسالم  - 
  .بیائید و به علم گردن بگذارید. فاقد آن هستید

ید به خدای خود نیز اعتقاد داشته باشید، همچنانکه مجاهدین دارند و آن ها به علم رسیده و می توان - 
  .یعنی شما می خواهید بگوئید از مجاهدین مسلمان تر هستید؟. بر خالف شما آن را پذیرفته اند

غ و شما اگر موافق مجاهدین هستید، پس چرا کتابهای آن ها را منتشر نمی کنید و ما آن را تبلی - 
منتشر میکنیم و این نشان دهنده آنست که مجاهدین شما را قبول ندارند و یا مرتجع و خرافی می 

  .دانند
  ...و - 
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  شرکت در جلسات کنفدراسیون
  

. در شهر کرفلد که من در آنجا مشغول تحصیل بودم، کنفدراسیون وجود نداشت ۵۲تا اواخر سال 
راسیون بودند، در شهر وجود داشت ولی تا آن زمان البته چند دانشجوی چپ که از سمپاتهای کنفد

در آن دوران مطلب از این . موفق نشده بودند که رسمًا انجمن وابسته به کنفدراسیون را تشکیل دهند
. قرار بود که هر کس که می خواست خود را مترقی و علمی نشان دهد، وانمود می کرد که چپی است

درون کنفدراسیون، چند نفری را برای تشکیل کنفدراسیون به  جبهه ملی دومی های ۵۲از اواخر سال 
این شهرفرستادند و آن ها با کمک کسانی که از قبل بودند، رسمًا به تشکیل شعبه کنفدراسیون دست 

  .زدند
در این دوران، آقای ناطقی در کرفلد تحصیلش تمام شد و بعلت کسالتی که داشت به برلین غربی که 

چند نفر دیگر از اعضای انجمن اسالمی، بعلت پایان تحصیل به ایران باز . ت رفتدر آنجا فامیلی داش
گشتند و یا به شهرهای دیگر رفتند ولی خوشبختانه جای آن ها را اعضای تازه وارد گرفتند و در بین 

  . انجمن ما، تعدادی عضو رسمی و تعدادی هم غیر رسمی و چند نفر هم افغانی وجود داشت
. کنفدراسیون در این شهر، ما مشکل چندانی با کنفدراسیون و نیروی چپ نداشتیم تا زمان تشکیل

اما بعد از تشکیل آن، چون طبل چپ و مبارزه با رژیم شاه، بوسیله کنفدراسیون همه جا به صدا در 
آمده بود، به بچه های انجمن فشار می آوردند که در جلسات آنها شرکت کنند و کمی هم  برای اغفال 

من چون از . نان میدان می دادند و چنان وانمود می کردند که همه برای ما مساوی و برابر هستندبه آ
  .قبل با عده ای از چپی ها تماس و مراوده داشتم، به شگرد های آنان آشنا بودم

  
تعدادی از بچه های ما که چند مرتبه ای به جلسات آنان رفته بودند، به من فشار آوردند که شما هم 

یکی دو بار به آنها . د در جلسات و بحثهای آنان شرکت کنی و نظرات خودت را به آنها بگوئیبای
. بهتر است که در جلسه شرکت کنی! گفتم که این میدان دادن به شما هدفدار است، پاسخ دادند، نه 

ات، در یکی از جلس. قبول کردم وفکر کنم دو و یا سه مرتبه در جلسه بحث عمومی آنان شرکت کردم
بحث در مورد سیاست خارجی شوروی بود و کسی که بحث را تهیه کرده بود، از طرفداران چین بود 

:" در بخشی از مقاله ای که تهیه کرده بود، آورده بود که. و سیاست شوروی را به نقد می کشید
ال بعد از خاتمه قرائت مقاله و موقع سئو." سیاست خارجی شوروی بیانگر سیاست داخلی آن است

رفیق من درست فهمیده ام که شما معتقدید که سیاست خارجی شوروی بیانگر : و جواب، پرسیدم
پرسیدم، پس آیا این یک قاعده عمومی و همیشگی است و . سیاست داخلی آن است؟ پاسخ آری بود

  .یا مختص شوروی است ؟ پاسخ داد این یک قاعده عمومی است
همانطوریکه رفیق گفتند و درست هم گفتند که سیاست : گفتمبعد از آن در موقع بحث، وقت گرفتم و 

بنابر این و بر اساس این قاعده . خارجی هر کشور و دولتی بیانگر سیاست داخلی آن کشور است
وقتی مائو رهبر چین دست هیال سالسی . عمومی، می شود سیاست داخلی چین را تعیین نمود
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و آن ها را بحضور پذیرفته و با آن ها مذاکره می کند،  امپراطور اتیوپی و اشرف پهلوی را می فشارد

معلوم است که در سیاست داخلی خود نیز همان استبدادی که در ایران و اتیوپی بر قرار است، 
  .بایستی در آن جا نیز بر قرار باشد

تا این مطلب را من عنوان کردم، ناظم جلسه و تهیه کننده مقاله گفتند که آقای جعفری اشتباه 
برداشت کرده اند و این قاعده در مورد چین صدق نمی کند و ما باید با شما در این مورد خصوصی 

  .صحبت بکنیم و بعد از آن جلسه پایان یافت
  
فکر کنم تهیه کننده . در جلسه بعدی که من در آن شرکت کردم، بحثی تاریخی در مورد ایران بود 

ق در مورد رابطه شان با رضا شاه بود و من یقین مقاله مطلبی در مورد سید حسن مدرس و یا مصد
داشتم و قبال� در این مورد خاص در کتاب حسین مکی آن را خوانده بودم اما آدرس دقیق آن را در آن 

  .لحظه بیاد نداشتم
در موقع بحث،  تهیه کننده مقاله را در آن مورد انتقاد کردم و توضیح دادم که درست مسئله این است 

شما ) سند ( تا من مطلب را تمام کردم، از من پرسیدند که فاکت . که رفیق ما گفتندو نه آنچه 
 ۳۴۲تا  ۳۲۹ساله ایران تألیف حسین مکی جلد دوم صفحه مثالá  ۲۵تاریخ " چیست؟ بال فاصله گفتم

تم و میدانستم که در آن جمع نه کسی این کتاب ها را خوانده و نه دنبال آن میرود که ببیند آنچه من گف
تازه اگر هم بدنبال آن می رفت، اصل آن درست بود و من میتوانستم که آدرس ! درست است و یا نه

اما اگر در آن لحظه بحث مãن مãن میکردم، از من بâل میگرفتند و جار و . درست سند را به آنها بدهم
پاسخ دادم . ب کنیدر این جلسه گفتند که شما آمده ای که جلسه ما را تخری. جنجال راه می انداختند

معنی تخریب را هم فهمیدیم، اگر کسی به مطالب نادرست شما انتقاد کرد و درستی و نادرستی آن را 
  !نشان داد، این می شود تخریب

گاه  ۵۵بعد از آن تا اواسط سال  که در برلین بودم در جلساتشان شرکت نکردم، چون هدف اصلی آ
  .لسه، آنها نیز تا حدودی مسئله دستشان آمدشدن بچه های خود ما بود و با این چند ج

  

  فشار بر اتحادیه، بمنظور رفتن به کنفدراسیونباز هم  
  

از جوانب مختلف و حتی از طرف یکی دو عضو  ۵۳و  ۵۲یعنی سال  ۱۰و  ۹در فاصله بین نشست 
که ما باید هیئت مدیره اتحادیه، بر انجمن ها و اعضای اتحادیه به عناوین مختلف فشار وارد می آمد 

با وجودیکه . به درون کنفدراسیون برویم و با آن ها در رابطه با مسائل سیاسی همکاری داشته باشیم
مسئله همکاری با کنفدراسیون در نشستهای مختلف بدین صورت حل شده بود که هر کسی و یا 

اتحادیه یا  انجمنی که مایل است، متناسب با شرایط شخص و انجمن، می توانند بعنوان شخص و نه
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کل انجمن در جلسات آن ها شرکت کنند و با آن ها به فعالیت بپردازند، فشار افزایش پیدا کرد تا 

  :اینکه مسئله کمی علنی تر وآشکار گفته شد
  

ما باید به درون کنفدراسیون برویم و از جناحی که مبارزه مسلحانه و مجاهدین خلق را پشتیبانی می 
زیرا جبهه ملی دومی ها در درون . ر از آن جناح، جبهه ملی دوم بودکنند حمایت کنیم  و منظو

  . کنفدراسیون بشدت از مجاهدین حمایت می کردند و نشریات سازمان نیز بوسیله آنان منتشر می شد
بمنظور حل این مشکل، در بین دو نشست هیئت مدیره اتحادیه، همایون یاقوت فام که مسئول 

د، هیئت مشاورین اتحادیه را برای بحث و بررسی چند مطلب و بویژه، ارتباطات خارجی اتحادیه بو
هیئت مدیره و مجموع کسانی که در آن جلسه . رفتن و یا نرفتن به کنفدراسیون به نشستی دعوت کرد

مسئله رفتن به درون کنفدراسیون در این جمع . نفری را در بر می گرفت ۳۰شرکت داشتند حدود  
بتدا چند نفری در مورد فواید و مضار رفتن و یا نرفتن به درون کنفدراسیون ا. مورد بحث قرار گرفت

  .صحبت کردند
از موافقین به رفتن به کنفدراسیون پرسیده شد، چرا و بچه منظور ما باید با کنفدراسیون رسمًا به 

و تنها راه  نظر به اینکه مبارزه مسلحانه روش نوین مبارزه در ایران: همکاری بپردازیم؟ پاسخ این بود
مبارزه با ظلم و ستم و دیکتاتوری است و مجاهدین خلق که فرزندان مسلمان و معتقد به اسالم 
هستند این روش را بر گزیده اند، وظیفه ما در این مقطع از مبارزه حمایت از سازمان مجاهدین است 

ملی دوم که همه جانبه  و راه این حمایت هم این است که ما به درون کنفدراسیون برویم و جناح جبهه
  .از مجاهدین دفاع میکند را در مقابل سایر گروه های درون کنفدراسیون حمایت و پشتیبانی کنیم 

من از موافقین رفتن به کنفدراسیون پرسیدم، چون قرار براین است که ما به کنفدراسیون برویم و در  
زیم، ما اطالعی از جبهه ملی دوم آنجا به حمایت جبهه ملی دوم که حامی مجاهدین هستند بپردا

شما جبهه ملی دوم را که ما باید از آن ها رسمًا پشتیبانی کنیم، به ما معرفی کنید که چگونه . نداریم
  سازمانی و با کدام خط مشی و هدفی است؟

جبهه ملی دوم یک سطل : بیاد می آورم که آقای مسعود کریم نیا در پاسخ به سئوال فوق، گفت 
ما بدرون : در جواب گفتم. و لی ما باید به درون کنفدراسیون برویم و از آن حمایت کنیماست .....

سر انجام با ایستادگی عده ای، موافقین موفق نشدند که . چنین سطلی نخواهیم رفت، شما خود بروید
ه درون مخالفین رفتن ب. اتحادیه را به درون کنفدراسیون بکشانند ولی باز هم از کوشش باز نایستادند

کنفدراسیون نیز با تبادل نظر با یکدگر و فعالیت و جلب نظر اکثریت اعضای اتحادیه به نظر خود، 
  .مانع رفتن اتحادیه انجمنهای اسالمی به درون کنفدراسیون شدند

  
  



۱۱۳ 

  فصل هفتم
  

  استخدام در کارخانه بایر
  
دیه انتخاب شدم، تمام وقتم همانگونه که قبال� اشاره شد، سالی که من به عضویت هیئت مدیره اتحا 

صرف انجام امور اتحادیه شد و به این علت کمی از دروس دانشگاهی عقب افتادم و لذا پس از پایان 
 ۱۳۵۳دوره مسئولیت، کوشش کردم که عقب افتادگی ها را جبران کنم و موفق شدم که در آخر بهمن 

الزم به گفتن است که . ز بود، قبول بشومآخرین امتحان شفاهی را که دفاع از ت ۱۹۷۵ژانویه  ۳۰برابر 
بعنوان " بایر"به هنگام تعطیلی دانشگاه، حدود دو ماه تعطیالت را در کارخانه  ۷۴در تابستان سال  

در این مدت با رئیس بخش آزمایشگاه های کارخانه، آقای دکتر . دانشجوی کارگر مشغول کار شدم
درسم تمام میشود و  ۷۵و اول سال  ۷۴در پایان سال آشنا شدم و به او گفتم که ) Dr. Pawel(پاول

. خیلی مایلم که اگرشما موافقت کنید، در این قسمت برای تجربه اندوزی و کار کردن استخدام شوم
او به این درخواست من پاسخ مثبت داد و گفت به مجرد اینکه آخرین امتحانت را دادی و قبول 

  .من نیز از این پاسخ مثبت خیلی خوشحال شدم. شدی، بیا اینجا، من ترا استخدام می کنم
او هم گفت . ژانویه امتحان دارم ۳۰چند هفته ای قبل از پایان امتحا ن، به دکتر پاول اطالع دادم که 

من هم اول وقت . بالفاصله پس از امتحان برای کارهای استخدامی خود به وپرتال پیش من بیا
عه کردم و او دستور استخدام مرا به مدت یکسال صادر کرد به دفتر ایشان مراج۱۹ ۷۵/ژانویه/۳۱روز

حقوقم طبق تعرفه روز تعیین شد و بنظرم . و من بالفاصله از همان روز در آنجا مشغول کار شدم
حدود یکی دو هفته ای هر روز . مارک کمی کمتر و یا بیشتر دریافت می کردم ۱۹۰۰ماهیانه  حدود 

و آمد می کردم تا اینکه در آن شهر دو اطاقی اجاره کردم و سپس،  از کرفلد به وپرتال با قطار رفت
  .منتقل نمودم" وپرتال"خانه را از کرفلد به 

  
  

  فعالیت در وپرتال
  

بعد از بستن قرارداد و شروع بکار درآزمایشگاه های بایر، برای یافتن و اجاره کردن اطاقی، به یکی 
د که به دفتر روزنامه مراجعه کردم، ده نفری برای اجاره چند روز بع. از روزنامه های آنجا آگهی دادم
گهی پاسخ داده بودند با مطالعه همه آنها، ابتداء یکی از بهترین را انتخاب کرده و برای . دادن به آ
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بعد از به بصدا در آوردن . صحبت با صاحبخانه و اجاره کردن آن به آدرس داده شده مراجعه کردم

ساله خود دم درب منزل آمدند و ابتداء، دو اطاقی را  ۱۸یا  ۱۷پسر جوان زنگ خانه، خانم مسنی با 
 ۱۷۰و یا  ۱۵۰که در طبقه آخر و سوم قرار داشت، بمن نشان دادند و فکر کنم گفتند آن را به  ماهی  

من هم قبول کردم و آن دو اطاق را اجاره کردم و به آن خانم گفتم که حاال . مارک اجاره می دهند
  .اسباب و اثاثیه ام را می آورممیروم و 

بعد از رفتن من بطوریکه بعدها برایم نقل کردند، بعلت اینکه من خارجی بودم و موهایم سیاه بود، 
ترس آنها را بر میدارد و با خود می گویند، نکند این پسر خارجی بیاید و سر ما را ببرد و یا به اذیت 

یگویند، کاری است که شده و صبر می کنیم ببینیم چه و آزار ما بپردازد؟ در هر حال مادر و پسر م
من بالفاصله چمدان هایم را به آنجا منتقل کردم و چند هفته اول، وقتی به منزل . جور آدمی است

  .رفت و آمد میکردم، احساس می کردم که خیلی از من کناره گیری می کنند
  

و یا نهار دعوت کردم و آنها نیز آن را  بعد از گذشت چند هفته سر انجام من مادر و پسر را به شام
و . تقریباً خیالشان از من راحت شد. خیلی با آن ها گرم گرفتم و با آن ها خوش و بش کردم. پذیرفتند

نام داشت و )  Frau Bücher(بوشر  این خانم، خانم. بعد از آن مرتب با هم رفت و آمد می کردیم
این خانم  در . ون پروفسور در انرژی خورشیدی استنامیده می شد که اکن) Klaus(پسرش  کالوس

ساله  ۸۵خانم بوشر اکنون . دبیرستان را می گذرانید ۱۲و یا  ۱۱آن موقع معلم بود و پسرش سال 
در مدتی که من آنجا . است و من از آن زمان تا امروز همیشه با او مکاتبه و رفت و آمد داشته ام

  .می آمد از من دریغ نداشت زندگی میکردم هر کمکی که از دستش بر
در آن موقع آقای حسین تویسرکانی که در کارخانه مانس . شب کریسمس مرا به شام دعوت کرد

به خانم . کار می کرد، میهمان من بود) Duisburg(در شهر دوئیسبورگ ) Mannesmann(مان
ای خریده بود، همان بعد بوشر گفتم من میهمان دارم، گفت با میهمانت بیا و چون قبال� برای من هدیه 

از ظهر فوری به مرکز خرید رفته بود و هدیه ای نیز برای حسین خریده و شب هنگام، هدیه ها را به 
  . در آن شب بر خالف رسم و رسوم خودشان و برای احترام به من، مشروب به میان نیامد. ما داد

  
قهوه و یا چای به سالن پذیرائی خودش  بیاد دارم، اولین باری که رابطه حسنه شده بود و مرا به صرف

دعوت کرد، پس از نشستن روی کاناپه و نوشیدن کمی قهوه و یا چای، باب سخن را با او باز کردم و 
او که از این " نظرت نسبت به حقوق بشر چیست و از حقوق بشر چه میدانی؟ " ازاو پرسیدم 

.... م نمی دانی که در ایران، شیلی، ویتنام وگفت. سئوال هاج و واج شده بود، گفت من چیزی نمی دانم
تو به کلیسا می روی و اعتقاد به حضرت عیسی و دین داری، . چه بالئی بر سر انسانها می آورند؟

  نباید نسبت به ظلم و ستمی که به انسانها می شود حساس باشی؟ 
ر درایران و سایر خالصه من مرتب و در مواقع مختلف، در رابطه با  دیکتاتوری و نقض حقوق بش

به حدی . نقاط جهان، با او به بحث و گفتگو پرداختم و او را عالقمند به اینگونه مسائل ساختم
بعد هم که من .  خودش به این مسائل عالقه پیدا کرده بود که در بسیاری از مواقع بما کمک می کرد
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به او معرفی کردم که هر  به برلین رفتم، آقای حسین تویسرکانی و سپس خانم تراب میرصادقی را

  . کدام از ایندو نفر مدتی در آنجا زندگی کردند و ایندو نیز هنوز با او مکاتبه و رابطه دارند
  

  :در صدد تشکیل انجمن اسالمی در وپرتال 
   

رفتم به جستجوی دانشجویان ایرانی که در این  Wuppertal)(از همان روز اولی که به شهر وپرتال 
در شهر کرفلد در انجمن آنجا دانشجوئی بود بنام سلیمانی فر، . ل بودند، پرداختمشهر مشغول تحصی

او در خانه ای تقریباً . به دیدن او رفتم. موقعی که من به وپرتال رفتم برادرش به آن شهر آمده بود
شبیه کمون و هیپی مآبی که چند دانشجوی جوان ایرانی دیگر نیز در آنجا زندگی می کردند، زندگی 

  .  با اینها آشنا شدم و مرتب به آنها سر می زدم و کم و زیاد با آنها گفتگو می کردم. میکرد
خوب . سپس چند باری آنها را به صرف چای و میوه، آبگوشت و یا کله پاچه به منزلم دعوت کردم

    پس از اینکه کم و زیاد عالقه در آنان ایجاد شد، . در این مواقع صحبتهائی رد و بدل می شد
. پیشنهاد کردم که می شود بطور مرتب ما چند ایرانی تنها در این شهربا همدیگر گفتگو داشته باشیم

هم با هم صحبت می کنیم و اطالعات رد و بدل می شود و هم از رنج تنهائی .هم فال است و هم تماشا
نزل من، چون امکان آنها هم قبول کردند و گفتند، کجا جلسه برگزار کنیم؟ گفتم در م. خود می کاهیم

می شود جلسه  م مشکلی در این رابطه وجود ندارد وپذیرائی و جمع شدن وجود دارد وبا صاحبخانه ه
  .را برگزار کرد

در مورد وقت و روز جمع شدن صحبت شد، نظر به اینکه یک چند نفری از آنان روز های شنبه و یا 
تن ساز و آواز مشغول می شدند و تقریباً یک بعد از ظهر، جمع می شدند و به نواخ ۶-۵جمعه بعد از 

حالت هیپی گری داشت، من با دالیل مختلف، درست همان روز و همان ساعت را برای جمع شدن در 
منزل و بحث و گفتگو، پیشنهاد کردم و خوشبختانه آن ها نیز پذیرفتند و بدین ترتیب هسته اولیه 

نجا به برلین رفتم، انجمن برقرار و فعال بکار ادامه داد بعد از اینکه من از آ. انجمن اسالمی ریخته شد
چند ین جلسه عمومی برای ایرانیان و  ۵۷و  ۵۶و سپس به عضویت رسمی اتحادیه  در آمد و در سال 

و بعد از کودتا علیه ریاست  ۱۳۶۰آلمانی ها برگزار کرد و همچنان فعال وپا برجا بود تا سال 
  .  هنوز دوستی من با چند نفری از آنان  پا بر جاست جمهوری، خود را منحل کردند ولی
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  خرید اولین اتومبیل
بعد از اینکه خانه ای اجاره کردم و در وپرتال مستقر شدم، یک اتو مبیل فولکس واگن قورباغه ای 

چون وپرتال به شهرهای بوخوم، کلن و کرفلد نزدیک بود و . مارک خریدم ۱۳۰۰دست دوم به قیمت 
نجمن اسالمی شهرهای فوق تا جائی که به یادم مانده، کرفلد جمعه، بوخوم  یکشنبه و کلن جلسات ا

من طوری برنامه ریزی . بعد از ظهرجلسه داشتند ۷روزهای شنبه معموالÎ هردو هفته بعد از ساعت 
 می کردم که تا جائی که امکان داشته باشد، عالوه بر جلسات انجمن وپرتال که دو سه ماهی بعد از

بعلت داشتن ماشین شخصی، . ورودم به آنجا تشکیل شد، جلسات انجمن های فوق نیز شرکت کنم
  . شرکت در اکثر جلسات انجمن های فوق برایم میسر شد

  

  نظر نسبت به کتابهای مجاهدین
  
نظامی و بعضی از مدافعات آن ها در دادگاههای نظامی که قبال�  –عالوه بر اطالعیه های سیاسی  

به بعد کتاب روش شناخت مجاهدین و اقتصاد به زبان ساده و  ۵۱اواخر سال  ده بود، ازمنتشر ش
در ابتداء که دو کتاب اول منتشر شد، از جانب بعضی از . منتشر گردید" راه انبیاء، راه بشر"سپس 

بچه های اتحادیه  و بویژه آقای سردانی زمزمه شد که کتاب اقتصاد به زبان ساده و روش شناخت، 
اما بعداً بطوریکه خواهد آمد، گفته شد که اسالمی است و مجاهدین . سالمی نیست و مخالف آن استا

  .همه چیز را برای ما گفته اند
داشتم، به دیدار آقای بنی صدر رفتم و عالوه بر  ۵۲اینجانب در سفری که به پاریس در اواخر سال 

مگر : ه یاد دارم که از آقای بنی صدر پرسیدممسائل مختلفی را که با ایشان در میان گذاشتم، دقیق ب
گفتم پس اگر اینها مسلمان و . مجاهدین مسلمان نیستند؟ پاسخ دادند چرا مسلمان و مبارز هستند

مبارز هستند، چرا کتابهای اینها باید بوسیله چپها و جبهه ملی دومی ها که کاری با اسالم ندارند، 
و از این طریق ما را تحقیر و در فشار بگذارند؟، چرا نبایستی منتشر شود و آنها به ما فخر بفروشند 

  ما خود آنها را منتشر کنیم؟
چرا بایستی نیروی مسلمان، وقت مسلمان و پول مسلمان را خرج : آقای بنی صدر جواب دادند

 اگربعضی ها از محتوای آنها اطالعی ندارند. اموری کنیم که در نهایت به ضرر اسالم و ضد آن باشد؟
و به صرف اینکه مجاهدین مسلمان و مبارز هستند، فکر می کنند که کتاب های آن ها نیز محتوایش 

بعد از این توضیح دست برد و از . اسالمی است، من از محتوای آنها اطالع دارم که چگونه است
به قفسه کتابخانه اش، کتاب روش شناخت مجاهدین را در آورد و چند صفحه ای را برایم خواند و 

توضیح در اطراف آن پرداخت و افزودند که به این دالیل است که من موافق تلف کردن نیرو و وقت و 
  .پول مسلمانها برای انتشار این کتابها نیستم
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اینکه اینها مسلمان و مبارز هستد و به مبارزه مسلحانه پرداخته اند، یک امر است و : سپس افزود

می کنند اسالمی است یا ضد اسالم، امر دیگری است و ما باید اینکه مسائل و کتابهائی که منتشر 
ایندو را از هم جدا کنیم و راهی پیدا کنیم که به آنها اشتباهات عقیدتی و ایدئولوژیشان را حالی کنیم 

  .و به تصحیح آن ها بپردازیم و از این طریق به آن ها و به خود و به اسالم خدمت کنیم
  
ی صدر در اطراف روش شناخت مجاهدین، به تحقیق محتوای کتاب های بعد از توضیحات آقای بن 

مجاهدین و مسائل مطروحه در آنها، پرداختم و در این رابطه کوشش کردم که  آن ها را برای خودم 
بعد از آن الزم دیدم که تا . روشن کنم و ببینم کم و کیف آن ها چیست و چه مسائلی را مطرح می کنند

د، روش  دیالکتیک و مارکسیسم و شعبات مختلف آن را مطالعه کنم و این حدود مورد نیاز خو
مطالعات به من کمک کرد که بتوانم بیشتر محتوای کتابهای مجاهدین را مورد قضاوت و ارزیابی قرار 

  .بدهم و ریشه و اساس آن ها را که از کجا آمده اند پیدا کنم
  

یژه شهرهای آخن و بوخوم، جلسات انجمن را به در بعضی از انجمن ها و بو ۵۳از نیمه دوم سال 
بعد از اینکه من به وپرتال . مطالعه کتاب روش شناخت و اقتصاد به زبان ساده اختصاص داده بودند

طبعًا از . رفتم و این امکان بوجود آمد که در جلسات انجمن های کرفد، کلن و بوخوم شرکت کنم
شدم  و از طریق این انجمن ها، مسائل سایر انجمن ها مسائلی که در درون آنها می گذشت مطلع می 

و در نتیجه آن چه در کل اتحادیه می گذشت،  بگوشم می رسید و لذا از طریق نامه به مسئولین و 
گروههای خارج از  گفتگو با آنها و با کمک دوستان همفکر، سعی می شد که تا جای ممکن از نفوذ 

  . یه و نیز از گروه گرائی های داخل اتحادیه جلو گیری بعمل آیداتحادیه و کنفدراسیون به داخل اتحاد
بعضی از سران اتحادیه که می دیدند  من مزاحم  خواسته ها و روش آن ها در اتحادیه هستم، سعی 

خانم ( میکردند که غیر مستقیم افراد را از من دور نگهدارند ویکبار هم در زمانی که خانم طاهری
نیا، از مسئولین اتحادیه یودند،  پیشنهاد شده بود که مرا از اتحادیه اخراج  و مسعود کریم) سردانی

  . اما چون وضع را مناسب ندیده بودند از علنی کردن آن صرفنظر کرده بودند. کنند
  

شرکت کردم، کتاب اقتصاد به زبان ساده را  )Bochum(چندین جلسه ای که در جلسه انجمن بوخوم
برای من بسیار تعجب برانگیز یود زیرا آن کتاب به جز . بحث می کردندمی خواندند و درباره آن 

تعریف از چند مفهوم اقتصادی و تعریف ارزش اضافی چندان چیز دیگری در بر نداشت که الزم باشد 
در جلسات متعدد در مورد آن بحث بشود، طرفه اینکه بحث روی این مسئله از جانب آقای سردانی 

  .ی گفتند این کتاب اسالمی نیست، به جلسه انجمن آورده می شدو دوستانش که قبال� م
من به آقای صادق طباطبائی چون با هم دوست بودیم، اعتراض کردم و گفتم شما در انجمن چیز  

او گفت، من . دیگری برای بحث و بررسی ندارید که جلسات خود را به این کتاب اختصاص داده اید؟
. نش این برنامه را تعیین کرده اند و من هم مثل شما موافق آن نیستمچکار کنم آقای سردانی و دوستا

در یکی از جلسات، بعد از قرائت بخشی از کتاب، در موقع بحث، وقت گرفتم و پرسیدم درانجمن 
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شما کسی حاضر نیست که مقاله ای تهیه کند و برنامه فرهنگی دیگری ندارید که چندین جلسه است 

زبان ساده را به بحث گذاشته اید، مگر این کتاب چه چیزی در بر دارد که  که فقط  کتاب اقتصاد به
  شما اینقدر روی آن بحث می کنید و اینهمه جلسات خود را به آن اختصاص داده اید؟   

مجاهدین همه چیز را گفته اند و ما به چیز دیگری نیاز : در پاسخ به سئوال من آقای سردانی گفت
من از این جواب فهمیدم که کاسه ای زیر نیم کاسه است، . آن ها گفته اند نداریم و هر چه بخواهیم

چرا که قبل از آن ایشان گهگاهی اطالعاتی از مجاهدین می داد و یکی دو شماره جنگل که بدستش 
  . رسیده بود، آن را تبلیغ و بین دیگران  پخش می کرد

  

  برخورد با مهدی نواب 
  
بروم، عضو انجمن کرفلد بودم، بعد ازاینکه از کرفلد ) Wupertal( لبل از اینکه به شهر وپرتاتا ق 

رفتم طبعًا تا قبل از تشکیل انجمن وپرتال و رسمًا به عضویت اتحادیه در آمدن انجمن، عضو منفرد 
غالبًا مسئولین اتحادیه و بسیاری از بچه ها آدرس جدید مرا داشتند، عالوه بر این چون . اتحادیه بودم
سه انجمن فوق شرکت می کردم، همه میدانستند که من از کرفلد به وپرتال  رفته ام و با در جلسات 

وجویکه دو سه نفر از اعضای هیئت مدیره را دیده و به آن ها گفته بودم که به وپرتال رفته ام و جمعی 
اما چون  .هم در آنجا تشکیل شده است، مدتی بخشنامه ها و سایر مسائل اتحادیه را برایم نفرستادند

نسبت به محیط اطرافم و روابط حساس بودم و تا حدودی آن را می شناختم، تغییراتی که در اتحادیه 
هنگامی که در سمینار شرکت . بطرق مختلف بوسیله بعضی ها انجام می گرفت، سریع مطلع می شدم

ایشان بجای . ذاشتمکردم، در جمع هیئت مدیره و چند نفر دیگر این مسئله را با آقای نواب در میان گ
نظر به اینکه انتظار چنین عملی را از او نداشتم، بسیار عصبانی . پاسخ به آن، حرف رکیکی بمن زد

شدم و به این علت در آنجا سکوت اختیار کردم و بعد از خوابیدن عصبانیتم، از این فرصت که در 
یئت مدیره در میان بگذارم، استفاده اختیارم قرار گرفته بود و از مدتها قبل میخواستم مسائلی را با ه

کرده وهفته ای بعد نامه ای همراه با طرح سئوالهائی که برایم از قبل مطرح شده بود، برای هیئت 
مدیره نوشتم، زیرا فکر می کنم که هیئت مدیره از آدرس من مطلع بودند، چون این من بودم که به آنها 

نجمن شده ایم و در ابتداء نیز مکاتبات انجمن بوسیله من اطالع دادم که در وپرتال، موفق به تشکیل ا
انجام می شد، با این حال من آن را به حساب بی توجهی آنان گذاشتم چون متن نامه روشن است، از 

  :ذکر مطالب دیگر خودداری می کنم
  
  ۱۹/۱/۷۶هو                                                            "
  

  .سالم بر تو و بندگان صالح حق، موفقیت و سالمتی ترا از خدای بزرگ مسئلت دارم     برادر عزیز 



۱۱۹ 
بعد از آن برخورد، خواستم با یکی از برادران که با . چیزی را که ابدًا انتظارش را نداشتم بعینه دیدم

شار آوردم بعد از کمی فکر، صالح ندیدم، بخودم ف. تو خیلی در رابطه است جریان را در میان بگذارم
بعد از چند روز خواستم نامه ای برایت بنویسم ولی چون . و از طرح آن برای دیگران خوداری کردم

هنوز تحت تأثیر آن برخورد بودم از نوشتن خوداری کردم تا اینکه با گذشت هفته ای، نامه ای را که 
در آوردم، امید است که  می بینی با خیال راحت و بدون کوچکترین تأثیری از آن جریان برشته تحریر

  :تو هم آزاد به محتوای آن دقت کنی و اگر دیدی که مفید است توجه کنی وال غیر
آن برخورد تو با آن حرف رکیک که حتی من از تکرار آن شرم دارم، نه کار یک مسلمان و یک 

  .کالم است سازمان اسالمی نیست، بلکه یکی از ایرادات ما بسازمانهای دیگر، نداشتن اخالق و عفت
و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السموات و االرض اعدت للمتقین، الذین ینفقون فی 

 ۱۳۳سوره آل عمران  ( السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والÆه یحب المحسنین 
 -۱۳۴ (  
ن و زمین است و برای متقین بشتابید به آمرزش پروردگارتان بسوی بهشتی که پهنای آن چون آسما" 

متقین آن کسانی اند که در سختی و فراخی جهت از بین بردن فاصله طبقاتی، انفاق . مهیا گشته است
  . "می کنند، نگهدار خشم خویش و بخشندگان مردمند و خداوند نیکو کاران را دوست میدارد

  
ستولی، چیزی بخاطرم هره اش مد که ناگهان خشم و غضب بر چهر چه فکر کردم، چه باعث ش

نرسید ولی احساس کردم که این پدیده مجرد و آنی نبود بلکه شاید در رابطه با عوامل دیگر بوده 
حال این عوامل چه بوده و چرا؟؟ و بر فرض اینکه من . است که در آن زمان بآن صورت تجلی کرد

جمع هستی و میگوئی که  پیشداوری کردم، سزاوار چنین رفتاری شدم؟ ولی تو که بعنوان امام این
نباید پیشداوری کرد، بدان رفتار توجه خواهی کرد که شاید مطلب اینطور هم نبوده که فکر کردی و 
شاید هم پیشداوری نبوده، منتها اصال� اجازه حرف زدن را از من گرفتی چیزیکه ما همیشه از آن انتقاد 

  .ر کسی استکه باید باشد و این حق مسلم ه" آزادی گفتار " میکنیم 
  

  )۲صف آیه (یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون 
با آن برخورد شدید حتی اجازه  ".ای کسانی که ایمان آورده نگوئید آنچه را که خود عامل آن نیستید"

  ..... حرف زدن را از من سلب کردی تا به بینی پیشداوری بوده و یا سوء تفاهم و یا هر چیز دیگر
ان ربک هو اعلم بمن ضل . بیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسنادع الی س

  ۱۲۵عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین نحل آیه 
به طریقی که نیکو تر است مجادله کن که پروردگارت کسی را که از راه او گمراه شده بهتر می "

  . "را بهتر می شناسد) وژیحرکت منطبق بر ایدئول(شناسد و هم او از هدایت یافتگان
فرض را بر این می گذارم که حق بجانب تو و من پیشداور ولی تازه عقوبت باید برابر نه اینکه اگر 
کسی خدای نکرده مشتی بتو زد تو با گلوله خفه اش کنی و ان عاقبتم فعاقبو ا بمثل ما عاقبتم به و 

  ۱۲۶لئن صبرتم لهو خیر الصابرین نحل آیه 



۱۲۰ 
  . "می کنید نظیر آنکه دیده اید مجازید و اگر صبر کنید همان برای صابران بهتر استاگر عقوبت "

؟ من بارها از زبان تو ....با وجودیکه مؤمنین با هم مثل دنده های شانه بهم پیوسته اند ولی آیا ما هم 
وانا فتح آیه محمد رسول الÆه والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم و رض: این آیه را شنیده ام 

۲۹   
ولی آیا واقعًا تا ." محمد پیغمبر خدا و کسانی که با اویند با کافران سختند و با یکدیگر مهربان"

  بحال عمل ما عموماً و در طول این چندین سال گذشته اینطور بوده است ؟ 
و دارم  نگفتم که نمی فرستادید با توجه به این قرائنی که داشته. من بحساب شما پیشداوری کردم

  :منتها آنجا نگذاشتی که من بیان کنم بعد قضاوت کنی
بعنوان یک ) واقعًا هم روابطی نبوده است اگر می بود در عمل ظاهر می شد ( تمام روابط بکنار 

عضو ساده، می بایستی یک فرد از حد اقل حقوق سازمانی برخوردار باشد و یا نه ؟ ؟ مشخصًا بله، 
ای فرهنگی و برنامه های سمینار و از این قبیل مسائل به هیچ جا لطمه حد اقل مطلع بودن از کاره

  :ای وارد نمی کند و کسی هم نمی تواند طبعاً حرفی بزند چون از جائی اطالعی ندارد
آیا شما تصمیم به گروه تحقیق نگرفتید؟ آیا به واحد ها اطالع ندادید که هر کسی مایل است  - ۱

  میتواند شرکت کند؟
مر اطالع ندادید که مطالب سمینار فالن و بهمان است و کسانی که مایلند میتوانند آیا در بدو ا - ۲

  مقاله تهیه کرده و یا مطالعه کنند؟
آیا اگر یک عضوی از شما در گوشه ای افتاد، حد اقل از مصوبات مطلع باشد که اگر خواست  - ۳

 مطالعه ای بکندهمآهنگ با کار دیگران باشد؟
ل را اطالع نمی دادید؟ تا کسیکه می آید به سمینار حد اقل خودش آیا تا بحال این نوع مسائ - ۴

 .؟مطالعاتی کرده باشد و فقط مستمع آزاد نباشد
بله برادر عزیز این چند تا از بچه ها که در این شهر جمع شده اند که از جریان فرهنگی اتحادیه 

  .اطالعی ندارند بگذرم شاید حق داشته باشید
های عادی و معمولی نیز اطالعی نداشته و اخیرًا در یکی از این واحدها به من هنوز حتی از این چیز

  . این مسائل برخورد کردم که  مثال� گروه تحقیق این جوری است و کار فرهنگی اینطوری
می بود در جای دیگر تنها  z, y, xآیا واقعًا همه را با یک چشم نگاه کرده اید مثال� اگر اقای  - ۵

  ید؟همین جور عمل می کرد
بله بر طبق این قرائن بود که آن مطلب را گفتم، حال قضاوت را بعهده خود شما می گذارم، فقط یک 

نه در مورد ( خواهش دارم که آنچه از حضورت می گذرد با دقت مطالعه کنی و بعد در عمل خودت 
( است راه و روش شما جوری . در جریان پروسه زمان قضاوت کنی) این جریان اتفاقی فی ما بین

که افراد بعد از کمی وقت می بینند که واقعًا جائی برای آن ها نیست و خالصه ) منظور جمع رهبر 
  ؟ ؟....افراد ارزش ندارند مگر 

بله برادر عزیزم هر چه می خواهید در مورد من قضاوت کنید، چه آن روز که علم کردند که این در 
زیکه مخالف مجاهدین است، چه آن روزیکه نامه هایش فحش می نویسد و فحاش است، چه آن رو



۱۲۱ 
علم کردند دنباله رو بنی صدر است و چه موقعیکه علم شد که این بابا بچه خوبی است ولی از نظر 

. باین علت مجبور شدم مطالب را به قرآن استناد کنم( ایدئولوژی ترقی نکرده است و پیشرفت ندارد 
(  

هر جا حق را تشخیص دادم . خودی کسی نبوده و نیستممهم نیست، مهم برای من آنستکه بله گوی بی
خدا گواه . دنبالش خواهم رفت و در جای حق مصلحت بازی نخواهم کرد ولو با خانواده ام باشد

؟ از آن افرادی هم نبوده و نیستم ....است که نکرده ام و نخواهم کرد ولی در طول این چند سال دیدم
یک روز این را چماق کنم و و روزی دیگر که نشد آن . آن که یک روز گرد این و روزی دیگر گرد

یک روز مشکل بودن مطلب و . دیگری را چماق کنم برای کوبیدن افراد و خفه کردن صدای مردم
روزی دیگر اصال� محتوی نداشتن را، یک روز شریعتی، یک روز مجاهدین، یک روز جبهه ملی سه و 

یگری و همه اینها سدی که در برابر یک کار خالق و و فردا چیز د.... روز دیگر نهضت آزادی 
  .توحیدی در جهت خلق ایران

دم از استقالل در عمل می زدید، از انسان ساختن و ) منظورم فرد نیست ( بله برادر عزیزم شما 
  .ساخته شدن

سخت مورد غضب خداوند است کسانی که " )۴صف آیه  (ا ما ال تفعلونوکبر مقة عندالÆه ان تقول
  ".ری را که خود نمی کنند از دیگران می خواهندکا

گاهی و مسئولیت را از انسان سلب می کنید و  روش و طریقه را جوری انتخاب می کنید که عمال� آ
گاهی زمینه می خواهد، در کدام زمینه؟ کدام زمینه را فراهم کردید؟ جز اینکه اگر  مسئولیت و آ

بجای اینکه اگر اشکال در جائی است، . تر کردید روزنه ای بود بستید و بمرور تنگ تر و تنگ
مسلم است که این کار معلول علتهائی . اشکال را برطرف کنید، زدید و اصل قضیه را خراب کردید

  :این علتها هر چه باشد یک واقعیت را می رساند. است
کاری و مطمئن سال به اعتراف خود شما و دیگران بدلیل نداشتن افراد  مؤمن و  ۵حال بعد از گذشت 

صرفنظر از جهات مختلف آن که بر . نفر تقلیل دادید ۶نفر به  ۲۰از پنج نفر به سه نفر و از حدود 
این قضیه مترتب است، عمال� این کار ابتکار و خالقیت را از دیگران سلب خواهد کرد و من بعینه می 

   ..       بینم و شاهد آن هستم
انه هایی از آن در شرف ظاهر شدن است و اگر بخود نیآئیم دچار عنقریب می بینیم و از هم اکنون نش

اگر ). اگر چه در جهاتی شده ایم ( ما هم می شویم . همان مسائلی می شویم که کنفدراسیون شد
الحیوة الدنیا و هم عن  یعلمون ظاهرًا من. بینش داشته باشیم و به ظاهر تنها ننگریم خواهیم دید

اینها نمی دانند که آخر کار چیست و از آن غافلند بخاطر " ).۷روم آیه سوره (االخرة هم غافلون 
  ".اینکه فقط بظاهر مسائل می نگرند

بله برادر عزیز همان دکتر شریعتی که خیلی سنگش را به سینه می زدیم، دیدیم که چطور در آنجا 
ین دوران که حرفش را قطع کرده و ما هم در اینطرف هنوز بعد از گذشت سالها و بخصوص در ا

مسلمانها بفقر ایدئولوژی گرفتار و بخصوص از زبان نزدیکان شنیدم و واقعیت هم مطلب را ثابت 
کرد که چقدر مجاهدین و سایرین به مطالب ایدئولوژی تدوین شده نیاز دارند و بخصوص که باز برنده 



۱۲۲ 
دیم و در اختیار دیگران این درسها را تدوین نکر. ترین سالح امروز باز همان سالح ایدئولوژیک است

در کمیسیون  ۸- ۷من خوب بیاد دارم که در سمینار آموزشی سال ). حتی نوارها را ( قرار ندادیم 
از طرف دیگر . فرهنگی واحد نوارها را برای آماده کردن قرار گذاشتید که در اختیار دیگران بگذارید

سعی در جلو گیری ... حتوا نداشتن واگر کسی حرف تازه ای بعناوین مختلف از قبیل مشکل بودن، م
بله تأ یید شریعتی، شریعتی وار کار کردن است و تأیید مجاهد، مجاهد وار بودن و راه او را . آن کردیم

هی . تا امروز مثل اینکه اینها در ایران برادران ما نبودند و اصوالÎ با ما بیگانه ۴۹از سال . دنبال کردن
آیا ما در این امر . و در نتیجه زمینه را برای بیگانگان خالی کردیم نشستیم و راهی اینطرف و آنطرف

که اجازه دادیم این عناصر از بیرون وارد اینها بشوند، مقصر نیستیم؟ بنظر من اگر مسلمان منصف 
گاه باشیم، چرا بخاطر اینکه حد اقل اگر ما بخود آمده بودیم و نیروها را جمع کرده بودیم و  مسئول و آ

ک جمع توحیدی بودیم این روابطی را که منافقین در خارج با آنها گذاشتند، ما میداشتیم، خالصه ی
آنوقت امکان انتقاد و اصالح متقابل بوجود می آمد و شاید کار اینجور خاتمه پیدا نمی کرد ولی خوب 

الف اسالم بخاطر دارم آنروزیکه کتاب اقتصاد بزبان ساده آمد، دم سر دادند که این اسالمی نیست و خ
چندی بعد گفتند که مگر میشود مجاهدین اشتباه کنند و فقط مطالب آنها ما را کفایت می کند و ... و

را تأیید کرده اند ما هم باید بکنیم و حاال ما فاتحه .... نیاز دیگری نداریم و حاال که آنها فالن و فالن 
که حاال بکنیم، گویا اصوالÎ ما همیشه  اش را میگیریم و دم سر می دهیم که ما آن روز کاری نکردیم

بنظر من . بدرد فاتحه خوانی می خوریم و یک فاز همیشه از حرکت دیگران عقب تر باید باشیم
اسالمی این بود که قبل از هر چیز دیگر بنشینیم و بخود آئیم که ما کیستیم و چه هستیم؟ و بعد 

یم؟ در قبال اینها و بنابر این مردم کوتاهی کرده وظایف ما چه بوده و چه می توانستیم بکنیم و یا نکن
ایم یا نکرده ایم؟ قبل از اینکه بگوئیم دیگران چه کردند؟ این سئوال را از خود بکنیم که ما چه 

  ؟...اشکال ما کجاست؟ تا بعد امکان پیدا کنیم و به دیگران بتوانیم بگوئیم که چه و چرا. کردیم
بخواست خداوند اگر عمری باقی بود، در . در این مقال نمی گنجد بله برادر عزیزم درد زیاد است و

آینده نه چندان دور مشی و نتیجه کار چندین ساله خودمان را حد اقل از مشاهدات عینی و منطبق بر 
عمل واقع اجتماعی حسی از دید خودم تجزیه و تحلیل خواهم کرد، بدان امید که بسوی وحدت در 

نامه ات هم . از قول من بهمه خواهران و برادران سالم برسان. بر داریمجهت توحید گامهای اساسی 
اکنون بدستم رسید و باور کن که ابدًا از آن جریان ناراحت نیستم و این مطلب نه بخاطر آن بلکه 

  .بخطر ایمان به هدف و راه است و نه چیز دیگر، حال هر چه می خواهی قضاوت کن
  )۳۹ماره  سند ش پیوست"   ( قربانت محمد 

  
در پاسخ به این نامه، مسئول ارتباطات خارجی، عالوه بر دو نامه خصوصی، نامه ای رسمی بتاریخ  
  :برایم ارسال داشت که متن آن به شرح زیر است ۳/۲/۷۶
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  برادر عزیز" 

  .امید است موفق و پیروز باشی.   سالم بر تو و بر همه تالشگران راه حق
یافت داشتم و الزم است در زمینه حقوق اعضاء نظر ترا بمسائل زیر جلب ترا در ۱۹/۱/۷۶نامه مورخ 

  .نمایم
من بعنوان مسئول خارجی مسئول تماس با انجمنهای غیر عضو هستم و در این رابطه نیز آنچه که 
انجمنهای غیر عضو مجازند که از اتحادیه بدانند برایشان ارسال می دارم و تو نیز در این رابطه و از 

از جمله مسئله . انجمن غیر عضو  وپرتال میتوانسته ای از جریانات اتحادیه مطلع شوی مجرای
  .سمینار و موضوعات سمینار

مسائلی هستند که برای انجمنهای غیر عضو از طرف هیئت مدیره طرح نمیشود و از آن جمله مثال� 
سنامه اگر عضوی از از نظر اسا. شرکت در کار کمیته تحقیق که می بایست از اعضاء تشکیل شود

انجمنی که عضو اتحادیه است بشهری سفر کرد که انجمن عضو اتحادیه در آنجا وجود ندارد، این 
و اال هیئت . عضو است که باید مراتب رابه هیئت مدیره اطالع دهد و خواستار ادامه ارتباط باشد

ن عضو اتحادیه ندارد سفر کرده مدیره از کجا بداند که مثال� فالن عضو فالن انجمن بفالن شهر که انجم
  .است؟

و لذا در این باره کوتاهی از خود حضرتت بوده است و الزم بود نامه ای به مسئول داخلی که عهده دار 
رابطه با اعضاء است مینوشتی و از او می خواستی که ترا در جریاناتی که مربوط به اعضاء هست 

اعضاء میتوانند دریافت کنند و نه انجمنهای غیر عضو  که فقط( بگذارد و طبیعتًا او نیز مصوبات را 
برایت میفرستاد و ترا در جریاناتی که مخصوص اعضاء هست قرار میداد و در رابطه مطالب فوق ) 

  .سئوالی که در نامه ات طرح کرده ای پاسخ می دهم) ۵(که به 
حدها اطالع داده شد و از این تصمیم بوا. تصمیم به تشکیل گروه تحقیق طبق مصوبات گرفته شد - ۱ 

این مطلب به . افراد عالقمند خواسته شد که خود را برای شرکت در کار گروه تحقیق معرفی کنند
حضرتت اگر حضورت را در شهری که واحد . انجمنها اطالع داده نشد چون مصوبات مجاز نمیداد

  .ندارد به هیئت مدیره اطالع داده بودی یقیناً بدست تو نیز میرسید
. بواحدهای اتحادیه موضوعات سمینار اطالع داده شد و از آنها خواسته شد که مقاله تهیه کنند - ۲

  .بانجمنها نیز اطالع داده شد و از آنها خواسته شد که در زمینه موضوعات مطالعه کنند
و اگر برای حضرتت . مصوبات برای واحدها ارسال گردید ولی برای انجمنها ارسال نگردید - ۳

نشده است بدلیل این بوده است که طبق اساسنامه حضور خودت را در شهری که واحد ندارد ارسال 
  .باطالع هیئت مدیره نرسانده ای

از طرف هیئت مدیره . در سالهای گذشته نیز می بایست مطابق آنچه در فوق آمد عمل شده باشد - ۴
اتحادیه را و برنامه فرهنگیش  نیز چند تن از برادران در جلسه انجمن وپرتال شرکت کردند و اهداف

این عده از بچه ها که در " را در سال جاری تشریح کرده اند و اینطور نیست که حضرتت نوشته ای 
  ."این شهر جمع شده اند از جریانات فرهنگی اتحادیه اطالع ندارند
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-x اگر آقای آیا واقعًا همه را بیک چشم نگاه می کنید مثال�: " در مورد این سئوال که نوشته ای - ۵

y-z  باید عرض شود ما همه را بیک چشم "می بود در جای دیگر شما همینطور عمل میکردید؟ ،
نیز بودند همینطور که اساسنامه و مصوبات حکم می کند عمل می   x-y-zنگاه می کنیم و اگر آقای  

. تو نسبت بما باشدمتاسفانه باید عرض شود که این سئوال باز می تواند معلول پیش داوری . کردیم
که افراد ) منظور جمع رهبر( راه و روش شما جوریست " بخصوص که در دو خط بعد می نویسی 

  "؟؟...بعد از دقت مییابند که واقعاً جائی برای آنها نیست و خالصه افراد ارزش ندارند مگر 
ی افراد جایگاه و عالمت سئوالها بدین مفهوم اند که هیئت مدیره برای بعض" مگر" که این لغت 

در جوف، یک نسخه مصوبات و اساسنامه برایت . در صورتیکه اینطور نیست. خاصی قائل است
ارسال می گردد و بمسئول داخلی و انتشارات نیز اطالع داده می شود که مطالبی که مخصوص 

ت واحدها هست، برایت ارسال دارند نسبت بمطالبی که در سطح انجمنهای غیر عضو قابل طرح اس
  .از طریق انجمن وپرتال مطلع می شوی

  
  )۴۰پیوست سند شماره  "  ( با سالمهای برادرانه    مسئول ارتباطاط خارجی       

  
از مسئول امور داخلی و فرهنگی بشرح زیر  ۶/۲/۷۶متعاقب دریافت این نامه، نامه ای دیگر بتاریخ 

  :دریافت کردم
  
  ران راه حقبرادر عزیز     سالم بر تو و همه تالشگ" 
  

ئیکه آدرس شما را تا کنون در اختیار نداشتیم، بخشنامه هائی که مختص اعضاء میباشد برایت از آنجا
که پس از دریافت آدرس از برادرمان مسئول خارجی این امر ممکن گشت لذا بخشنامه . ارسال کنم 

از آنجائی که روابط بایستی . هائی را که فکر میکنم از آنها اطالع نداری، بضمیمه برای شما میفرستم
دو طرفه باشند، لذا از شما میخواهم از این ببعد حد اقل در صورت تعویض آدرس، مسئولین را از 

  .این امر مطلع گردانید
  

  " موفقیت شما را از خدای متعال خواهانم              مسئول امور داخلی و فرهنگی       
  )۴۱پیوست سند شماره ( 
  

در آن موقع مسئول ارتباطات خارجی بود، عالوه بر نامه رسمی فوق، نامه  شخصی آقای نواب که 
  :مختصر دیگری که حکایت از عذر خواهی داشت، برایم  نوشت که متن آن  به قرار زیر است
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۱۴/۱/۷۶    

  برادر عزیزم حضرت جعفری
  

بسیار از رویت عزیز جان . امیدوارم سالمت و خوش و موفق باشی.  قربانت گردم  می بوسمت
بعلت خستگی زیاد آن روز، برخوردم با تو اشتباه بود و بهتر بود که لطیف تر در جهت . شرمنده ام

در هر صورت از تو طلب عفو دارم و امیدوارم که به بزرگواری ات و . رفع تفاهم اقدام می شد
از قول من به رفقا . خودت میدونی که حقیر نوکر هر چی آدم با معرفته. برادری ات حقیر را ببخشی

  .سالم برسان 
  .تا دیدار آینده که خطای گذشته را با فشاری بر هیکلت از دلت در آورم

  
  ) ۴۲پیوست شماره "   ( قربانت میروم          مهدی             

  
  :آقای نواب، بعد از این نامه مجدداً نامه خصوصی دیگری بشرح زیر برایم ارسال کرد 

  
  ۳/۲/۷۶خصوصی                               

  
  حضرت محمد عزیز"

از اینکه در جواب تأخیر شد عذر می . ترا گرفتم ۱۹/۱/۷۶نامه مورخ .     سالم بر تو قربانت گردم
  .علتش گرفتاریهای زیاد بودو و اما بعد. خواهم

خواستم  در مورد برخوردم با حضرتت آن مقدارش که جنبۀ شخصی داشت در نامۀ گذشته عذر تقصیر
و امیدوارم که عفو کرده باشی و االن هم سعی ندارم برخوردم را توجیه کنم چرا که معتقدم اگر تو 

البته نه به این . برخوردت غلط بوده است من نمی بایست برخوردی غلط با برخورد غلط تو میکردم
ر نه خود را شایسته این خاطر که نوشته ترا مبنی بر امام بودن هیئت مدیره پذیرفته باشم زیرا که حقی

و خودم را معیوب ترین عناصر بین رفقا می دانم و اگر . لقب میدانم و نه ادعائی بر این اساس دارم
وظیفه ای بعهده گرفته ام نه بخاطر این بوده است که واقعًا شایسته بوده ام بلکه به این دلیل بوده 

عتراف حقیر باین مطلب که برخوردم در مقابل لذا ا. است که افراد شایسته میدان را خالی کرده اند
برخورد غلط تو غلط بوده است، صرفًا باین دلیل است که سخت معتقدم که این نوع برخورد های 
غلط معلول سوء تفاهم هائی است که اگر برخورد غلط در مقابلش انجام گیرد، فقط به عمیق تر شدن 

تها سه چهار شب بیخوابی و آن چماق لعنتی که من. این سوء تفاهم ها کمک میکند و نه به رفعش
گاه مجبورم کرد که برخوردی غیر منطقی  حقیر را محکوم به پیشداوری میکرد، بصورت نا خود آ

در مورد آنچه مربوط به کار اتحادیه است در نامۀ جداگانه . داشته باشم که باز هم طلب عفو دارم
  .         مطلب را می نویسم

  ) ۴۳وست شماره پی"   ( قربانت 
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  :، نامه ای همراه با طرح چند نکته برای آقای نواب نوشتم۲۸/۱/۷۶مجدداً بتاریخ 

  
  هو"
  

باری نظرت را . مهدی جان سالم    سالمتی و موفقیت ترا در تمام امور از خدای بزرگ مسئلت دارم
  :به دو مطلب زیر جلب می کنم

  
نظرم را به " انتشارات ابوذر " تشارات جدیدی بنام در سمینار گذشته اتحادیه روی میز کتابها ان - ۱

صرف نظر از اینکه مطالبش سخت مورد عالقه من و دیگران بود، ولی برادر عزیز . خود جلب کرد
آیا انتشارات . اینکار نه اینکه بوحدت ما کمک نمی کند بلکه در خط تالشی و کیش شخصیت است

ین چه الم و کتل جدیدی است بخصوص در موقعیکه نبود؟ دیگر ا.....نهضت، دوازده محرم، مدرس
آیا هر چه این انتشارات زیاد شود، دلیل . توده مسلمان بیش از همه چوب تفرقه اش را می خورد

ترقی و پیشرفت است؟ بنظر من وظیفه همگی ما در اینگونه موارد و بخصوص شما این استکه هر 
ر بود از این ها سئوال میکردید، علت چیست که بهت. چه بیشتر این گروه ها را بوحدت دعوت کنیم

با سایر برادران مسلمان همکاری نمی کنند؟ و چرا هر وقت یکی از بین این گروه ها از نظر او 
  اشکالی پیش آمد، بجای از بین بردن اشکال، ساز دیگری آغاز می کند؟

نشریه ای آیه ای،  درست است که این نشریات همگی مورد عالقه ماست ولی بصرف اینکه باالی
برادر عزیزم قبال� هم . بود و چون طبعًا خوشمان نیز می آید پخش و تأیید کنیم....حدیثی، حسینی،

اگر ما وظیفه ای داریم در وحدت است نه . برایت نوشته بودم که این کارها در خط توحیدی نیست
ه همکاری با سایر برادران پس بنابراین بجای پخش این نشریات، وادار کردن این افراد ب. تفرقه

مسلمان وظیفه است، اگر قدم در این راه برداریم، فقط بخاطر عقیده و از تمام روابط دیگر صرفنظر 
کنیم نه اینکه موفق خواهیم شد بلکه در بین راه اگر کسانی سد راه بودند، می توانیم آنها را کنار 

  .بزنیم و براه وحدت ادامه دهیم
توجه کرده باشی برایت نوشتم که در آینده چماق دیگری خواهیم ساخت برای  در نامه قبلی اگر - ۲

من در آخر سمینار اتحادیه نبودم ولی . کوبیدن دیگران، چه زود این امر در معیار کمی تحقق پیدا کرد
بطوریکه مطلع شدم و قبال� هم گفته میشد که تضاد داخلی است و دلیل داخلی بودن تضاد را در پدیده 

اگر تضاد نبود حرکت بوجود نمی " لوالالتضاد لیس الحرکة " مله ای از مال صدرا می آوردند که ها ج
در جلسه ایکه حتماً اطالع داری در . بنابر این پس تضاد موجب حرکت و تکامل در پدیده هاست. آمد

ظور بنی من( کلن برگزار شد و از هیئت مدیره و مشاور و علی البدل حضور داشتند، موقعیکه بابا 
خواند و معلوم ) ترجمه فرانسوی، فارسی( گفته مال صدرا را از روی متن اسفار خود او ) صدر است 

شد حرکت از نظر مال صدرا چیست و جای تضادیکه او می گوید کجاست و معلوم شد که او اصال� 
شده اید و او  تضاد را ذاتی اشیاء نمی داند، یکمرتبه حرف عوض شد که بله آقا شما پیرو مال صدرا

حال بابا فقط نظر مال صدرا را از روی متن ). که خود این خیلی حرف دارد( قرن پیش است  ۱۰مال 



۱۲۷ 
کتاب خواند، متهم شد که پیرو او شده و حال آنکه روشن است که روش توحید با مال مال صدرا 

هر جا که موفق ...) ومارکس، لنین، مائو ( صرفنظر از اینکه خود تضاد بازها . تفاوتهای کلی دارد
گاه ( شده اند، ضد روش خود رفته اند  گاه و یا نا خود آ اگر تو پدیده ای، امری پیدا کردی که ). خود آ

باید توجه کنیم و مسئولیت . این حضرات با روش تضاد ذاتی موفق شده باشند بمن اطالع بده
 خوب اگر به تضاد معتقد شدیم . خطیری متوجه ماست

تکامل هر پدیده در درون ( دیگر چه نیاز بخدا در جوان می ماند) هم نه پردونی و هگلیمارکسی، آن(  
آنها خوب می دانند که چه می گویند ولی ما توجه ). خود پدیده است و از خارج از خود بی نیاز

قی نداریم که با قبول تضاد درونی اشیاء، بعد باید فاتحه خدا و اسالم را خواند برای اینکه نیازی با
اگر در علوم تجربی و غیر تجربی جائی پیدا کردی که تضاد درونی عامل تکامل و حرکت . نمی ماند

  .فعال� دیگر حرفی ندارم. آن پدیده شده است بمن اطالع بده تا از این سرگردانی بدر آیم
                                              

  ) ۴۴ره پیوست سند شما"    ( ۲۸/۱/۷۶قربانت محمد 
  

الزم به تذکر است که تا ورود آقای خمینی به پاریس و کمی قبل از پیروزی انقالب، با وجود سالیق و 
نسبتًا اعتماد و دوستی ... نظرات متفاوت، رفیق بازی، اختالفات سیاسی و عقیدتی، قدرت طلبیها و

لف قانونی، مشیی را که بر جو اتحادیه حاکم بود و هر کسی و یا دسته ای کوشش میکرد از طرق مخت
بدین علت در پاسخ به نامه فوق، .  فکر می کرد بهتر است، در اتحادیه پیش ببرد و آن را جا بیندازد

، را برایم ارسال کرد و در پایان نامه هم ذکر کرده ۳/۲/۷۶آقای مهدی نواب  نامه  خصوصی مورخ 
مه را محفوظ نگهداشتم ولی تا به امروز که البته من نا". لطفًا نامه را بعد از قرائت پاره کن" بود،

متن نامه بمنظور تجربه در اختیار دیگران قرار می گیرد، نه شفاهی و نه کتبی در جائی از آن سخن 
  :متن نامه را در زیر مالحظه می فرمائید. به میان نیامده است

  
  ۳/۲/۷۶                    خصوصی                                                           "  
  

  یا هو                                           
  

 ۲۸/۱/۷۶نامۀ . حضرت محمد عزیز     قربانت گردم  می بوسمت   امیدوارم سالمت و موفق باشی
  :ات را گرفتم و اما نظر حقیر در بارۀ آن دو مطلبی که نوشته بودی

( منتها اینرا که نوشته بودی شماها . رد همانست که نوشته بودید... در مورد تعدد انتشارات و  - ۱
. باید در جهت وحدت این حضرات کاری بکنید فبول ندارم) اگر منظورت باید هیئت مدیره باشد 

خودت میدانی که هیئت مدیره هر سال از افراد مختلفی انتخاب می شوند که معموالÎ اکثرشان از 
رات اطالعی ندارند و اگر قرار باشد از طرف هیئت مدیره کاری در اختالفات و درگیریهای این حض

این زمینه بشود، مستلزم اینست که داستان این اختالف هر سال برای عدۀ بیشتری بازگو گردد که نه 
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عالوه بر این اگر قرار شود هیئت مدیره خودش را در گیر این مسائل کند . صالح است و نه الزم

ر پروسه ای در مورد هر یک از این گروه ها نظری و تصمیمی قاطع بگیرد و مجبور خواهد بود در ه
از آنجا که ماشاءالÆه اشکال و ایراد متوجه همۀ این دارو دسته هاست، باید با همشان بطور جدی 

اول همان اشکالی که در فوق آمد یعنی هر سال ریشه های : برخورد کند و این دو اشکال عمده دارد
باید برای عدۀ بیشتری بازگو گردد و چون نظرات مختلف است عدۀ بیشتری در ابهام این اختالفات 

قرار خواهند گرفت و بدبینی و سوء تفاهم در عده بیشتری رشد خواهد کرد و ثانیًا هیئت مدیره از 
  . کارهای عمدۀ خود که کارهای اتحادیه باشد باز خواهد ماند

ه بعد از مذاکرات باین نتیجه برسیم که مثال� انتشارات برای روشن شدن قسمت دوم مثال� فرض کن ک
بالفاصله موج مخالفتها بر می خیزد و . نباید در سمینار فروش برود...محرم و یا  ۱۲نهضت یا 

که تو خودت در این دو سه سال ( برچسبهای وابستگی است که بر فرق هیئت مدیره فرود میآید 
و بقدری جو فاسد می شود که عمال� تمام کارها میخوابد ) ستی اخیر شاهد این درگیری ها بوده ای و ه

و لذا حد اقل برای اینکه در سطح عمومی چماق این برچسب ها اغتشاش و ابهام ایجاد نکند تا 
حد اقل . زمانی که این گروه ها خودشان به وحدت نرسیده اند، نمیشود جانب یکی یا دومی را گرفت

  . در سطح دموکراتیک اتحادیه اش
بنظر . و اما چه میشود کرد که این حضرات را بصراط مستقیم هدایت کرد و دور یک میز آوردشان

به  - به بازی نگرفتن ها –بد اخالقی ها  –حقیر ریشۀ این نابسامانی ها را باید در خود خواهی ها 
تر، نداشتن و  و از همۀ اینها عمده. جستجو کرد... االف شدن ها و –االف کردن ها  –بازی ندادن ها 

  .نبودن زمینه ایدئولوژیک روشن برای عمل و همکاری
و متأسفانه حقیر باین نتیجه تلخ رسیده ام که وحدت بین این حضرات آنطور که مطلوب من و تو و  

امثال من توست بوجود نخواهد آمد و بد بختانه این نتیجه را از تجربه برخوردهای خودم با این 
که ماشاءالÆه با هر کدامشان صحبت می کنی هم او صد در صد درست است حضرات بدست آورده ام 

و بقیه همه در اشتباهند و تنها راهی که می تواند راهگشای این نابسامانی باشد، بنظر حقیر اینست 
که یکی از این گروهها بتواند با استمرار در پایداری و نشان دادن صداقت عمل و االف نکردن دیگران 

جنبش و ایجاد تشکیالت و تربیت افراد در چهار چوب یک سازمان متشکل بر گروه های و دفاع از 
در این صورت است که هر نیروی صادقی یا جذب این . دیگر پیشی بگیرد و خودش را جا بیندازد

منظورم از سازمان متشکل با تمام ابعاد سازمانی اش و حزبی اش است ( سازمان متشکل می شود 
  .و یا مجبور به فناست) ا تکثیر یک جزوه یا کتاب یا روزنامه نه صرفاً چاپ ی

  
حد ( همه خوب می دانیم  که اصوالÎ مطالعه در زمینه روش شناخت : و اما در مورد روش شناخت - ۲

او با . از وقتی آغاز شد که کتاب اسالمشناسی شریعتی منتشر شد) اقل در سطح رفقای خودمان 
ابیل و قابیل و لجن و روح خدا سبب شد عده ای بمطالعه دیالکتیک طرح مسئله تضاد دیالکتیکی ه

و روش شناخت و امثالهم بپردازند و از آنجا که زمینه از نظر محتوی فقط با کتابهای مارکسیستی 
بعد کتاب شناخت . فراهم بود، طبیعی بود که بسراغ همان کتابها رفتند و همان روش را آموختند
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بدرست و غلط بودنش فعال� کاری ندارم فقط می خواهم به روند ( ان میداد مجاهدین منتشر شد که نش

و لذا طرح . خدا پرستی با قبول روش شناخت بر پایه تضاد منافات ندارد) تکاملی قضیه بر گردم 
بعد کتاب گورویچ ترجمه حبیبی منتشر . مسئله از جانب شریعتی با انتشار کتاب شناخت تقویت شد

را جلویش عالمت سئوال می گذاشت منتها چون غیر قابل فهم بود تأثیری عمومی شد که مسائل فوق 
  .آنطور که مطالب شریعتی و کتاب شناخت بر افکار گذاشت نداشت

به نظر حقیر اگر برخوردهای سیاسی بمیان کشیده نمی . بعد روش شناخت بر پایه توحید طرح شد
بحثهای خالق به صحت و سقم این یا آن روش شد در یک فرصت یکی دو ساله همه می توانستند در 

ایقان یابند ولی متاسفانه برخوردهای سیاسی تحت پوشش موافقت یا مخالفت با فالن یا بهمان روش 
تبلور یافت و تحقیق و بحث در زمینه روش شناخت بعوض اینکه مطلب را هدف قرار دهد آن را 

  .ینطور ادامه یابد نتیجه ای حاصل نمی شودو تا زمانی که ا.  پوشش کرد برای برخوردهای سیاسی
بنظر من امروز بحث در مورد محتوای فلسفی روش شناخت شهید شده است و دفن شده است و 
برخوردهای سیاسی است که باین شکل تبلور مییابد و تا زمانی که مسئله در یک محیط بدون 

انشاءالÆه این کار در چهار چوب  و امیدوارم که. درگیری سیاسی بحث نشود نتیجه ای حاصل نمیشود
بامید آنروز امیدوارم امکانی حاصل شود که در دیدار حضوری بیشتر راجع . کمیته تحقیق انجام پذیرد

  .به مسائل صحبت کنیم
       

  قربانت میروم.        مطلب دیگری ندارم
  

  ) ۴۵پیوست سند شماره "        ( لطفاً نامه را بعد از قرائت پاره کن 
  
  

نظربه اینکه بحث روش به میان آمد، گرچه در فصل وضعیت فرهنگی اتحادیه به این مطلب باز 
اما الزم است عالوه بر مطلبی که در فوق آقای نواب بدانها اشاره کرده است، در همین . خواهم گشت

اده جا به اختصار مطالبی در مورد چگونگی سیر این قضیه و آنچه در اتحادیه گذشته است، توضیح د
  .شود
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  فصل هشتم
  

  سیر روش شناخت بر پایه توحید 
  

مرحوم دکتر . به بعد بحث روش شناخت در بین بچه های اتحادیه کم و زیاد مطرح شد ۵۱از سال 
شریعتی در کتاب اسالمشناسی و بعضی از سخرانیهای خود نظیر مخروط جامعه شناسی مطالبی در 

بطه با روش شناخت، عنوان کرده بود که نه تنها بعنوان یک روش شناخت منسجمی که بتواند با را
روش شناخت دیالکتیکی مارکسیستی مقابله و آنرا به چالش بکشد نبود بلکه  بخشهائی از آن 

بعد از آن وقتی شناخت مجاهدین منتشر شد، چپیها گفتند بفرمائید مجاهدین . تأییدی بر آن روش بود
مسلمان هم به علم راه یافتند ولی شما حاضر به پذیرش علم نیستید و در دنیای موهومات خود غوطه 

  .می خورید
  

آقای بنی صدر در سمینار آموزشی و تحقیقاتی اتحادیه، بحث از روش به میان  ۱۳۵۱اواخر سال 
مبارز شماره ، آنرا تدریس کرد که سپس در مکتب "شناخت بر پایه توحید"آورد و تحت نام روش 

توحید، نبوت، ( این روش که بر پنج پایه اصول دین . ، انتشار پیدا کرد۱۳۵۳بهار  ۶- ۳۶، ص  ۱۶
استوار بود و تضاد را نه ذاتی و درونی بلکه آنرا برونی اشیاء و پدیده ها میدانست ) امامت،عدل، معاد

اصول غیر اسالمی و قرآنی در آن  و به زعم مبتکر آن از التقاط با این و یا آن مکتب فکری بری بود و
با وجودی که متن منتشره مشکل بود، عده ای  به فرا . دیده نمی شد، بسیاری را شاد و خرم ساخت

  .گیری و بکار بردن آن در زمینه های مختلف علمی همت گماشتند
ید به از آن ببعد دانشجویان مسلمان، در برخورد با عناصر چپ، با عرضه روش شناخت بر پایه توح

که قصد سفر به  ۵۴یا  ۵۳بیاد دارم که روزی در سال . مصاف و به چالش کشیدن آن ها برخاستند
پاریس را داشتم، آقای صادق طباطبائی که در دانشگاه بوخوم در بیو شیمی دوره دکترای خود را می 

اساس روش بگو، من در آزمایشگاه، بر ) یعنی آقای بنی صدر (محمد به سید : گذرانید، بمن گفت
شناخت بر پایه توحید و تضاد را بیرونی پدیده ها  دانستن و نه ذاتی  بودن آنها، در کار خودم و در 
آزمایشگاه آن را ثابت کرده ام و حال اگر خودت هم از آن عدول کنی، من دیگر آن را رها نخواهم 

  . کرد
  

گفته بودند که آقای بنی صدر، این با انتشار این روش، مجاهدین غیر مستقیم و از طریق عوامل خود، 
در اتحادیه نیز که . روش را بر ضد مجاهدین منتشر کرده است و بنا براین، وی ضد مجاهدین است

و  این روش با استقبال عمومی رویرو شده بود، آن عوامل را برنتافت و به سمپاشی علیه بنی صدر



۱۳۲ 
د که این مخالفتها، نظیر مخالفتهای در ابتدای کار چنین برداشت می ش. موافقین وی پرداختند

نظرات مختلف است که در هر موردی ممکن است وجود داشته باشد، اما بعد ها معلوم شد که 
قسمت اعظم آن مخالفتها و سمپاشی ها از ناحیه مجاهدین و بوسیله عوامل آنان، در اتحادیه 

د که نسبت به آن نظر مخالفت از نظر نباید دور داشت که بعضی هم ممکن بو. سازماندهی شده است
داشته باشند و این حق هر کسی است ولی چون آقای بنی صدر همه را به بحث آزاد در هر موردی و 
از جمله روش شناخت دعوت می کرد، و معتقد بود که تنها راه حل اختالفات در زمینه های مختلف، 

بله کردن  با وی، آشکارا و در علن شرکت در بحثهای آزاد است و مرتب آن را اعالن میکرد، از مقا
  .چاقویشان کند بود

  
از  ۱۳۵۴بعد از آشکار شدن تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق در نیمه دوم سال 

 ۵۶شدت این سمپاشی ها کاسته شد و چندان خبری از ناحیه دانشجویان مسلمان نبود تا از سال 
خالفین روش شناخت بودند، زمزمه بی خاصیت بودن آن دوباره از جانب چند نفری که بعضًا از م

که بچه های اتحادیه بمنظور ایجاد هسته ای و انجمن اسالمی وابسته  ۵۵ازنیمه دوم  سال . شروع شد
به اتحادیه  به انگلستان سفر کرده بودند، در آن جا با آقای حاج حسین فرج دباغ که بعدها به دکتر 

  . و بدینطریق پایشان به اتحادیه باز شد سروش مشهور شد، آشنا می شوند
  

  انگلستان و انجمن اسالمی
  

بنظر من دالیلی که بر این امر مترتب بود . ، انجمن اسالمی پا نگرفت۵۶هیچگاه در انگلستان تا سال 
  :که عبارتند از

حتماالÎ ا ولتی داشتد ودانشجویانی که در انگلستان به تحصیل مشغول بودند، اکثریت آنان بورس د  - 
  .به خاطر ترس از قطع شدن بورس شان، تمایل چندانی به فعالیت علنی از خود نشان نمی دادند

شرایط حاکم بر انگلستان که محافظه کاری است، کم و زیاد محافظه کاری در آنان نیز اثر خود را  - 
 . می گذاشت

عکس بود و خود پولداری غالبًا بیشتر از قشر پولدارتر جامعه بودند در صورتیکه در آلمان وضع بر  - 
  .انسان را محافظه کار می کند

تعداد دانشجویانی که در انگلستان به تحصیل مشغول بودند، در مقایسه با آلمان تعداد بسیار کمتری  - 
  .را در بر میگرفت

  ....و - 
که از جمه  البته گهگاهی، افرادی بعنوان فرد در سمینارهای اتحادیه و یا در نشستها شرکت می کردند

را ... حسین باقر زاده از لندن، صمد طباطبائی و خلیل طباطبائی، اعرابی از منچستر،: آنان آقایان
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اغلب افرادی که می آمدند، نوید می دادند که عنقریب انجمن اسالمی شکل خواهد . می شود نام برد

  .انجمن اسالمی پا نگرفت ۵۶گرفت ولی تا سال 
نواب و همایون یاقوت فام که به انگلستان سفر کرده بودند، به نشست  بنا به گزارش آقایان مهدی

در این سفر . خبر دادند که بزودی در انگلستان شاهد تشکل اسالمی خواهیم بود ۵۵اتحادیه در سال 
ا به آقایان فوق، با دکتر سروش آشنا می شوند و چون می بینند که اهل مطالعه و با سواد است، او ر

را به جمع کوچکی که در هانور به منظور بحث و  و برای اولین بار او ه دعوت می کنندمجامع اتحادی
بررسی مشکالت اتحادیه و برنامه ریزی برای پشبرد کار اتحادیه تشکیل شده بود و آقای بنی صدر 

آقای بنی صدر، بخواست اتحادیه، برنامه ای را برای . هم در آن شرکت داشت، دعوت کرده بودند
آنرا به پایان برده و برای مسئولین اتحادیه ارسال کرد و ۱۳۵۷مرداد  ۲۰صفحه، که در ۷۴ه دراتحادی

  :در مقدمه آن متذکر شده بود
  
این اولین بار نیست که با . از اینجانب خواسته اید، مطالبی برای تنظیم یک برنامه آموزشی بنویسم" 

ینبار، در مرحله حرف نمی ماند و انشاءالÆه بعمل اما امید پیدا کرده ام که ا. این تقاضا روبرو می شوم
و بهترین ) یعنی احتمال دارد ( چرا که ناقص ترین برنامه ها، در عمل تصحیح می شود . می پردازید

اینک بهتر است از خطر هائی شروع کنم . و کامل ترین برنامه ها وقتی عمل نشود، حرف مفت است
  ...."که با آنها روبرو هستیم

  ) ۴۶سند شماره  پیوست (
چاپ و " تعمیم امامت " این برنامه  بعد از پیروزی انقالب در ایران، با تصحیح و اضافاتی  بنام    

  . منتشر گردید
وقتی آقای بنی صدر از جلسه یاد شده بازگشت، از ایشان پرسیدم که آقای سروش را چگونه یافتید،  

و اگر در خط صحیح عمل کند و در گیر این و آن جوان با استعداد و مطلعی است : ایشان جواب داد
  . نشود، مثمر ثمر خواهد بود

انقالب اوج می گیرد و آقای سروش در انگلستان تصمیم میگیرد که با اتحادیه  ۵۶وقتی در سال 
همکاری و در مجامع علنی ظاهر شود، شبی با دوستانش از جمله آقای عنایت الÆه اتحاد،بحث می 

شود عمل کرد که کمتر در تیررس ساواک و رژیم قرار گرفت، به این نتیجه می  کنند که چگونه می
بنا بگفته آقای اتحاد، ایشان پیشنهاد می کند که چون . رسند که بهتر است با نام مستعار عمل کرد

شما دو پسر بنام سروش و عبدالکریم دارید، اسم شما را می گذاریم عبد الکریم سروش و از آن ببعد، 
، نامی که امروز نیز بدان نامیده میشود که نام روان و )۴۷( بنام عبدالکریم سروش نامیده شد ایشان

  .زیبائی است
      

از آقای سروش برای شرکت در سمینار آموزشی و تحقیقی و  ر، برای اولین با۱۳۵۶در زمستان سال  
طب زاده و ابو بنی صدر، محمد مجتهد شبستری، ق: آقایان. سخنرانی دعوت بعمل آمده بود

روال کار اتحادیه چنین بود که قبال� نام سخنرانان . هم در آن شرکت داشتند) عباس آقا زمانی(شریف



۱۳٤ 
ومدرسین و مقاله نویسان همراه با موضوعات مورد سخنرانی و یا بحث را به اطالع انجمن ها 

وقتی ایشان به سمینار  آقای قطب زاده به این سمینار برای سخنرانی دعوت نشده بود، اما. میرساند
آمد، وقتی هم برای او در نظر گرفته شد و ایشان در صحبتهای خود مطالبی را عنوان کرد که بعدًا 
موجب انتقاد انجمن ها به آن سخنرانی شد که در بخش انتقاد ها اطالعات بیشتری را در این مورد 

  .خواهید خواند
  
منفی و دکتر سروش در مورد فلسفه تاریخ و آقای در آن سمینار آقای بنی صدر در مورد موازنۀ  

قطب زاده در مورد مسائل جاری سیاسی سخنرانی کردند و با وجودی که اصال�موضوع سخنرانان 
مشخص بود و بحثی در مورد  روش شناخت بر پایه توحید  در میان نبود، به هنگام پاسخ و پرسش 

ها آقای حسن سرو و نفر دیگرکه نامش از یادم  آقای دکتر سروش و یکی دو نفر دیگر که یکی از آن
رفته است، سئوالهائی را در مورد روش شناخت بر پایه توحید مطرح ساختند که ایشان بدانها پاسخ 

تا اینکه مجددًا آقای دکتر سروش سئوالی مطرح کرد و بنی صدر پاسخ داد و چون چندین بار . داد
م در انتقاد به روش شناخت مطالبی را که ریشه و پاسخ و پرسش تکرار شد، آقای دکتر سروش ه

  .و از کارل پوپر بود، تشکیل می داد، عنوان کرد" ابطال پذیری" اساس آن را 
  
بعد ازغروب، آقای بنی صدر پیشنهاد بحث آزاد در مورد روش شناخت کرد که رئیس جلسه که  

شرکت کنندگان . رسوم نبوده استفکرمی کنم آقای مهدی نواب بود، گفت که این در سمینارهای ما م
. در سمینار گفتند که بهتر است که این بحث انجام بگیرد و ما نظرات دو نفر را همزمان  گوش کنیم

ساعت طول کشید و  ۲تا  ۵/۱بخواست شرکت کنندگان در سمینار، بحث دو نفره شروع شد و حدود 
: من از دکتر سروش پرسیدم. اسخ دادندپس از آن سئوالهائی نیز از دو طرف شد که هرکدام بدانها پ

وقتی شما میگوئید همه چیز ابطال پذیراست و هیچ چیز و یا قانون ثابت و استواری وجود نخواهد 
اگر بگوئید که . داشت، آیا خود این قانون ابطال پذیری را هم شامل است و یا آن قانون مستثنی است

قانون ثایت وجود دارد و ابطال پذیری خود ش را هم  آن قانون مستثنی است که طبعًا پذیرفته اید که
شامل است پس بر چه مبنائی می گوئید همه چیز ابطال پذیر است؟ باز از ایشان سئوال شد، وقتی 
شما مدعی هستید که در علم هیچ قانون ثابتی وجود ندارد، اوالÎ در علوم تجربی محققین برای کشف و 

ا قرار میدهند و بر اساس آن کار خود را پیش می برند و ثانیًا در پیشرفت کار، قوانین ثابتی را مبن
دین و قرآن، وقتی بحث از علم می کند بر اساس منبع وحی اطالعات را به پیامبر و بشر میدهد، آیا 
قانون ابطال پذیری در این مورد چه می گوید؟ که ایشان این سئوالها را بی پاسخ گذاشت و در حضور 

آقای بنی صدر به شما گفته است که این سئوالها را از من بکنید، من گفتم فرض  :جمع بمن گفتند
  .بگیرید که آقای بنی صدر به من گفته باشد، بر شماست که آن را پاسخ دهید

   
در حین انجام بحث دو نفره، ناگهان آقای دکتر سروش خطاب به آقای بنی صدر، گفت، شما با نفوذ  

  .ور کرده ایدخود در اتحادیه، مرا سانس
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آقای بنی صدر، پرسید، من که خودم تمام عمر با سانسور مبارزه کرده ام، بفرمائید کجا شما را 
سانسور کرده ام؟ آقای دکتر سروش خطاب به بنی صدرگفت، من نقدی در روش شناخت بر پایه 

. چاپ آن شده اید توحید شما نوشته بودم و برای انتشار، آن را برای اتحادیه فرستاده ام و شما مانع
  .آقای بنی صدر و همۀ شرکت کنندگان از شنیدن چنین حرفی، هاج و واج و متعجب شدند

سپس آقای بنی صدر خطاب به هیئت مدیره اتحادیه، از آنان پرسید مسئله چیست و آقای دکتر 
  سروش چه میگوید؟ و چرا انتقاد ها و انتقاد ایشان را منتشر نکرده اید؟ 

  :طبائی که مسئول ارتباطات خارجی اتحادیه بود، خطاب به حضار گفتآقای صادق طبا
منتشر شد،  ۱۶بعد از اینکه روش شناخت بر پایه توحید از آقای بنی صدر، در مکتب مبارز شماره 

تنها یک مطلب از آقای دکتر سروش بدست ما در رابطه با . از جانب کسی انتقادی به ما نرسید
چون ما آن انتقاد را بی سر و ته و بی مورد یافتیم، از درج آن در روش شناخت توحیدی رسید و 

مکتب مبارز بعدی خودداری ورزیدیم و روح آقای بنی صدر هم از این مطلب اطالع نداشته است و 
  .درست و یا نادرست ما از انتشار آن جلوگیری کردیم و مجدداً انتقاد خود را بفرستید تا منتشر کنیم

در مورد  دکتر سروش، صحبت آقای بنی صدر ًا ایجاد شد، تصور چنین بود که آقایبا روابطی که بعد
غافل از اینکه در نشستی که قبل از آن برگزار شده بود، با . باور نکرده است را سانسورمطلبشان

تصویب ماده ای، خود آقای بنی صدربدون آنکه در مصوبات نامی از او برده شود، غیر مستقیم از 
  )۴۸.(مجامع اتحادیه ممنوع شده بود سخنرانی در

  
آقای دکتر سروش هم با حک و اصالح انتقاد خود بر روش شناخت بر پایه توحید، آن را برای 
. اتحادیه ارسال کرد و اتحادیه هم نسخه ای از انتقاد را برای آقای بنی صدر جهت اطالع فرستاد

ه پس فرستاد تا یکجا دو نقد در کنار هم آقای بنی صدر نیز نقدی بر آن نقد نوشته و برای اتحادی
  .منتشر شود

آقای دکتر . اتحادیه به آقای دکتر سروش اطالع داد که هر دو نقد را یکجا در کنار هم منتشر می کنیم
یا جداگانه آن . سروش به اتحادیه اطالع داد که ابدًا مطلب مرا در کنار مطلب بنی صدر منتشر نکنید

اتحادیه نیز بنا به خواست آقای دکتر سروش، مطلب ایشان را در . نکنید را منتشرکنید و یا اصال�
نقدی و در آمدی بر روشهای شناخت عام " ، تحت نام ۹۲- ۱۳۶، اسالم مکتب مبارز، ص  ۲۴شماره

، از جانب اتحادیه ۹۲در ابتدای شروع مطلب در همان ص . ، منتشر کرد۵۷/۵۶، زمستان و بهار" 
  :ستتذکری بدین شرح آمده ا

ابوالحسن ( موسوی - آنچه که اکنون مطالعه می نمائید نقدیست که بر نوشته برادرمان آقای الف" 
، درج شده در مکتب مبارز "روش شناخت بر پایه توحید" تحت عنوان .) ن.بنی صدر موسوی

ما . ، برشته تحریر در آمده است"اصول پایه و ضابطه های حکومت اسالمی" و کتاب  ۱۶شماره 
موسوی ارسال کردیم تا نظر ایشان را نیز در این شماره  - ای از این نوشته را برای آقای الف نسخه

صفحه بما رسید، اما بنا به تذکر و خواست آقای  عبد الکریم  ۳۶پاسخ ایشان در . درج نمائیم
  ." سروش، چاپ آن را به شماره بعد موکول مینمائیم
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ه مایل نبود دو نقد در کنار هم و در یک شماره چاپ و بنا براین، به خواست آقای دکتر سروش ک

، شماره انقالب،ص ۱۳۵۸، بهار و تابستان۲۵شود، پاسخ آقای بنی صدر در مکتب مبارزشماره 
  . انتشار پیدا کرد" تجربه گرائی منطقی و اصول عام" ، بنام ۶۱- ۱۱۰

  

  سروش بعد از این مسائل
  
است، به مخالفت با آقای بنی صدر برخاسته است،  آقای سروش به دلیلی که ظاهرًا برمن مجهول 

آنچه را در زمانی که  بر کرسی ستاد انقالب فرهنگی غیر قانونی تکیه زده بود، علیه بنی صدر عمل 
کرد را تا حدودی می شود فهمید و برایش توجیه های مختلف تراشید، اما آقای سروش بعد از 

نتخب ملت ایران عمل کرده و در مصاحبه با مجله ، آنچه را علیه اولین م۱۳۶۰کودتای خرداد 
، عنوان کرده و منتشرشده بنظر من ۶۰، شهریور و مهرماه ۱۱۴ و۱۱۳، ۱۱۲سروش، در شماه های 

  :چندان قابل توجیه نیست
آقای دکتر سروش در مورد سمینار اتحادیه و آنچه در آنجا گذشته است، به تحریف آن پرداخته  و  -ا

  .وزنامه انقالب اسالمی و مسئولین آن تاخته و ما را مورد تفقد خود قرار داده استعالوه بر آن به ر
در توجیه کودتا و مشروعیت بخشیدن به آن، داد سخن داده و لعن و نفرین خود را بر بنی صدر   - ۲

  :نثار کرده است
 

  سروش و سمینار اتحادیه -۱
  

  :، چنین داد سخن داده اندآقای دکتر سروش در مورد سمیناری که در فوق تشریح شد
  
اما در مورد سئوالی که در بارۀ مجلس بحث خارج از کشور کردید مختصرًا بگویم که در چند سال " 

اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا، سمیناری در ) در حدود سه تا چهار سال پیش ( پیش 
عبارت بودند از آقای بنی صدر و آقای  یکی از شهر های آلمان داشت که سخرانان اصلی این سمینار

سخنرانی من در مورد فلسفه تاریخ بود و سخنرانی آقای . مجتهد شبستری و آقای قطب زاده و من
بنی صدر در مورد موازنۀ منفی و آقای شبسنتری و قطب زاده هم نیز در موضوعات دیگر سخن 

ر را تماماً در اختیار داشت و سخن گفتند اولین سخنران، آقای بنی صدر بود که روز اول سمینا. گفتند
یکی از انتقاد کنندگان من بودم که . بعد از سخنرانی به قرار معمول، سئواالتی و انتقاداتی مطرح شد



۱۳۷ 
به روش شناخت بر پایه توحید ایشان انتقاد کردم و دو نفر معترض دیگر هم بودند که آنها هم 

  . صدر داشتند سئواالتی و انتقاداتی به نظریات آقای بنی
آقای بنی صدر بجای اینکه به پاسخ کوتاهی بسنده کنند و از آن جا که آن انتقادات را وارد به یکی از 
مبانی نظریات خود می دانست، اصرار کرد که من با این سه نفر بحث آزاد خواهم کرد و پاسخشان را 

ر این سمینار ها نبوده است، ولی رئیس جلسه به ایشان تذکر داد که این شیوه کار ما د. خواهم داد
آقای بنی صدر اظهار داشت که من از هر کدام فقط یک سئوال خواهم کرد و هر سه نفر آن ها، 

این بحث آغاز شد و آقای بنی صدر دو سئوال از آن دو شخص کرد و . بزودی شکست خواهند خورد
من . و دو جواب خاتمه نیافتبحث با ایشان دراز شد و به یک سئوال . بعد هم نوبت به من رسید

اآلن بخاطرم نیست که آن بحث چند ساعت طول کشید ولی بحث مفصلی بود و شرکت کنندگان در 
سمینار هم که یک روز تمام در محیط تنگی نشسته بودند و بطور یکطرفه سخن شنیده بودند از اینکه 

گمان من و به اعتراف بسیاری از به . دو نفر باالخره با هم مبادله و محاجه بکنند بدشان نمی آمد
کسانی که در آن سمینار بودند، نتیجه آن بحث چندان به نفع آقای بنی صدر نبود و چون من هم همین 
احساس را داشتم، به مسئول نوار اتحادیه انجمن اسالمی دانشجویان در اروپا گفتم که این نوار را 

عدًا وقتی که یک سفر به فرانسه رفتم و با یکی پخش نکنید و در بایگانی خودتان نگهدارید و حتی ب
از دوستان در این باره صحبت می کردیم به او گفتم که چون بنی صدر فعال� یکی از مخالفین رژیم 
. است و او را بدین امر شناخته اند، مایل نیستم که هیچ چیزی واقع شود که مایه تضعیف او بشود

ر به انگلستان و به منزل من آمد و به من گفت که آن بحث بعداً یکی از اصحاب نزدیک آقای بنی صد
  .این شخص پس از انقالب گردانندۀ روزنامه انقالب اسالمی بود. برای او هم ایجاد تزلزل کرده است

ما از این بابت با کسی سخنی فی الجمله نگفته بودیم تا اینکه در این اواخر، که در ایران بودم و پس 
من در روزنامه انقالب اسالمی، کسی را در یک مجلس دیدم که در بارۀ این نوار با از انتشار پاسخ نقد 

خود من سخن گفت و ذکر می کرد که محتوای آن نوار چنین و چنان بود و کامال� مسئله را معکوس 
بقول معروف بز حاضر و دزد حاضر و . کرد و من به او فقط توضیح دادم که نه، این نوار موجود است

م مایل نبودم آن نوار پخش بشود و اگر هر  کسی  ادعائی خالف این مسئله  دارد و فکر می من خود
کند مطلب غیر از این بوده، نوارها موجود است و می توانند بشنوند و بدانند که مسئله از چه قرار 

  )۴۹." (بوده است
  

  : و در مورد روزنامه انقالب اسالمی گفته اند
چندین بار پیش من آمدند و خواستند که من چیزهائی بنویسم و یا  بعضی از هیئت تحریریه،" 

من موافقت نکردم حتی یادم هست که یک بار پس از . مصاحبه ای بکنم تا آن ها منتشر کنند
سخرانی امام که بطور صریح راجع به مجاهدین خلق موضع گیری کردند، یکی از خبرنگاران همین 

من بشدت پرخاش کردم و گفتم که . مجاهدین خلق مصاحبه کندروزنامه، آمد پیش من که راجع به 
شما نان به نرخ روز می خورید و حاال که می بینید که مسئله کوبیدن مجاهدین خلق مسئله روز شده، 
شما هم می خواهید از قافله عقب نمانید و بمردم هم نشان دهید که در ظاهر پیرو امامید، آمده اید تا 



۱۳۸ 
بر همه آشکار بود که موضع آن ها نسبت به مجاهدین خلق . فع خود بنویسیداز قول من چیزی به ن

و خودش دیگران را مذمت می کند که . چه بود و بیش از همیشه هم، امروز آشکار شده است
در یکی از صحبتها بآنها گفتم . روشهای تخریبی بکار می برند ولی در عین حال خودش این شیوه را

ما آیا تا کنون در روزنامه خود از آقای بنی صدر انتقادی کرده اید یا نه ؟ جای این سئوال هست که ش
. معصوم نداریم و و آقای بنی صدر هم که جزو آنها نیستند ۱۴گفتم ما که بیش از . و پاسخ دادند نه

روزنامه ای . پس این عالمت یک بیماری است که شما از بام تا شام ستایشگری کنید و انتقاد نکنید
ا پا فحش به آقا است بکار میگیرد، آنهم فقط در حق مخالف خودش، شما ابتداء این بیماری را که سر

  )  ۵۰."  (در روزنامه تان درمان کنید، آنوقت ممکن است ما با هم صحبت و تفاهم کنیم
  
آقای دکتر سروش در فرازهای فوق که در مورد سمینار اتحادیه و آنچه در آن گذشته و نیز روزنامه  
نقالب اسالمی و مسئولین آن بیان داشته است، نادرستی های چندی را بزعم خود بر کرسی حقیقت ا

  :نشانده است
اولین سخنران آقای بنی صدر بود که روز اول سمینار را تمامًا در : ". آقای سروش می گویند - ۱

یه، اطالع درستی بنظر می رسد که آقای دکتر سروش از روند کار سمینار های اتحاد." اختیار داشت
توضیح اینکه . نداشته است و از اینکه ایشان تمام روز را در اختیار داشته اند، خوششان نیامده است

که برای اولین بار از آقای بنی صدر، برای ایراد سخنرانی و تدریس دعوت بعمل آمد،  ۱۳۵۱از سال 
، متناسب با تعداد روزی که که آقای سروش نیز به آن دعوت شده بودند ۱۳۵۶تا سمینار زمستان 

سمینار جریان داشت، دو، سه و یا بیشتر از یک روز را برای تدریس و ایراد سخنرانی و بحث در 
اختیارش قرار می دادند و موضوعاتی را که آقای بنی صدر در این سمینار ها مورد بحث قرار داده اند 

حکومت اسالمی، روش شناخت برپایه  اصول ضابطه و راهنمای حکومت، بیانیه سیاسی: عبارتند از
توحید، اقتصاد اسالمی، کیش شخصیت، خارجی شدن اقتصاد ایران، مادیت و معنویت، موازنه ها و 

و این وقت را هم مسئولین اتحادیه و با خواست اعضاء و انجمن ها در اختیارش قرار . موازنه منفی
در اروپا،  ۵۷تا اواسط  ۵۱کسی که از سال  برای اینکه اگر نخواهیم از حق بگذریم، تنها. میدادند

مذهبی بود و اصوالÎ حرفی برای زدن داشت، دردرجه اول آقای بنی صدر  –آماده مبارزه علنی سیاسی 
با توجه به اسناد و مطالبی که این سالها در اروپا و بوسیله اتحادیه انجمنهای اسالمی و یا . بود

در بخش فرهنگی، توضیح بیشتردر این . طلب عیان استمسلمانان ایرانی منتشر شده است، این م
  . رابطه خواهد آمد

طبق گفته آقای دکتر سروش، موضوع سخنرانی آقای بنی صدر و خودشان در مورد روش  - ۲ 
واین آقای دکتر سروش و دو نفر همراه ایشان بوده است که با پیشداوری قبلی، . شناخت نبوده است

آن سمت سوق داده اند و با اعتراضی که آقای دکترسروش در مورد با طرح سئوال، موضوع را به 
ساسور شدنش بوسیله آقای بنی صدر، که در فوق آمد، همان زمان نشان داد که اوالÎ آقای دکتر 
سروش را برای مقابله با آقای بنی صدر دعوت کرده اند و نه بحث علمی وثانیاً از قبل نسبت به آقای 

  . شته اند و در تدارک کوبیدن آقای بنی صدر بوده اندبنی صدر، پیش داوری دا



۱۳۹ 
ولی آقای بنی صدر اظهار داشت که من از هر کدام فقط یک سئوال : آقای سروش می گویند - ۳

  ." خواهم کرد و هر سه نفر آن ها بزودی شکست خواهند خورد
ضوعات مطروحه و اوالÎ بحث آزاد و یا دو نفره و یا چند نفره، برای روشن شدن جوانب مختلف مو

نظرات هر یک از شرکت کنندگان در بحث است و نه بمنظور شکست دادن و یا شکست  خوردن، و 
ثانیًا کسانی که با بحثهای آزاد . قضاوت هم با مخاطبین و شنوندگان است و نه خود بحث کنندگان

همیشه و در همه جا بوده آقای بنی صدر در اروپا و ایران که ایشان در دوران ما بنیان گذار بحث آزاد، 
اند آشنا هستند، می دانند که اگرهر چه را بشود به او بست و نسبت داد، این را نمی شود به او بست 

این حرف  ."  و هر سه نفر آن ها بزودی شکست خواهند خورد: " که او، آنهم در یک مجمعی بگوید
حرفی زد، بلکه آنچه ایشان گفت، این  نه منطقی و نه عقالنی است و نه اینکه ایشان درآن جمع چنین

نقل به (بود که اگر اجازه بدهید که ما چند سئوال و جواب با هم بکنیم، مسئله بزودی روشن می شود
  ).مضمون

و شرکت کنندگان در سمینار هم که یک روز تمام در محیط تنگی :" در فراز بعد می گویند - ۴
، از اینکه دو نفر باالخره با هم مبادله و محاجه بکنند نشسته بودند و بطور یکطرفه سخن شنیده بودند

به گمان من و به اعتراف بسیاری از کسانی که در آن سمینار بودند، نتیجه آن بحث . بدشان نمی آمد
چندان به نفع آقای بنی صدر نبود و چون من هم همین احساس را داشتم، به مسئول نوار اتحادیه 

روپا گفتم که این نوار را پخش نکنید و در بایگانی خودتان نگهدارید و انجمن اسالمی دانشجویان در ا
حتی بعداً وقتی که یک سفر به فرانسه رفتم و با یکی از دوستان در این باره صحبت می کردیم، به او 
گفتم که چون بنی صدر فعال� یکی از مخالفین رژیم است و او را بدین امر شناخته اند، مایل نیستم که 

  ) ۵۱"(یزی واقع شود که مایه تضعیف او بشودهیچ چ
  

البته هرکسی این حق را دارد که گمان کند که بحث را برده است ولی جای شک نیست که اگر نوار به 
نفع آقای دکتر سروش بود، حد اقل جهت مستدل کردن اتهامات وارده به آقای بنی صدر و بهترین 

کردند و حتی به فرض محال اگر آقای سروش هم این دلیل بر صحت گفته های خود، آن را منتشرمی 
کار را نمی کرد، دیگرانی که اینهمه دروغ و اتهام را به آقای بنی صدر وارد کرده اند، بهتراز نوار 
شکست او، چه چیز دیگری وجود داشت؟ قطعًا اگر چنین چیزی بود در انتشارش کوچکترین تعللی 

همانطوریکه خود در فوق بیان کرده اند در آن روز مایل به اگر آقای دکتر سروش . بخرج نمی دادند
پخش آن نوار نبودند، اکنون با توجه به اینهمه لعن و نفرین و اتهامی که در فراز های بعدی،  نثار 

  .  آقای بنی صدرکرده اند، دیگر هیچ بهانه ای برای پخش آن وجود نداشت
بنی صدر به انگلستان و به منزل من آمد و به من  بعداً یکی از اصحاب نزدیک آقای: " می گویند - ۵

این شخص پس از انقالب، گردانندۀ روزنامه . گفت که آن بحث برای او هم ایجاد تزلزل کرده است
  ."انقالب اسالمی بود

  



۱٤۰ 
در مورد آمدن شخصی از دوستان بنی صدر پیش آقای دکتر سروش به ضرس قاطع، خالف حقیقت  

گردانندۀ روزنامه انقالب اسالمی " صدر که در اروپا و بعد از انقالب از از دوستان بنی: است زیرا
یا بوده، یکی اینجانب محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه که قبل از تأسیس روزنامه و در " بود

تدارک یاپه گذاری آن تا روز آخرکه روزنامه بوسیله استبداد فقیه بسته شد، در روزنامه حضور داشتم 
ی سید جمال الدین موسوی، سر دبیر روزنامه که در پاریس مشغول تحصیل بود و در آن و دیگری آقا

سمینار حضور نداشت، هیچ کس دیگری به غیر از ما دو نفر از گرداننده که در اروپا بودیم در روزنامه 
ه ثانیًا بعد از کودتا علیه ریاست جمهوری آقای بنی صدر هیچیک از مسئولین روزنام.  وجود نداشت

من هم که از سال . به جزاینجانب محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه، به انگلستان سفر نکرده است
، به بعد درلندن سکونت دارم، با وجودی که با ایشان مالقات و کم و زیاد بحثهائی، در ۱۳۷۲

گز جمعهای مختلف و در جمع دوستان ایشان داشته ام، به منظور دامن نزدن به کدورت گذشته، هر 
  . در موارد فوق، صحبتی با ایشان نکرده ام

در یکی از صحبتها بآنها … :" نکته بس مهم و عبرت آموزی که آقای سروش بیان کرده اند اینکه - ۶
گفتم جای این سئوال هست که شما آیا تا کنون در روزنامه خود از آقای بنی صدر انتقادی کرده اید یا 

معصوم نداریم و آقای بنی صدر هم که جزو آنها نیستند  ۱۴بیش از  گفتم ما که. نه ؟ و پاسخ دادند نه
روزنامه ای . پس این عالمت یک بیماری است که شما از بام تا شام ستایشگری کنید و انتقاد نکنید

شما ابتداء این بیماری را . که سرا پا فحش به آقا است بکار میگیرد، آنهم فقط در حق مخالف خودش
  )۵۲." (رمان کنید، آنوقت ممکن است ما با هم صحبت و تفاهم کنیمدر روزنامه تان د

البته حق با آقای دکتر سروش است که هیچ کسی معصوم نیست و  بفرض محال در فراز فوق  - ۱
معصوم وجود  ۱۴حق به تمامه به جانب آقای دکتر سروش باشد، پس حتمًا قبول دارند که بیش از 

سال از انقالب می گذرد و خشت اول  ۳۰ت که تا امروز که حدود حال ازایشان پرسیدنی نیس. ندارد
که خود ایشان بدان ها ... تمام کجی ها، کشتارها، بیعدالتی ها، ظلم و ستم ها، قانون شکنی ها و

  "معترض هستند، در کشور بدست آقای خمینی و بفرمان ایشان بنا نهاده شده است، و بقول مولوی
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  آیا تا به امروز، آقای دکتر سروش جز مدح آقای خمینیè، چیز دیگری در مورد ایشان گفته اند؟  
و مستمعین خود، بخشی از آن همه  بهتر این بود که آقای دکتر سروش حد اقل برای مخاطبین - ۲ 

  . سرا پا فحش در روزنامه را می آورند و تنها به اتهام زنی قناعت نمی کردند



۱٤۱ 
ما به زعم خود روزنامه را برای تحقق اهداف زیر، تا جائی که دستمان برسد در حد توان و   - ۳

  :امکانات خود بنیاد نهادیم
و استقالل طلبان در مقابل استبدادگرایان و انحصار سامان و سازمان دادن مبارزه آزادیخواهان  - 

  .طلبان
  .دفاع از آزادی و حقوق فردی و اجتماعی - 
  .حفظ و حراست از منزلت، حرمت و شرافت انسانها از دستبرد انحصارگران - 
  .مطرح کردن آزادی و استقالل در ابعاد گوناگون آن - 
دستیابی به حل مسائل کشور و حذف اسلحه و تحقق بخشیدن و جا انداختن بحث آزاد به منظور  - 

  .قدرت برای ارائه راه حل مسائل کشور
  .انتشار نظرات و راه حلهای گوناگون صاحب نظران، محققین و روشنفکران - 
  .عرضه دین، بعنوان بیان آزادی و آزادی بخشی  و مبری کردن آن از بیان قدرت - 
عرصه فردی و اجتماعی و یا بعبارت ساده تر،نه ظالم نشان دادن کار برد سیاست موازنه منفی، در  - 

  .بودن و نه زیر بار ظلم رفتن نسبت به خودی و بیگانه
اینجانب محمد جعفری، بعنوان مدیر مسئول روزنامه انقالب اسالمی در دوره ریاست جمهوری آقای 

است، بلکه  حتی  بنی صدر، نه تنها معتقد نبوده و نیستم که آقای بنی صدر معصوم و مبری از خطا
قبل و بعد از آن نیزچنین اعتقادی در مورد ایشان و هیچ کس دیگری در تمام طول عمر در عمل و 

گر آقای دکتر سروش و یا هر کس دیگری داده . نظر ندشته ام اما مسئله قابل ذکر و تعمق این است، آ
  :واهائی دارند که آقای بنی صدر در دوران ریاست جمهوری و فرماندهی کل ق

  در راه غیر آزادی و استقالل کشور گام نهاده، -١
 جلو آزادی های فردی و اجتمای را سد کرده، -٢
 مانع آزادی مطبوعات شده و آنها را سانسور کرده، -٣
 دستور توقیف روزنامه ها و مطبوعات را داده،  -۴
 مانع دخالت مردم در شرکت در سرنوشت خویش شده، -۵
 مانع تحقق حقوق فردی و اجتماعی شده، -۶
 خواهان  شکنجه کردن و زندانیهای بی رویه و بی حساب و کتاب مردم، گردیده،   -٧
 خواهان اعدام مردم به عناوین مختلف در دادگاه ها، برای تحکیم قدرت خود شده، -٨
 در جبهه های نبرد، از جوانان و نو جوانان پاک و معصوم، بعنوان مین شکن استفاده کرده،    -٩

  . ر داده و از آن استفاده ابزاری کرده استدین را وسیله تحمیق مردم قرا -١٠
به من اطالع بدهند، تا نه تنها از آقای دکتر سروش عذر خواهی کنم، بلکه از تمامی ملت ایران ... و

عذر خواهم خواست و از درگاه خداوند نیز طلب توبه و مغفرت می کنم و اگر دیدند آقای بنی صدر، 
ه منظور دفاع و ایستادگی در برابر مسائل فوق از دست ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا را ب

داد، آنوقت به من وسایر مسئولین روزنامه انقالب اسالمی حق خواهند داد که در حد توان و استعداد 
با   - و امکانات موجود، در تحقق اهداف روزنامه عمل کرده و محتوای روزنامه در طول حیاتش 



۱٤۲ 
بیانگر کوشش در تحقق اهدافی است  که در فوق بدان ها  –کاریها قبول کمبود ها و خطا ها و ندانم 

  .    اشاره رفت
    

  در توجیه و مشروعیت بخشیدن به کودتا -۲
  

آقای دکتر سروش با ذوق و شوق زایدالوصفی، در توجیه و مشروعیت بخشیدن به کودتا علیه اولین   
بدستم برسد،  ۱۳۸۴ینکه این مجله در سال منتخب ملت ایران، چنان داد سخن داده که من تا قبل از ا

اگر کسی مطالبش را برایم نقل می کرد، هرگز نمی توانستم  آن را باور کنم که آقای دکترسروش 
. چنین سخنانی، آن هم در زمانی که همه زبانها را بریده و همه قلمها را شکسته اند، ایراد کرده باشند

، به اندازه ای گویا است که مرا از هر توضیح اضافی معاف قسمتهائی از گفتارشان که در زیر می آید
  :می دارد

       
اگر ما از داخل به آنالیز وقایع داخلی این کشورمی پردازیم، نباید فراموش کنیم که این انقالب " ... 

عظیم درین کشور من حیث المجموع، بهاری بر روی زمین آفریده که امیدواریم خرمی و سبزی آن بر 
کره زمین سایه افکن گردد و پوسیدن و اره کردن نهالی و یا جاری شدن جویبار متعفنی در  سراسر

گین که درین فضای هوشنواز بوجود آمده  میان این مجموعه جویبار و گلزار و این همه گلهای عطر آ
چنین رئیس :اکنون خوشحالیم که این درد، یعنی داشتن...است هر گز نباید موجب یأس ما شود

باین ترتیب اگر ذکری و شکایتی از آن ایام می ..ر نا مطلوبی درین کشور به پایان رسیده استجمهو
مردم آموختند که انگیزه پاک در عمل بنی صدر وجود نداشته ...رود، پس از التیام درد و زخم است

قبله بودن  یعنی عبادات ظاهراً بر قرار بود، رکوع، سجود، قرائت کامل، اما آنچه که نبود رو به. است
بنابراین همنطور که یک بدن سالم . بهمین خاطر همه پس از مدتی متوجه بطالن این نماز شدند. بود

مردم ما دریافته اند که توانائی این نیست که کسی ...یک عضو فاسد را دفع می کند، او را دفع کردند
اجرا کنم و فالن هیاهوی من میتوانم در مملکت خودم یا در جهان فالن برنامه را "ادعا کند که 

. توانائی در آنست که ابتداء بتوانی در مملکت وجود خودت را تصرف کنی" تبلیغاتی را راه بیندازد
تو خودت وقتی در اختیار خودت نیستی، وقتی شیطان بجای تو در درون تو نشسته و بر تو حکم 

اشی؟ تو که از درون آزاد نیستی میراند، تو که اسیر خودت هستی، چگونه میتوانی بر دیگران حاکم ب
متأسفانه مردم ما این را ندیدند و او ...چگونه می توانی آزادی را بری دیگران به ارمغان بیاوری؟

و خداوند هم به او فرصت .( همچنان بر مقامات دنیوی گام می نهاد و از نردبان آن باال می رفت
شود و او بسیاری از مقامات بلند مملکت را  زیادی  داد، همان که در قرآن به آن امالء اطالق می

از ریاست جمهوری، از ریاست شورای انقالب، فرماندهی کل قوا و از : یکجا در اختیار گرفت
از این نردبان مقامات دنیوی باال رفت، ولی فکر نکرد که ) محبوبیتی که بواسطه سخنرانیها پیدا کرد
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این آدم )... ۵۳.(ش بکند و بر عبودیتش بیفزایدباید بموازات آن یک حرکت معکوس در درون خود

قدرت دوستی کردن و هنر عشق ورزیدن را از دست می دهد و بگمان من یکی از بزرگترین امتیازات 
امام امت بر سایر رهبران این بوده و هست که با مردم خودش دوست است و یکی از بزرگترین 

اهده کند و از آن درس بیاموزد، همین هنرعشق امتیازاتی که بنی صدر نتوانست در وجود امام مش
بنی صدر چنان از نردبان تکبر و خود بینی خودش باال رفت که وقتی . ورزیدن و ارتباط با مردم است

بنی صدر مواجهه اش با اجتماع، ...افتاد، تمام استخوانهایش برای همیشه خرد شد و شکست 
ولی او چون خودش بیمار بود، جامعه . ار نبود و سالم بودمواجهه کر بود با بیمار، البته اجتماع ما بیم

او آواهائی سر می داد و بخیال خودش پاسخهای شیرین و مساعدی می شنید . را بیمار می پنداشت
تا ناگهان بصورت یک صدا و طنین قوی در آمد که دیگر پرده گوش هر . ولی این پاسخها انباشته شد

همان فریادهائی بود که مردم ما در . یم بگوش جهانیان نیز رسیدآن صدای عظ. کری را سوراخ میکرد
خیابانها کشیدند و او وقتی سیاست  را با صداقت عوض کرد مقدمات سقوط خود را فراهم کرد و 

  )۵۴( ".مردم خواهان سقوط او شدند
  . بنی صدر یک ویژگی دیگر هم داشت و آن قدرت طلبی او بود، قدرت طلبی بی پایان

ا که او به ریاست جمهوری انتخاب شد، من در یک مجمع خصوصی این نکته را گفتم و پیش در ابتد
انسانی است با قدرت طلبی بی نهایت که هیچ چیزی عطش . گفتم من او را می شناسم. بینی کردم

و ... سیراب ناپذیر قدرت جوئی او را اشباع نمی کند و روانشناسی انسانهای قدرت طلب را دارد
متأسفانه در عین اینکه راجع به زورگفتن، قدرت، موازنه مثبت و منفی  سخن بسیار می .بنی صدر

گفت، اما در عمل، بعلت عجز از عمل کردن به سخنانش منفور واقع شد و کار به آنجا کشیده شد که 
فکر می کرد هر چه که مخالفت با قدرت او دارد، مخالف با حق و انقالب است و بهمین رو با مجلس 

من این نکته را در یک مناسبت دیگری هم . یا هر نهاد انقالبی دیگر، سر مخالفت بر داشته بودو 
گفتم که ما بعد از این ماجراها متوجه شدیم که بنی صدر که در گذشته با شاه مخالفت می کرد در 

یعنی با شاهی، با قدرت طلبی با حکومت مطلقه . حقیقت حرفش این بود که چرا من شاه نیستم
بنی صدر بگمان من مظهر عقل ) ...۵۵." (شاه را بمانند رقیب برای خودش می دانست. مخالف نبود
یعنی شوری عاشقانه که نداشت هیچ، وقتی هم می اندیشید، اهواء شیطانی بر عقل و . شیطانی بود

فانه کسانی که متأس. جریانهای سیاسی در این مملکت بودند و هنوز هم هستند. اندیشه او غالب بود
بلکه آنچه در وجود آنها است، فتنه گری و عقل . نه شور عشق دارند، نه عقل الهی و تعقل مشروع

  ) ۵۶...." (شیطانی است
  

با وجودیکه کمی از روال تاریخی مسائل خارج شدم، الزم دیدم که این قصه را در همین جا به پایان 
  :ببرم و اکنون دنباله مطلب

در اختیار آقای قطب زاده و دوستش در هامبورگ انبار شده بود، بعد از کتابهای انتشارات مصدق که 
، که من در یکی از ۵۴در اول سال . جدائی، بنا بود آن ها را به آقای بنی صدرتحویل دهند

کار می کردم، آقای ) Wuppertal(در شهر وپرتال) Bayer(آزمایشگاههای کارخانه شیمیائی بایر 
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اندازه یک وانت کتاب از مجموعه انتشارات مصدق که در هامبورگ و در به : بنی صدر به من گفتند

اختیار آقای قطب زاده بوده است، آیا می توانید بروید و آن ها را بیاورید پیش خود و  به آدرسهای 
مختلفی که برایتان می فرستم، ارسال کنید؟ به ایشان گفتم، شما پس از اینکه  ترتیب کار را دادید به 

پس از آنکه آقای بنی صدر به هامبورگ اطالع داده بود . ع دهید، می روم و کتابها را می آورممن اطال
، برایم ارسال کردند و در ۵۴اردیبهشت  ۱۹که من میروم و کتابها را تحویل می گیرم، نامه ای بتاریخ

امه عالوه بر ن. آن آدرسهائی را نوشته بودند که بعد از تحویل از هر نسخه تعدادی برایشان بفرستم
  :آدرسها در پاسخ به چند سوال و مطلب دیگر به قرار زیربود

  
برادر گرامی مبارز       مرقومه شما هم اکنون مسرت وصول بخشید در باره مطالبی که مرقوم " 

  :فرموده اید
خرداد  ۱۵اینجانب جمعه نمی توانم بیایم چون جمعه شب انجمن اینجا، جلسه ئی بمناسبت - ۱

  .شنبه صبح حرکت می کنم انشاءالÆه همان سه بعد از ظهر از قطار پیاده می شوم. ستگذاشته ا
حریف نمی شویم از . در باره کتابها، متأسفانه همین هاست عوارض کیش شخصیت و تک روی- ۲

همان . حاال هم می خواهد به ایران برود و اال حاال هم تحویل نمی داد. طرف کتابها را تحویل بگیریم
اما فهرست، فهرست آلمان را . ا و دعواها موجب این فالکت شده است و خواهد شدتک رویه

 ......دارید
. یعنی باید تقسیم کار باشد. در باره اینکه اینجانب نباید بکارهای علمی اکتفا کنم کامال� درست است

سال  اینست که از چند. متأسفانه در گذشته تک روی نگذاشت و هر چه را درست کردیم خراب شد
بعد این هسته، میان خود کار جمعی . پیش باین طرف بر آن شدیم که اول یک هسته توانا درست کنیم

از اینروست که می خواستم این عده که می توانند هسته . را تمرین کند و بعد به ایجاد نیرو بپردازد
گرد هم یک حرکت جدید بشوند، خصوص در این موقعیت بسیار مناسب، دو سه روزی در یکجا 

  .جمع بشوند و اساس محکمی برای همکاری های خود بگذارند
  : شایعه هائی پراکنده اند که" سوداگران " امروز صبح از آمریکا تلفن می کردند که در اینجا 

. در اروپا ما موفق شدیم جوانهای مسلمان را از انجمن بیرون بکشیم و عضو جبهه ملی دوم بکنیم -
نفر  ۲۰در پاریس . ضو کنفدراسیون شده اند و انجمنها مرخص شده انددر همه شهرها رفته اند ع

حاال بحمد الÆه . مالحظه می فرمائید که سر نخ کارهای این آقایان کجاست... عضو ما شده اند و
لقب گرفته ایم و االÎ بیا و ببین " صادقترین مبارز ایرانی " وضعشان در کنفدراسیون بهم ریخت و ما 

  .ردندکه چه ها نمی ک
مالحظه می فرمائید که تضاد عامل خارجی می خواهد و این مطالبی که آقایان مبتالیان به کیش  -

شخصیت در باره اینجانب می گفتند، برای آن بود که با حذف اینجانب، انجمن های اسالمی را جزو 
ت کسی خوشمزه اینجاست کسانی که تا بحال یک جزوه از مجاهدین بدس" کنند... کنفدراسیون و" 

امید وارم نتایج . بگذرم. آن دروغ های مفتضح را پخش کردند در مخالفت ما با مجاهدین. نداده اند
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صبر و پایداری بتدریج بدست آید و مسلمانان امامت حرکتی را که باید به آزادی انسان بیانجامد 

 .بدست گیرند
  .ستاده اندکتاب فلسفتنا، بفارسی ترجمه شده است از ایران خواسته ام، نفر- ۷
آماده انتشار است: مدارک جبهه سوم - ۸  Îمنتظر نامه ای هستم که باید مسافر از ایران بیاورد و اال.  
  .شاید ذوب آهن را برای اینکار برگزیدید بد نباشد. ترجمه آثار، هر زمانی که بتوانید خوب است - ۹

  .ماشین هم سفارش می دهم با سرعت کافی ۱۰
ست جور نبود و یک نفرشان هم در سمینار نبود و از پیش هم قراری در چون هنوز جورشان در -۱۱

این باره نگذاشته بودیم، مقتضای امانتداری ایجاب نمی کرد که اینجانب شما را با برادرانی که در 
انشاءالÆه بعد . حاال صحبت کرده ایم و امور هم روبراه شده است. سمینار بودند در رابطه می گذاشتم

  .همکاری ثمر بخشی داشته باشیدمی توانید 
و شما . نسخه کافی است ۲۰۰محمودی گفت . به آمریکا هم می نویسم به نشانی ابراهیم بفرستند-۱۲

  !نسخه ؟ ۸۰۰می نویسید 
چون اصرار کرده اند . صبح در آنجا خواهم بود ۹پس به کرفلد هم خبر کنید که اینجانب یکشنبه 

  )  ۴۷پیوست سند شماره  "  (   ۵۴اردیبهشت  ۱۹. باشید شاد.   شنبه شب میهمان ایشان باشم
  

تا فرصت و امکاناتی برای انتقال کتابها برایم فراهم شود، آقای بنی صدر نامه ای در این باره و وضع 
  :دکتر عباس شیبانی در زندان برایم فرستادند

  
امبورگ تلفن شد که پریشب از ه. برادر مبارز گرامی       انشاءالÆه حال و احوال خوب است"

مراجعه نفرموده اید و می پرسید که جا دارید، آنها بفرستند شما تحویل بگیرید یا خیر؟ امیدوارم در 
انشاءالÆه . فرستاده شد ۳نسخه شماره  ۲۰۰در ضمن . اولین فرصت این مشکل را حل بفرمائید

فردا . ریر هنوز خبری نیستاز ماشین تح. بقیه را هم اینجا آماده می کنند میفرستند. رسیده است
در ضمن به . می گفت دو هفته بیشتر طول ندارد، اما بیشتر طول کشیده است. تلفن می کنم می پرسم

از . به تلفنی و یا نامه ای خبر کنند. آقای طباطبائی هم بفرمائید، هیچ اطالعی به اینجانب ندادند
ت، هر چه می توانید برایش بکنید، ایران هم خبر آمده که وضع دکتر عباس شیبانی خطرناک اس
  .خصوص اگر از اطباء تلگراف بگیرید، انشاءالÆه مفید می شود

  "  ۵۴تیر  ۱۰مطلب قابل عرض دیگری نیست  شاد باشید انشاءالÆه     ابو الحسن بنی صدر  
  )۴۸پیوست سند شماره (
  
، کرایه کردم و باتفاق )Wuppertal(، فولکس واگن استشن باری در وپرتال۵۴در اوایل مرداد ماه   

آقای منوچهر کریمی که در آن زمان در دانشگاه بوخوم تحصیل می کرد، به هامبورگ رفتیم و کتاب 
ها را تحویل گرفتیم و به  وپرتال  منتقل کرد یم  وسپس قسمتی از آن به آدرسهای مورد نظر پستی 

  . ارسال شد
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  فصل نهم 
  

  دین و تغییر مواضع ایدئولوژیکمجاه
  

خبرهای ضد ونقیضی مبنی بر اینکه مجاهدین خط مشی خود را تغییر داده   ۵۴از اواخر اردیبهشت 
متعاقب این . و مارکسیست شده اند، از ایران می رسید و ما را ناباورانه در بهت و حیرت فرو برد

نامیده شده بود و چهار " جنگل " را که قبال� نام  روزنامه و یا نشریه خود  ۵۴اخبار، در خرداد ماه 
تغییر نام  پیدا کرده و شماره پنج آن را تماماً به نامه " مجاهد " شماره از آن انتشار پیدا کرده بود به  

ای از مجتبی طالقانی که سراسر آن را  فحش و بد وبیراه به آیت الÆه طالقانی بود، اختصاص داده 
در همان سالها آقای بنی صدر که در اطریش او را دیده بود، به مجتبی  .بودند، انتشار پیدا کرد

کمونیست شدی چرا پدرت را مورد حمله قرار دادی و اینهمه ناسزا ! اعتراض کرده و گفته بود، خوب
و دروغ به او بستی؟  مجتبی در جواب گفته بود که نامه را من ننوشته بودم، نامه به اسم من نوشته و 

  .بودند منتشر کرده
  

صفحه که تمامًا اتهام به  ۲۴۷در " تغییر مواضع ایدئولوژیک " جزوه ای تحت نام  ۵۴در مهر ماه 
اسالم و مبارزان اسالمی بود، در ایران منتشر گردید که در حقیقت اسالم و مبارزان مسلمان از سید 

حریف آیاتی از قرآن، جمال گرفته تا مهنس بازرگان، همه  را به چالش کشیده و به حساب خود با ت
کلک همه را کنده و از اسالمی که برابر با ارتجاع است، به علم مطلق رسیده و خود به  سمبل علم و 

همین کتاب، . مبارزه تبدیل شده و از این ببعد، همه چیز در کشور، بر کاکل شان خواهد چرخید
ه آنان را در دست زدن به ترور و بشرحی که بعدًا خواهد آمد، مایه رسوائی و جهالتشان گردید و چهر

  . تحویل پلیس دادن  دوستان خود، بیش از پیش آشکار گردانید
  

هنگامی که سران اتحادیه مطلع شدیم که مجاهدین تغییرایدئولوژی داده اند، ولی هنوز کامال� این عمل 
ه از طریق سرکشی در بین توده دانشجویان مسلمان عالقه مند به آنان، آشکار نگردیده بود، سعی شد ک

به انجمنها و شرکت در جلسات آنان، با بحثهای مختلف در باره اسالم و کسانی که در طول تاریخ از 
آن روی گردانیده و قرآن خود بدان صراحت دارد که نفس خود را خدای خود قرار داده و در صراط 

له از شدت آن کاسته شود و گمراهان گام برداشته، زمینه ای فراهم گردد تا در موقع آشکارشدن مسئ
  . افراد را کمتر به یأس و نا امیدی دچار گرداند
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، بود که مشخص گردید که چرا، از طریق عوامل خود در "اعالم تغییر مواضع ایدئولوژیک " بعد از 

درون و برون اتحادیه، کوشش می کردند که اتحادیه را به درون کنفدراسیون بکشانند و در آنجا آن را 
ل گردانند تا وقتی مواضع جدید خود را اعالم می کنند، کس و یا سازمانی در خارج از کشور مضمح

وجود نداشته باشد که در مقابل آنان قد علم کند و به افشاگری آنان بپردازد و چهره واقعی شان را در 
ه آقای عالوه بر آن مشخص شد که سرچشمه اصلی  شایعات واتهاماتی که ب. افکارعمومی روشن سازد

  .بنی صدر، در زمینه های مختلف و اینجانب وارد می شد، از کجا است و به چه دلیل بوده است
حقیقت این است که در ابتدای کار آقای بنی صدر با مطرح کردن روش شناخت بر پایه توحید و 

کار وی ب. آشکار کردن محتوای کتاب شناخت مجاهدین، چشم عده ای را به اینگونه مسائل باز کرد
گیری مبارزه مسلحانه مجاهدین را تأ یید و از آن دفاع می کرد اما مطالب ایدئولوژیکی آنان را مورد 
انتقاد قرار می داد و این دو را از هم جدا می نمود و سعی می کرد تا راهی پیدا کند و تا جائی که 

تغییر " وریکه بیانیه بشود به تصحیح بینش راهنما و مسائل عقیدتی آنان بپردازد و چون آنان بط
و حتی قبل از آن در فکر قبضه کردن سازمان  ۵۲بیان می داشت از اواخر سال " مواضع ایدئولوژیک

و تغییر ایدئولوژی سازمان بوده اند و بنی صدر را سد راه خود می دانستند، به پخش شایعات و 
  . اتهامات جهت تخریب وی پرداختند

  
از جانب مجاهدین و انتشار دو جلد کتاب " تغییر مواضع ایدئولوژیک اعالم " بعد از انتشار بیانیه 

جیبی، بحثهای درون گروهی سازمان چریکهای فدائی خلق و مجاهدین خلق برای وحدت و به 
ابتداء به چهارشاخه تقسیم و سپس . شکست انجامیدن آن، کنفدراسیون روبه تالشی و اضمحالل رفت

ازمان جبهه ملی دوم که در درون کنفدراسیون همه جانبه کوشش س. به گروه های متعددی تجزیه شد
می کرد که کنفدراسیون را به سنگرحمایت و پشتیبانی خط مجاهدین تبدیل کند، زیر ضربه همه 

جبهه ملی دوم برای رهائی خود از وضعی که . جانبه گروههای دیگر درون کنفدراسیون قرار گرفت
صفحه کمتر و یا کمی بیشتر بصورت کتاب منتشر کرد و  ۱۰۰د پیش آمده بود، ابتداء جزوه ای حدو

از تنبیه های بدنی و شالق زدن مخالفین این حرکت، لو : در آن به افشای عملکرد مجاهدین پرداخت
دادن به پلیس، گرفتن اسناد هویت و گذرنامه و یا شناسنامه افراد، محصور کردن آنان تا ترور اعضای  

  .خود پرده بر می داشت
  

یادم هست این کتاب و یا جزوه، که صبح برای فروش در چند کتابفروشی در برلین گذاشته شده بود، 
چندی بعد از . چنان بسرعت همه آن ها بفروش رفت که روز بعد حتی یک جلد از آن باقی نمانده بود
قاد از خود را انتشار این کتاب، شماره ای از روزنامه باختر امروزکه بمنزلۀ آخرین شماره و حکم انت

داشت انتشار پیدا کرد و در آن تعطیلی روزنامه و فعالیت سازمان خود را تا اطالع ثانوی اعالم 
  .داشتند و تا پیروزی انقالب دیگر روزنامه منتشر نگردید
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برای حمایت و پشتیبانی مجاهدین که  - با وجودیکه  جد یت و ایستادگی عده ای مانع شد که اتحادیه 

بدرون کنفدراسیون برود، اما بعد از اغتشاش در  - قشه اضمحالل آن را کشیده بودند در حقیقت ن
هویت سازمان مجاهدین و اعالم تغییر مواضع ایدئولوژیک از اسالم به مارکسیسم، مشکالت و 

حرفهایی اینطرف و آنطرف در رابطه با بنی صدر و . مسائلی را برای اتحادیه نیز بوجود آورده بود
موافقین ایشان زده شده بود که اتحادیه برای روشن شدن و حل آن، در بین نشست دهم و  تعدادی از

  . دست به تشکیل هیئت مشاورین زد ۱۳۵۵یازدهم، فکر کنم اوایل نیمه دوم سال 
   

  بررسی موضوع در جلسه مشاورین
  

تغییر مواضع "  قبل از اینکه به بررسی جلسه مشاورین، هیئت مدیره و پیشکسوتان اتحادیه، در مورد
ایدئولوژیک سازمان مجاهدین و مسائلی که برای اتحادیه پیش آورده بود، بپردازم، نامه آقای بنی 

  :صدر را در پاسخ به دو نامه ام که ارتباطی هم به مطلب فوق دارد می آورم
  
  هو"

اینست . ریدقرار بود تشریف بیاو. برادر مبارز گرامی        هر دو مرقومه شما مسرت وصول بخشید
  :در باره امور.  که مرقومه اول را جواب ننوشتم

چرا؟ تلقی شما از اجالس چیست؟ از . ائی نمانده ایدر روز آخر اجالس شما و آقای طباطباز قرا - ۱
 . دور تصور می رود که بحمدالÆه در جهت صحیح پیش رفته است

آن کوشش شجاعانه و صمیمانه  در باره کار مجاهدین بله متأسفانه اشخاص بجای همگامی در - ۲
برای روشن کردن خط فکر اسالمی، سنگ انداخته اند و موجب سانسور و تأخیر در اظهار آن فکر 

و این تجربه تلخ دیگری است از نتیجه . شدند و این عامل در زمرۀ عوامل دیگر، نتایج سوء ببار آورد
 ۶۰در این . ود یار و دوستِ جهاد مگیرخود را با خ" غیر"عمل نکردن بمفاد آیه قرآن که می گوید 

را با آغوش باز بخود می پذیریم و می آیند در درون و " مارکسیستها" سال، این بار اول نیست که 
 .  شروع می کنند به تخریب و سعی در قبضه کردن رهبری

و )  داستان غم انگیز و عبرت انگیز جنگل که متأسفانه در این جریان بشکل دیگری تکرار شد - ۳
آیا عبرت می گیریم . امری که هم امروز در ایران واقع شده است. تسویه حساب و تصفیه های خونین

 .و کوشش خود را برای مطالعه و عرضه اندیشه اسالمی بکار می بریم؟ خدا کند که چنین باشد
الت ایجاد نسخه فرستادن به یکجا، از لحاظ پلیس اشکا ۸۰۰از آمریکا نوشته اند که جواد نوشته  - ۴

منطقه بفرستیم از آنجا ها بجای دیگر  ۸اگر چنین است، باید کاری بکنیم که مثال� به . می کند
 .لطفاً ببینید وضع از چه قرار است. فرستاده شود
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با وضع جدید در ایران و ضربه بیدار کننده ای که . ماشین تحریر همین روز ها تحویل می شود - ۵

خصوصاً جدیت بیشتر موجب . ه آماده است که فکر اسالمی را پیش بردهمه نوش جان کرده اند، زمین
در " مارکسیست ها" می شودکه وضع جدید خود بخود بسود هدفهای اسالمی تمام شود و مانعی که 

البته بشرط اینکه بدون تزلزل و خستگی نا پذیر کار . راه گسترش جنبش ایجاد کرده اند از بین برود
" اعتقاد " ها بودند که میخواستند فکر اسالمی را سانسور کنند که تزلزل در از وقتی این آن. کنیم

ایرادی که بشما می گرفتند که تردید در درستی حرفهای مجاهدین می کنید و موجب ( ایجاد نکند 
روشن بود که آنها در مقام مقابله اندیشه ها تاب مقاومت با !!) سلب اعتماد و اعتقاد بدانها می شوید 

خود این . از اینرو همچون اسطوره پرستان جانبدار سانسور بودند. شه تیز خرام اسالمی ندارنداندی
امر پیروزی اندیشه اسالمی را مبشر است و امیدوارم نسل مسئول امروز در پرتو تجربه های روزمره 

ه به مسئولیت عظیم خود توجه می کند و بطور خستگی ناپذیر به تالشی سخت برای تدوین و عرض
 .اندیشه اسالمی بر خواهد خاست

در ضمن، نامه ای از آخن به آلمانی آمده است ببینید مضمون آن چیست و چه باید کرد؟ در هانور هم 
و . برای نیکوئی می رود بتعداد کم. اگر کسی باشد که حاضر به پخش مطالب بشود بسیار الزم است

بحرینیان نوشته بود به ایران میرود و تا . در فرانکفورت از طریق بحرینیان میرفت برای غفوری
اگر به آقای غفوری دسترسی دارید از ایشان بخواهید نشانی . اطالع ثانوی به نشانی او نفرستیم

  .دیگری معین کنند
  ) ۴۹پیوست سند شماره  "  (  ۵۴مهر  ۲۹ابوالحسن بنی صدر     
  

که جمعًا هیئت مدیره اتحادیه، هیئت مشاورین و بعضی از افراد با نف نفر را در بر می  ۳۵تا  ۲۵وذ 
جلسه به مدت دو روز و . گرفت، به جلسه ای برای بحث و بررسی مسائل موجود، دعوت بعمل آورد

از آقای بنی صدرهم برای پاسخ گوئی به سئوالها و مسائلی که به . تشکیل شد ۵۵در نیمه دوم سال 
سی مسئله مجاهدین و اعالم تغییر مواضع جلسه پس از برر. ایشان مربوط می شد، دعوت شده بود

ایدئولوژیک، برای از بین بردن اثرات منفی که این عمل در اتحادیه بر جای گذاشته بود، تدابیری 
کم و زیاد مشخص گردید که چه کسانی کوشش در بردن اتحادیه به درون کنفدراسیون، . اتخاذ کرد

گاه و نا آگاه داشتند به بعد چون دیگر دستشان در اتحادیه باز شده  ۵۵سال که غالب آنها از اواخر . آ
بود، خود اتحادیه را ترک کردند و از جمله بحث شد که مقاله ای در رابطه با بیانیه اعالم مواضع برای 

  .سمینار اتحادیه تهیه گردد
از و عالوه بر آن به فکر بود که بمنظور روشن شدن افکارعمومی، ازعملی که سازمان مرتکب شده  و 

  .صفحه ای آنان روشنگری بعمل آید  ۲۴۷بیانیه 
  

نظر به اینکه نماینده سازمان مجاهدین دراروپا قبل از تغییر مواضع، با آقای بنی صدر دیداری داشته 
و در مورد مسائل فکری و عملی سازمان با وی  به بحث و گفتگو پرداخته بود و آقای بنی 

او هشدار داده و گفته بود که اگر مسائل ایدئولوژیکی و  صدردرمورد مواضع عقیدتی و فکری شان به
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عقیدتی و نیز روش جهان بینی خود را مورد باز نگری قرار ندهید، این روش، کار شما را به شکست 

آقای بنی صدرقبل و بعد از اعالم  تغییر مواضع، به نظر و مواضع آن ها در بعضی از . منجر می کند
گرفته بود، پاسخ داده و گفته بود که من هم به سازمان و هم به انجمن جا ها که مورد سئوال قرار 

  .گوشزد کرده بودم که این روش به کجا ختم می شود
  

در روز دوم اجالس که آقای بنی صدر آمد، از ایشان سئوال شد که شما گفته اید که من می دانستم که 
از ایشان پرسیده شد . ن این را گفته امم. کار به اینجا ختم می شود؟ آقای بنی صدر جواب داد آری

حال که شما می دانستید و چنین وضعی را پیش بینی می کردید، اوالÎ از کجا فهمیدید و ثانیًا چرا 
  اتحادیه را در جریان امر قرار ندادید؟ 

آقای بنی صدر پاسخ داد که فالن شخص که نماینده سازمان در اروپا بوده و خودش هم چپ بوده و ما 
را نمی دانستیم، درپاریس به دیدن من آمد و با من در رابطه با مسائل فکری و عقیدتی و روش  آن

از خالل گفتگو متوجه شدم که روشی را که بکار . شناخت و جهان بینی به بحث و گفتگو پرداخت
کرد که به من بقبوالند که روش  او کوشش می. گرفته اند، روش اسالمی نیست و مارکسیستی است

من سعی کردم که او را . می مارکسیستی را در امر مبارزه بکار گرفتن، منافاتی با خدا شناسی نداردعل
گاه گردانم دیدم او می گوید چون مبارزه مسلحانه روش صحیح . به روش غلطی که برگزیده اند، آ

وش مبارزه در ایران امروز است و پیشبرد این امربدون بکارگیری روش علم مبارزه که همان ر
مارکسیستی است امکان پذیر نیست، پی بردم که اینان در خارج از کشور در صدد کسب هژمونی و 

این بود که خطری را که متوجه کل جنبش ایران و سازمان مجاهدین بود به او . غلبه بر همه هستند
  .گوشزد کردم

  
ئول ارتباطات فرستادم صفحه برای اتحادیه نوشته و برای مس ۶- ۷بعد از این جریان، نامه مفصل در 

و ماوقع را گزارش کردم و روشی که مجاهدین برگزیده و بکار گرفته اند که روش اسالمی نیست و 
اگر خود را تصحیح نکنند، خطر تالشی در بردارد و عالوه بر آن برای کل جنبش ایران و خودشان نیز 

وشش و عریان  میکند و در معرض مضر خواهد بود و این روش در جامعه مسلمان ایران آن ها را بی پ
  .دید سریع پلیس امنیتی قرار میدهد، همه را درنامه برای اتحادیه توضیح دادم

آنچه آقای بنی صدر می گوید درست است و آیا نامه ای : بالفاصله جمع از مسئول ارتباطات پرسید
اطات خارجی بود، در این رابطه برای شما فرستاده است؟ آقای مسعود کریم نیا که مسئول ارتب

صفحه برای من ارسال گردیده است،  ۶-۷آقای بنی صدر درست می گوید و نامه ای در : جواب داد
اما من آن نامه را تا امروز با دیگر اعضاء هیئت مدیره مطرح نکرده و دراختیار آنان قرار نداده ام و 

  .کسی غیر از من، از نامه آقای بنی صدر به اتحادیه خبر نداشته است
  

بعد ازبرگزاری جلسه مشاورین که در آن بعضی از حرفهای مطرح شده در مورد آقای بنی صدر و 
بویژه مسائل مربوط به مجاهدین و اهدافی را که در اتحادیه تعقیب می کرده اند، بحث و بررسی شد 
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انجمن و بسیاری از مسائل گذشته روشن گردید، روزی من از وپرتال به کرفلد برای شرکت در جلسه 

دوستان از اختالفات . دوستم آقای ناطقی نیز با دوستان انجمن بود. و دیداربا دوستان به آن شهر رفتم
بعد از آن . درون اتحادیه سخن به میان آوردند و هر کسی حرفی زد و من ساکت همه را گوش کردم

جلسه مشاورین بحث و من بعضی از مسائلی را که در . آقای ناطقی نظر مرا در موارد ذکر شده پرسید
مدتی . روشن شده بود، در حضور جمع عنوان کردم و بعد از آن کسی سئوال و یا حرفی مطرح نکرد

به  ۲۸/۱۲/۷۶بعد، در رابطه با آنشب و آقای بنی صدر و مجاهدین از آقای ناطقی نامه ای بتاریخ 
  :شرح زیر بدستم رسید

  
  بنام خدا

  
  .م، امید است خوب و سالمت باشی و نیز پیروزبرادر عزیز    محمد جان پس از سال" 

غرض از نوشتن این مختصر، توضیح و انتقادی بود که چند روز پیش وقتی در کرفلد بودی بر تو 
داشتم که متأسفانه فرصتی نشد خصوصًا فضولی کنم و انتقادم را بگویم و لذا خواهی بخشید و از 

  .خاطر جمعطرفی جنبۀ سازندگی آن در نظرم بود که آنهم ب
عرض بحضورت من فکر می کنم طرح بعضی از مسائل برای بعضی افراد، احتمال این را دارد که 
بخاطر نداشتن ظرفیت و جنبۀ الزم برای شنیدنش، مسئله را بدتر و پیچیده تر و جمعی را تدریجاً 

است ولی وظیفه اصلی م) کلی(البته حقایق و شناساندن چهره ها در پدیده . دچار سرگیجه بکند
شما معتقدی . معتقد باید باشیم که درغیر وقتش و با توجه نکردن به مکانش، کاری بیهوده کرده ایم

دالیل برای خودت . با منافقین در تماس است و همکاری می کند. ) مهدی سردانی ن( که مهدی 
ی و یا امثال مکفی است ولی منی که از جریان بی اطالعم، چگونه و به چه چیز استناد کنم که مهد

او، با سازمانی زیر زمینی، مسلحانه منافقین و دشمن خلق و ضربه زننده به انقالب، در تماس و 
  .همکاری است؟

البته کاری ندارم که هست یا نه، وارد این بحث نمی شوم که جای دیگری دارد ولی حرف من طرح 
مثال . هتر بود که طرح نمی شداز نظر من ب...) منظورم همان شب خونه( مسئله است در جمعی که 

پس از کثافت کاریهای کریم نیا، با کسانی که در آن سال در کادر : می زنم که روشنتر باشد نظرم
هیئت مدیره بودند که از همین جا مخالفت این دارو دسته با بنی صدر شروع شد و حاال روش 

  شناخت رو بهانۀ این اختالف نظرها میدانند و جلوه می دهند
  .البته نظر منه! ). اقالن دانندع( 

مسائلی در سطح اتحادیه رو شد و سهل انگاری و کم اهمیت دادن به مسئله توسط مثال� مشاورین تا به 
امروز مسئله را گشترش داده و گوشه ای از این برنامه را در سمینار تشکیالتی اخیر دیدیم که حقایق 

و طرح این جریانات، افکار افراد اتحادیه را . شد در نهایت بخاطر درستی اش بر مردم روشن خواهد
مثال� در واحد خود ما نیز این جریان شدیدًا بر روی . تا حدودی دچار ابهام کرده بود و کرده است

بطوریکه به همه بچه های اتحادیه بدبین شده بودند و لذا سعی ما تا . بعضی از افراد تأثیر گذاشته بود
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نمود و در این راه نیز خود مقصرین هم عملشان بما کمک میکرد برای  حدودی این طرز فکر را پاک

روشن کردن قضیه ها و این سعی نیز امروز هم دنبال میشود و خالصه حرفم در اینجا بود که بهتر 
است مسائلی که در کنار مسائل قبل بود، یا اینگونه مطرح نشود و یا اگر میشود، دالیل کافی آورده 

  .حرفی را قبول نکنند! وش بسته که عادت بعضی ها ست شود تا چشم  و گ
و اما پیشنهادم این است که اگر شما معتقدی که مهدی با منافقین سرو کار دارد، با هیئت مدیره 
اتحادیه مسئله را مطرح کن و دالیل خودت را عنوان کن تا از طریق هیئت مدیره، این مسئله اقدام 

این بخاطر خود شماست و وظیفه شما که ...... گفت که فالنی منافقهشود که دیگه فردا نگن که فالنی 
  .در رابطه با جمع اتحادیه با کادر رهبریش این عمل صورت بگیرد

که مسائل تشکیالتی جمعی را در هر جمعی ضرورت طرحش : پس خالصه انتقاد با توضیحات فوق
  . !نمیرود که اگر تشکیالت است، پس باید برخورد تشکیالتی نمود

  
  .امیدوارم که توانسته باشم با نقص بسیار زبانم، آنچه را که باید گفته باشم، آورده باشم

  .در پایان برایت از خداوند سالمتی و پیروزی آرزو می نمایم 
پیوست سند شماره "   (  ۲۸/۱۲/۱۹۷۶به خانم سالم برسانید                            حقیر امیر      

۵۰ (  
  
  
  
  
  :برایش ارسال کردم۱۹ ۱/۷۷/ ۱۹سخ به نامه دوستم آقای امیر ناطقی، نامه زیر را بتاریخ در پا 

  
  بنام خدا

برادر عزیز امیر جان  پس از سالم و احوالپرسی امید است که حالت خوب باشد و در کارهایت " 
ت تفصیل مطلب را میگذارم برای یک وق. ترا دریافت کردم ۲۸/۱۲/۷۶نامه مورخ . موفق باشی

دیگری که همه باشیم و امکان باشد اگر انتقادی داشته باشی و حق باشد، با بحث خالق روشن شود و 
  :اینک باختصار به اطالعت میرسانم

گوش می کنند ) قول ها را( قرآن می گوید بشارت بده به بندگان صالح من، آن کسانی که حرف ها را 
  .و بهترین آن را انتخاب می کنند

رای اینکه مهمترین امر که تا بحال بعلت اجرا نشدن آن گرفتایهای زیادی ببار آورده و پس بنابراین ب
می آورد، برای اجرای این مهم قرآن اوالÎ باید امکان باشد برای همه تا حرفهای خود را بزنند آنهم در 

من اینطور تا جمع امکان انتخاب بهترین را داشته باشد و تا بحال ینظر . جمع، نه برای دو سه نفری
برای مثال بچندتای آن . نبوده است و موارد زیادی در دست است که این امکان وجود نداشته است

آن . برادری از انجمن پاریس مدتها قبل رفته بود بیرون و حاال گویا او را باز آورده اند: اکتفا می کنم
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در . علوم نیست برای چه آمدروز که بیرون رفت، معلوم نشد که برای چه رفت و امروز که آمد نیز م

بوخوم برادر و خواهری رفت معلوم نشد برای چه رفت و حاال اگر بیاید معلوم نیست برای چه می 
  .آیند

 - و یا در کمیته تحقیق بطوریکه من اطالع دارم، مدتها قبل از نشست گذشته، قرار گذاشته اند که آ
نجا مسائل پخته شود و بعد در سمینار موسوی در جمع کوچک باصطالح محققین حاضر شود و در آ

حاال تا بحال تو بپرس چند دفعه او شرکت کرده و اصال� در خود کمیته تا بحال . آموزشی مطرح شود
  چه کارهائی شده است؟

شما تازه از جلسه بوخوم برگشته بودی و خودت عنوان کردی، باز از تو سئوال : و اما در مورد آنشب
س چیست؟ من در  - د از مدتی از من پرسیدید که نظرت نسبت به مهدیبع. شد که چه حرفها بود

پاسخ گفتم که اگر اوالÎ شما جمعی گذاشتید برای این کار، آن هم نه فقط چند نفر هیئت مدیره، بلکه 
تمام کسانیکه بعناوینی این حرفها را شنیده و گفته اند باشد، نظرم را خواهم گفت و بعد اضافه کردم 

 ۳۰یعنی زمانی که هما هیئت مدیره بود، جلسه ای تشکیل داد که حدود بیش از ( ذشته که سه سال گ
من چندتائی از آن حرفها را که همه شنیده بودند در جلسه مشاورین بازگو . نفر و خیلی حرفها زده شد

که شما در نامه ات بمن نسبت میدهی که من معتقدم . کردم و اینها را که من گفتم اکثرًا می دانند
خیر من چنین نگفتم و من هنوز کارتی از او ندیده ام که قضاوت کنم ولی . سردانی جزء منافقین است

من . می گویند که مثال� شخصی در بوخوم، اخیرًا فاش شده است که با آنها بوده و موافق آنهاست
قط حاضرم حرفها را ف. خیلی حرف دارم ولی نه حرفی که تو ظاهرًا  از حرف من برداشت کرده ای

در جمع مطرح کنم  و بهتر می بود اگر تو انتقادی از حرفی داشتی همان شب مطرح کنی که روشن 
  .شود و اذهان آنهائیکه آنجا بودند نیز

و اما در مورد اختالف با بنی صدر، تا جائی که من اطالع دارم و واقعیت عینی شاهد آن است، از 
عد از سمینار حکومت اسالمی و اقتصاد، در سمینار درست ب. قبل از کریم نیا  شروع شده بود

وحتی فاکت هست قبل از آن، که ... طباطبائی و - یعنی زمان خود هما. تحقیقی و آموزشی سال بعد
منتها در زمان کریم نیا، این اختالفات ... او سیاسی است و نباید شرکت کند و از این قبیل مسائل

  .من زده شدتبلور پیدا کرد و او و بوسیله او دا
. من تا بحال کارم نشان داده است که دنباله رو این و آن نیستم، هر روز هم موضع عوض نمی کنم

و این را هم بدان اوالÎ مسئله، مسئله هیئت . فقط دنبال حق هستم و حرف حق از هر کسیکه زده شود
ست حل بشود، تا بحال مدیره نیست بلکه تمام اتحادیه است و ثانیًا اگر وسیله هیئت مدیره میتوان

. هر هیئت مدیره ایکه میآید خودش یک سری مسائل تازه به مسائل گذشته وارد میکند. شده بود
شما حاضر شوید و . علتش هم اینست که حاضر نمی شوند در یک جمعی تمام مسائل را رو کنند

ام که باعث سال در اتحادیه دیده  ۷- ۸جمع را تشکیل بدهید، من بسهم خود آنچه را در ظرف 
اختالف شده، خواهم گفت و آن جمع است که تشخیص میدهد سره را از ناسره و اینکه هر دفعه، 
برای طرح هر مسئله ای، چوب تشکیالت را بسر این و آن بزنند، چیزی جز این نیست که از روشن 

جمع اصال� تشکیالت برای این است که امکان بدهد مسائل جمع در . شدن مسئله خودداری شود
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نه !) و اینهم چماق دیگری است برای جلوگیری از حرف حق گویا( مطرح شود و راه حل پیدا شود 

خوبی اینجاست که راه می افتند با این در یک شهری یک . جمعهای دو سه نفری و بعضی اوقات
این قبیل راه حلها جز از بین بردن، . نوعی حرف می زنند و آن دیگری نوعی دیگر و حرف دیگر

  . یزی در بر نداردچ
  

امید است که همه بتوحید دست زنیم و از . خداوند انسان را جمع آفرید و جمع را فعال و نسبی آفرید
شما از طرف من وکیل، به این هیئت مدیره سال گذشته و امسال بگو . این مهلکه ها نجات یابیم

شد ولی بعدًا اثری از آن را حتی سال گذشته پیشنهاد کردم و قبول . کاری واگذار کردن و نکردم؟
ندیدم و خوب توجه داری که تو در آنشب خودت بودی که از من خواستی نظرم را بگویم و من از 

با وجود آن تمام حرفهائی را که آنشب گفتم در جلسات مشاورین . پیش خودم، قبال� چیزی نگفتم
  .نفری مطرح شده بود ۳۰حدود 

و حرفهای این و آن دقت کنی و بیخود و بی جهت دنباله رو  امید است که بیش از اینها به مسائل
البته آن دقت را در تو می بینم و فقط . حرف این و آن نباشی که خدای نکرده بعدًا پشیمان شوی

  .بعنوان تذکر این مطلب را نوشتم
  

  ) ۵۱پیوست سند شماره  "    ( ۱۹ ۱۹/۱/۷۷قربانت   محمد    
  
  
  

همانطوریکه قبال� مطالبی آمد، با تعدادی از دوستان و  دودن اختالفات،در رابطه با امر وحدت و ز
عالقه مندان به اتحادیه از جمله آقای ناطقی، مکاتبات چندی انجام شد که عالوه بر رد و بدل شدن 

در رابطه با مسائل مطروحه، به شرح زیراز ۱۹۷۷/ ۲۴/۱نامه هائی که قبال� آمده است، نامه ای بتاریخ 
  :طقی دریافت کردمآقای نا

  
خدائی که به انسان آزادی و اختیار داد، که بیندیشد و اختیار کند و بسازد که او   - بنام خدا "  

  .خلیفه اوست در زمین
نامه ات رسید و از . برادر عزیز محمد جان    سالم گرم مرا بپذیر   انشاءالÆه که خوبی و سالمت 

بته از نوشتن این نامه نمی خواهم به تمام نکات نامه ات ال. اینکه لطف کردی و پاسخ دادی ممنونم
  .اشاره کنم ولی چند نکته اش قابل عرض بود

نکته ای که در ابتدا حائز اهمیت است و قابل توضیح، این است که نوشته ای من نسبت داده ام که 
مسائل بگونه ای  در نامه قبلی نوشتم که طرح کردن این فرم. شما می گوئی که فالنی با منافقین است

جمله به این صورت بود که نوشتم توضیح بیشتر . نشود که بگویند فالنی گفته، فالنی با منافقین است
  .نمی دهم چون از حدود نامه خارج است
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نوشته ای هر هیئت مدیره که می آید، خودش یک سری مسائل تازه به مسائل گذشته : نکته دیگر

م باشد، بلکه ما بسیار شدید تر از  -فعال� قابل تذکره که این نه ه تا همین جای مطلب . اضافه می کند
می اندازیم ) با مسائل خودش ۰(م  - او ادامه دهندۀ حمل مسائلیم و خود بوجود می آوریم ودومش ه

  .حمال این مسائل است نسل به نسل.) منظور هیئت مدیره اتحادیه است ن(م –و بدینترتیب ه 
مطلب من در . که نیست بلکه حفظ نظامش باعث تفرقه ها نخواهد شدمسئله تشکیالت، نه چوب 

نامه قبل این بود که بعضی افراد، کشش و جنبه شنیدن همۀ مسائل رو ندارند، گفتن بعضی از مسائل 
من به روش این و آن کار ندارم . برای این افراد حاصلی جز از بین رفتن این نیروها نخواهد داشت

منهم به . ی را معتقدم و نه بخاطر پوشانیدن حقایق بلکه اجرای صحیح آنولی حفظ نظام سازمان
امید است که به مسئله حیاتی و .  حرف شما معتقدم که باید مسائل را در جمع مطرح کرد و باید

واقعی و حقیقی خود بعنوان یک مسلمان که در حال شدنیم، پی ببریم که نقشمان در این شرایط 
انشاءالÆه در برخوردهای بعدی در صورت امکان، نزدیکتر گفتگو خواهیم  .چیست و چه باید باشد

  .  نمود
  

  ) ۵۲پیوست سند شماره  "   ( ۱۹ ۲۴/۱/۷۷قربانت امیر        –موفق باشی 
  
  
  

  :در  پاسخ به  نامه فوق نکاتی را بدوستم یاد آور شدم
  
  بنام خدا" 

، تو ۲۵/۱/۷۷نامه مورخ . رهایت موفق باشیکه حالت خوب باشد و در کا امیر جان سالم  امید است
در نامه اخیرت به سه مسئله مهم اشاره کرده . را دریافت کردم و از تذکرات تو ممنون و متشکرشدم

چون سه مطلب تو روشنی و وضوح الزم را . م و روش این و آن –تشکیالت، مسائل تازه  ه : بودی
قبلم بوجود نیاید، نیز روشن کردن بعضی مسائل  نداشت و برای اینکه برداشت نادرستی از حرفهای

در ذیل بشرح مطلب می پردازم تا بر اثر ناروشنی مفاهیم و مطالب در دست انداز . را ضرور میدانم
  :ابهام قرار نگیریم

مسئله هیئتِ مدیره نیست : اگر به نامه قبلم توجه کرده باشی مالحظه خواهی کرد که گفته بودم - الف 
م  امامت جمع را بعهده دارد  –چون ه ( تمام اتحادیه است و اینهم طبیعی است که اگر  بلکه مسئله* 
م اقدام به از بین بردن مسائل نادرست و دست و پاگیر و تار عنکبوتی نکرده و خواه ناخواه  –، ه ) 

  .یکسری مسائل جدید بمسائل گذشته اضافه خواهی کرد
در انتقال این مسائل شریکند ولی سئوال اینجاست که چرا قبول دارم که همه . راهم قبول دارم این

  اینجوری است؟ 
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و اگر بنا بود مسائل و امرها انتقال پیدا نکنند و به نسلها منتقل نگردند، هم اکنون ما بعنوان ( 

  ).مسلمان شیعی هیچ نداشتیم 
ارد، چرا در رفع آن از و اگر قبول داریم که این مسائل و امر های دست و پا گیر تار عنکبوتی وجود د

میگفت اتحادیه شده است یک باطالق که هر " راه صحیح کوشش نمی کنیم؟ بقول یکی از برادران، 
آیا در این راه کوشیده ایم که علت را از بین ." کسی در آن می آید، در باطالق گرفتار و غرق می شود

  ببریم؟
به ). و هنوز هم می کوشم ( نا امید نیستم من بسهم خود بارها کوشیدم، گرچه مؤثر واقع نشد ولی 

خیلی ها پیشنهاد کردم که همگی بکوشیم تا این اختالفات را که مایه ماندن شده است از رفتن، از 
این مسائل بما ربطی ندارد و نباید آن را به آیندگان انتقال : میدانی بعضیها چه گفتند؟. بین ببریم

که مجرد به مسائل  طبیعی است کسی( و کار ما نیست  بعضی گفتند که ما را حق نیست.  دهیم
ولی اسالمی ( این حرفها ظاهرًا فریباست که نباید انتقال دهیم ). بنگرد، این جوابها را خواهد داد 

نیست، بلکه ضد اسالم است چون در همین مسائل اگر قرار باشد منتقل نشود،حق هایی ناحق خواهد 
علم می گوید، خود انتقال داده . ) ر های قبلی اضافه خواهد شدشد و سانسور های دیگر بر سانسو

اگر قرار بود بدون از بین رفتن علت، معلول از بین برود، همانطوریکه در باال گفتم ما تا . می شود
راه از بین بردن معلول، توجه اساسی به علت آنست و از بین بردن درست آن . بحال هیچ نداشتیم

که می بینیم در جمع ما بعد از  اینست. بین رفت معلول خود از بین میرود وقتی علت از. علتهاست
ا گذشت چند سال، مسائل خیلی بیشتر شده است و اگر روزی فقط برای عده ای معدود این حرفه

روش . و اگر از راه صحیح حل نشود، قطعًا فردا بدتر خواهد شد وجود داشت، امروز برای همه است
فقط ممکن است . تا عوامل موجده امری، پابرجاست، آن امر نیز پابرجاست :علمی توحید می گوید

  .به بیان دیگر تا علت از بین نرود، معلول از بین نخواهد رفت. شکل آن عوض شود
. قصدم این نیست که در بحث تشکیالت و اینکه چگونه پدیده ایست و یا باید باشد وارد شوم - ب

تو قبول دارم ولی اینرا قبول ندارم که تشکیالت بشود چماق که من هم حفظ نظام تشکیالتی را مثل 
خوب نمی شود . برد هر حرفی را زدی، بگویند این فالن و بهمان می کند و تشکیالت را از بین می

رود؟ اینها را کسانی می گویند  سئوال کرد؟ این چه تشکیالتی است که با زدن چندتا حرف از بین می
یق برای همه روشن شود و االÎ روشن شدن حقایق، چه مغایرتی با تشکیالت که به نفعشان نیست حقا

خوب وقتی پدیده تشکیالت چماق شد، مطلق شد، امکان این از بین میرود . و از بین رفتنش دارد؟
که به خود آئیم و ببینیم وظیفه این تشکیالت چیست و متناسب با وظیفه اش تشکیالت چه روابطی 

  باید داشته باشد؟ 
. وقتی اینها را ندیدیم، یکدفعه بخود می آئیم که خدای نکرده چیزی نمانده جز همان پوسته تشکیالت

آنها که بر اساس زد و بند بود، . این کنفدراسیون و سازمانهای دیگر، باید برای ما درس عبرتی باشد( 
اربدتر بر سرمان می ما که بر اساس عقیده ایم، اگر درست نرفتیم صد ب. دیدیم که چه بر سرشان آمد

برای . ) آید و من هشدار می دهم که چیزی نمانده است که بر سر ما هم برود، آنچه بر دیگران رفت
اینکه فکر کنی، هم اکنون از ایران خبر رسیده است که اتحادیه بعد از منافقین تا بحال وضع روشنی 
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ده است با وجودیکه آن مسئله عید فطر دلیل آنهم اینکه آقا ایندفعه پیام به کنگره ندا. نداشته است

خوب ما یکدفعه از خودمان سئوال کردیم که چرا ایندفعه . آقا، در ایران بطور وسیع پخش شده است
تو خودت مقابله کن تمام نامه ها و پیام های قبلی آقا را به اتحادیه با پیام . آقا روابطش را تغییر داد؟

  .اخیرش، تفاوت از زمین تا آسمانست
خوب برادر ". به روش این و آن کاری نداری و حفظ نظام تشکیالتی را معتقدی " نوشته ای که  - ج

عزیزم این نظام سازمانی را کی بوجود میآورد؟  آیا روش این و آن نیست؟، صرفنظر از درست و یا 
ه باشی نادرست بودن آن و آیا بنا نیست تو بعنوان یک مسلمان فعال نسبی بروش این و آن کار داشت

تا بتوانی سره را از ناسره تشخیص دهی و بعد از تشخیص، دنبال روش درست و صحیح و حق را 
  بگیری؟  

این بود خالصه ای در مورد سه موضوع باال و اما برادرم نمی دانم چطور به این مسائل می نگری، 
ولی بدان که ." اب کندخدا به انسان آزادی و اختیار داد که بیندیشد و انتخ" همانطور که گفته ای 

حرفهای . من صریح و قاطع مسائل را می گویم و در راه عقیده، کوچکترین مصالحه ای نخواهم کرد
زیادی پشت سر من تا بحال در طول ایام  زده اند و اینکه بعد هم در باره ام چه می گویند باک ندارم، 

در راه عقیده نکرده ام و از ... و ولی خوشحالم که تا بحال مسامحه کاری، چشم پوشی، دوست بازی
استعدادم هم کمتر از دیگران نباید .  بگذار هر چه می خواهند بگویند. گفتن حرف حق هم باکی ندارم

ولی چرا مغضوبم و رانده، علت آنستکه نخواسته ام در بعضی چیزها، چشم پوشی کنم و دنباله . باشد
شدن و پیشآهنگ شدن بکوشیم و این مغایر است با رو باشم چون معتقدم که باید همه در راه امام 

ابتکار، خالقیت و امامت و بدین لحاظ است که وقتی حرف از برلین میآید، میگویند فعال� کسی 
با وجودی که می دانند که حتی من بکنار یکی از برادران عضو اتحادیه و فعالین اطریش در . نیست

  .همه می دانند آنجاست و فعالیت او راهم در اطریش و آنجا
ساله در اتحادیه، حقی را ضایع نکرده ام و باعث ضایع شدن  ۷- ۸خدای را شکر که در این دوران 
  .خداوند همه را براه مستقیم هدایت فرماید. حقی تا آنجاکه فهمیده ام نشده ام

  " ۳۰/۱/۷۷برادرت محمد   
نفر  ۳دیه شرکت دارند، نه فقط آن منظورم گروهی است که به نحوی از انحاء در امر رهبری اتحا - * 

  .نفر ۵و یا 
  ) ۵۳پیوست سند شماره (
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  بعد از اعالم تغییرمواضع
  
، معلوم شد که هدف از آن "بیانیه اعالم تغییر مواضع ایدئولوژیک "صفحه ای  ۲۴۰با انتشار کتاب  

منظور بوده که در  همه فشار بر اتحادیه، کشاندن آن به درون کنفدراسیون و متالشی کردن آن بدین
موقع اعالم تغییر مواضع ایدئولوژیک جمع و یا سازمانی که با آنان به مخالفت برخیزد و عملشان را 

چند نفری که در درون اتحادیه آن خط را تعقیب می کردند، موقتاً . افشا کند وجود نداشته باشد
. ادیه خط خود را تعقیب می کردندولی از طریق دوستان و عوامل خود، در اتح. اتحادیه را ترک کردند

  .اما چون دستشان رو شده بود، چندان توفیقی نداشتند
، قرآن، اسالم، مبارزین اسالمی از سید جمال تا "بیانیه اعالم تغییر مواضع ایدئولوژیک " کتاب 

: لهطالقانی، بازرگان و نهضت آزادی، همه را هدف تیر کینه خود قرار داده و اتهامات مختلفی از جم
اتحادیه از یکطرف سعی کرد که اثر این . به آنان وارد کرده بود...ارتجاع، بورژوا، واپسگرا، ضد علم و

عمل را با کار توضیحی در بین اعضای خود به حد اقل ممکن برساند و از طرف دیگر پاسخی برای 
  . آن بیانیه تهیه کرده، آن را در معرض افکار عمومی قرار دهد

لبنان و اتحادیه، از آقای بنی صدر خواستند که پاسخی برای بیانیه اعالم تغییر  از ایران، نجف،
زور علیه عقیده " ایشان هم این خواست عمومی را اجابت کرد و کتاب . مواضع ایدئولوژیک بنویسد

را که پاسخ دندانشکنی به آن بود تهیه کرده و برای انتشار بوسیله اتحادیه برای آقای صادق " 
قبل از انتشار من از آقای بنی صدر خواستم که نسخه ای از کتاب را برای . ی فرستاده بودطباطبائ

  :  از جمله  پاسخ داند که ۵۵مهر ماه  ۷ایشان طی نامه ای در بتاریخ . مطالعه برایم بفرستد
جواب بیانیه نزد آقای صادق طباطبائی است دست اینجانب به ایشان نمی رسد هر چه تلفن می "

 ) ۵۴پیوست سند شماره    ."  (واب نمی دهد اگر خود می توانید از ایشان بگیریدکنم ج
  
با آقای طباطبائی تماس گرفتم و از ایشان خواستم که نسخه ای از آن را برایم بفرستد، به من گفت،  

بنابراین صبر کن به زودی چاپ . مقدمات کار فراهم شده و در آینده نزدیکی آن را منتشر می کنیم
با مسئولین اتحادیه تماس . مدتی گذشت و از انتشار آن خبری نشد. ده اش را دریافت می کنیش

گرفتم و پرسیدم که چرا جواب بیانیه را که یک مطلب ضروری در این زمان است و قرار بوده 
 اتحادیه منتشر کند، آن را منتشر نمی کنید؟ پاسخ داده شد که قرار براین گذاشته شده است که آن را

آنچه را که در این باره شنیده بودم به آقای بنی صدر . آقای قطب زاده بنام نهضت آزادی منتشر کند
  :جواب دادند ۵۶اردیبهشت  ۲۹ایشان در نامه ای بتاریخ . نوشتم و جریان کار را پرسیدم

  
م و زیاد در باره مطلبی که در باره بیانیه نوشته شده بود باید عرض کنم، مطالبی که شنیده اید ک" 

گفتم قرار است که آقایان در بیاورند، آنها هم گفتند خودمان آنها . تلفن کردند مطلب را خواستند: دارد
. با قطب هم گفتگو کرده بودند. بفاصله یک هفته ماشین شد. گفتم عیب ندارد. را راضی می کنیم
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بعد باز نمیدانم . ًا پیش نیامدبنابراین اشکال از آن جهت ابد. گفتند که هر طور فالنی می گوید بکنید

بنام اتحادیه در بیاورند، مدتی ماند خبری . چه فعل و انفعال داخلی صورت گرفت که منصرف شدند
تلفن کردم، گفتند قطب گفته است صبر کنید جواب مجاهد ها را هم بنویسیم با هم یکجا در . نشد

بیاید و باالخره قرار شد در انتشارات با قطب صحبت شد قرار شد همان مطلب جداگانه در . بیاورید
خداوند کمی به همه این آقایان، عقل و انصاف و بی غرضی و مرضی بدهد . مدرس دربیاید

  )۵۵پیوست سند شماره   (      ۲۹/۲/۵۶."  انشاءالÆه
  

در آنجا با آقای بنی صدر دیدار و . فکر کنم در اوایل خرداد برای دیدار دوستان به پاریس سفر کردم
در رابطه با مسائل مختلف و از جمله کتاب زورعلیه عقیده که تا بحال منتشر نشده است، گفتگو 

بعد با آقایان . در این رابطه گفتند، همانطور که می دانید قرار بود اتحادیه آن را منتشر کند. کردم
ت مدرس در اتحادیه تماس می گیرند و قرارمی گذارند که آقایان نهضت آزادی آن را بنام انتشار

بعد . نسخه ای از آن را برای مطالعه و اظهار نظر، به آمریکا برای آقای دکتر یزدی فرستادم. بیاورند
از مدتی ایشان نسخه را که خود اصالح کرده بود پس فرستاد و گفته بود که مطالب مشخص شده را 

  .حذف و اصالح کنید تا چاپ شود
حاال . و در دفاع از آقایان و نهضت آزادی آن را نوشتم من همه دشمنی ها و خطر را به جان خریدم

می بینم که تمام مطالب که خط و ربط آن را مشخص می کند و معلوم می شود که این مطلب بر چه 
نه من چنین کاری . اساس و پایه ای نوشته شده و احیانًا چه کسی آن را نوشته است، باید حذف شود

بعد از این . اتحادیه هم خواست بکند نخواست نکند. استند نکنندخواستند چاپ کنند و نخو. نمیکنم
مالحظه : توضیحات، نسخه ای را که آقای دکتریزدی حاشیه زده بود را آورد و به من داد و گفت

نسخه را ورق زدم و حواشی و توضیحات آقای دکتر یزدی و مطالبی را که می باید تغییر !. بفرمائید
  . رای تغییر و حذف خط کشیده بود را از نظر گذراندمپیدا می کرد و زیرشان، ب

  
بعد از بازگشت از پاریس، با مسئولین اتحادیه تماس گرفتم و جریان را برایشان توضیح دادم و 
افزودم یا آن ها، آن را چاپ کنند و یا اگر مایل به چاپ آن نیستند، بهتر است همانطور که اول قرار 

د، حاال هم آن را چاپ و بنام خودش منتشر کند که سر انجام در خرداد بود، اتحادیه آن را منتشر کن
درهمین جا الزم است که در این رابطه توضیحی به . انتشارات مدرس آن را منتشر کرد ۱۳۵۶ماه 

  :مطلب فوق اضافه کنم
پس از یایان اعتصاب غذای اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان با روحانیان خارج از کشور در 

، برای حل مسائلی که در حین اعتصاب ۱۳۵۶مهرماه  ۱۶لیسای سنت مری، در پاریس در تاریخ ک
غذا پیش آمد وحل اختالفات قبل، جلسه ای از سران اتحادیه و دیگران در منزل آقای بنی صدر 

صادق : شرکت کنندگان در این جلسه، کسانی که به یادم مانده عبارتند آز آقایان. تشکیل شد
، مهدی نواب، همایون یاقوت فام، کریم خدا پناهی، ابراهیم درازگیسو، محمد منتظری، طباطبائی

  ... ، حسن حبیبی، صادق قطب زاده،  اینجانب محمد جعفری و)مهندس غرضی (حیدری 
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در حین اعتصاب غذا، بین اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان وروحانیون مبارز خارج از کشور به  

منتظری بر سر گذاشتن میز کتاب دانشجویان مسلمان که در آمریکا از  رهبری آقای محمد
سازمان مجاهدین، جدا شده " اعالم تغییر مواضع ایدئولوژیک " کنفدراسیون بعد از انتشار کتاب 

بودند و دراروپا کوشش داشتند که دکان دیگری در مقابل اتحادیه باز کنند، اختالف بوجود آمد و 
جدا شوند و هر کدام در گوشه ای از کلیسا، جداگانه به اعتصاب غذا ادامه  نزدیک بود که از هم

  .بدهند
در این رابطه آقای بنی صدر وارد عمل شد و با آنان به گفتگو پرداخت و به آنان گوشزد کرد که این 

  :جدائی در اینجا خسارت زیادی برای مبارزین و انقالب در بر دارد
روزنامه ها تیتر می کنند و می گویند، ای مردم کسانی که قادر نیستند به مجرد جدائی شما از هم،  - ۱

  .یک اعتصاب غذا را با هم به سرانجام برسانند، چگونه می خواهند کشور ایران را اداره کنند؟
اینها بر سر هیچ وپوچ، هنوز به جائی نرسیده با هم دعوا دارند، وای به روزی که به قدرت  - ۲

 .  برسند
ه مدعی انقالب و آزادی و عدالت هستند، یک عده مرتجع عقب افتاده هستند و نمی توانند اینها ک - ۳

یک کار ساده را با هم مدیریت کنند، چطور انتظار دارید که از حقوق ملت و آزادی دفاع و از آن 
 حراست کنند؟

اعتصاب غذا به مردم بیائید و مخالفین شاه را تماشا کنید که چه تیپ آدمهائی هستند که در یک  - ۴
 .سر و کول هم می زنند

ما در طول مبارزه در این کشور آبروئی بهم زده ایم و شما با این عملتان آبروی این همه سال را بر  - ۵
 .و نه تنها خود، بلکه ما را هم در افکار عمومی اینجا بی آبرو می کنید. باد می دهید

 ....و - ۶
م کرده اید، و این دفعه نیز بدون اینکه با ما مشورت بکنید با وجودی که هر دو دسته بارها به من ظل

به شما . تا همه وسائل مورد نیاز چنین عملی فراهم شود، ما را در مقابل عمل انجام شده قرار داده اید
توصیه می کنم و می گویم، به صالح همه است که  تا پایان اعتصاب غذا همانطور که ابتدا شروع کرده 

ید و بعد از آن به حل اختالف بپردازید و با این عمل هم آبروی خود و ما را حفظ کرده اید، با هم باش
  .اید و هم به انقالب خدشه ای وارد نکرده اید وهم درافکارعمومی غرب آبرویتان محفوظ مانده است

  
دند و هر دو دسته به پیشنهاد آقای بنی صدر گوش دادند و تا پایان اعتصاب غذا با هم متحدًا عمل کر

. پس از پایان کار، هماطور که در باال ذکر کردم در منزل آقای بنی صدر برای حل اختالف جمع شدیم
در ابتدای بحث، آقای حبیبی و قطب زاده مطالبی در مورد قضایای گذشته عنوان کردند و سپس 

  :آقای محمد منتظری به سخن پرداخت و قبل از همه عنوان کرد
را " زور علیه عقیده " سیدگی کنیم و ببینیم چه کسانی مانع شدند و کتاب ما باید به این مسئله ر

سانسور کردند و نگذاشتند که به موقع منتشر بشود که اگراین کتاب یکسال قبل منتشر شده بود، 
این بحث آقای منتظری، مقداری جلسه را متشنج کرد وبعد .  جلوی خیلی از انحرافات را می گرفت
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ببار نیاورد  و  ه ای که از جلسه انتظار می رفت،دیگر صحبتهائی کردند و نتیج از آن یکی دو نفر

قرار شد که جلسات د یگری با شرکت همه سران و دست اندر کاران برای حل اختالف تشکیل شود 
که چون انقالب اوج گرفت، همه افکار و نیروها، متوجه پیروزی انقالب بود و از این امر مهم غفلت 

  .بسیاری هم امر وحدت را در حول محور آقای خمینی حاصل شده به حساب می آوردند .ورزیده شد
  

  اتحادیه و اعالم تغییر مواضع
    

در فوق "  بیانیه اعالم تغییر مواضع ایدئولوژیک "نچه در مورد افشای عمل مجاهدین و آعالوه بر 
ود، مسئله تغییر مواضع خ ۵۶، زمستان ۱۹۷۸آمد، اتحادیه تصمیم گرفت که در سمینار ژانويه 

به این علت از واحد ها خواسته شد که هر کس توانائی و . ایدئولوژیک را مورد بررسی قرار دهد
برای قرائت در سمینار "  بیانیه اعالم تغییر مواضع ایدئولوژیک" فرصت دارد، مقاله ای در پاسخ به 

  . تهیه کند
وی این موضوع بحث شد و من آمادگی خودم را آن زمان من در برلین ساکن بودم در جلسه انجمن ر

انجمن برلین هم به مسئولین اتحادیه اطالع داد که  انجمن ما آماده تهیه . برای تهیه مقاله اعالم داشتم
صفحه ای را مورد مطالعه  ۲۴۰" بیانیه "بعد از اطالع، چندین بار با دقت . مقاله برای سمینار است

بعد از آن . اتهامات واهی و تحریف آیات قرآنی آن را فیش کردم قرار دادم و مطالب ضد و نقیض،
مقاله خوبی از کار در آمد و در ابتدا، در جلسه انجمن مورد . کردم" بیانیه"شروع به نوشتن جوابیه 

بعد از آن قرار شد که در سمینار تحقیقی اتحادیه قرائت و مورد بحث و . بحث و بررسی قرار گرفت
   .بررسی قرار بگیرد

  
به هیئت مدیره اعتراض کردم که چرا . در سمینار، از جمله به علت ضیق وقت، مقاله قرائت نگردید

برنامه را جوری تنظیم نکردید که وقت برای قرائت مقاله ای که این همه زحمت برای آن کشیده شده 
د از آن، از آقای بع. کنیم است برسد، پاسخ دادند اشکالی ندارد و ما آن را جداگانه چاپ و منتشر می

. بنی صدر خواستم که اگر وقت دارند، مطلب را برایشان برای اظهار نظر و تصحیح، ارسال کنم
  :پاسخ دادند ۵۶اردیبهشت  ۲۹ایشان درنامه ای بتاریخ 

  ) ۵۵پیوست سند شماره    . " ( مقاله در باره مرتدین را البته ارسال بفرمائید با کمال میل - ۱" 
  

صفحه دست نوشته بود برای آقای بنی صدر فرستادم که ایشان پس  ۷۰- ۸۰ه را که   سپس، عین مقال
  :از حک و اصالح، همراه با نامه زیر برایم ارسال کردند

  
  اما . برادر مبارز گرامی         متنی را که فرستاده بودید به صورتی که مالحظه می کنید درآوردم "   
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  :مالحضات

. که دل به دریا زدید و در مقام روشن کردن بعضی از  شبهه ها برآمدید به شما تبریک می گویم -- ۱
  :اما مالحظات

چند . خودداری کرد بلکه آنرا حذف کرد... در کار علمی حتی المقدور باید از ناسزا و حمله و  - ۲
نه  دوم اینکه خواننده. ضرر دارد یکی اینکه مانع از این می شود که محقق، دنبال دلیل و مدرک برود

و این (رسد که طرف مقابل بر حق بوده است و سوم اینکه  تنها قانع نمی شود بلکه به این نتیجه می
های فرعونی خو  می کند و خود از اسباب  نویسنده و خواننده با همان روش) مهمتر از همه اینهاست
  .از اینرو اینجانب تمام ناسزاها را حذف کردم. ادامه فاشیسم می گردد

اول را دوباره نوشتم که مطلب ناقص ادا نشود و قسمتهای دیگر را به ترتیبی که می بینید قسمت  - ۳
مالحظه می کنید که شرط اول کار . امیدوارم کارهای بعدی شما به کمال نزدیک تر شود. درآوردم

  .بعد تمرین و تمرین و تمرین. علمی، اعتماد به استعداد خویش است
علیه عقیده آمده است، در اینجا حذف کردم و در عوض قسمتهایی را  مطالبی را که در کتاب زور - ۴

  .آید بسط دادم و گمانم این است که متن بسیار خوبی از آب در آمد که در آنجا نمی
اگر ظرف یک هفته ماشین کنید و یک فتوکپی . تا ده روز دیگر یک نفر به سوریه می رود - ۵

 .د ببرند در ایران تکثیر کنندمی خواهن. بفرستید، می توان فرستاد آنجا
معلوم نشد جواب برلین را که . قرار دیدار به اول ژوئیه شد، مطلب قابل عرض دیگری نیست - ۶

  . دعوت کرده اند چه بدهم
  . سالم خانم و اینجانب خدمت سرکار خانم معروض است

  ) ۵۶پیوست سند شماره   (   "، ابوالحسن بنی صدر۱۳۷۷ژوئن  ۶
  
  

، آن ۱۳۵۶در تیرماه "تحول یا توطئه ؟ "ه را برای اتحادیه فرستادم و اتحادیه هم بنام متن اصالح شد
  .  سپس آن متن در ایران و آمریکا به چاپ رسید و دراختیار همگان قرار گرفت. را انتشار داد

  

  اولین سفر به ایران
  

قت امکان یار بود، در اولین قبل تصمیم به ازدواج گرفته و مایل بودم تا هر ونظر به اینکه از سالیان 
اما . از طرف دیگر برای دیدار والدینم خیلی مشتاق بودم که به ایران سفر کنم. فرصت ازدواج کنم

قبل از اینکه درسم را تا مقطعی به پایان نرسانده بودم، نگران بودم که اگر به ایران بروم، ممکن است 
ل از پایان درس، صالح نمی دانستم که به ایران اسمم در لیست ساواک ثبت شده باشد و در نتیجه قب

وقتی درسم تمام شد و در کارخانه بایر، . بروم زیرا در صورت گرفتاری همه چیزاز دست می رفت
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اگر هم مدتی درایران ماندگار شدم . مشغول کار شدم، فکر کردم که ازاین ببعد می توانم به ایران بروم

چون من در مجامع . ایراد نیستیش آمد، دیگرچندان جای ساواک پ و یا مشکلی از نظر سیاسی و
مختلف، فعالیت سیاسی علنی می کردم، حدس می زدم که برای کارهائی که تا بحال من انجام داده 
بودم، حد اکثر یکی دو سال بشتر زندانی نخواهد داشت و در صورت گرفتاری، پیه چند سالی را به 

  .تنم مالیده بودم
  

ش ماهی که در کارخانه کار کردم، مقداری پول پس انداز کردم و از یکماه روی این حساب، ش
در . مرخصی ساالنه استفاده کرده، به قصد ازدواج و دیدار با خانواده و بستگان به ایران سفر کردم

طول یک ماهی که در ایران بودم، از طریق دوستان و بستگان چند نفری را به من معرفی کردند ولی 
یکی دو هفته، مانده به پایان مرخصی، سوار عقب . ر ضیق وقت، امرازدواج سرنگرفتعمال� بخاط

 وقتی راه افتادیم و کمی راه. موتور دوستی شدم که بروم که مهر خروجی را در گذرنامه ام بزنند
مرا . سپکهای چرخ موتور رفت و مچ پای راستم بشدت آسیب دیدا رفتیم، ناگهان مچ پایم به داخل 

بخیه به پایم زدند و گفتند که شانس آورده  ۸یا  ۷ه بیمارستان تجریش بردند و در آنجا سرپائی فورًا ب
  .ای که اگر تاندوم پایت قطع شده بود، یک سانت پایت کوتاه می شد

آن ها بدون توجه به . یک هفته و یا ده روز بعد به بیمارستان برای کشیدن بخیه ها مراجعه کردم
روی مچ پا قرار دارد، همه بخیه ها را یکمرتبه کشیدند و بمن گفتند می توانی راه اینکه تمام وزن بدن 

به پزشک خصوصی مراجعه . یک روز بعد تمام بخیه ها باز شد و شروع به خونریزی کرد. بروی
  . کردم و او نیز کوشش کرد از طریق پنی سیلین از داخل زخم را بهبود بخشد

  
م بوشر، صاحب خانه ام تلفن کردم و ما وقع را برایش توضیح دادم مرخصی ام تمام شده بود، به خان

دو یا سه . و گفتم به کارخانه اطالع بدهد که برایم تصادف پیش آمده و به محض بهبودی، خواهم آمد
نتیجه اینکه تصمیم . هفته پیش این پزشک به مدوا پرداختم و بجای بهبودی، وضع پایم بد ترشد

همه : وقتی به آلمان برگشتم، به پزشکی مراجعه کردم و گفت. آلمان باز گردمگرفتم با همان وضع به 
او خودش از طریق خارجی و یک دو روز در میان، با !. داروهائی را که ایران به تو داده اند، بریز دور

دارو زدن روی زخمها و پانسمان کردن، پایم را بهبود بخشید و او تا زخم ها را دید، گفت، در ایران 
  .اشتباه کرده اند که یکمرتبه تمام بخیه ها را کشیده اند

  
ه با کارخانه سالیکی دو هفته بعد، به سرکارم برگشتم و فکر می کردم که پس از خاتمه قرارداد یک

دراین رابطه با آقای بنی صدر . بایر، به ایران برگردم و یا در آلمان برای ادامه تحصیل و مبارزه بمانم
ان نظرشان این بود که اگر بمانم، ممکن است با کمک هم، اموری را پیش ببریم ایش. مشورت کردم

چند هفته ای مانده به پایان . سرانجام، تصمیم به ماندن در آلمان گرفتم. وازاین نظر شاید بهتر باشد
 قرارداد یکساله، آقای دکتر پاول به من گفت اگر مایل باشی، من می خواهم قراردادت را تمدید کنم و

. به او گفتم که اقامتم تمام می شود و به من دیگر اقامت نمی دهند. شما را به استخدام مجدد در آورم
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اگر به او بگویم که من به . پلیس نوکر ماست. تو غصه اقامت نخور: آقای پاول رو کرد بمن و گفت

او گفتم که نه میخواهم بعد از آن به . ایشان نیاز دارم، صد سال هم که بخواهم، بتو اقامت خواهند داد
اما بدان که بعدًا پشیمان خواهی شد چون . به من جواب داد، هر چه میل شماست. به ایران بر گردم

اما چون تصمیم گرفته . چنین کاری که همه اش تجربه اندوزی وسابقه کاراست، آسان پیدا نمی شود
رلین برای ادامه تحصل و گرفتن اقامت بودم که به ادامه تحصیل و مبارزه بپردازم، قبال� دردانشگاه ب

کارخانه پس از تصفیه حساب با من، گواهینامه پایان کار یکساله و روشهائی را . ثبت نام کرده بودم
که بکار برده و تجربیاتی که بدست آورده بودم برایم صادر کرد و با همه همکاران خدا حافظی کرده، 

  .کارخانه را ترک کردم
  )    ۵۷ پیوست سند شماره(  

  

  دومین سفر به ایران
  

از این . و قتی قراردادم با کارخانه بایر، تمام شد، من هنوز بیش از دو ماه دیگر اقامت داشتم
راهی  ۵۴موقعیت استفاده کردم و مجددًا برای سرو سامان دادن به امر ازدواج، اواخر اسفند ماه 

یکخواه و خانمش که در صدد جستجوی در تهران از طریق دوستم آقای حشمت الÆه ن. تهران شدم
همسری مناسب برایم بودند، با مرحوم حاج صادق تماس گرفتند ونظر به اینکه ایشان با پدرخانم 
آینده ام دوست بود، بوسیله ایشان با همسرم آشنا شدم و قبل از تصمیم قطعی دو مالقات خصوصی 

برگزار گردید و در همان مالقات اول،  با یکدیگر داشتیم که مالقات اول، در منزل خود حاج صادق
مورد پسند من واقع شد و من تصمیم گرفتم در صورتیکه ایشان مایل باشند، ما می توانیم با هم 

  .ازدواج کنیم
در این دو مالقات، همسرم . دومین جلسه مالقات، در منزل آقای اشکان نژاد، پدرخانم برگزار شد 

در این مایه ها از من کرد و اعتقادات و ... الت، آزادی، اسالم وسئوالهائی در مورد نهج البالغه، عد
بعد . من هم تا جائی که اطالع داشتم بدانها پاسخ دادم. نظر مرا نسبت به سئوالهای خود خواستار شد

آیا به آنچه می گوئی، عمل می کنی؟ پاسخ دادم، تا جائی که بتوانم عمل می : از جوابها، از من پرسید
  .در صد آن ها  عمل کردم، بدان که آدم خوبی هستم  ۵۰یا  ۳۰گر من به کنم، اما ا

  
دو هفته بعد از دومین جلسه مالقات، نظر موافق همسرم و خانواده اش به من ابالغ شد وسپس با  

در منزل آقای اشکان نژاد  ۱۳۵۵اردیبهشت  ۷کمک هم ترتیب عقد رسمی و جشن کوچکی در تاریخ 
نی که در جشن عقد ازدواج ما شرکت داشتند، عالوه بر بستگان و فامیل دو از جمله کسا. داده شد

مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالÆه سحابی، محمود حاج مانیان و آیت الÆه سید : طرف، آقایان
  . ابوالفضل زنجانی نیز شرکت داشتند



۱٦٦ 
ی از ملیون در پل روز بعد، از طریق دوستان اطالع حاصل کردیم که آقای دکتر شریعتی در منزل یک

حدود  . من و همسرم به اتفاق به آن جلسه رفتیم. رومی در جلسه ای خصوصی شرکت خواهد کرد
قبل از سخنرانی آقای دکتر . نفری زن و مرد که همه از ملیون مسلمان بودند شرکت داشتند  ۷۰-۶۰

سان سئوالی مطرح شریعتی، آقای دکتر بهشتی به نظرم در مورد صنعت و ماشین و رابطه اش با ان
کرد و آقای دکتر شریعتی در مورد پاسخ به آن سئوال، حدود یکساعت و نیم به  ایراد سخنرانی 

  . پرداخت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱٦۷ 

  فصل دهم
  

  در برلین 
  
اواخر اردیبهشت راهی آلمان شدم و به دلیل اینکه همسرم درآن زمان معلم بود، با هم قرار گذاشتیم  

یایان امتحانات خرداد، به استانبول بیاید و من هم از برلین به استانبول بروم و از آن جا که بعد از 
وقتی ازهواپیما درفرودگاه فرانکفورت . یکی دو هفته بعد عازم آلمان شدم. باتفاق هم برویم برلین

از  پیاده شدم، در موقع خروج از فرودگاه، پلیس فرودگاه گذرنامه ام را چک کرد و گفت یکماه
پلیس از همانجا با برلین تماس گرفت به او گفته . گفتم در برلین دانشجو هستم. اقامتت گذشته است

از همین جا مستقیم اول به : پلیس گذرنامه را به من پس داد و گفت. شد که ایشان دانشجو است
  !. برلین می روی و پس از گرفتن اقامت، به هر جای دیگر که میخواهی سفر کن

ین، ابتدا برای گرفتن اطاق در کوی دانشگاه، ثبت نام کردم و چون متأهل شده بودم در در برل 
در برلین . کردم تا اطاقی به من بدهند اولویت قرار داشتم ولی بهر حال مدت زمانی بنا بود صبر می

همسرم خرداد یا اوایل تیرماه، با  چند هفته ای با آقای ابراهیم دراز گیسو زندگی کردم و در اواخر
او به من . بتول، همآهنگ کردم که او بیاید استانبول و من هم بروم آنجا و به اتفاق به برلین برگردیم

من هم دو روز قبل از موعد مقرر به . گفت که روز یکشنبه با ایران ایر به استانبول پرواز می کند
تا همسرم را با خودم به هتل استانبول رفتم و روز یکشنبه در ساعت مقرر،به فرودگاه استانبول رفتم 

  .ببرم
  
نا امید و نگران در . وقتی ایران ایر به زمین نشست، هر چه در سالن منتظر شدم، همسرم را ندیدم 

با خود گفتم بهتر است بروم و به ایران تلفن کنم ببینم اصال� همسرم امروز . این فکر بودم که چه کنم
سالن که بازاری برای فروش سوغاتی بود و پستخانه در آنجا به طبقه باالی ! پرواز کرده است یا خیر؟

سر گردان مانده بودم که . در پستخانه گفتند که فعال� ارتباط تلفنی برقرار نیست. قرار داشت رفتم
چکنم، به محض اینکه برگشتم که بروم هتل، همسرم از چند قدمی ام  با دوستی که او را همراهی می 

او . از بهترین ساعات خوشحالیم، زمانی بود که نومیدانه همسرم را دیدم. دیدمکرد واز روبرو می آمد، 
بعد از دیدن من، با دوستش خدا حافظی کرد و ما با هم به هتل رفتیم و شب را در استانبول ماندیم و 

  .روز بعد باهم به برلین پرواز کردیم
طاقش را موقتاً در اختیار من گذاشت در برلین من هنوز اطاق نداشتم، بهمین علت آقای درازگیسو، ا 

یکی دو هفته بعد اطاقی را از دانشجوی ترکی که برای . و خودش پیش یکی از دوستان رفت
تعطیالت به ترکیه می رفت، برای دو و یا سه ماه اجاره کردم و در این فاصله و قبل از آمدنش 



۱٦۸ 
Studentenwerk ماهی بعلت اینکه  ۱۴که بعد از  ،دفتر امور دانشجویی، اطاقی یکنفره به من داد

اولین فرزند ما عقیله، بدنیا آمد، اطاق دو نفره ای که خالی شد، آن را بما دادند که غالب جلسات 
  .انجمن، در این اطاق برگزار می شد

  
. هنگامی که بتول به برلین آمد، هنوز تعطیالت دانشگاهی بود و من در کارخانه ای مشغول کار بودم

دو سه هفته ای بعد از آمدنش، . در آن اطاق تنها بود و منتظر می شد تا من از کار برگردمروز ها، او 
تلفنی دکتر به منزل آمد و مقداری مداوا کرد و گفت دو شنبه او . روزغروب شنبه به شدت بیمار شد

معلوم گردید روز دو شنبه باتفاق به بیمارستان رفتیم، که در آنجا بستری شد و . را به بیمارستان ببرید
  . که سنگ کلیه دارد

بعد از کار، . کردم مدتی که در بیمارستان بود، لب به غذای بیمارستان نمی زد و من هم روزها کار می
بعد از ظهر به خانه می رسیدم و فوری غذائی برایش آماده می کردم و تا وقت مالقات به  ۵ساعت 

روزی در بیمارستان ماند تا اینکه پزشکان کشف   ۱۶- ۱۷حدود  . پایان نرسیده بود، برایش می بردم
بعد از آن به مداوا پرداختند و سر انجام بعد از سه هفته . کردند که چرا سیستم بدنش سنگ می سازد

  .ای بهبودی حاصل کرد و از بیمارستان مرخص گردید
  

  وضع انجمن به هنگام رفتنم به برلین
  

  :ری با آقای بنی صدر گرفته بودم، در چند جهت مختلفنظر به اینکه تصمیم به مطالعه جدی و همکا
  فعال کردن و گسترش دادن انجمن،  -الف
  تحقیق و مطالعه در حد امکان و در زمینه های مشخص، - ب
  همکاری با آقای بنی صدر و تقبل انجام بعضی از امور، - ج
ز به دور یک میز به تعقیب و پی گیری جمع آوری سران اتحادیه و سایر نیروهای اسالمی مبار - د

  منظور از بین بردن اختالفات موجود و ریختن شالوده اساس همکاری مشترک تمام نیروها، 
  کوشش در تشکیل و گسترش هسته، - ه
  . فعالیت خود را سازمان دادم 

  
  

  فعال کردن انجمن در سطح برلین و اتحادیه -الف
  



۱٦۹ 
در اغلب انجمن ها دوستان و : گفته شدقبل از اینکه در برلین مستقر شوم، همانطوریکه فبال� 

  .بویژه انجمن کرفد، وپرتال، کلن، فرانکفورت، بوخوم، پاریس، زاربروکن و هانور. همفکرانی داشتم
، انجمن برلین تعدادی عضو داشت که من قبال� چند نفری از آنان را ۵۵در آن موقع یعنی اوایل سال  

هر . علنی نداشت و در برلین کسی آن را نمی شناخت می شناختم و انجمن در هیچ زمینه ای فعالیت
دو هفته یکبار جلسه مخفی فقط برای اعضای خود در منزلهایشان برگزار می گردید و به امور 
فرهنگی در حد خواندن مقاالت مکتب مبارز و یا مقاالت دیگر، از کتابهای مختلف و یا به بررسی 

بنا به گزارش مشاور انجمن به مسئولین اتحادیه در . ندبخشنامه و اطالعیه های اتحادیه می پرداخت
  :، انجمن در آن موقع، در وضعیت بحرانی به سر می برده است۲۶/۸/۷۵تاریخ 

  
  :گزارش مشاور انجمن برلین"

  سالم بر شما و بر همۀ تالشگران راه حق:    هیئت مدیره اتحادیه
مشاور انجمن برلین نظریات خود را در بارۀ قبل از مسافرتم به ایران، تا نشست می خواستم بعنوان 

متأسفم از اینکه در عرض یکسال اخیر هیچ کار مثبتی از جانب من بعنوان . این انجمن بنویسم
شاید دالئلش یکی بحرانی بودن وضع انجمن و دیگری کمی تجربه من . مشاور انجمن انجام داده نشده

حتماً خود . یل کنم و نظریاتم را ارائه دهم بوده باشدکه بتوانم این وضع بحرانی را درست تجزیه و تحل
هیئت مدیره بدان واقف هستید که تنها انجمن برلین نیست که چنین وضعی دارد، منتها موقعیت 
مکانی و جوÐ نسبتًا سیاسی این شهر این ضرورت را ایجاب کرده که برخورد ها از حالت رو در 

البته الزم به تذکر است که در این میان، . ا بدیگری میگویدبایستی در آمده و علنًا هر کس نظراتش ر
) ۵۷..."  (ردچند نفری هستند که حرفهائی میزنند که اصال� اخالقی نیست که خود نیز دالئلی دا

  ) ۵۸ پیوست سند شماره (
  

هنگامی که به برلین رفتم، بحران و اختالفات اعضای انجمن با هم، هماگونه که مشاورانجمن گزارش 
  : محور اختالفات عبارت بود از. کرده است در اوج خود بود و هیچ کار مثبتی انجام نمی شد

  
  مسئله مجاهدین خلق و برخورد اتحادیه با آن، - ۱
 کار سیاسی کردن و نکردن و اظهار وجود، بدون کار کردن و وقت گذاشتن، - ۲
 ا،مسئله لبنان و حرکت المحرومین و امام موسی صدر و فلسطینی ه - ۳
نداشتن کسانی که با تکیه براخالق و فرهنگ، بتوانند آن ها را به سمت و سوئی رهبری کنند و  - ۴

 . در نتیجه، رویشان به یکدیگر باز شده بود و هیچکدام حرف یکدیگر را قبول نمی کردند
سپس جانب آنچه را . چند جلسه ای روی تک تک موضوعها بحث شد و به حرفهای همه گوش دادم 

شخیص دادم گرفتم و سعی کردم درستی و نادرستی اختالفات را جوری مطرح کنم که برای حق ت
به مرور که مسائل روشن می شد، وضعیت هرگروه و یا  دسته نیز مشخص می . همه قابل فهم باشد

سر انجام آن . نفره تقسیم شد ۵یا  ۴نفره و یک اقلیتی  ۱۵تا  ۱۰در نتیجه جلسه به یک اکثریت . شد



۱۷۰ 
انجمن اسالمی دانشجویان مسلمان ایرانی در برلن " نفرهم انجمن را ترک کردند و بعدًا هم بنام چند 

ارگان سیاسی تبلیغاتی سازمان " جهاد"چند اطالعیه و اعالمیه دادند و چهارشماره " غربی 
ن به دانشجویان مسلمان ایرانی که از کنفدراسیون در آمریکا جدا شده بودند را پخش کردند که کارشا

  .جائی نرسید و در سطح شهرتنها ماندند
  

  :درس و تجربه با جمع ماندن و با جمع، کار کردن را  در اتحادیه آموختم و آن اینکه
یا نباید در جمعی وارد شد و یا اگر به جمعی وارد شدی، نباید عامل تفرقه بشوی و از جمع به دلیل 

داشتن تعامل، تحمل . ی شد، از آن جدا بشویاینکه در بعضی ازمواقع و امور مخالف نظرت عمل م
من در اتحادیه به این نتیجه رسیدم که اگر حرف . دیگران و صبر و حوصله، شرط کار جمعی است

چون معتقدم که . من حق است، باید برای تحقق آن کوشش کنم و درعمل حقانیت خود را نشان دهم
یگران به آنها می پیوندند و از آنها حمایت می اگر کسانی در حقانیت خود، عمل و ایستادگی کردند، د

  .کنند
انسان باید در کار جمعی این حق را هم به دیگران بدهد، که ممکن است نظر دیگران درست باشد و  

من فکر می کردم که اگر حق با من است، بصرف مخالفت . یا در بعضی جا ها آن ها حق داشته باشند
 مگر سازمان ارث پدر آنان است؟. موجود دارد، چرا من جدا شوو یا مشکلی که همیشه در کار جمع 

که در  جدا شدن و انشعاب از یک جمع، باید آخرین مرحله نجات و مثل کسی. بگذار آن ها بروند
  . حال مرگ است و بدون عمل جراحی در معرض مرگ قرار گرفته است، باشد

  
ب گروه های مختلف چپ بودند، در مجامع در آن زمان گروههای دانشجوئی ایرانی در برلین که اغل

، میز کتاب )TU = Techniche University(دانشجوئی و بویژه درسالن منزای دانشگاه فنی برلین 
داشتند و بچه های دانشجو هم بعد از نهار دور این میزها جمع می شدند و گاهی هم اگرکتاب جدیدی 

ی دو نفره و یا گروهی بود و گاهی هم کاربه ولی بیشتر محل بحثها. منتشر شده بود، می خریدند
   .کتک کاری با فحش و فحشکاری  و خط و نشان کشیدن به یکدیگر می کشید

بعد از اینکه با کمک دوستان، وضعیت داخلی و فرهنگی انجمن بهبود حاصل کرد، در جلسه انجمن 
اب گذاشتن بایستی ازمسئول گفتند برای میز کت. پیشنهاد کردم که ما هم در منزا میز کتاب بگذاریم

امور دانشجوئی دانشگاه اجازه بگیریم و برای اجازه دادن، عالوه برکرایه میز که مبلغ قابل توجهی 
نبود، میز باید بنام دانشجوئی همراه با مشخصات و فتوکپی پاسپورت وی باشد و چون ما به ایران 

اگر شما مایل به همکاری و کمک هستید، گفتم اشکالی ندارد . میرویم از نظر امنیتی، مشکل داریم
هفته ای دو و یا سه روز میز . قبول کردند و تا آخر هم همکاری کردند. میز را به اسم من می گیریم

  .کتاب اجاره کردیم
  

روی میز کتاب، تمام کتابها و جزوات مختلف اتحادیه، کتابهای انتشارات مصدق، مدرس، کتابهای 
اپ شده بود، کتابهائی که از ایران می رسید و کتابهائی که در ایران در دکتر شریعتی تا جائی که چ
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بیاد . محاق سانسور بسرمی برد و درخارج به نحوی چاپ می شد، وجود داشت و بفروش می رسید

مارک  ۱۷۰ - ۱۲۰دارم که چند ماهه اول که میز کتاب دائر کردیم، چون کتابها متنوع بود، روزی  
تا من در برلین . این برای یک دو ساعت میز، فروش قابل مالحظه ای بودکتاب، فروش داشتیم و 

چند تا از بچه های چپ که خود میز کتاب داشتند، . بودم میز کتاب دائر بود و فروش هم داشتیم
حقیقت این است که . ماه به اندازه یک روز شما فروش نداریم  ۵- ۶آمدند و گفتند که ما در عرض  

  .لیغ و شناسائی گروه و محل بحث و گفتگو محسوب می شدمیز کتاب یکنوع تب
  

از طریق میز کتاب، در منزای دانشگاه، بطور طبیعی دانشجویان با بعضی از اعضای انجمن که میز را 
افراد روز . اداره می کردند، آشنا می شدند و می فهمیدند که در شهر، انجمن اسالمی نیز وجود دارد

مراجعه می کردند و سئوالهای خود را در رابطه با اسالم و یا مسائل دیگر، هائی که میز کتاب داشتیم 
  .مطرح می کردند و بد ینطریق کسانی سمپات می شدند و یا به عضویت انجمن در می آمدند

  
دو نوبت که شهید دکترمصطفی چمران به اروپا آمد، از وی دعوت به عمل آمد و ایشان هم دعوت 

سه خصوصی انجمن شرکت کرد و در مورد فلسطینیها، الفتح، سوریه، انجمن را پذیرفت و در جل
نظر به اینکه وی به گل و گیاه عشق می ورزید و . لبنان، گروه امل و امام موسی صدرصحبت کرد

ی را با گل و برلین دیداربعمل آورد و ساعات Botanische Gartenعالقه داشت، هر دو نوبت، از  
وقتی گلهای نقاط مختلف جهان را در آن جا مشاهده می کرد، مثل . رانیدآنجا گذگیاه و زیبائی های 

  .این بود که با آنها مشغول درد دل کردن و راز و نیاز و سخن گفتن  با آنهاست
با گذاشتن میزکتاب در منزا و بعضی فعالیتهای دیگر، مشخص شده بود که دربرلین، انجمن اسالمی 

و ویا سمپات انجمن هستند و تعداد آنها چقدر است، بجز چند اما اینکه چه کسانی عض. فعال است
کردند و آن را می  نفری که مرتب سر میز کتاب حاضر شده و در بحث و گفتگو شرکت می

  . چرخاندند، از نظر دیگران مخفی و نا مشخص بود
  
  
  

  برگزاری جلسات عمومی در برلین 
  
جمع عمومی انجمن، پیشنهاد شد که بد نیست بعد از اینکه انجمن در سطح شهر شناخته شد، در م 

گاهی هم جلسات عمومی برگزار کنیم و از مطلعین دعوت کنیم تا در مورد موضوع مشخصی به بحث 
که ترس از شناخته  نظر به اینکه برای اداره برگزاری جلسه عمومی، حد اقل به یکی دو نفر. بپردازند

یاز داشت، روی این مسئله بحث شد و من تقبل شدن مأموران مخفی ساواک را نداشته باشند، ن
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بعد از . نمودم در صورتی که کس یا کسان دیگر حاضر نباشند، نظامت و اداره جلسه را بعهده بگیرم

  .بحث در اطراف جوانب مختلف مسئله، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت
من از آقای بنی  صدر دعوت بعد از تصویب پیشنهاد برگزاری جلسات عمومی، در اولین فرصت، انج

  :بمن اطالع داد ۵۶اردیبهشت  ۲۹در این رابطه، آقای بنی صدردر نامه . بعمل آورد
  

دعوت انجمن برلین چگونه دعوتی است؟ اینجانب خیال ندارم در این دوره یکساله که آقایان  -۱" 
ئت مدیره که هیچ آن طرح را در نشست گذرانده اند، جائی بروم مگر بدر خواست خود آقایان هی

آیا بنظر شما بهتر . بهانه ای نماند و مقصود از به تصویب رساندن آن طرح بر همگان معلوم شود
نیست با هیئت مدیره تماس گرفته شود و از آن ها خواسته شود که با اینجانب تماس بگیرند؟ و اگر 

وکول کنید؟ و اگر الزم این کار صحیح نیست، آیا بهتر نیست که این جلسه را به بعد از نشست م
است این مالحظات کنار گذاشته شود و آمدن اینجانب الزم است، سخنرانی در جلسه علنی چه صیغه 

  ) ۵۵پیوست سند شماره  (نرانی بکنم؟  ای است و در چه باره باید سخ
  

  :برای روشن شدن سئوال آقای بنی صدراز اینجانب در زیر به شرح آن می پردازم
  

  ریم سخنرانیبنی صدر و تح
  

، برگزار گردید، باز بحث کار سیاسی ۱۳۵۵در نشست دوازدهم اتحادیه که در مهر و یا آبان سال 
.  الف رو در روی هم قرار گرفتندعلنی کردن و یا نکردن در گرفت و تقریبًا نمایندگان موافق و مخ

، پرسیده شد، منظور بعد از بحثهای مختلف و تکرار حرفهای گذشته، از مخالفین کار سیاسی علنی
اتحادیه نبایستی ازافراد مشهور : چنین پاسخ داده شد! خود را از این مسئله روشن و واضح بگوئید

سیاسی برای سخرانیهای علنی و عمومی دعوت بعمل آورد و وقتی فشار آوردیم که منظورشما  از 
معقول و غیر موجه دعوت  افراد سیاسی معروف، چه کسانی هستند؟ اتحادیه که تا بحال ازافراد نا

بعمل نیاورده است و تازه چند تا آدم که بتواند در یک جلسه علنی و آزاد، بحثی را پیش ببرد، در 
در آن زمان هنوز کسی از . به غیر از آقای بنی صدر چه کس دیگری را میشناسید؟. اروپا وجود دارد؟

اشتند، او فرد شناخته شده سیاسی آقای دکتر سروش اطالعی نداشت و تازه اگر هم اطالعی می د
گفتند چون آقای بنی صدر یک شخصیت شناخته شده . نبود و وارد کار سیاسی علنی هم نمی شد

  :   سیاسی است و ساواک و سازمان امنیت او را می شناسد، اگر به سخرانیهای علنی دعوت بشود
  ی حاصل کند، هنوز ساواک نتوانسته است از وضعیت و افراد اتحادیه اطالع -الف
  بچه ها به ایران می روند و اطالعات می آورند، - ب
  با دعوت افراد شناخته شده سیاسی مشهور نظیر آقای بنی صدر، بچه ها شناخته می شوند، - ج
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چون بچه ها شناخته شدند، نمی توانند به ایران بروند و مجبورند که در اینجا بمانند و کار اصلی   - د

  مبارزه در ایران است،
  ما باید تا می توانیم بچه ها را از شناخته شدن، برای کار در ایران حفظ کنیم، - ه
اگر آقای بنی صدر به سخنرانیهای علنی بپردازد، بچه های اتحادیه زیرذره بین ساواک میروند و  - و

  .در نتیجه گرفتار می شوند
  
منوع ساختن آقای بنی صدراز سرانجام، بعد از روشن شدن مسئله که منظوراصلی از این پیشنهاد، م 

سخنرانی است، بعد از بحثهای مخالفین و موافقین از پیشنهاد، رأی گیری بعمل آمد که بنظرم  
  .به نفع مخالفین سخنرانی آقای بنی صدر تمام شد ۱۲به    ۱۱و یا   ۱۰به۹

تحادیه در اما اگر در بند مصوبات، آشکار نام بنی صدر می آمد، خیلی خجالت و آبروریزی برای ا
به این علت، در بند مصوبه، نام بنی صدر حذف . برابر توده خود و گروههای خارج از اتحادیه داشت

اتحادیه نبایستی در سال جاری از افراد شناخته شده سیاسی، در مجامع : " شد و بطورعموم آمد
  ."خود، برای سخنرانیهای علنی دعوت بعمل آورد

  
سر مسئله کار سیاسی کردن و نکردن اتحادیه، انجمن کلن به  در همین نشست و بحث فوق و بر 

نمیدانم . نمایندگی آقایان حمید بهشتی و باقر برنجکوب، با آقای مهدی نواب به شدت برخورد کردند
که درهمانجا بود و یا در کنار سمینارفرهنگی اتحادیه، آقای حمید بهشتی کراواتی بسته بود و در 

کنایه ازاینکه مهدی و دوستانش در . کرد، گره کراوات را می کشیدموقعی که نواب صحبت می 
سر انجام این . اتحادیه  سانسور بر قرار کرده و به مغز شوئی بچه ها پرداخته و آنها را خفه می کنند

بر سر همین مسائل، انجمن فرانکفورت نیز دو دسته . برخورد اینکه، انجمن کلن از اتحادیه خارج شد
برگردم بر سر دعوت انجمن برلین . ی وابسته به اتحادیه و دسته دیکر مستقل وآزادشدند، دسته ا

  .ازآقای بنی صدر
   

  نتیجه تحریم بنی صدر
  

این تحریم، جز ایجاد دلخوری دوستان از یکدگر، بیشتر شدن اختالفات و جدا شدن دو انجمن از 
در پاسخ به سئوال : را از دست داداتحادیه، چیزدیگری در بر نداشت و عمال� تحریم کارآرائی خود 

آقای بنی صدر از اینجانب که در فوق آمد، به ایشان اطالع دادم که الزم نیست که شما با هیئت مدیره 
با هیئت مدیره تماس گرفتم و . من تماس میگیرم و مسئله را کدخدا منشی حل می کنم. تماس بگیرید

ه با سایر گروه ها و دسته ها داشت، و ضرورت وضعیتی که شهر برلین و انجمن اسالمی، در رابط
آنها هم گفتند وقتی خود مایل . برگزاری جلسات عمومی در چنین شهری را برای آن ها توضیح دادم
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جلسه سخنرانی عمومی در هفته دوم خرداد برگزار شد و فکر کنم آقای بنی . هستید اشکالی ندارد

استقبال از . ولوژی شاهنشاهی به سخنرانی پرداختصدر در مورد ایران بر لبه پرتگاه و یا ایدئ
  .نفر در جلسه شرکت کردند ۳۰۰تا  ۲۵۰سخنرانی بسیار خوب بود و 

  
بمنظور شکستن ماده تحریم که بزعم من، بزور و بناحق تصویب شده بود، اینجانب و دوستان دست 

و انجمن وپرتال که هنوز به بکار شدیم و با انجمن کلن و فرانکفورت که از اتحادیه جدا شده بودند، 
عضویت رسمی اتحادیه وارد نشده بود، صحبت کردیم و قرار شد که اینها ازآقای بنی صدر برای 

از آقای بنی صدربرای سخنرانی در شهرهای فوق دعوت بعمل آمد و . سخنرانی دعوت بعمل آورند
  .سد تحریم شکسته شد

شد که هیئت مدیره، خود از آقای بنی صدربرای فوت مرحوم دکتر شریعتی نیز باعث  حادثه ناگوار
به ترتیب درلندن و  ۵۶تیرماه  ۱۸و۱۱و۴هیئت مدیره در . ایراد سخنرانی عمومی، دعوت بعمل آورند

آقای بنی صدرهم در . دارمشتات و پاریس از آقای بنی صدر، برای ایراد سخنرانی دعوت بعمل آورد
شریعتی تحت نامهای  مشی و دیدگاههای مختلف دکتر سه شهر فوق در رابطه با کارهای علمی و خط

 ۲۳سخن گفت که متن هر سه سخنرانی در مکتب مبارز " در علم " و " در اخالق"، "در روش" 
  .ویژه شریعتی انتشار پیدا کرد

  

  توضیح چند جلسۀ عمومی دیگر
  

و دادن پاسخی با اوج گیری انقالب، طبعًا فعالیت انجمن نیزمتناسب با خواست تودۀ دانشجوئی 
در این رابطه برگزاری جلسات . مناسب به سئوالهای آنان، در سطوح مختلف رو به گسترش بود

به بعد نیز بحث کار سیاسی  ۵۶از نیمه دوم سال . سخنرانی و دعوت عام جای ویژه خود را داشت
نی که در سطح عالوه بر چند جلسه سخنرا. کردن و نکردن دراتحادیه  تقریبًا درحال منتفی شدن بود

زن، ناموس و شیئی جنسی و " شهر برگزار شده بود، انجمن ازآقای بنی صدر دعوت کرد تا در مورد 
  .سخن گویند ۱۶/۷/۷۸در تاریخ " موقعیت زن در ادوار تاریخی ایران و اسالم 

  :انجمن در اطالعیه ای که برای دعوت عام  پخش کرد از جمله نوشت 
در جوامع غربی و دیگر جوامع مطرح می شود، تشدید هر چه بیشتر از  که امروز" آزادی زن "..." 

، که کارش عمده کردن "شیئی جنسی "خود بیگانگی و تبدیل زن از موجودی خالق و فعال، به 
فعالیتهای جنسی و نشر آن در تمام سطوح جامعه بخاطر جلوگیری از خالقیت فکری و از خود 

 -اقتصادی - حذف تمام این غیریÐت ها و وابستگی های ساسیاسالم با . بیگانه کردن انسان است
و آزاد کردن زن از روابط سلطه و مناسبات شرک آمیز و از بین .... فرهنگی و خویشاوندی و ایلی

که تشکیل خانواده را فقط در این چهار چوب " عقیده و مبارزه در راه عقیده " بردن هر عاملی جز 
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یع و گسترده ای به زن عرضه و مبارزه با تبدیل زن از موجودی مجاز می داند، افق بینهایت وس

در دستور کار خویش " ابزارتولید"و یا " مصرف کننده"و " شیئ جنسی" به " فعال"و " خالق"
  ) ۵۹پیوست سند شماره . " (قرار داد

  
  .دساعت طول کشی ۶از این سخنرانی و بحث آزاد استقبال بسیار خوبی بعمل آمد و جلسه بیش از 

اول آقای : در جلسات سخنرانی و بحث که آقای بنی صدر شرکت میکرد، روال کار بدینصورت بود
 ۵/۱تا ۱بنی صدر متناسب با موضوع و وقتی که اداره کنندگان جلسه در اختیارش می گذاشتند، 

داد و بعد  سپس سئوالهای حاضرین مطرح می شد و ایشان به آنها پاسخ می. ساعت صحبت می کرد
آن دیگران در بحث شرکت می کردند و نظرات خودشان را در مورد موضوع مورد بحث عنوان می از 

دقیقه ای به جمعبندی می پرداخت وختم جلسه اعالن  ۱۵تا  ۱۰در پایان هم آقای بنی صدر. کردند
  .می شد

  

  اعتراض گروههای چپ و برگزاری سمینار
  

المی بصورت فعالترین جمعهای شهر برلین جا بر اثر فعالیتهای توضیح داده شده فوق، انجمن اس
بچه های گروههای . چند جلسه ای که ما به سبک فوق برگزار کردیم. افتاده و شناخته شده بود

درست . شما اشخاصی را برای سخنرانی دعوت می کنید: مختلف چپی، بما اعتراض کردند و گفتند
در اختیار شماست و این عادالنه نیست زنیم ولی بیشتر وقت  است که ما هم حرفهای خود را می

وبهتر است که ما هم در جلسات به اندازه شما وقت داشته باشیم تا بهتر بتوانیم نظرات خود را تبیین 
  . کنیم

  
پس از گفتگوهای مختلف، من به آنها پشنهاد کردم که . در مورد حل مشکل، با آنها به بحث نشستیم

بصورت سمینار برگزار کنیم و طبعًا در آنجا شما با ما وقت می شود موضوع خاص مورد توافقی را 
روی موضوع مورد سمینار . پیشنهاد پذیرفته شد. برابر خواهید داشت اما برگزار کننده ما خواهیم بود

بحث شد و چون در آن موقع، نوع رهبری و حکومت موضوع داغی بود، پیشنهاد شد که موضوع 
  .باشد"و رهبری و حزب در مارکسیسم رهبری و حزب در اسالم " سمینار 

  
نظر به اینکه انجمن اسالمی یک گروه متشکل بود، به گروههای چپ گفتیم که شما تمام گروههای 
چپ، بایستی با هم توافق کنید و از بین خود، دو نفر را برای بحث فوق به ما معرفی کنید و ما هم دو 

آنها رفتند . ضه می کنند و با هم به بحث می پردازندنفر را معرفی می کنیم و اینها مطالب خود را عر
و با هم بر سر اینکه چه کسانی را معرفی کنند، بجز حزب توده، نسبت به آقای علی شیرازی که 



۱۷٦ 
ما گفتیم که قرار بود . استاد دانشگاه بود و بهمن نیرومند، با هم توافق کرده بودند و بما اطالع دادند

پاسخ دادند که بین ما و حزب توده توافق . ر سر دو نفر توافق کنیدکه همه گروههای چپ با هم ب
حزب توده هم یکی را . گفته شد که اشکالی ندارد. ممکن نیست و ما را با آن حزب کاری نیست

  .معرفی کرد که فکر می کنم آقای فرجاد را معرفی کرد
  

سمینار به . عوت بعمل آوردانجمن هم از آقای بنی صدر و احمد غضنفرپوربرای شرکت در سمینار د
از این سمینار استقبال بسیارخوبی . مدت دو روز در سالن آمفی تآتر دانشگاه آزاد برلین برگزار گردید

ابتداء آقای بنی صدر در مورد حزب و رهبری . نفر در آن شرکت کردند ۶۰۰،۵۰۰بعمل آمد و بیش از
و رهبری در مارکسیسم، مطالب خود  سپس آقای علی شیرازی در مورد حزب. در اسالم، سخن گفت

پس از آن آقای غضنفرپوربه نقد حزب و رهبری در مارکسیسم پرداخت و آقای نیرومند . را ارئه داد
حزب توده هم مقاله کوتاهی آماده کرده . هم، انتقادات خود را به رهبری و حزب در اسالم عرضه کرد

  .بود که آن را قرائت کرد
  

بعد از آن . را از سخنرانان مطرح کردند و آنها نیز بدانها پاسخ دادند سپس حضار سئوالهای خود
بحث دو نفره جالبی بین آقای بنی صدر و شیرازی در گرفت که هنوز از خاطره ام محو نشده است و 
باید اذعان کنم که آقای شیرازی آن روز، تصویری که از حکومت اسالم عرضه کرد، دقیقاً همان چیزی 

  .شد و درجریان است بود که پیاده
اصول " در این بحث دو نفره، آقای بنی صدر مشخصه های حکومت اسالم را همانگونه که در کتاب 

آقای شیرازی در . بیان کرده بود بطور مختصر و فشرده بیان کرد" ضابطه و راهنمای حکومت اسالمی
فتید، حرف درستی است، آقای بنی صدراینها که شما گ: پاسخ آقای بنی صدر، خطاب به ایشان گفت

اما حکومت اسالم اینها نیست و شروع کرد به بیان مشخصه حکومت اسالم از جهات مختلف و نظر 
تقریبًا بیان حکومت والیت فقیهی است که  توصیفی که ایشان از حکومت اسالم ارائه داد،. خودش

  .تحقق پیدا کرد
  

ی که من زدم را قبول دارید؟ آقای شیرازی گفت بعد از آن آقای بنی صدر از ایشان پرسید، آیا حرفهائ
حکومت اسالمی آن . این حرفهای شما منطقی و صحیح است اما حکومت اسالمی نیست! بله : 

اگر شما قبول : آقای بنی صدرهم در جواب ایشان گفت. چیزی است که من خدمت شما عرض کردم
، منطقی و صحیح است، شما چکار دارید که مشخصه ای را که من از حکومت و رهبری عرضه کردم

بر شماست که حرفهائی را که صحیح و منطقی می دانید، بدان ! دارید که حکومت اسالم است یا خیر
و  ز نظرمن همین هائی است که شنیدیدعمل کنید و آنچه من بعنوان حکومت اسالم عرضه کردم، ا

هم گفت امیدوارم ولی حکومت ایشان . انشاءالÆه ما در صدد پیاده کردن چنین حکومتی هستیم
  .که من توضیح دادم اسالمی چیز دیگری است و آنست

   



۱۷۷ 
یکی از آفات جمع ها و کارهای جمعی حسادت است که بعضی ها، خود به دالیلی مایل به انجام 

اما نسبت به دیگرانی که آن را انجام می دهند، . بعضی ازامور نیستند و یا از انجامش ناتوان هستند
این است که در جمعها باید . ی ورزند و از طریق وز وز کردن، در تخریب آن ها می کوشندحسادت م

به حسادت افراد توجه کرد و تا جائی که میسراست، اوالÎ حسادت دیگران را تحریک نکنند و ثانیاً 
دیگران ... نظربه اینکه بدلیل امنیتی و. با روشهای درست مانع تخریب حسادتِ حسودان شوند

 ن مایل نبودند که در مجامع عمومی که باعث شناخته شدنشان می شد، حاضر شوند،  اداره میزچندا
  .تاب و جلسات عمومی خود بخود بعهده ام گذاشته شده بودک
  

توضیح دادم که کارهای . در جلسه مجمع عمومی انجمن، گفته شد که من امور انجمن را قبضه کرده ام
جلسات فرهنگی و برای اتحادیه است که وقتی دیگران حاضربه  نوشتن مقاالت برای: داخلی انجمن

میزکتاب، نظامت جلسات عمومی و : انجامش نشده اند، من آن را تقبل کرده ام و امور بیرونی انجمن
در این صورت، طبعًا افراد خارج از . ارتباط با گروههای دیگر است که خود بعهده ام گذاشته اید

بعنوان نماینده انجمن و یا رئیس آن تلقی می کنند و هر جا که خبری  های دیگر مراهانجمن و گرو
من خیلی خوشحال می شوم که . باشد و یا گروه ها کاری داشته باشند، به من مراجعه می کنند

برادران دیگرامور فوق را تقبل کرده و مرا از انجام آنها معاف دارند تا به امور ضروری دیگر که انجام 
  .نشده بپردازم

هفته ای برای  کمی بعد از این قرار یک. قرار شد که اداره  جلسات عمومی را دیگران تقبل کنند
انجام اموری به خارج از برلین رفته بودم که انجمن ازآقای هادی غفاری دعوت کرده بود که در برلین 

. پخش کرده بودندسالن راهم گرفته و اعالمیه هم . همه قرار و مدارها گذاشته شده بود. سخنرانی کند
در جلسه انجمن، قرار گذاشته بودند که آقای حسن پهلوان صادق، ریاست جلسه را بعهده بگیرد و او 

یکی دو ساعت مانده به شروع جلسه، وقتی از قطار پیاده شدم، مستقیم به محل . هم پذیرفته بود
سه، مشاجره در گرفته است جلسه رفتم و مشاهده کردم که با وجود قرار و مدار قبلی بر سراداره جل

و حسن پایش را توی یک کفش کرده و می گوید من حاضر به قبول نظامت جلسه نیستم و دیگری را 
  .بجای من انتخاب کنید

به اعضای انجمن گفتم، من که در این دعوت شرکت . هرچه کوشش کردیم، حسن زیر بار نرفت
ان ریاست جلسه را بعهده بگیرد و آن را اداره حال که چنین کرده اید، یکی از بین خودت. نداشته ام

با وجودی که من موافق . باز پیشنهاد کردند که شما آن را تقبل کنید. کسی قبول نکرد هیچ. کند
سخنرانی آقای غفاری نبودم ولی در عمل انجام شده قرار گرفته بودم، دیدم اگر نپذیرم در سطح شهر 

  .د است، قبول کردمآبرو ریزی است و برای انجمن ناخوش آین
  

بالفاصله از آقای غفاری پرسیدم در مورد چه موضوعی می خواهید صحبت کنید؟ گفت من همین 
باید روی یک . گفتم اینجا ایران و منبر نیست که هر چه می خواهید بگوئید. طوری صحبت می کنم

س آن ها نیز موضوع مشخصی صحبت کنید و بعد هم به سئوالهای شرکت کنندگان جواب دهید و سپ



۱۷۸ 
منهم . شما خود معین کنید. گفت من نمی دانم چه بگویم. نظرات خود را در آن باره خواهند گفت

  .صحبت می کنید" روندگان راه حسین " اعالن می کنیم، شما در مورد : فکری کردم و گفتم 
ار بعد از آن سئوال حض. جلسه شروع شد و حدود یک ساعت کم یا بیش صحبت کرد. گفت، باشد
  .را می شناخت و نه  جواب مناسبی برای سئوالهای مطروحه داشت نه او جوÐ. مطرح شد

  
سئوال را که از نهج البالغه و یا آیات قرآن در مورد زنان بود،  ۳۰تا  ۲۰معموالÎ چپها درآن زمان حدود 

را مطرح  فهرست کرده و هر جا که فرصت و یا آدم ضعیفی به لحاظ علم و اطالع گیر می آوردند، آن
من هم پاسخ سئوالهای سخت و بویژه . همان سئوالهای کلیشه ای و همیشگی مطرح شد. می کردند

با این وجود . آنچه مربوط به زنان می شد را یا برایش می نوشتم و یا آهسته می گفتم که این را بگو
ار دادند و نزدیک پس از پایان جلسه علیه او شع. داد گاهی جواب های پرت و پال و توهین آمیز می

  .بود که کار به زدو خورد بکشد که  با تمهیداتی جلو آن گرفته شد
  
  
  
   

تحقیق و مطالعه در حد امکان و در زمینه های  - ب
  مشخص

همکاری با آقای بنی صدر و تقبل انجام بعضی از  -ج
  امور

  
بنی صدر که قبال� توضیح دومطلب فوق، در بعضی از قسمتهای دیگر این کتاب و در نامه های آقای 

  . آمده ویا در این بخش خواهد آمد، گفته شده است و نیاز به تکرار مجدد دیده نمی میشود
  
  هو"

  برادر مبارز  گرامی           
در باره . شکر خدا را که حال سرکار خانم بهبود یافته است.  مرقومه شما مسرت وصول بخشید

  :مطالبی که مرقوم فرموده اید



۱۷۹ 
باید موضوع بحث را دقیق  ۴۲تا  ۳۹اع و احوال سیاسی و اقتصادی ایران در سالهای در باره اوض

اینجانب فی الجمله . در این عنوان همه حرفی را می شود زد و هیچ حرفی را نمی شود زد. کرد
  :عناوین مختلف را در زیر می نویسم ببینید کدامیک را مایلید تحقیق کنید

  
  :در زمینه اقتصادی

  ری در صنایع از محل پشتوانه اسکناس،سرمایه گذا
 توسعه نظام بانکی و ایجاد بانک های مختلط،

 اقتصاد نفت و نوسانات تولید و قیمت آن و اثر آن بررکود اقتصادی،
 بازار زمین و دیگر فعالیتهای سوداگرانه،

 رکود اقتصادی و عوامل داخلی و خارجی آن،
ییر رابطه بودجه دولت و بقیه اقتصاد کشور یا تحول تغییر ساخت اقتصادی ایران و مقدمه سازی تغ

 عمومی اقتصاد ایران
  ...و

  :در زمینه سیاسی
  ،)انتشارات گفتنی ها را گفته است  ۱۰در این شماره ( پیدایش جبهه ملی دوم و فعالیت آن 

در دستگاه حاکمه، پیدایش حکومت امینی، شکست امینی و ایجاد مقدمات ادغام . بحران سیاسی
 دو جریان و غلبه تمرکز شدید قدرت در دولت،: ت سیاسی در قدرت آمریکاقدر

 قدرت سیاسی و قدرت مذهبی و برخورد این دو،
دانشگاه تهران، گرایشهای سیاسی، ایدئولوژیک، مطالعه اعالمیه ها برای اندر یافت مضامین اندیشه 

ا اینحال پس از آن که موضوع ب. در این باره ها، کتاب و نوشته چندانی وجود ندارد. های سیاسی
 .مطالعه رامعلوم کردید، اینجانب سعی می کنم فهرستی از منابع تهیه و برای شما بفرستم

در دنیا مقاالت . یعنی دموکراتهای آذربایجان نیز منابع بسیار کمی وجود دارد: در باره موضوع دوم
مطالبی رد و بدل شده است که برای یکطرفه ای نوشته اند، در موازنه منفی میان مصدق و پیشه وری 

باز سعی می کنم فهرست منابعی تهیه . شناسائی وابستگی آن جنبش به روسها، بسیار ارزشمند است
  .کرده و بفرستم

مصدق به برلین رسیده است یا خیر و وپرتال چطور؟ اگر باید  ۱۰لطفًا مرقوم فرمائید که شماره 
  فرستاد، باید اسم باشد تکلیف چیست؟

  
  .الم خانم و اینجانب خدمت سرکار خانم معروض استس
  

  ) ۶۰پیوست سند شماره  )  "   ( ۷۶اوت  ۲۵(   ۵۵شهریور۳ابوالحسن بنی صدر                    
  



۱۸۰ 
نظر به اینکه در آن زمان تنها فرد و شخص مطلعی که در هر حال حاضر و آماده برای راهنمائی و 

تحقیقی و سیاسی، بدون فوت وقت، در دسترس بود، بجز آقای کمک در رابطه با مسائل مطالعاتی، 
لذا در نامه ای در رابطه با چند موضوع از ایشان . بنی صدر، چندا ن کس دیگری را ما نمی شناختیم

  :سئوال و کمک خواستم که در زیر پاسخ ایشان را خواهید دید
  
  هو"
  
در باره مطالبی که مرقوم فرموده . خشیدمرقومه شما امروز مسرت وصول ب رادر مبارز گرامی      ب

  :اید
  

اینجانب کارهائی کرده ام . در باره دو موضوعی که مرقوم فرموده اید در زمینه اقتصادی مطالعه کنید
موضوعاتی که اینجانب مطالعه . یعنی تغییرات ساخت اقتصاد ایران. خصوص در باره قسمت دوم

  :کرده ام عبارتند از
  بقیه اقتصاد و اثرات آن،تغییر نسبت بودجه و  -
 سرمایه گذاری در صنایع از محل تجدید نظر پشتوانه اسکناس، -
 نظام بانکی ایران و ایجاد نظام بانکی جدید و نحوه عمل آن،  -
بانکهائی که در زمینه سرمایه گذاریهای صنعتی خصوصی عمل می کنند، یعنی بانک ملی، بانک  -

 رات صنعتی،توسعه صنعتی و معدنی ایران و بانک اعتبا
 . )که متضمن بحث در باره علل رکود اقتصاد ایران نیز هست( بازار سرمایه در ایران  -
  ...و
  

گمان اینجانب اینست که بهتر باشد در قدم اول، سعی شود یکی از این مطالعات را بحث کنند و 
پیدا کنند و بعد  مشکالت آن را رفع نمایند و خالصه ای از آن خود تهیه کنند تا مقداری آشنائی بکار

  .بهر صورت اینجانب سعی میکنم فهرستی از منابع تهیه کرده بفرستم. به مطالعات بپردازند
البته دوره . منابعی که در اینجا هست میتوان فتوکپی کرد و فرستاد و بقیه را هم باید خود تهیه کنند

چند بار نوشته ام اتحادیه یک  های مجالت وجود دارد اما چطور می توان این همه را به آنجا فرستاد؟
  .مرکزی الزم دارد که اطالعات را جمع آوری کند تا مطالعه جدی بشود کو گوش شنوا

عجالتًا از مدافعات . در باره مطالعه رابطه قدرت سیاسی و قدرت مذهبی نیز فکر خوبی است
قدرت سیاسی از آن استخراج کنید تا  بازرگان شروع کنید یعنی عناصر تضاد نیروی مذهبی را با

  اینجانب ببینم چه می توانم تهیه کنم 
البته برای فهرست منابع تا یک هفته منتظر نباشید چون دارم بحث تضاد را می ) یعنی مدارک ( 

  .نویسم



۱۸۱ 
دست اینجانب به ایشان نمی رسد هر چه تلفن می کنم . جواب بیانیه نزد آقای صادق طباطبائی است

 .می دهد اگر خود می توانید از ایشان بگیریدجواب ن
هزار مارک را بگیرید بعالوه هزار مارک که نزد خود ۲موازنه منفی در دست چاپ است لطفًا 

 .امید است انشاءالÆه جلد اول آن تا دو ماه دیگر منتشر شود. شماست بفرستید
 .زودتر خبر کنیدخبرنامه منتشر شده است اگر نشانی مشکل ایجاد کرده و نرسیده است 

  
  مطلب قابل عرض دیگری بنظر نمی رسد      ایام بر شما و سرکار خانم خوش باشد انشاءالÆه 

  
  ) " ۵۵مهر ماه  ۷چهار شنبه (  ۷۶سپتامبر  ۲۹ابوالحسن بنی صدر     

  
  )۵۴پیوست سند شماره  (
  

در یک تاریخ نوشته شده نامه زیر، بدون تاریخ و امضاء است اما بگمان من این نامه با نامه فوق 
  :است

   
نامه را بسته بودم دوباره . ومه دوم شما دیروز مسرت وصول بخشیدقبرادر گرامی مبارز         مر"

  .باز می کنم که این عریضه را هم بفرستم
  

آن وجه را نگاه دارید تا می توانید بر آن بیفزائید چون قرار است انشاءالÆه یکدستگاه کامل  - ۱
  .هزار مارک قیمت آنست ۳۳بخریم که 

 .کیش شخصیت هم بحمدالÆه آماده چاپ شد انشاءالÆه بزودی از چاپ خارج می شود - ۲
 .سرنوشت بیانیه نا معلوم است - ۳
از بچه های مسلمان آمریکا که در کنفدراسیون بودند همین قدر اطالع دارم که از آن خارج  - ۴

در اروپا هم . سازمان جداگانه ای درست کنند شده و اعالمیه انفصال صادر کرده و قصد دارند
 .کارشان بکجا رسیده است خدا می داند. گردش کرده اند و قصد دارند که زمینه سازی کنند

بسته به نشانی که نوشته اید فرستاده می شود  ۳. انتشارات مصدق هم آمده و باز گشته است - ۵
 ) همین امروز(
نشانی روی پاکت دیروز با نشانی قبلی . م بر گشته استنامه قبلی ه. نشانی ها ناجور است - ۶

 .خدا کند نامه برسد. فرق دارد
  )۶۱ پیوست سند شماره . "  (عروض استسالم خانم و اینجانب خدمت سرکار خانم م - ۷

  
  



۱۸۲ 
آقای بنی صدر در رابطه با هسته امام و جمع کوچکی از دوستان که قرار بود به بعضی از اموریکه در 

تحادیه امکان عملکردنش وجود نداشت، به آنها بپردازیم و نیز مسئله لبنان و آقا موسی چهارچوب ا
  : صدر به نامه ام چنین پاسخ دادند

  هو                                              
از حسن اتفاق توفیق الهی یار بود و . برادر گرامی مبارز        مرقومه شما مسرت وصول بخشید"

گمان . شکر خدا را که وضعیت جمع شما خوب شده است. کار نوشتن تضاد را بپایان بردمامروز 
اینجانب اینست که زمان آن رسیده است که به ایجاد آن هسته امام بپردازیم که تا وقتی ایجاد نشده 

آن هسته را هم باید از طریق ساخته شدن و ساختن . است، رشد صحیح نیروهای پیشرو متعذر است
د آورد آنهم با کسانی که استعداد دارند و استمرار در کار دارند و نیز بیماریهای کیش شخصیت بوجو

باید با ضابطه و روش، افراد مستعد اینکار . بنابراین با عده زیاد نمیشود. غیر قابل عالج ندارند
ای کامل قرار با هم کار کنند و پس از اینکه نتیجه کار رضایت بخش بود در اختف. یکدیگر را بیابند

همکاری در راه خدا و برای همه عمر را بگذارند و همان روش را برای ترببیت افراد جدید بکار 
  .ببرند

. در باره مسافرت فعال� که نه گذرنامه دارم و نه پروانه اقامت، از خانه هم بزحمت میتوانم خارج بشوم
  .تا خداوند چه مقرر فرماید

گاه نیست اما شنیدم اعالمیه ای مدتها پیش داده است و در آن تقاضای . ماز وضع آقای صدر نیز آ
متأسفانه بجای اینکه اینگونه مطالب نشر یابد، آن حرفها زده می . خروج قوای سوریه را کرده است

  .شود
سالم خانم و اینجانب خدمت سرکار . از کمک و یاری که فرمودید و می فرمائید همواره سپاسگزارم

میخواهیم یک . راستی نزد خود شما بماند. سته را هم به غفوریان لطف کنیدب. خانم معروض است
انتشارات رسمی راه بیندازیم لطفاً نشانی کتابفروشهائی که در محلهای دانشجوئی واقعند را بفرستید، 
نامه بنویسیم ببینیم آیا حاضرند کتبی را که بزبان فارسی ناشر فرانسوی منتشر می کنند عرضه کنند 

  یر؟یا خ
  

  ) ۶۲پیوست سند شماره  ) "   (۱۳۵۵آذر  ۴پنجشنبه (   ۷۶ رنوامب ۲۵ابو الحسن بنی صدر         
  
  

پس از آنکه آقای بنی صدرنوشتن روابط اضداد و حل آن را به پایان برده بود، نامه زیر را با فتوکپی 
  : آن، برای مطالعه و اظهار نظر برایم ارسال کردند

  هو                                   
متن نوشته در رابطه اضداد .  پس از عرض سالم       انشاءالÆه حال شما و سرکار خانم خوب است"

  :توجه شما را به این نکات جلب می کنم. و حل آن ها را می فرستم



۱۸۳ 
بنابراین از این حیث ممکن . اینجانب نوشته و رفته ام و حتی یکبار هم متن را نخوانده ام - ۱

  .بدانها اعتناء نفرمائید. غلط های بسیار باشد است
هر کلمه و اصطالح را که مشکل می یابید و فکر می کنید باید معنی شود روی یک صفحه  - ۲

 .بنویسید
قسمتهائی را که مشکل می یابید و باید با توضیح آسان گردد با قید صفحه و پاراگراف  - ۳

 .جداگانه بنویسید
این نوشته مثل عصای موسی، سحرها را باطل کند  بنابراین نظر  نظر آنست که انشاءالÆه - ۴

 .عمومی خود را در باره آن بنویسید
اگر ممکن است میان خودتان سه نفری قرار بگذارید که پس از مطالعه یکدیگر را ببینید و  - ۵

 .مطالب آن را بحث کنید بطوریکه کامال� بر آن مسلط بشوید
 :باین نشانی. ای وین بفرستیداز این نسخه یک فتوکپی بر - ۶
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  .ساعت شما را هم می فرستم

  شاد باشید.  سالم اینجانب و خانم خدمت سرکار خانم معروض است
  

  ) ۶۳پیوست سند شماره   )"   (۷۷ژانویه  ۱۱(  ۵۵دیماه ۲۱ابوالحسن بنی صدر     
  
  
  

، در پاسخ به نامه هایم "زور علیه عقیده" ضوع مختلف و بویژه چگونگی چاپ در رابطه با چند مو
  :نوشتند

  هو                              
  
در باره مطلبی که مرقوم .  برادر گرامی مبارز       هر دو مرقومه شما مسرت وصول بخشیدند"

  :فرموده اید عرض می شود
  .فرمائید با کمال میلمقاله در باره مرتدین را البته ارسال ب

: در باره مطلبی که در باره بیانیه نوشته شده بود، باید عرض کنم  مطالبی که شنیده اید کم و زیاد دارد
تلفن کردند مطلب را خواستند گفتم قرار است که آقایان در بیاورند، آنها هم گفتند خودمان آنها را 

با قطب هم گفتگو کرده بودند گفتند . اشین شدبفاصله یک هفته م. گفتم عیب ندارد. راضی می کنیم
بعد باز نمیدانم چه . بنابراین اشکال از آن جهت ابدًا پیش نیامد. که هر طور فالنی می گوید بکنید

بنام اتحادیه در بیاورند، مدتی ماند خبری . فعل و انفعال داخلی صورت گرفت که منصرف شدند
کنید جواب مجاهد ها را هم بنویسیم با هم یکجا در تلفن کردم گفتند قطب گفته است صبر . نشد



۱۸٤ 
با قطب صحبت شد قرار شدهمان مطلب جداگانه در بیاید و باالخره قرار شد در انتشارات . بیاورید

 .خداوند کمی بهمه این آقایان عقل و انصاف و بی غرضی و مرضی بدهد انشاءالÆه. مدرس دربیاید
باید انجمن، انجمن . نامه ای باو نوشتم. به امتحان دادن است در باره دکتر والئی ناراحتی اش مربوط

جوان بسیار پاکی است اما امتحان . اسالمی می بود و اینطور افراد خود را تنها و هراسان نمی یافتند
ما اینجا هستیم برای اینکه اعتماد او را بخودش باز گردانیم بامید خدا . برایش غولی شده است

 .انشاءالÆه
میماند برای .اجتماعی که قرار بود، از قرار همه برادران نمی توانند آخر این هفته جمع بشوند در باره

 .هفته دیگر لطفاً از حاال جا و محل و روزها را معین کنید که بهمه خبر کنیم بموقع حاضر شوند ۴
قرار گذاشته آیا با آن برادر صحبت کرده اید و اینطور . نوشته اید نشریات را بنشانی شما بفرستم

اید؟ موجب ناراحتی فی مابین شما و او نشود که ما احتیاج به محیطی داریم که نسبت بما حسن 
 .اقبال داشته باشد

. آن دو متن که قرستادم ماشین شود در چه حال است؟ چاپ اول موازنه منفی نیز دارد تمام می شود
مطالبی نیز در ایران می گذرد . شما می فرستمانشاءالÆه تا یک هفته ده روز اولین نسخه آماده را برای 

 .که انشاءالÆه بهنگام دیدار صحبت خواهیم کرد
دعوت انجمن برلین چگونه دعوتی است؟ اینجانب خیال ندارم در این دوره یکساله که آقایان آن طرح 

ای نماند را در نشست گذرانده اند جائی بروم مگر بدر خواست خود آقایان هیئت مدیره که هیچ بهانه 
آیا بنظر شما بهتر نیست با هیئت . و مقصود از بتصویب رساندن آن طرح بر همگان معلوم شود

مدیره تماس گرفته شود و از آن ها خواسته شود که با اینجانب تماس بگیرند؟ و اگر این کار صحیح 
ین مالحظات نیست آیا بهتر نیست که این جلسه را ببعد از نشست موکول کنید؟ و اگر الزم است ا

کنار گذاشته شود و آمدن اینجانب الزم است سخنرانی در جلسه علنی چه صیغه ای است و در چه 
 باره باید سخنرانی بکنم؟

سالم خانم و اینجانب خدمت سرکار . لطفًا زودتر پاسخ مرقوم فرمائید تا جواب انجمن را بنویسم
  .خانم معروض است
  ) ۵۵پیوست سند شماره   ( "  ۵۶اردیبهشت  ۲۹ابوالحسن بنی صدر 

  
با صحبتهائی که در مورد همکاری و کارهای علمی با هم کرده بودیم، این پیشنهاد نیز مطرح شد که 
من بروم و در پاریس مستقر شوم و در آنجا به کارهای تحقیقی و سایر امور سیاسی، دینی و اجتماعی 

را از آلمانی به فرانسه ترجمه کرده و آن را  برای گرفتن اقامت فرانسه هم مدارک تحصیلی ام. بپردازم
آنها نیز از یکی . برای آقای بنی صدر جهت گرفتن پذیرش دکترا ازدانشگاههای پاریس ارسال کردم

نامه زیر . اما سرعت اوج گیری انقالب مانع این عمل شد. پذیرش گرفتند)  Ecole( ازدانشکده ها
  : بیان پیشنهاد فوق است

     
  هو



۱۸٥ 
  
مرگ آقا مصطفی پیش آمد و . بارز گرامی             مرقومه شما مسرت وصول بخشیدبرادر م"

  .گرفتاری بر گرفتاریها افزود
اگر ممکن است برای روز . نوامبر ۱۳و۱۲یعنی شنبه . قرار است دو هفته دیگر در بوخوم جلسه باشد

ش است خبر بدهید اگر آن برادر هم که در اتری. جمعه یک قرار اجتماعی بگذارید از صبح تا شب
در این صورت به جواد خبر کنید بآن هموطنانی که . نشانی ندارید فورًا باینجانب خبر کنید تا بیایم

  .قرار بود با اینجانب صحبت کنند خبر کند پنجشنبه بعد از ظهر را با آنها بگذرانم
را معلوم کنید که در آلمان می حاال باید تکلیف . در باره کار علمی، یک بودجه یکساله ای تهیه دیده ام

مانید یا بفرانسه می آئید؟ اگر بفرانسه می آئید، باید از حاال اقدام کنید که این یکسال را فرانسه 
مشغولند در باره حزب کار می . البته در همین جا میتوانید در کار با دیگران شرکت کنید. بخوانید

  .کنند
اول باید تمام آیات و روایات را در باره امامت . ول بشویداما اگر نمیتوانید بیائید، در آنجا مشغ

برای اینکار فورًا مشغول آموزش . استخراج کنید و در فیش ها با عناوین مشخص ضبط و ثبت کنید
در دستور کار بگذارید در آنجا . زبان عربی بشوید تا مقداری که میتوانید، روایات را استخراج کنید

  .صحبت کنیم
نکات جالبی دارد اما بسیاری مطالب را هم باید تحقیق می کردید که . هم خواندم گزارش شما را

  .آموزش جدی بشود در اصالح  وضع
خود شما یک نسخه تصحیح شده، برای علیرضا . معلوم شد، از تحول یا توطئه بآمریکا نرسیده است

  . اصرار هم بکنید اتحادیه بفرستدفوراً بفرستید و 
    
پیوست سند شماره (  ") ۷۷اکتبر  ۳۱(  ۵۶آبانماه  ۹.    م اینجانب معروض استخدمت خانم سال  

۶۴(  
  

نظر به اینکه قرار بر این گذاشته شده بود که فعال� بکار تحقیق قرآن و روایات بپردازیم، برای فرا 
ری گیری زبان عربی، من و آقای جواد پور ابراهیم، در کلن، دو جلسه ای خدمت آقای پروفسور فالطو

رسیدیم و با ایشان مذاکره کردیم و قرار شد که عربی را نزد ایشان فرا گیریم و آن مرحوم قبول کردند 
  .که به ما در آموزش عربی و سایر مسائل اسالمی کمک کنند

  
  هو 

  
  .پس از عرض سالم           انشاءالÆه حال شما و سرکار خانم خوب و ایام به کام است" 



۱۸٦ 
عرض و )  cm 11(ضمیمه را می فرستم برای ضمیمه خبرنامه و در قطع عرض می شود که متون 

طول بفرمائید ماشین کنند، البته در صورتی که بخواهد، حق الزحمه نیز پرداخت می شود از  ۱۶
  .قدم نو رسیده انشاءالÆه مبارک باد. قراری که می فرمودید تا این زمان کودک بدنیا آمده است

سالم خانم و اینجانب خدمت خانم . از خانه، بهمین مختصر اکتفا می کنم عجله دارم در بیرون رفتن
  .معروض است

  
  ) ۷۷دسامبر  ۱۲(   ۵۶آذر  ۱۹ابوالحسن بنی صدر 
برای علیرضا بفرستید ) فتوکپی ( یک نسخه را ) ر بهتر است که هر چه زودت( هر وقت حاضر شد 

  .و اصل را هم برای اینجانب بفرستید)  ۹ ضمیمه شماره( تا سهمیه آمریکا را همانجا چاپ کنند 
  .متنی را هم که برای ایران فرستاده ام برای برادران نیز بفرستید

  :ومه شما امروز رسیدقمر
بهتر . در باره متن گزارش شما عرض می شود، شاید حمل باین شود که میخواهید عده ای را بکوبید

  :است بیشتر بپردازید به دو سه زمینه مهم
  های تشکیالتی،کمبود  -
 کمبود های آموزشی، -
 کمبود های راجع بهدف ها که منظور از تشکیل اتحادیه چیست؟ محصولش چگونه آدمی است؟ -

  .تاریخ صحبت خود را هم در سمینار نمیدانم
متن نامه آقا به یاسر عرفات، . دسامبر بر می گردم ۲۵دو سه روز دیگر به اتریش و ایتالیا میروم 

  ) ۶۵پیوست سند شماره   ."   (ت و از خاورمیانه فرستاده اندترجمه از عربی اس
  
، که اولی آن خالصه ای از نظرات ۱۳۵۶آذر  ۱۵و ۵۶شهریور  ۷آقای بنی صدردو متن در تاریخهای  

و دومی  فره جبهه ملی  گزارش می کندایشان و وضعیت آن روز ایران را بعد از امضای نامه سه ن
باره وضع نیروهای مخالف در داخل کشوراست که برای سران جبهه  صفحه ای در ۸حاوی یادداشت 

ملی و نهضت آزادی فرستاده اند و چون هر دو متن، حاوی بعضی از مشکالت و مسائل آن دوران و 
اما آنچه در نامه فوق از آن صحبت شده، منظور نامه . نظرات ایشان است، در زیر عیناً آورده می شود

  :متن دومی است
  

  :لمتن او
  :خالصه نظرها و عرایض" 
مدت چندین سال وسیله دوستان و سرورانی که بفرنگ می آمدند، عرض می شد که جریان امور  - ۱

اگر در تهران ولو برسم میهمانی، دور هم جمع شوند مفید این . نشان می دهد که زمان تغییر می رسد
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نتیجه . و بحث برای همکاری نمود فایده است که در لحظه عمل دیگر نباید وقت را تلف گفتگو و جر

در . نداد و لحظه عمل رسید و مخالفان بزرگ نمودشان خودی ها را بور کرد چه رسد به بیگانه را
  :حال حاضر مرحله اول برخورد را مخالفان شاه بازنده اند زیرا

ه اگر با البت. )۵۸(نفر منتشر شده است ۳نامه هائی که در حد اکثر شکایت نامه است با امضای  - ۲
چرا که اصل معروفیت وحدت . نفر منتشر می شد مؤثرتر بود اما چندان فرق نمی کرد ۲۰۰امضای 

یعنی ممکن بود یک نفر امضا کند اما پشت سرش . ملی است که این نامه و امضاهای ذیل آن ندارد
دت ملی ظاهرًا جای انکار نداشته باشد که ترکیب فعلی، معرف وح. یک وحدتی وجود داشته باشد

یعنی مخالفانی که از دوران مصدق بر سنت پر ارج ( بکنار، حتی معرف وحدت مخالفان سنتی
بنابراین خودبخود هم بمردم و هم بقدرت خارجی . نیز بشمار نمیرود) مخلفت با رژیم باقی مانده اند

گمان . علی شوندمی گوید که این مخالفان، قادر به اداره کشور نیستند و نمی توانند جانشین دستگاه ف
معنی ساده این ناتوانی . سال که از کودتا می گذرد،شکست از این مهمتر نمی شود ۲۴می کنم بعد از 

در جانشینی، اینست که مخالفان نه تنها نتوانسته اند، نیروها و استعدادهای جدیدی نیستند بلکه 
  :در این وضعیت. سال پیش خود نیز نشده اند ۲۴قادر بحفظ موجودیت 

قبال� این تب را . ایران امروزتب اسالم گرفته است. است ۳۹- ۴۲ایران امروز غیر از ایران سالهای  - ۳
و دیدیم که جبهه ملی نتوانست پیوند . ده سال دیرتر، بدون مذهب: نداشت تا بدانحد که می گفتند

حقیقات اختصاص به ایران ندارد ت. ارگانیک با جامعه بر قرار کند و کارش به شکست انجامید
جامعه شناسی نشان می دهد که انقالب لنین نیز بدون گرفتن مشروعیت از مذهب که با تزارها در 

تحقیقات باالندیه جامعه شناس شهیر فرانسوی در اثرش مذهب . افتاده بود، نمی توانست نتیجه بدهد
. ننده داشته استنشان می دهد که در انقالب کبیر فرانسه که ضد کلیسا بود، نیز مذهب نقش تعیین ک

مسئله، مسئله عالئق مذهبی نیست، موجودیت کشوراست که حاصل تحقیقات اینجانب، اینست که 
گاه میتواند بیک بسیج . در معرض خطر تالشی و نابودی است در زمینه این تب اسالمی یک رهبری آ

  .دعمومی دست بزند و پیش از آنکه دیر شود، اسباب استمرار حیات ملی را فراهم آور
بنابراین مسئله کمتر مسئله همکاری با فالن گروه و بهمان دسته است و بیشتر مسئله اتصال با مردم 

با عرضه یک رهبری همگون و منطبق با روحیه مردم و نیازهای . و بحرکت در آوردن جامعه است
تهای تا وقتی این مسئله بطور قطع حل نشود و آینده روشنی عرضه نگردد، نمی توان فعالی. آن

  .سیاسی که در داخل کشور ممکن است صورت گیرند را جدی و پیگیر مثمر ثمر تلقی کرد
قانون اساسی و آزادی دیگر آن : یکی از اسباب شکست ربع قرن اخیر ابهام در هدف اصلی است - ۴

اگر در زمان جبهه ملی دوم که استقالل یک شعار فرعی در . سال پیش را برای مردم ندارد ۷۰جاذبه 
حال آنکه آنچه مردم از آن . بود، دراین نامه آن شعار هم وجود ندارد" استقرار حکومت قانونی" نار ک

خطری که سخت جدی است و فقدان ( رنج می بردند و موجودیت کشور را دچار مخاطره کرده است
بنابراین . سلطه خارجی است) یک مطالعه و تحلیل جدی از وضع، موجب ندیدن آن شده است

ا و برنامه عمل و حتی تقاضای آزادی های مصرح درقانون اساسی، باید مبتنی بر شعار اصلی شعاره
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باور اینجانب اینست که روشن کردن هدف در تغییر جدی سیاست . که استقالل کشور است بگردد

  . های خارجی نیز بسیار مؤثرتر از تقاضای خشک و خالی اجرای قانون اساسی است
الف، مخالف خوان یک حرف است و ایجاد یک نیروی جانشین یک حرف ایجاد یک نیروی مخ - ۵

اینجانب عالوه بر مطالعه احزاب سیاسی ایران از مشروطه تا به امروز و تمامی نهضت . دیگر است
های ایران پیش و پس از اسالم، احزاب سیاسی که در کشورهای مختلف مصدر انقالب های پیروز 

دو کتاب هم در باره انقالب الجزایر در انتشارات مصدق ترجمه و منتشر  (بوده اند را مطالعه کرده ام 
  :شرط زیر الزم است ۵این مطالعه گسترده باین نتایج انجامیده است که برای پیروزی ). شده است

انسجام کامل در رهبری و انطباق آن با زمینه اصلی نیازهای چهارگانه سیاسی و اقتصادی و  - ۱
رهبری ناهمآهنگ، همان جبهه های اول و دوم بودند و از قرائن اینطور . اجتماعی و فرهنگی

که ( این انسجام را عالوه بر رعایت جهات اخالقی . پیداست که سومی بهتر از دوتای قبلی نباشد
  :شرایط زیر بایسته است) اینجانب تحت عنوان کیش شخصیت مطالعه کرده ام

برنامه های ترجمه ای و برنامه . بیان نیازهای جامعه باشدفکر و برنامه و نقشه روشن که در واقع  - ۲
نویسی بر اساس ذهنیات مرامی که در هفتاد سال گذشته مرسوم بوده است و یک نمونه آن برنامه یا 

و خصوصًا خطرناک . منشورجبهه ملی مصوب کنگره است، جز شکست نتیجه ای ببار نمی آورد
کاری که بنظر . ، به بیان دردها و مسکن ها پرداخته شوداست اگر بجای بیان مرض اصلی و عالج آن

  می رسد در حال شدن است، مثال� بودجه مملکت روزی یک میلیارد تومان است
و این بودجه درعالم واقع و نه حساب ) خرج می شود ۱۳۳۲یعنی در هر روز باندازه یک سال ( 

ر دارائی و کیهان از قول خامنه ای در صد را وزی ۹۰تا ( درصدش از نفت است ۹۵سازیهای ظاهری، 
یعنی وقتی مملکت یک روز هم بدون در آمد نفت نمی تواند سر پا بماند و وقتی ) نامی پذیرفته اند

روز می تواند غذای خود را  ۳۴واشنگتن پست می نویسد اگر خلیج فارس بسته شود، ایران فقط 
. مسکن دارد و البته خطرناک است تأمین کند، صحبت از قانون اساسی و آزادی، جنبه ذهنی و

اگر مخالفان . خطرش اینست که دولت خود دارد بجای هر چیز، مردم را با ذهنیات مشغول می کند
نیز همین کار را بکنند، رخوت عمومی تشدید می شود و مبارزه جلو نمی رود که هیچ، عقب تر هم 

منشر شد، نزدیکان بدولت، اینجا و آنجا هیچ یادم نمی رود وقتی نفت و قهر، بزبان فرانسه . می رود
تنها باید گفت، . گفته بودند، چرا به مسائل اقتصادی و اجتماعی پرداخته اید، حرف اینها را نباید زد

 !!.آزادی نیست
این حرف، که اگر قانون اساسی اجرا شود، بعد هم این حرفها را میتوان زد، فقط یک ظاهر درست 

آنهم نه توصیف یعنی گفتن که تنگناها وجود دارند بلکه تحلیل، طوریکه ( چرا که اگر آن حرفها. دارد
زده نشوند، مردم خطر را احساس نمی کنند ) مردم دقیقًا موقعیت کشور را همانطور که هست بدانند

و تکان نمی خورند و وقتی مردم تکاان نخوردند، با چه نیروئی می توان اجرای قانون اساسی را 
گفته شود آمریکا مجبور می کند که قانون اساسی را اجرا کنند، باز باید از پیش این تحمیل کرد؟ اگر 

حرفها را زد و اال ولو تغییرات بوجود آیند، بازحضرات که همه چیز را در دست دارند، با استفاده از 
اکثریت قاطع را بدست می ) مثل جاهائی که آزادی را دادند( خامی و بی اطالعی افکار عمومی، 
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. آورند و با توجه به اینکه ابزارهای اصلی قدرت را در دست دارند، وضع موجود را ادامه خواهند داد

. جنبه زیر هستم ۴خالصه کالم اینستکه جانبدار یک منشور روشن بر اساس استقالل کشور متضمن 
  :ملی به انجام برسد - در این چهار جنبه، باید تغییرات اجتماعی در زمینه مذهبی

  
 .سیاسی، جنبه اقتصادی، جنبه اجتماعی، جنبه فرهنگی جنبه

جنبه فوق و دیگری راه حل  ۴بیانیه، باید متضمن دو قسمت، یکی مطالعه وضع موجود در هر یک از 
که اینجانب در سه سال پیش طرح کاملی تهیه کرده ام و هنوز منتشر ( انتشار این بیانیه. ها باشد

، بمردم امکان می دهد انتخاب پیدا کنند و بکارهای دولت )بگذارم نکرده ام را می توانم در اختیار 
نه یک . تا اینجا معلوم است که احزاب ایران فاقد این دو شرط بوده اند. با نظر بی قیدی نگاه نکنند

رهبری منسجم داشته اند و نه یک بیانیه که ذهنیات نباشد، بلکه بیانگر موقعیتها و مشکالت و راه 
  .حل آنها باشد

در ایران چون . نخواستم عرض کنم امام و پیشآهنگ. سازمان در برگیرنده انسانهای الیق و سالم - ۳
بنا بر روابط شخصی است، همواره اصل وابستگی خانوادگی و گروهی و مرامی جای اصل لیاقت را 

وزهم اگر جبهه ملی اول و دوم نتوانست مکتب پرورش استعدادهای نو بشود طوریکه هن. گرفته است
اگر پس . باید بسراغ کادرهای قدیمی برویم، علت همین اصل فلج کننده وابستگی های شخصی است

از شکست جبهه اول، فقط یک کار شده بود و آن تربیت استعداد های جدید بود، امروز ما مشکل 
در ( جبهه دوم را از بین نبرد مگر همین وابستگی های شخصی . رهبری و فقدان جانشین را نداشتیم

هر استعدادی هم ساخته شد، با پشت کردن به سازمانهای حزبی و . و باند بازیها) زمره عوامل دیگر
از ظواهر امر اینطور بر می آید که نزد ). متأسفانه رژیم اغلب آنها را نابود کرد( جبهوی ساخته شد

له ترکیب رهبری را که هنوز نتوانسته اند مسئ.] ن. یعنی جبهه ملی و نهضت آزادی[ هر دو جناحی 
خالصه کالم اینکه آقایان . میان خود حل کنند، اصل همبستگیهای شخصی بر اصل لیاقت غلبه دارد

او نه تنها نوشت که باید جوانان هنوز بهمه چیز نرسیده را وارد کار کرد و . هنوز از مصدق عقب ترند
سیاسی مورد احترام مردم اند را  استعدادها را پروراند، بلکه خود همه کسانی را که امروز رهبران

اگر قرار است بگوئیم گذشته ها گذشته و همان اشخاص را با همان بیماریهای کیش . وارد کار کرد
شخصیت و با همان وا بستگی های دسته ای وارد کار کنیم، باید عرض شود که همان عوامل و علل، 

الق عینیت یک ذهنیتی و ذهنیت یک یعنی شکست اخ. همان معلول ها و نتایج را ببار می آورند
کدام سازمان سیاسی بدون . اخالق اندیشه و مرام است وقتی لباس عمل می پوشد. عینیتی است

در کشوری هم همه چیز ( اخالق سیاسی، کسی در جهان سراغ کرده است؟ رئیس جمهور آمریکارا 
شیستی مثل گلدواتر می گوید بلحاظ واترگیت کنار می گذارد و فا) معیارش مادی و پول و نفع است

او دیگر مرده است و در کشور بخت برگشته ما، آدم می تواند صدتا جفتک وارونه  بزند و صد رنگ 
اینطور که بویش . و تازه احترامات فائقه نیز پیدا کند" به آغوش حزب برگردد" عوض کند، باز هم 

گین، این رهبران خود را در میان خواهند می آید، فرصت طلبها باز میدان دار شده اند و بزودی مثل ن
مردم آنقدر فریب خورده اند که تا وقتی بمد ت طوالنی . گرفت و باز همان گذشته تکرار خواهد شد
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از اطالعاتی که جسته و گریخته بدست می آید، اینطور معلوم . اصالت نبینند بحرکت در نخواهند آمد

" امروز، همان ضابطه قدیمی و خطرناک می شود که برای موقعیت خطرناک و بکلی نوی 
محکوم به  –اگر بیاید  -با این ضابطه البته سازمانی که بوجود می آید . مالک عمل است" وابستگی

  . چنانکه در گذشته اینطور بود، چنانکه در همه جای جهان اینطور بوده است. شکست است
 :ثبات و استمرار در یک خط معین - ۴

میتوان در چهار چوب . حرفهای گنده و شعارهای دهن پر کن نیست شرط پیروزی یک جریان،
ملی و در همان چهارجنبه، ساده ترین شعارها و عملی ترینشان را  - استقالل و در همان زمینه مذهبی

کار عدم ثبات و عدم استمرار در کشور ما بجائی رسیده است که . انتخاب کرد و با پیگیری دنبال کرد
همین رهبری جبهه مصدقی که فقط . یترین حزب ها در آن کشور، حزب باد استهمه بر آنند که قو

آنهم بطور نسبی چرا که غیر مستقیم از ممر ( در نه و ال استمرار داشته و ثبات قدم داشته است 
اما معروف به بی عرضگی . مورد قبول و پیروی مردم اند) همین دولت، عواید کم و بیش خوب دارند

. ینکه در جنبه االà و مثبت؛ ثبات و استمرار نداشته است و کارش فصلی استبلحاظ ا. هستند
سال  ۲۵تضمینی وجود دارد که کسانی که در . طوریکه پنداری تابع متغیر سیاست آمریکاست

یک رهبری که در ده سال آینده حتی مطالعه . گذشته، مبارزه فصلی کرده اند، در آینده چنین نکنند؟
و قطع و یقین است که مطالعاتی که انجام شده را نیز ( را به انجام نبرده است پیگیر اوضاع کشور 

  ، خود بخود معرف عیب عدم پیگیری و ثبات نیست؟)نخوانده است
 ۳۰که اگر در ربع قرن گذشته یک برنامه ( اگر در کار مثبت و سازنده پیگیری و ثبات نداشته است، 

در کار منفی پیگیری داشته .) رت شکست ناپذیر شده بودساله ای را اجرا کرده بود، امروز یک قد
از جمله بدترین کارهای منفی، بوجود آمدن سازمان هتک و بلکه سلب حیثیت با شرکت همه . است

طوری همدیگر را لجن مال کرده اند که اآلن مانع اصلی عدم . است) بدون استثناء( مخالفان 
مملکتی که از . را برای طرفداران خود توجیه کنند همکاریشان همین است که نمی توانند همکاری

سازمان امنیت رنج می برد، با پیدایش سازمان سلب حیثیت سیاسی، کارش بجائی رسید که 
یا خرد شدند و منحرف و یا ناچار شدند خود را به آب و . استعدادهای جوان، نتوانستند رشد کنند

یست اگر بگوئیم این رهبری مسئول اصلی اتالف در واقع هیچ گزاف ن. آتش بزنند و نابود بشوند
  .استعدادهای جوان کشور در ربع قرن اخیر است

وضعیتی که هم اکنون در داخله مالحظه می شود، هیچ حکایت از آن ندارد که قصد بر یک کار دراز 
کنار از همین پیغامها که گذشته ها را . مدت و از بین بردن آن عیب کشنده عدم ثبات و پیگیری است

. بگذارید و با هم همکاری کنید، اینطور معلوم است که قضیه حال مطرح است و نه حال و آینده
یک مطالعه جدی در باره سازمانهای سیاسی ملی نمود . بنظراینجانب باید ازعجله و شتاب پرهیز کرد

àبسیارحماقت و یک بنای محکمی را با کسانی که در کار، ثبات و استمرار دارند پی ریزی نمود و اال 
  .و یا فرصت طلبی می خواهد که آدمی خود را در جریان بیاندازد و بدست پیش آمد ها بسپرد

مثال� . وقتی چهار شرط قبلی نبود، هدفها هم نیز متغیر می شوند. هدفها که باید معلوم باشند - ۵
" د بâرد، جانبدار جبهه ملی، مولود مبارزه استقالل بود، پس از ده سال علت وجودی خود را از یا



۱۹۱ 
شد و حاال هم " سیاست صبر و انتظار" آنرا هم از یاد بâرد و طرفدار . شد" استقرار حکومت قانونی

  . است" آزادیهای مصرح در قانون اساسی" باز تخفیف داده و طرفدار
مطالعات جامعه شناسان نشان می دهد که قدرتهای جهانی، وسایل مهمی را بکار می اندازند برای 

زریق شعارهای خود خواسته در برنامه کارجنبشها تا بدانحد که پس از یک دوره، شعارهای اصلی از ت
سال اخیر باین درد  ۷۰احزاب ایران در طول . یاد می روند و شعارهای جعلی جانشین آنها می شوند

یر زود به رسید بیانگر تغی" بمشروطه اش" تغییر موسمی هدفها گرفتار بوده اند و اصطالحهائی نظیر
حزب توده با آن عرض و طولش نابود نشد مگر بلحاظ تلون در هدفها و جیهه ملی . زود هدفهاست

  . نیز و احزاب ملی هم، از این عیب مبری نبوده اند
وضعیت داخل کشوردراسنادی که منتشر شده اند، جملگی حکایت از ابهام جدی در هدفها را دارد 

ا نمی داند و البته  در زمینه ابهام، تا حدی می توان قدم پیش طوریکه هیچکس تکلیف آینده خود ر
  :گذاشت و نه بیشتر

علما می ترسند که بعد، نوبت لحاف مال برسد و همان بالئی که بعد از مشروطه بسرشان آمد،  -
  .این معنا را در نجف بسیاری به اینجانب گفتند. دوباره بسرشان بیاید

وقتی رهبری از انسجام کافی برخوردار نیست، دائم باید . اسسایر طبقات و قشرها نیز بهمین قی -
هم با این بودن و هم با آن بودن و ( میان نیروهای نا متجانس و گاه متضاد، از طریق موازنه التقاطی 

نه با این بودن و نه با آن بودن، یا حذف و جذب جزئی بقصد بکرسی نشاندن خود و یا در رهبری 
وقتی وضع چنین شد در داخل جبهه همه از هم می ترسند و . بوجود بیاورد تعادل) نگاه داشتن خود

نمونه، یکی اینکه دعوائی که پیش آمده است بر سر . چهار چشمی مراقب یکدیگرند، چه رسد بمردم
مطالبی هم که آقای دکتر بختیار . محتوای نامه نبوده است بلکه، بر سر ترکیب رهبری بوده است

 .واقعیت بودند فرمودند، مبین همین
حال . اینجانب فروان شنیده ام که می گویند جبهه نباید شعارروشن بدهد، بلکه باید مبهم حرف بزند

مگر کار . آنکه هیچ جبهه ای در هیچ کجای جهان، با شعارهای مبهم، کارش بجائی نرسیده است
ک جبهه غیر از منتها هدفهای ی. جبهه دوم بجائی رسید؟ جبهه باید شعارش حتمًا روشن باشد

بنابراین شعارهای . درشرایط ایران، هدف جبهه، تحصیل استقالل است. هدفهای یک حزب است
. روشن در زمینه استقالل اقتصادی و استقالل سیاسی و استقالل اجتماعی و استقالل فرهنگی بزند

ندارد و قسمت جبهه ای که هدف قطعی . از یکدیگر و از آینده. درغیر این صورت همه خواهند ترسید
عمده کار را به آینده مقدر می کند، بصراحت می گوید که در خود یارای جانشینی نمی بیند و بنابراین 

حتی اگر هم شرائط داخلی و خارجی . خود را محکوم به انزوا از مردم می کند و شکست می خورد
هدارد و سرانجام باید مساعد روی کارآمدنش باشد، حکومت را نمی تواند در دست های توانائی نگا

این نتایج را که بطور خالصه عرض شدند، اینجانب را بر آن می دارد که عرض . میدان را خالی کند
  :کنم

  



۱۹۲ 
یک فرصت تاریخی مهمی پیش آمده است که میتوان آنرا ) اگر نگوئم چند قرن( پس از یک قرن  - ۱

یعنی غربگرائی به شکست . دتوصیف کر" اسالمیت و ایرانیت" شرائط حل مسائل کشوردرزمینه 
انجامیده و تبلیغات غرب که اسالم و فرهنگ خودی مانع رشد است، در خود غرب و نزد مردم 

اگر این فرصت سخت گرانبها  و عزیز، بر سر رقابت برای . کشورهای مسلمان، بی اعتبار شده است
موقعیت خطیر کشور و بهتر کردن موقع خود در رهبری به زیان دیگری از دست برود، با توجه ب

اینکه ایران یک مملکت متالشی شده است، تنها راه حلی که میماند و تنها تجربه ای که باقی میماند، 
میخواهم بگویم باز همان بازی گذشته، میان نیروهای وابسته، . نه مارکسیسم که استبداد سرخ است

بلکه بیشتر باید . شاچی را بازی کنندادامه خواهد یافت و مردم کشور و نمایندگان آن، باید نقش تما
 .نقش آلت را بازی کنند

در ایجاد این زمینه و فرصت تاریخی، آقای خمینی نقش تعیین کننده ای ایفا کرده است از بخت  - ۲
، یک رهبری سیاسی که بتواند به موجی که برخاسته است جهت بدهد، ۱۳۲۹-۳۲بد، مثل سالهای 

یعنی مسئله . و شرائط،، زمان و شرائط، پیدایش این رهبری استامروز زمان . بوجود نیامده است
. موازنه در رهبری که ترکیب چه باشد و از هر گرایش چند نفر باشند، مسئله سبک کودکانه ای است

مسئله امروز، مسئله یک رهبری است که انعکاس این زمینه و شرائط باشد و چنان کند که نیروی 
هر رهبری دیگر و ترکیب آن هر چه باشد محکوم به شکست . شود جامعه، بدون تردید وارد عمل

 :بنابراین. است
چون کسانی که از دوران مصدق در نه گفتن به رژیم ثبات داشته اند، بدلیل همین ثبات قدم مورد  - ۳

اطمینان جامعه هستند، باید در شورای بزرگی که بوجود می آید، حتمًا باشند و ضامن سالمت مبارزه 
اما باید کامال� جوانب سنجیده شود که این ضمانت موجب کندی کار و عدم . مه راه مصدق بگردندو ادا

 .پیشرفت مبارزه نشود
یک رهبری اجرائی دارای انسجام کافی و بیانگر موقعیت جدید و بدون کمترین نقطه ضعف از  - ۴

ًا باید ترجمان وحدت ملی این هیئت حتم. جهاتی که شمرده شدند، باید عهده دار رهبری مبارزه بشود
 .باشد

سال گذشته از راه فرصت طلبی و بد اخالقی های دیگر بمبارزه صدمه رسانده  ۲۵کسانی که حتی  - ۵
اند، اگر کنار گذاشته نمی شوند و مایلند در مبارزه باشند، باید حتمًا قبول فداکاری کرده و 

که این بار، مبارزه می خواهد بر اساس درس  مسئولیتهای اجرائی نپذیرند تا هم از ابتدا، معلوم باشد
مسئله، مسئله آدم نداشتن نیست، مسئله مسئله . گرفتن از تجربه های گذشته، سامان و سازمان بیابد

مقبول نیست " آدم نداریم" بهانه . بخود نپذیرفتن کسانی است که در گذشته، مایه ناکامی ها شده اند
قدان ثابت قدم، فرصت عمل ندارند، آدمها ساخته می شوند و به زیرا اگرازاول معلوم باشد که جزمعت

 . سرعت تمام
ز لحاظ برنامه عمل و آینده، باید برای همه اطمینان بوجود آید که کشور صحنه تسویه حسابها ا - ۶

 .نخواهد شد و جا و موقع همه در حدودی که پذیرفته شده است تضمین خواهد شد



۱۹۳ 
رس خوانده دراکثر خود نسبت بمذهب حد اقل القید هستند و توده اگر بپذیریم که الیه های د - ۷

را از سر  ۱۳۳۹- ۴۲مردم در نزدیک به تمام خود مقید، قبول است که می توان تجربه سال های 
و ممکن . مذهبی را کنارگذاشت و منزوی کرد" سیاسی شده" گرفت، یعنی نمایندگان نیروههای 

آنچه می توان . یاسی بخواهد همین کار را با دیگران بکنداست این رهبری، یعنی رهبری مذهبی س
گفت، هر دو راه حل با وجود آنکه دشمن بحد کافی قوی و کشور بحد کافی ضعیف است، مبارزه را 

راه حل درست آنست که بر اساس همان زمینه ای که در . با شکست بزرگ و ال ینحل مواجه می کند
گروه مهندس بازرگان و " بنابراین مسئله، مسئله . ی داده شودبدان پرداخته شد، ترکیب رهبر ۲بند 

آن نیست، بلکه مسئله رسیدن به یک رهبری است که بتواند این الیه و آن توده را " قدرت سازمانی 
ظواهر امر نشان می دهد که تمایل بمنزوی کردن یکدیگر غلبه . بر زمینه اجتماعی موجود منسجم کند

سرعت عقب زده نشود و مبارزه برای تثبیت موفقیت خود بعنوان رهبر، جای اگر این تمایل ب. دارد
خود را به کوشش خالق برای برداشتن موانع از سر راه ایجاد آن رهبری ندهد، بدون کمترین زحمتی 

 :بنابراین. می توان شکست جریان، شکست فاجعه آمیز جریان را از هم اکنون بوضوح تمام دید
و سه بار شکست و ربع قرن در فشار سخت زندگانی کردن هنوز به رهبران  اگر سه بار تجربه - ۸

قوم آنچه را باید بیاموزد نیاموخته است و مشی بسوی یک رهبری کار آمد مجهز به برنامه عمل 
روشن و دارای پیوندهای ارگانیک با جامعه، متعذر است، برای آنکه ضایعات حد اقل گردند، باید در 

محدود کرد و البته صریح به توده " مبارزه برای استقرار آزادیهای اولیه" را به  حال حاضر کار خود
" می خواهد، تا شروع یک مبارزه جدی، ما هیأتی را برای ... مردم گفت چون برداشتن موانع زمان و

این هیأت هیچ در صورتی می تواند موفق . تشکیل می دهیم" مبارزه برای استقرارآزادیهای اولیه
شود که نخواهد خود را بعنوان رهبری سیاسی بیانگر مبارزه بزرگ استقالل بقبوالند و در کنار  بکاری

کار خود، نه تنها مانع جستجوی رهبری که گفته شد، نشود بلکه خود با صمیمیت در پیدایش آن 
 .شرکت کند

  و خدا داناتر است         ابوالحسن بنی صدر
                 

  )۶۶پیوست سند شماره  "     ( ۱۳۵۶ شهریور ۷—رمضان ۱۴
  

  متن دوم
  

  :یادداشت  در باره وضع نیروهای مخالف در داخل کشور"  
مخالفت ) چه رسد بخود آن( دو سه سال و بلکه بیشتر است که هرکس بلحاظی با فکر جبهه  - ۱

ه و باید به عده ای بهانه تک روی هاشان این بوده و هست که جبهه در تجربه نتیجه نداد. کرده است
عملکرد جبهه .این فکر را بی فایده می شمردند عده ای دیگر بدنبال روشهای دیگری. حزب چسبید



۱۹٤ 
هر کس فکر کار جمعی را طرح می . با فکر جبهه داشت" مبارزه" ملی دوم نیز تأثیر قطعی در این 

ساخت، چوب کرد و لزوم شرکت جمع را چه در مرحله تصمیم و چه در مرحله اجرا خاطرنشان می 
عارضه سخت خطرناکش یکی اینست که ما در بطن . این تبلیغات بدون عوارض نبود... می خورد و

بارزترین نمود این پریشانی ها یکی . حادثه هستیم و در منتهای پراکندگی و پریشانی و بال تکلیفی
ت و نشانه است و آقای کارتر، عالم" حقوق بشر " اینست که رهبران گرامی ما، نمی دانند که شعار 

. آن بحران که تحت این شعارخود را نشان می دهد، بسیار عمیق است. از پیش خود اصالتی ندارد
نباید به تکراراین شعار قناعت کرد، بلکه باید نه تنها بیانگر خود بحران شد، بلکه بیانی و برنامه ای 

ضاع حاضر را آقایان بوجود او. را عنوان کرد که موجب بحرکت آمدن مردم و رهائی مملکت بشود
نیاورده اند، بحران جهانی بوجود آورده است و اعکاس این بحران در ایران، ابعادی بدفعات بزرگتر 

سال گذشته  ۱۵اما بدبختانه در . از آنچه در تصورگنجد دارد، عمل باید متناسب با ابعاد بحران باشد
نی مطالعه جدی تغییراتی که بجامعه تحمیل کارهائی نیز که ممکن بود بشود و بدون خطرهم بود، یع

میشد و عرضه آن بجامعه انجام نگرفته است و در نتیجه ذهن اجتماعی و زمینه عمومی خالی است و 
رهبری نیز ازارزیابی درست امورعاجزاست و برنامه کارو عمل ندارد و فعالیتهایش بخوبی بیانگر 

شورهنوز بر سرساده ترین شعارها نتوانسته اند در داخل ک: فقدان ربط منطقی میان کارهای اوست
وحدت بوجود بیاورند و در خارج کشور، بر اثر چند سال تبلیغ و عمل علیه جبهه و نحوه کار 

بوجود آمده است که خراب کردنش، قطعاً از کار در ...جبهوی، چنان دیوار چینی از کینه و بغض و و 
هم از ابتدای امر در ایران بوجود آمده است،  دو دستگی که. یک  تازه بمراتب مشکل تر است

در این اوضاع، ابتکار عمل را مشکل می توان از دست ده ها . متأسفانه وضع را بد از بدتر می کند
پیش از این که . گروه ضد و نقیض بدر آورد و در دست های توانای یک رهبری مقبول عامه، قرار داد

کتر بختیار و فروهر، نامه هائی امضاء فرموده بودند، اینجانب سه تن جنابان آقایان دکتر سنجابی و د
این مخالفت از جمله ناظر باین معنی بود که آقایان . چه شفاهاً و چه کتباً، با این ابتکار مخالفت کردم

اینک که معلوم می شود جناب آقای دکتر سنجابی در ترکیب جدیدی وارد . معرف وحدت نیستند
بهه بوجود آمده است، باید عرض کنم که وحدت و یکپارچگی هر دو جبهه با هم شداه اند وعمال� دو ج

. برای رهبری کشوری که در لبه پرتگاه فناست، کافی نیست چه رسد با اختالف، آن هم از ابتدای کار
تنها امیدی که بوحدت همه با هم در ایران می توان داشت، اینست که چرخ مبارزه بگردش در آید و 

پیشرفت، یک رهبری کار آمد، متناسب با بزرگی خطرهائی که متوجه اساس موجودیت در جریان 
یک بیانی از پیامبر اسالم دردست است که حاوی آموزش . آنهم با هزار اگر. کشورند، بوجود آید

بزرگ برای کسانی است که می خواهند رهبری کنند و می دانند که رهبری، بدون اعتماد همگانی، 
بعرض رساندند که اجازه فرمائید منافقان را بکشیم و : و آن در باره منافقان استغیر ممکن است 

برداشت . فرمود میخواهید بگویند پیامبر، طرفداران خود را می کشد؟. ازشرشان راحت بشویم
سال است بر یک خط  ۲۵اینجانب از این بیان در انطباق با وضع حاضر اینست که وقتی کسانی که 

د، هنوز نتوانسته اند مسئله همکاری را با یکدیگر حل کنند، افکار عمومی به آنها و ربط مانده ان
چگونه اعتماد کند که از عهده تأمین همکاری یک ملتی آنهم در کاری سخت پرحادثه و خطرناک 



۱۹٥ 
یعنی بیرون بردن کشور از ورطه ها، بر می آیند؟ پس یا باید چنان رفتار شود که یک طرف موازنه 

ی کند یعنی ابداً در برخوردها با طرف دیگر وارد نشود و درنتیجه، افکارعمومی، تقصیر را اش را منف
متوجه دو طرف نکند و یا باید دو طرف اول هدف خود را، بر طرف کردن اختالفات خود قرار دهند 

شکل زیرا هر اندازه جلو بروند، حل اختالفات م. و تا اینکار را نکرده اند، دست بکار دیگری نزنند
حضور آقای دکتر سنجابی در . هنوز از خاطره ها نرفته است ۴۲تا  ۳۹تجربه سالهای . ترخواهد شد

بنابراین افکار . هر دو طرف، کفایت می کند بر این که نمیتوان تقصیر را متوجه یک طرف دانست
تجزیه شده  عمومی، حق دارد بپرسد کسانی که از اداره روابط خود ناتوانند چگونه می خواهند جامعه

و پراکنده ای را اداره کنند؟ بیش از همه بر ایشان است که یکی کردن این دو جبهه را وجه همت قرار 
دهند، چرا که اگر ایشان آن قدم اول را که امضای نامه باشد بر نمیداشتند، جریان امر شاید که 

  .مسیری را که در پیش گرفت، در پیش نمی گرفت
آقای خمینی : م دوگانگی بیان میان بیان مقام مرجعیت و بیان تهران استمسئله دوم و بسیار مه - ۲

می فرمایند، هدف مبارزه تأمین استقالل کامل کشور است و از میان بردن رژیم شاه و در بیان تهران، 
اال اینکه در بیان آقای فروهر که نوار آن بخارجه رسیده . ذکری از هیچکدام از این دو هدف نیست

( اصلی را بر مبارزه بخاطر استقالل گذاشته است و بعید نمی دانم که چوبکاری باغ گلزار است، تکیه
بهر صورت نمیتوان در این . با انطباق بیان ایشان با بیان مقام مرجعیت بی رابطه نباشد) ۵۹

د جامعه چگونه میتوان. باید بیان ها و پیام ها را یکی کرد. دوگانگی بیان ها، مبارزه را پیش برد
به نظر اینجانب باید بیان . بدنبال یک رهبری برود که بیان او با بیان مقام مرجعیت سازگاری ندارد؟

نه تنها بلحاظ آنکه جامعه، در آقای . رهبری در تهران خود را با بیان مقام مرجعیت منطبق سازد
وجه تخریب خمینی بچشم مظهر مقاومت خود درقبال رژیم شاه و همه فعالیتهای این رژیم که مت

جبهه ملی . بیان حق است.] چند کلمه پاک شده است ن. [ مبانی موجودیت کشور است، می نگرد
یک جبهه نمی تواند خود را از مبانی فرهنگی و . باید موازنه منفی را اساس سیاست خود قرار دهد

انگر تداوم تاریخی موازنه منفی، بی. جریان تاریخی مبارزات این ملت جدا سازد و بیان ادامه آن نباشد
مبارزه این ملت بخاطر استمرار حیات ملی و هم بیان دینی و ملی مردم این سرزمین از زمانهای دور 

امضائی تهران، برداشت نادرستی از رابطه آزادی و استقالل دیده   ۵۸در بیانیه . تا بامروز بوده است
اینک می پرسم بدون استقالل چگونه . در بیانیه آمده است که آزادی مقدمه استقالل است. می شود

اگر عده ای مأمور شوند و در . و همه خطر اینجاست" نوعی آزادی"آزادی بدست تواند آمد؟ مگر 
باره جنبه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، یک مطالعه بعمل آورند، متوجه 

، یعنی اجازه پاره ای "ادینوع آز" خواهند شد که موجودیت ایران در خطر قطعی است و آن 
در مورد روابط سلطه، میتواند سمی خطرناک باشد که جریان نابودی کشور را تسریع می . فعالیتها

باید افکارعمومی را با استفاده از فرصت، درجریان خطرات گذاشت و توجه داد که استقالل . کند
ای بر پایه موازنه منفی برای اجرای برنامه . نشاندن، یکدسته اشخاص، بجای یکدسته دیگر نیست

رهاندن کشور ازهمه عوامل و مؤلفه های ساخت آن، بمثابه زیر سلطه و از میان برداشتن این ساخت 
در جهانی که ما هستیم، کشورها یا . با این مبارزه است که آزادی واقعی بدست می آید.  است



۱۹٦ 
اینست که بسته بموقعیتشان، . سلطه یعنی هم مسلطند و هم زیر. مسلطند و یا زیر سلطه و یا میانه

با روشن کردن مفهوم استقالل، که همان موازنه منفی که . برخوردارند" آزادی" مردمشان از نوعی
  . اساس فرهنگ دینی و ملی ماست، راه، برای آزادی انسان، بمعنای واقعی خویش باز می شود

  
ران تشکیل شده اند، نه با خط مصدق و جبهه هائی که در ته]  آمده است ن ۴در متن اشتباهی [  - ۴

آیا واقعًا فکرمی کنید می توان جامعه را علی رغم مخالفت خط با . نه با خط خمینی سازگار نیستند
عدم انطباقش را با بیان مرجع دیدیم و اینک باید افزود که بیان .  خطوط این دو مظهر بسیج کرد؟

  .مرجع، به ترکیب رهبری نیز نظر دارد
شعار مصدق، آزادی و استقالل ایران، : خط مصدق سازگار نیستند هم در شکل هم در شعاراما با 

کید بیشتر آمده است و شعارشما پاره ای  یعنی همان شعاری است که اینک در پیام مقام مرجعیت بتأ
از آزادی ها است و نتیجه همین دوگانگی، دور افتادن شکل جبهه و افراد شرکت کننده در آن از 

  :ب سازمانی است که مصدق پیشنهاد کرده استترکی
. تنها کسانی می توانند در این جبهه شرکت کنند که معتقد به آزادی و استقالل کشور باشند -الف

کسانی که در چهار چوب سلطه آمریکا برایران فعالیت می کرده اند و هیچگونه امتحانی نیز نداده اند 
ل ایمان آورده اند، چگونه می توانند قوه اجرائی جبهه ملی که معلوم شود به مبارزه آزادی و استقال

  بشوند؟
یعنی اصل . ترکیب را که می بینی، می فهمی همان عیب جبهه دوم دراین یکی هم هست - ب

حال آنکه نظر مصدق این بود . وابستگی به شخصیت های شاخص، جای اصل لیاقت را گرفته است
  .اشد نه وابستگان به شخصیت هاکه شورا، مرکب از نمایندگان نیروها ب

سال اخیر بار  ۱۵هیچکدام معرفهای نیروهائی را که در ) دو جبهه منظور است( این دو ترکیب  - ۵ 
: بیان مقام مرجعیت روشن و صریح است. سنگین مبارزه را بر دوش کشیده اند، در بر نگرفته اند

ه کنند و بعد همچو مفری که پوجود سال در سخت ترین شرائط مبارز ۱۵نمیتوان قبول کرد کسانی 
همه می دانیم که وجود غول استبداد . آمد، عده ای فورًا خود را بمیان بیندازند و دعوی رهبری کنند

نباید از موقعیت اینطور استفاده کرد و کسانی را بعنوان . است که دیگران نمیتوانند عرض وجود کنند
  و جنبه اعتراض بحضور این یا آن کساین سخن بهیچ ر. رهبری به جامعه تحمیل کرد

ندارد، بلکه مراد از آن بیان یک نارسائی جدی است که هم از ابتدا در این ترکیب وجود ) یا کسان( 
نتیجه آنست که جامعه این ترکیب ها را جدی نمی گیرد و در مواقع تعیین کننده از پیروی آن . دارد

  ....سرباز می زند و
خیر، در چند باردر پاریس و ده شهر آلمان و اطریش و ایتالیا، سخنرانی کرده اینجانب در دو ماه ا - ۶ 

نه تنها نتیجه ثمرات پرهیز از طرف . در مجالس بحث شرکت کرده ام و خواهم کرد. ام و خواهم کرد
آورده ام، حرف هوائی نیست، ) ۱(دیگر دعوا شدن را خود دارم می چینم و بنابر این سخن که در بند 

حیت بیان این نظر را هم دارم که در خارج کشور کسانی که با بیانیه های تهران و نحوه عمل بلکه صال



۱۹۷ 
نمونه عملی که خود بهترین تأیید نظر اینجانب است . آنها موافق باشند، سخت انگشت شمارند

  .اینکه، آن بیانیه را فقط ما منتشر می کنیم و تنها بلحاظ مبارزه قاطع و بی امان با سانسور
پاره ای فرصت طلبانه اند و بدانجهت انجام می گیرند که یا تمامی . لبته این مخالفتها یکسان نیستندا

مبانی کار فردی را و تک روانه را ویران می بینند و تا هم امروز با هر گونه کار جمعی مخالفت می 
ا از میان می کنند و یا وجود یک پارچه و همآهنگ در ایران، موقعیت های شخصی و گروهی شان ر

عامه ( با وجود این افکارعمومی ) گروهک های مارکسیستی و البته از این نوع مخالفانند.( برد
حال اگر خارجه که از پس رژیم شاه برآمده و . نیز، با آن روی موافق ندارند) ایرانیان خارج از کشور

کرد، حرف دیگری است و آنرا رسوای خاص و عام کرده است، یعنی کشک و به نظراتش نباید اعتنا 
  :اال باید به تغییرات مهمی، چه در بیان و چه در ترکیب پرداخت تا

  با گذشته تاریخی منطبق باشد، -
 با بیان مقام مرجعیت و میراث مصدق همآهنگ باشد، -
 نیروهای مباررز و در درجه اول آن ها را معرف باشد، -
 یک رهبری منسجم و توانمند را بجامعه عرضه کرد، -
 .فراهم کرد، تا تمامی روشها و بخصوص روشهائی که تعیین کننده هستند، بکار گرفته شوند امکان -
این حرفهائی که در . هم دارد... میلیون جمعیت کارگر و پیشه ور و ۵باالخره تهران، امروز با  - ۷ 

ئله ندارد؟ بیان آنها آمده اند، به تهراِن ازشاهرضا بباال راجعند، ازشاهرضا بپائین، هیچ مشکل و مس
آنها را چه کسانی باید بیان کنند؟ اگر بر این دوگانگی جبهه که هنوز هیچ نشده وجود دارد، یک 
دوگانگی دیگری هم اضافه شد، یعنی نیروی دیگری که در این ترکیب نه حضور دارد و نه بیان، فورًا 

 ۲۵هائی را ببار آورد که در بسراغ زمینه خالی برود و خود را زبانحال آنمردم بگرداند و همان فاجعه 
سال اخیرهمواره بوجود آمده اند و از عوامل تعیین کننده شکست جبهه ملت بوده اند؛ چه خواهد 

  شد؟
در حال حاضر که کشاورزی کشور باین حال و روز افتاده است، دهقانان کشور، نیز بیان و بیانگر  

و " انقالب سفید" روا داشت؟ آیا فاجعه آیا می توان بیش از این در این بیان تأخیر . میخواهند
فاجعه جبهه ملی اول، کافی نیست معلوم کند که اگر جبهه، بیان این مردم نشد، زمینه خالی را یا 

  .حزب توده پرمی کند و یا رژیم شاه؟
ترکیب های موجود، وضعی را بوجود می آورند که نه تنها قادر نمی شوند بموقعیت مقام مرجعیت 

در صورتی که همه . جامعه را بحرکت آورند، بلکه عمال� مقام مرجعیت را کم تأثیرمی کنند تکیه کنند و
یکی شوند و ترکیب قابل قبولی عرضه شود، رهبری بر زمینه پیوند کم مانندی که در تاریخ معاصر ما 

بر میان مقام مرجعیت و جامعه بوجود آمده است، می تواند امواج مردم ناراضی را از پی یکدیگر 
  .انگیزد و افق های جدید را از پی یکدیگر بگشاید

. چون مطالب دیگر را در یاد داشت قبلی و سرمقاله خبرنامه آورده ام، دامنه سخن را کوتاه می کنم
  خداوند می داند که اینجانب خود را از وابستگی آزاد کرده ام تا سخن را بر اساس موازنه منفی



۱۹۸ 
بقیه بسته بنظر آقایان رهبران . بگویم) ندارم و بخاطر خدا بگویمیعنی آنرا بگویم که راست می پ( 

  .گرامی است که چه مصلحت ببینند
    
  ) ۶۷پیوست سند شماره  "  ( ۱۹۷۷امبر دس ۶  -   ۱۳۵۶آذر  ۱۵ابوالحسن بنی صدر     سه شنبه    
  

" را تحت عنوان  بنا به خواست هیئت مدیره اتحادیه، آقای بنی صدر، در یکی از سمینار ها، مطلبی
کمی بعد در سر مقاله خبرنامه با همین نام مطالب . به بحث گذاشتند..." خارجی کردن اقتصاد و
در اتحادیه عنوان شد که چرا آقای بنی صدر، همان مطلب را  که مربوط به . دیگری را عنوان کردند

در این باره توضیح خواستم اینجانب از آقای بنی صدر . اتحادیه بوده است در خبر نامه آورده است؟
  : و ایشان در مقام پاسخ نامه زیر را برایم ارسال کردند

  
  هو
  :در باره مطالبی که مرقوم فرموده اید. مرقومه شما مسرت وصول بخشیدمی        برادر مبارز گرا" 
یکی . یدباید به هرمس دو ماشین تحریر سفارش بده. در اینجا هم کم داریم.  ماشین تحریر نداریم - ۱

  .را در اینجا پولش را میدهند و دیگری را هم خود باید برایش بودجه تهیه کنید
بد نیست . بله بهتر است زندان تیتو را جداگانه در بیاوریم، اسناد زندانهای ایران هم جداگانه - ۲

 .خبرنامه بگذاریم با توضیحاتی که در باره فایده اینکار ۴۱بعنوان مقدمه مقاله شماره 
به نشانیهائی که در آلمان باید فرستاد، در . مثل اینکه از آمریکا کتابها بنشانی آخن رسیده است - ۳

 .صفحه جداگانه میفرستم
این بار اول نیست که عنوان ... خارجی کردن اقتصاد ایران و . در باره سرمقاله خبر نامه -الف - ۴

 .   ده استدر خبرنامه ها نگاه کنید بارها این مطلب آورده ش. می شود
مطلب مربوط است به وابستگیهای اقتصاد ایران و این چیزی غیر از بحث سمینار است که  - ب

  . جریان تاریخی خارجی شدن اقتصاد ایران بود
چون خودشان ناگهان تلفن کردند، اینجانب در تلفن گفتم همچو مطلبی دارم که قرار است در  –ج 

فردا باز . عنوان، وابستگی های اقتصاد ایران خواهد آمد تحت این. مقدمه زندگی نامه مدرس بیاید
بنابراین با وجود تذکر قبلی، . بهانه جوئی نشود که مطالب سمینار در جای دیگر هم طرح شده است

تازه هنوز آن مطلب که باید در کتاب مدرس بیاید هم . پذیرفتند و اینجانب هم آن را عنوان کردم
با ) بفرانسه هم چاپ شده است . ( که پیش از سمینار نوشته شده بودو مطلب سرمقاله . نیامده است

  .مطلب سمینار فقط در عنوان اشتراک دارند
بنابر این هیچ عنوانی و . بیماران کیش شخصیت هر روز ممکن است ببهانه ای متوسل شوند

ت و حرفی نیست تازه خبرنامه هم بعد از سمینار انتشار پیدا کرده اس. اصطالحی را نباید بکار برد
کلی هم حسن دارد که اصطالحات را جریانهای سیاسی از . که عنوان از سمینار گرفته شده باشد

  . مسلمانها بگیرند



۱۹۹ 
 ۳جنگل شماره .  مطلب قابل عرض دیگری نیست انشاءالÆه بدیدار. امیدوارم سوء تفاهمی پیش نیاید

محرم  ۱۲زه مصرف آلمان، بنام انتشارات شما اگر می توانید باندا. نسخه چاپ کرده اند ۶۰۰را هم 
  . " چاپ کنید

  ) ۶۸پیوست سند شماره  (                
  

از  ۵۶اسفند / ۱نامه ای به تاریخ .. لبنان، دیدار مطهری و قطب زاده و: در باره چند مسئله از جمله
  :آقای بنی صدر به قرار زیر دریافت داشتم

  
  هو
  
همانطور که در تلفن عرض کردم، . قومه های شما مسرت وصول بخشیدبرادر گرامی مبارز        مر" 

. دو سه صفحه دیگر باقی است که ال اقل مواد آماده بشوند. مشغول نوشتن کتاب تضاد و توحید بودم
اگر همÄ خود را به این کار مصروف نمی کردم، میماند و کاری است . بعد میماند تنظیم و ماشین کردن

  .عبسیار الزم و بموق
. کثافتکاری شده است. در باره لبنان گمان میکنم بیچاره فارسی را دوره کرده، توی تله انداخته اند

یک مطلب را توجه . طباطبائی در تلفن می گفت از آنجا نامه های سخت، به هیئت مدیره نوشته اید
که هر ( دو نفر. نیدبفرمائید که سزاوار نیست خود را درگیر اموری بکنید که ابتدا و خبرش را نمی دا

شما چرا خود را بدون اطالع . با هم دعوا دارند) دو نهضتی بوده اند، یعنی فارسی و این سه چهار نفر 
  وارد کنید؟

در لندن بوده و آن هم در زمان فوت . در باره دیدار مطهری و قطب در نجف، بکلی دروغ است
فانه دشمن دارد مسئله درست می کند که متأس. مرحوم شریعتی و آن حرفها هم رد و بدل نشده است

آنچه در پیش است، مسئله امروز وطن بدبخت است و . این نسل بیچاره را در ذهنیات سر در گم کند
  . این حرفها، صد تا یک غاز است. باید فکر ایران و سرنوشت مسلمانان بود

آن را برای جواد می  رو نوشت. مطلبی هم در باره روش تعلیم و تربیت برای اتحادیه نوشته ام
  .بآمریکا هم باید بفرستم. فتوکپی کند برای شما و مجید هم بفرستد. فرستم

  
  . نور چشمی را هم بجای اینجانب ببوسید. سالم خانم و اینجانب خدمت سرکار خانم معروض است

    
و تانک وارد شهر  یعنی با هلی کوپتر از باال مردم را به مسلسل بسته اند. در تبریز هم کشتار کرده اند

چهار نفر مراجع، شریعتمداری و گلپایگانی و نجفی و روحانی، اعالم عزای ملی کرده بودند . کرده اند
  ."که این کشتار شده است
  )۶۹پیوست سند شماره  )   ( ۵۶اسفند / ۱دو شنبه (  ۷۸فوریه  ۲۰ابو الحسن بنی صدر   

  



۲۰۰ 

  پی گیری تشکیل اجالس عام با شرکت همه  -د
  

انگونه که متذکر شدم، بعد از اینکه سالی را بعضویت هیئت مدیره  گذراندم و سپس عضوی از هم
شورای مشاورین اتحادیه بوده، به خم و چم سازمان ازنزدیک آشنا شدم، بر خوردها و تقابلهای 

  .درونی و برونی را شناخته و با افراد ذی نفوذ داخلی و خارجی حشر و نشر پیدا کردم
چون دردرون . کردم به ریشه اینگونه مسائل و چگونگی بوجود آمدنشان آشنا شوم ابتداء سعی

اتحادیه، فعال و  نسبت به مسائل حساس بودم، هر مسئله ای که پیش می آمد، به نحوی از آن با خبر 
  .می شدم

ری که ازاختالفات رنج می بردم و آن را مانعی برسرراه رشد، پشرفت واز بین بردن استبداد و دیکتاتو
به این علت به طرق مختلف و با کمک دوستان و همفکرانی که پیدا . بر کشور حاکم بود، می دیدم

بعد از . می کردم، تمام هم و غم خود  را به زعم خودم، بر کاستن و از بین بردن تقابلها متمرکز کردم
و برونی اتحادیه به  اینکه کفتگو و بحث با صاحبان نفوذ و نامه نگاری های متعدد با افراد درونی

سرانجامی نرسید، این فکر در من رشد کرد که تنها راه از بین بردن و یا کاستن از اختالفات و ریختن 
شالوده برنامه ای که همگان به آن متعهد و وفا دار باشند، جمع کردن همه سران و صاحبان نفوذ 

  .بحث آزاد می باشددرونی و برونی اتحادیه به دور یک میزو تن دادن به شرکت در 
و به اعتقاد من و با توجه به شرایطی که در آن زمان اتحادیه با آن مواجه بود، اتحادیه را تنها سازمانی 

اول این چنین فکری را بین دوستان و همفکران خود . می دانستم که قادر به انجام چنین عملی است
شد، به طرق گوناگون و با کمک همان  مطرح کردم و بعد از اینکه موافقانی برای انجام آن پیدا

این برنامه کاری داشت به . کار بسیار مشکلی بود اما بی ثمر نبود. دوستان دست به عمل زدیم
  .سرانجام می نشست که موج انقالب همه چیز را به باد فراموشی انداخت

وان بعضی از آن ها را در رابطه فوق، پیشنهاد ها، بحثها، نامه ها و مکاتبات زیادی انجام گرفت که عن
به بحث گذارده  ۹/۲/۵۷میتوانید در مقاله هایی که در سمینار تشکیالتی منطقه شمال آلمان در تاریخ 

شده و نیزنظرات و انتقادات انجمن برلین به بعضی از اعمال و مطالب منتشر شده اتحادیه، مالحظه 
  .بفرمائید

  
لین اتحادیه، آقایان بنی صدر و قطب زاده را بعد از این فعالیتها به ثمر نشست و مسئو اولین نتیجه

و بوجود آمدن حرف و حد یثها، به جلسه بحثی رو در رو دعوت    ۱۳۵۱ انتشار پیام مجاهد در سال
کردند که متأسفانه آقای بنی صدر، به دلیل مشکلی که برایش پیش آمده بود، نتوانست در آن جلسه 

صادق  :و تا جائی که به یادم مانده، با شرکت آقایانجلسه در مسجد بالل آخن . شرکت کند
، اینجانب طباطبائی، امیر ناطقی، حمید بهشتی، مهدی نواب، همایون یاقوت فام، مهدی سردانی

  .و آقای قطب برگزار گردید... و محمد جعفری



۲۰۱ 
شان سپپس از ای. شرکت کنندگان از آقای قطب زاده سئوالهائی کردند که ایشان بدانها پاسخ داد

سئوال شد که رابطه شما با آقای بنی صدر، بویژه بعد از اتشار پیام مجاهد، چگونه است؟ ایشان 
من با آقای بنی صدر، هیچ مشکلی ندارم و با هم همکاری هم داریم و ایشان دوست : جواب داد که

طب زاده آقای ق. از بعضی حرفهائی که در این رابطه شنیده شده بود، سئوال بعمل آمد. من هستند
نظر . شایع و پخش کرده اند و می خواهند که دوستی ما را بهم بزنندجواب داد که اینها را دشمنان ما 

به اینکه آقای بنی صدردر آن جلسه شرکت نداشت، جلسه پایان یافت و گفته شد که جلسه دیگری با 
   .شرکت آقای بنی صدر، شما و بعضی اشخاص دیگر در آینده برگزار خواهیم کرد

  
مدتی گذشت و اختالفاتی بر اختالفات گذشته افزوده گشت و افرد دیگری را هم در  - دومین جلسه

بر گرفت که بیش از همه در این مقطع، مسئله سازمان مجاهدین و اعالم بیانیه تغییر مواضع 
کسانی که خود کوشش . ایدئولوژیک و مسائلی که حول و حوش این مسئله دور می زد، شدت گرفت

شتند که اتحادیه را بدرون کنفدراسیون بکشانند و موفق نشدند، این بار این مسئله را ساز کردند که دا
این بار نیز اتحادیه بنا بخواست . بله بنی صدر،همه چیز را میدانست و ما را در جریان امر قرار نداد

اتحادیه و سران نفر از مشاورین  ۳۰تشکیل داد که قریب   ۱۱و  ۱۰عده ای، جلسه ای بین نشست 
از آقای بنی صدر هم برای پاسخ به سئوالها و توضیح سایر مطالب دعوت . آن، در آن شرکت داشتند

که توضح . بعمل آمد و ایشان در آن اجالس شرکت کرد و بسیاری از مسائل عنوان شده روشن گردید
  .این جلسه قبال� آمده است

     
ال� به توضیح زل آقای بنی صدر تشکیل شد و من قبدر پاریس و در من ۵۶در سال  - سومین اجالس

انتظاری که از این جلسه داشتیم برآورده نشد، اما بر اختالفات افزوده شده بود که گر چه . آن پرداختم
مسئله حرکت المحرومین و سید موسی صدر، جالل الدین فارسی، سوریه و فلسطین و : از جممله آن

  .شریعتی و بردن جنازه اش به سوریه را می شود نام برد مسائلی حول و حوش فوت مرحوم دکتر
  

این اجالس همنطور که در نامه . پیش از پیروزی انقالب که پا نگرفت ،چهارمین و آخرین اجالس
خبرنامه و صدور  ۵۵آقای بنی صدربه هیئت مدیره اتحادیه منعکس است، بعد ازانتشار شماره 

بوسیله انجمن اسالمی آمریکا و مسائلی که این بخشنامه بخشنامه عدم توزیع و سانسور خبرنامه، 
قرار بود که بمنظورشناخت و حل مسائل اختالف بر . آفرید و پروسه مسائل گذشته را آفتابی کرد

با شرکت همه تشکیل گردد  ۵۷انگیز و پیدا کردن راهکاری که همه بدان متعهد باشند، در زمستان 
  .ی نگردیدولی بعلت سرعت پیروزی انقالب، عمل
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  کوشش در تشکیل و گسترش هسته -ه
  

عالوه بر فعالیت در جمع اتحادیه، سعی کردم تا جائی که امکان دارد، دوستانی را که استعداد و 
آمادگی دارند و روش شناخت برپایه توحید و موازنه منفی را قبول دارند، برای انجام و سازماندهی 

ع کنم، تا بخواست خداوند، منجر به تشکیل هسته ای کارهای جدی تر نظری و عملی، دور هم جم
را بدست خود ملت  قوی و سالم و توانا که بتواند کشوررا از بحران بیرون برده و سرنوشت کشور

در این رابطه، بحثها و مکاتباتی با آقای بنی صدر داشتم و هر چه بنظرم در .  ایران قرار دهد، گردد
در نامه ای که به آقای بنی  ۵۲از جمله در اواخر سال . رح میکردمرسید، با ایشان مط این راستا می

صدر نوشتم، در قالب سئوالهائی غیر مستقیم، به وجود آوردن هسته ای قوی از مسلمانها را به آقای 
از اظهار نظرهائی که فرموده اید بسیار استفاده : " بنی صدر متذکر شدم که ایشان در پاسخ نوشتند

شما ...یضه قصدم پاسخ به سئوالهائی که کرده اید نیست، چرا که آن یک طرح است در این عر. کردم
و این .  مرقوم داشته اید اگر ما مسلمانها کارهایمان را همآهنگ کنیم،  نیروی عظیمی می شویم

کوشش اینجانب چه در زمینه نظری و چه در زمینه عملی، اینست که دیدمان تغییر . راست است
  ).   ۲۹پیوست سند شماره  ."  (ت ها، جای خود را به آدمهای نسبی و فعال بدهندکند، خصوصاً آل

   
بعد از آن پیشنهاد هائی در باره کار جمعی و هسته دادم و آقای بنی صدردر پاسخ به نامه ام در این  

  :رابطه چنین نوشته اند
  
را که مرقوم فرموده اید عین مطلبی .   برادر گرامی مبارز          مرقومه شما مسرت وصول بخشید"

یکی اینکه هر عده با شما : حاال دو جور می شود کار کرد. صواب است و راهی جز این نیست
همین ماه جمع بشوید بر همین اساس که نوشته اید صحبت کنیم و بتدریج که  ۲۳حاضرید روز جمعه 

. ، سازمان را گسترش دهندپیش می رویم، از گروههای دیگرنیز بخواهیم که با پیوستن باین گروه
اینجانب با برادران کرفلد در کرفلد صحبت کردم، ترجیح می دهند فعال� اگر کاری هست، اینجانب 

خود اینجانب هم فعال� اینطور ترجیح می دهم که هسته . بدون اینکه دیگران بدانند، به گروه او بدهم
  .اصلی در خود، اما و چون و چرا نداشته باشد

ینست که بعد از سمینار کلن، با کسانی که حاضرند به عمل برخیزند و به جنبش علمی جور دیگرش ا
. سیاسی اسالمی جدی و طوالنی و بدون قال و مقال برخیزند، بخواهیم جمع شوند و گفتگو کنیم

در باره برادر کرفلد در این . ( ولو خود اینجانب و خود شما باشیم. اینجانب با روش اول موافق ترم
البته خود مستقال� . ) ، ابدًا صحبتی با وی نفرمائید که شرط اول کار جمعی موفق، رازداری استباره

  .بدون اشاره به مطلبی که نوشتم، بخواهید صحبت کنید امر دیگری است
چون باید ترتیب حرکت خود . بنابر این، هر طور مصلحت دیدید با نامه فوری یا تلفنی اطالع بدهید

  .اگر روز جمعه باید خدمت باشم، فوراً اطالع بدهید که کجا بیایم؟. بدهمرا به کلن اطالع 



۲۰۳ 
آزمایش سال پیش چندان موفق نبود، باید بقول شما از مصلحت اندیشان صرفنضر کرد و به 

  .استعدادها که آماده حرکت و شکفتن اند چسبید
هزار فرانک  ۱۰حدود . شددو نفر وکیل هم به ایران فرستاده . منتظر خبر فوری از ناحیه شما هستم

  .اگر برادران میتوانند پول جمع آوری کنند. خرج بر داشت
انتشارات ابوذر هم از مصادیق تک روی است و چون میخواهیم از گذشته عبرت بگیریم، الجرم باید 
قاطعانه عمل کنیم که اینگونه کارها که بخودی خود بسیار خوبند ولی کار جمعی را عاطل و باطل می 

  .اینجانب با اینکارها موافق نیستم و در آن شرکتی ندارم. د، از بین برودکنن
  

  )۷۰پیوست سند شماره "  (  ۵۴دیماه  ۲۵ – ۷۶ژانویه  ۱۵ابو الحسن بنی صدر 
  

علت اینکه در مورد ایجاد هسته قوی با آقای بنی صدربه همکاری و مشورت پرداختم این بود که 
  :دارد، به فکر می کردم که هسته نیاز اساسی

دانشمند و متفکر اسالمی که بتواند راه حل مسائل مبتال به کشوررا بر اساس بینش اسالمی   -الف
  .ارائه دهد

گاه به مسائل سیاسی روز باشد - ب   .آ
  .با روش قرآنی با  دیگران و مخالفان به بحث و گفتگو بپردازد  - ج
ی چپ که در آن زمان تمام جوÐ و فضا را پر کرده از همه مهمتر آنکه، قادر باشد در برابر راه حلها  - د 

  .بود، ایستادگی و بدرستی وراستی بر آنها غلبه داشته باشد
  . آدم سرشناس درستکار و صحیح العملی در بین تودۀ دانشجوئی باشد -ه 
  .مبارز و فداکار و گذشته نادرستی هم نداشته باشد - و

ن می شناختم وآنها را مطالعه کرده و به نحوه ی تفکر با مطالب ارائه شده بوسیله تمام کسانی که م
آنها آشنا شده واز نزدیک تماس حاصل شده بود، در بین تمام آن ها، آقای بنی صدررا بطور نسبی، 

  .دارای مشخصات فوق یافته بودم
بین اینجانب و آقای بنی صدر در مورد لزوم وجود هسته امام، بحث و تبادل نظرهای مختلف انجام 

نظر به اینکه، چکیده تشکیل هسته . تشکیل شد ۵۵و سرانجام، اولین جلسه هسته دراواخرسال  شد
- ۳۳۶ صص، فصل ششم،"پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد " امام را در کتاب 

 عالقمندان برای اطالع می توانند به. ، توضیح داده ام، از ذکر مجدد آن دراینجا خودداری میکنم۳۳۲
  . آنجا مراجعه کنند

  
این نکته را هم متذکر بشوم که هیچگاه از کوشش در امر وحدت و از بین بردن اختالفات، نا امید 

سعی شد، با کمک  دوستان و . نمی شدم و به زعم خودم، دنباله فعالیتها را در این راستا تعقیب کردم
ی و گروه گرائی در اتحادیه، همچنان عده ای از اعضای اتحادیه، برای پایان دادن به خطرات تک رو

راه حل را در جمع کردن تمام سرانی که اختالفاتشان در اتحادیه اثر می گذاشت و به نحوی میدان 



۲۰٤ 
عملشان اتحادیه بود، بدور یک میز بکشانم و برای اجرای چنین عملی، اتحادیه را بهترین سازمان 

زیرا خوب و بد آنان مستقیم  به اعضای اتحادیه  .اسالمی و مناسب برای انجام  این کار می دانستیم
منتقل می شد و عالوه بر آن، کنفدراسیون را هم پیش چشم داشتیم که وقتی به میدان رقابت گروه 

  .   های سیاسی بدل شد، چندان نگذشت که دچارتعدد هویت و در نتیجه متالشی گردید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۰٥ 

  فصل یازدهم
  

  اران مجاهدین از کنفدراسیون در آمریکاانشعاب هواد
  
، دانشجویان مسلمان ۵۴، سازمان مجاهدین در سال "اعالم تغییرمواضع ایدئولوژیک " بعد از بیانیه  

، از ۵۵درون کنفدراسیون در آمریکا که هودارمجاهدین بودند، شنیده شد که در نیمه دوم سال 
ی بنی صدر سئوال کردم که در این رابطه چه خبری من طی نامه ای ازآقا. کنفدراسیون جدا شده اند

  : ایشان پاسخ داد. دارند
از بچه های مسلمان آمریکا که در کنفدراسیون بودند، همین قدر اطالع دارم که از آن خارج   - ۴" 

در اروپا هم گردش . شده  و اعالمیه انفصال صادر کرده و قصد دارند سازمان جداگانه ای درست کنند
پیوست سند ." ( کارشان بکجا رسیده است خدا می داند. و قصد دارند که زمینه سازی کنند کرده اند
 )۶۱شماره   

    
، آن ها با صادر کردن اعالمیه ای، انشعاب و انفصال خود را ۵۵چندی بعد معلوم شد، دراواخر سال  

" لمان ایرانی سازمان دانشجویان مس" از کنفدراسیون اعالم کرده و با تشکیل سازمانی بنام 
)Organization of Iranian Moslem Student  O.I.M.S  (اعالم موجودیت کرده اند. 

 :بعنوان ارگان سیاسی تبلیغاتی خود، به آدرس زیر" جهاد " ماهنامه ای بنام 
O.I.M.S            P.O. Box  401   Willmete, 111, 60091    U.  S.  

شماره منتشر شد که در  ۱۱، جمعًا ۱۳۵۷، و تا آبان ماه  ۵۵ان اولین شماره در آب. منتشر کردند
هر کدام یک شماره  ۸،۷و  ۳،۴شماره های : زیرا. شماره منتشر شده است ۹حقیقت در این فاصله 

اینها کوشش کردند که در مقابل اتحادیه انجمنهای اسالمی در اروپا، دکان دیگری باز کنند و در . است
برلین و بوخوم، با همان دو سه نفری که در رابطه با مجاهدین از انجمن کناره  این رابطه، در دو شهر

. پرداختند"  جهاد" گرفته بودند که قبال� ذکر آن رفت، رابطه بر قرار کرده و آنها نیز به پخش کردن  
که کارشان قرین  عالوه بر آن هر کدام چند اعالمیه ای هم در رابطه با حوادث مختلف پخش کردند

وفقیت نبود و بغیر از چند عمل ایذائی و زدن اتهاماتی از همان نوع که مجاهدین به همه می زنند، به م
  .  اتحادیه، کاری از پیش نبردند و نتوانستند دانشجویان را به خود جلب و جذب کنند

    



۲۰٦ 

  کشتار تل زعتر و اتحادیه
  

فلسطینی ها، دولت سوریه وامام  ، درگیریهای شدیدی بین گروههای مختلف لبنانی ها،۱۳۵۴در سال 
نیروهای سوریه، . ، اتفاق افتاد)امواج المقاومة اللبنانیه ( موسی صدر و دکتر چمران و سازمان امل 

در این رابطه، امام موسی صدر و دکتر چمران و . دست به کشتار فلسطینی ها زدند" تل زعتر" در
اکثریت اعضای اتحادیه، قابل هضم نبود و این مسئله برای . امل، جانب دولت سوریه را گرفتند

  . بهمین علت مسئله، به داخل اتحادیه کشیده شد و برای اتحادیه مشکالتی را آفرید
در حین جریان کشت و کشتار و فاجعه لبنان و بعد از آن و ریشه های آن فاجعه، اسنادی انتشار 

جزوه به بحث و بررسی شماره های این ". اسناد فاجعه لبنان" جزوه ایست بنام : یافت، از جمله
نهضت آزادی . پیام مجاهد پرداخته و آنها را با ارائه دالئل و مدارکی، انتقاد کرده است ۴۳و۴۲و۴۱

جارج از کشورهم به جای اینکه اگراین مطالب و مدارک صحت ندارد، با ارائه دالیل، باطل بودن آنها 
  :کی و عامل شاه و رژیم عراق را به آنها زده استرا استدالل کند، خود را راحت کرده و مارک ساوا

  
در فاصله بین تدوین برنامه و مراسم چهلم، عناصر شناخته شده رژیم ایران و عراق، ناگهان بیاد " 

فاجعه لبنان افتادند و اسنادی سراسر دروغ و تهمت و افترا علیه نهضت آزادی و پیام مجاهد و 
را مشوب کنند و بهر قیمتی از همبستگی شیعیان لبنان و ایران  شیعیان لبنان منتشر کردند تا اذهان

  )  ۶۰." (جلوگیری بعمل آورند
   

آنچه هست تجزیه و تحلیل چند شماره پیام . در جزوه فوق الذکر، مطلبی علیه نهضت آزادی نیست
ارگان نهضت آزادی ) در مورد جنگ داخلی لبنان و دخالت سوریه و حرکت المحرومین( مجاهد 

پیام مجاهد که هردو شماره یکی است و تاریخ آن ذکر شده  ۴۲و۴۱در شماره . رج از کشور استخا
  :، از جمله فلسطینی ها به تقسم لبنان متهم شده اند۱۳۵۵است تیر و مرداد 

مسیحیان لبنان، هم اکنون در منطقه تحت کنترل، دولت مستقل خود را بوجود آورده اند و " ...
مسلمانان و احزاب چپ و مقاومت فلسطین، ابتدا با ... جونیه قرار داده اندپایتخت خود را بندر 

اما هم اکنون احزاب چپ و مقاومت فلسطین، به ایجاد مراکز اداری . تقسیم لبنان مخالفت می کردند
  )۶۱."  ( روسیه شوروی نیز از تقسیم لبنان پشتیبانی میکند. و انجام وظایف دولتی پرداخته اند

  
اما از اتحادیه که سازمانی بود . مواضع و بدتر از آن از یپام مجاهد، عادی بنظر می آمد این قبیل 

مختلف، در جریان امور قرار می  ن قبیل مسائل، از طریق رسانه هایدانشجوئی و عالقه مندان به ای
م به عالوه بر آنکه ورود به این قبیل مسائل و در گیر شدن با آن، ه. گرفتند، بعید بنظر میرسید

که متأسفانه همان مسائل و . اختالفات درون اتحادیه افزوده می گشت و هم آنها را بیشتر دامن می زد



۲۰۷ 
مواضع اتحادیه ازطریق اعضاء و یا طرفداران نهضت آزادی، بدرون اتحادیه کشیده شد و مشکالتی را 

  . برای اتحادیه آفرید
  

  اتحادیه، لبنان و فلسطین
  

، ۵۶در مهر ماه " توطئه در لبنان " ، کتاب دیگری تحت نام "اجعه لبناناسناد ف" بعد از انتشار 
بخشنامه زیر  ۱۹۷۷نوامبر  ۲۲=  ۵۶آذر  ۱اتحادیه نسبت به آن موضع گرفت و در تاریخ . منتشر شد

  :صادر گردید
  
  بخشنامه به کلیه انجمنهای عضو و غیر عضو"
  

  :گان صالح خدا بادخواهران و برادران عزیز، سالم بر شما و بر همه بند
  :بدینوسیله الزم می دانیم شما را در جریان چند مطلب قرار دهیم

  
" توطئه لبنان" اخیرًا کتابی تحت عنوان " اسناد فاجعه لبنان،" بعد از انتشار جزوه سراسر تحریف 

نویسنده این کتاب که در حال حاضر در هامبورگ اقامت دارد، در . نشر یافته است" خاک"نوشته 
  :قدمه آن چنین می نویسدم

جنگ لبنان نیست، بل کوششی است هر چند ناچیز به " تقویم" - در یک کالم -نوشته حاضر"....
منظور پی بردن به علل و انگیزه های توطئه خونین امپریالیستی، صهیونیستی و ارتجائی لبنان و 

  .نشان دادن زوایا و ابعاد ریشه های گوناگونش
بًا دو سال پیش بدر خواست یکی از گروه های دانشجوئی اسالمی اروپا نگارش این رساله، تقری

صورت گرفت و قرار بود کمی بیش از یکسال پیش در سلسله انتشاراتی که بعنوان حمایت از انقالب 
  .فلسطین منتشر می شد، انتشار یابد

وز دستشان تا مرفق در آنموقع، جنگ لبنان در مراحل ابتدائی خود بود و هنوز خیلی از آن ها که امر
به خون شهدای لبنانی و فلسطینی آغشته است، با مشتهای گره کرده خود را به عنوان دفاع و هم 

در آن . پیمانی دائمی با انقالب آزادی بخش فلسطین و جنبش محرومان لبنانی بآسمان می کوبیدند
ن به منظور باال بردن شرایط  نگارش و انتشار هر چه سریع تر نوشته، در باره رویدادهای لبنا

گاهانه وقایع و حضور هوشیارانه در آن، برای همه  شناخت دقیق علل و جریانات و امکان تعقیب آ
اما متأسفانه پس از تألیف، و تحویل کتاب به گروه مشارالیه، مدتها از . ضروری به نطر می رسید

مشارالیه و پرس و جوهای او نیز انتشار آن خبری نشد و تماسهای مکرر نویسنده با گردانندگان گروه 
نتیجه ای جز سردوانیدن و وقت گذرانی نداشت و تمام این سردوانیها در بحرانی ترین شرائط جنگ 



۲۰۸ 
لبنان بهم دستی جنایتکاران سوریه و عوامل وابسته اش با فاشیست های فاالنژیست و شمعونی، 

انه نویسنده بر پایه اعتمادی که علیه انقالب فلسطین و محرومان لبنانی صورت میگرفت و متأسف
بصداقت آن گروه داشت، حتی نسخه فتوکپی خود را نیز به تقاضای یکی از مسئولین گروه، 

  .تحویلشان داده بود و طبعاً امکان اقدام انتشار رساله مانند امروز از او سلب شده بود
دانندگان گروه مزبور، معلوم تا آنکه باالخره در نتیجه مراجعات و استفسار مکرر نویسنده، برای گر

و این . شد که ادامه برخورد غیر منطقی آنان بدون آنکه دلیل روشنی برای آن ادا شود، عملی نیست
  :بود که ناگزیر دلیل خودشان را بر زبان آوردند

دلیلشان این بود که در این رساله، از یک گروهکی ماهیتًا ارتجاعی و خدمات آنان ذکری به میان 
است و صریحًا گفتند که انتشار این رساله، تنها در صورتی میسر و برای آنان عملی است که نیامده 

چرا که . بخشی در باره گروهک مشارالیه بدان افزوده شود، و روشن است که پاسخ نویسنده منفی بود
وطئه ها بنا بود مطلبی در باره گروهک مشارالیه از طرف نویسنده افزوده شود، بدون تردید در باره ت

و دسیسه های گردانندگانش علیه محرومان لبنانی و انقالب فلسطین و زد و بندهای آنان با قدرتهای 
و این چیزی نبود که گروه دانشجوئی اسالمی  . ارتجاعی عربی و غیر عربی نیز سکوت نمی شد

  .آن در دهدتن به انتشار  –با توجه به اعمال نفوذ هائی که بر آن می شد و میشود  –مشارالیه 
طبیعی است که . و چنین بود که سرانجام نسخه ای از نوشته حاضر بدست نویسنده ارجاع شد

نوشته حاضر دارای نواقصی بسیار است و نه تنها حاوی همه حقایق مربوط به جنگ نیست، بلکه 
بی که در که البته با توجه به شتا. حاوی همه نظرات نویسنده هم در جریانات لبنان نمی تواند باشد

اقص را غیر اجتناب نموده نگارش آن بکار رفته است، مقطع زمانی نگارش آن هم بخشی از نو
  ....است

  :در این مورد الزم می دانیم چند نکته را باطالع واحدها برسانیم
  
که در خارج از  –بعد از جنجالها و ماجراجوئی های عده ای شناخته شده و فاقد مسئولیت  - ۱

که برخوردهای لبنان و توطئه علیه خلق مسلمان فلسطین را بهانه قرار داده و  –یبرند اتحادیه بسر م
کینه دیرینه خود را علیه اتحادیه و ضعف اخالقی خود را تحت پوشش دفاع از مقاومت فلسطین آغاز 

óه و عمال کثیفترین روشهای تخریبی و جعل و تهمت و ناسزا خود داری نکردکرده اند و در این راه از ا
متانت . دار سازند.] خدشه ن[میکوشند تا جو اسالمی حاکم بر اتحادیه را بعناوین مختلف خرچه 

خواهران و برادران عضو و هوشیاری آنان در حساس ترین لحظات سیاسی مانع شد که این کینه 
صر در اینجا بد نیست یاد آور شویم که تحریکات این عنا. ورزان نتوانند باهداف خود نائل آیند

همآهنگ با فعالیت چند عنصر شناخته شده ایرانی در خاورمیانه که در جهت تأمین منافع دولت 
عراق و این بار با حمالت ناجوانمردانه به مخالفین سیاست دژخیمان عراق صورت میگرفت و همه 
اینها تحت نام مقدس دفاع از انقالب فلسطین بود، دستاویز این عناصر فرصت طلب، خیانت 

اینها با مخلوط کردن این مسائل، هم زمان و هم آواز با . ان سوریه به مقاومت فلسطین بودرهبر
روزنامه های ایران و غرب بانحراف اذهان از واقعیت جنگ های لبنان و نقش مترقی مستقل می 



۲۰۹ 
و جنگ های لبنان بپایان رسید، بازار توطئه ها از رونق افتاد، حقایق کم کم آشکار شدند . پرداختند

اینک که جنگ و توطئه علیه مقاومت فلسطین، ابعاد . این عناصر بگوشه ذلت و انزوا خزیدند
انتقال یافته است  و  –منطقه شیعه نشین  –جدیدی بخود گرفته و جنگ از بیروت  به جنوب لبنان 

شیعیان  دوشادوش خلق مسلمان فلسطین از انقالب مقدس با خون و مال خویش دفاع میکنند، 
رژیمی که دشمنی خود را با شیعیان در حوادث چند سال گذشته بر  –گان به حزب بعث عراق وابست

  .مجدداً به تکاپو افتاده است –هر چشم بینا و بیداری عیان ساخته است 
  :داستان مقاله که نویسنده در این مقدمه از آن یاد کرده و میکند بقرار زیر است - ۲

ماه به لبنان فرستاد تا اسناد و مدارک و  ۶دیه، برادری را بمدت در اوایل دوره جنگهای لبنان، اتحا
اطالعاتی را در مورد اوضاع لبنان جمع آوری کند تا تنظیم آنها بصورت کتابی مستقل تحت سلسله 

این برادر بعد از مراجعت، مطالب خود را تنظیم . انتشارات مجموعه کرامه در اختیار عموم قرار گیرد
برادر مسئول انتشارات، مجموعه را جهت تکمیل به . نتشارات آن زمان تحویل نمودکرد و به مسئول ا

وی اظهار میدارد که بر اساس این مجموعه کاری نمیکند و مقاله ای را که . نویسنده این کتاب میدهد
سپس مطلبی را به مسئول انتشارات میدهد و از . خود تنظیم کرده در اختیار اتحدیه قرار خواهد داد

از آنجاکه . می خواهد که بدون هر گونه تغییری و یا اصالحی آنرا چاپ کند و یا به او مسترد دارد او
اصوالÎ شیوه کار یک سازمان مستقل با قبول پیشنهاد نویسنده مغایرت داشت و مقاله وی 

وی وی ر. همانطوریکه خود او در این مقدمه می گوید دارای نواقصی بود، بایشان اطالع داده میشود
که راه دوم را هیئت مدیره آن . حرف اول خود میماند که یا مقاله را عینًا چاپ کنید و یا برگردانید

  .زمان انتخاب میکند
  .اینک همان مقاله را با این مقدمه نشر داده است

 - قدس ۲نکته ای که در این رابطه باید بدان توجه داشت، آنست که نویسنده بعد از انتشار ضمیمه 
ما رشته سخن و کالم  را بدست رهبران فاسطین داه ایم بدون آنکه خود حرف و یا مطالبی  این بار

خواهران و برادران اطالع دارند که سئواالتی در این زمینه از رهبران فلسطینی ( بدان اضافه کنیم 
شده است، همانهائیست که خود در پاسخ به نامه مسئول کمیته فلسطین سال قبل خواهان پاسخ 

می بینند که دیگر نمی توانند تحت نام مقاومت فلسطین نیازهای روحی خود را  –) انها بوده اند بد
  .ارضاء کنند، از این طریق وارد میدان شده است

با توجه اجمالی باین نکات الزم می دانیم یاد آوری کنیم که در حال حاضر خاورمیانه و از جمله ایران 
. ین یکی از بحرانی ترین مراحل حیات خود را می گذراندآبستن تحوالتی است، مقاومت فلسط

کشورهای عربی در بدترین شرائط سیاسی قرار دارند، ملت ما آنطور که رویدادهای اخیر نشان می 
دهد وارد مرحله جدیدی از مبارزات خود شده است، و در این لحظات است که اکسیونهای موفق 

با بازتاب و عکس العمل وسیع مردم مسلمان ما روبرو اتحادیه در شهادت دکتر شریعتی بدین سو 
بوده است، ائتالف مبارزات مردمی در داخل کشور با واکنشهائی در خارج از ایران خصوصًا در بین 

اعتصاب غذا و تظاهرات پرشکوه در اروپا و آمریکا بابتکار دانشجویان . مسلمانان مواجه شده است
درست در این لحظات است که هوشیاری و بیداری و  .مسلمان بعد جدیدی بخود گرفته است
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مسئولیت، یکپارچگی و وحدت و برادری جو سالم را جهت بهره برداری و شدت اعمال دفاعی می 

ولی طبیعی است که هر گونه اختالف و انحراف از این امر خطیر فقط و فقط در خدمت . طلبد
  .دشمنان خدا و خلق می تواند قرار گیرد

ه دایره ارتباطات خارجی اطالع می دهد، برادران و خواهران انجمن اسالمی دانشجویان به قراری ک*
در آمریکا و کانادا با توجه به خط مشی سازمانی شان تصمیم گرفته اند، کلیه اقدامات دفاعی و 

و در این چهار . انجام دهند .Y. M. O -  -" سازمان جوانان مسلمان " افشگرانه خود را تحت نام 
ب تا بحال دو اعتصاب غذا و چند تظاهرات خیابانی و پخش اعالمیه ها و مصاحبه های رادیو و چو

قدس  ۱۱مجموعه اخبار آنان در این مورد در شماره . تلویزیونی و مصاحبه مطبوعاتی انجام داده اند
  .نشر خواهد یافت

  
افی به سازمان آزادی از طرف هیئت مدیره اتحادیه بمناسبت مسافرت سادات به اسرائیل، تلگر* 

بخش فلسطین مخابره شد که در آن، ضمن حمایت کامل از انقالب فلسطین، سفر این دست نشانده 
"   از طرف هیئت مدیره مسئول امور تشکیالت . اسرائیل وآمریکا به اسرائیل محکوم گردید

  )۷۱پیوست سند شماره   (
  

را مطالعه می کنند، تو ضیح چند نکته ضرورت در رابطه با بخشنامه فوق، برای کسانی که امروز آن 
  :دارد

در همان زمان انجمن برلین و چندین انجمن دیگر، به تمام این برخورد ها و مواضعی که بوسیله  - ۱
اعضاء و طرفداران نهضت آزادی خارج از کشور به درون اتحادیه کشانده می شد وبرای اتحادیه جز 

به یک چند از آن انتقادات کمی . ری در بر نداشت، انتقاد کردتفرقه و افزودن بر مشکالت، چیز دیگ
  .بعد اشاره خواهد شد

بدون " توطئه لبنان " و کتاب " اسناد فاجعه لبنان" در بخشنامه فوق، بدون ذکر حتی یک دلیل - ۲
واقعیت اینستکه  کتاب . معرفی کرده اند" سراسر تحریف" ذکر حتی  یکی از آن تحریفها، آن را

 : ت و ایراداتی دارد ولی اسنادی را ارائه داده که انکار ناپذیر استاشکاال
از سوریه و حرکت المحرومین است و با ذکر سند و دلیل، انطباق " پیام مجاهد"از جمله، دفاع 

  .موضع حرکت المحرومین را با رژیم سوریه نشان داده است
آیا بر اتحادیه نبوده است که . کرده اندنویسنده آن و چند نفر دیگر را عناصر دولت عراق معرفی  - ۳

اگر اسناد و مدارکی دال بر اینکه آنها عناصر عراقی هستند دارد،  برای اعضای خود و حتی دیگران 
معرفی کند تا دانشجویان و دیگران اغفال چنین آدمهائی نشوند؟ و مگر به صرف اینکه کسی 

ی شود، عنصر عراقی و یا ساواکی معرفی موضعش مخالف موضعی است که اتحادیه گرفته است را م
  کرد؟

ماه برای تحقیق به لبنان می فرستد، حد اقل  ۶بر اتحادیه نبوده است که وقتی کسی را به مدت  - ۴
مطالب تنظیم شده را در اختیار اعضای خود و دیگران بگذارد؟ و عالوه بر آن تا انتشار بخشنامه 
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نداشته است و اگر این برادر اینقدر ناشناخته بود چرا او فوق، کسی از مأموریت برادر ذکر شده خبر 

تشار کتاب بوسیله خودش، شما فهمیدید که نرا به چنین مأموریتی می فرستادید؟ چطور بعد از ا
 . ایشان عنصر عراقی است؟

جدا شده از " سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی " برادران انجمن آمریکا و کانادا، قبال� به   - ۱
حاال . سیون، انتقاد و ایراد می گرفتند، که چرا اینها رفته اند و گروه دیگری تشکیل داده اندکنفدرا

دانشجویان مسلمان : توضیح اینکه. مشاهده می شود که عمل خودشان با حرفشان در تضاد است
نادا کار ایرانی دلیلشان از اینکه سازمان جداگانه ای تشکیل داده اند، این بود که  انجمن آمریکا و کا

وقتی شما حاضر نیستید تحت نام انجمن آمریکا و کانادا کارهای سیاسی و دفاعی . سیاسی نمی کند
دهید،  آیا شما با این عمل  سازمان جوانان مسلمان را تشکیل می" خود را انجام دهید و برای این کار

 خود، صحت گفتار آن ها را تأئید نکرده اید؟
 

المی آمریکا و کانادا با مسلمانانی که  با بعضی ازعمل  و یا از مواضع واقع مطلب آنستکه انجمن اس
شان موافق نبودند و به آنها انتقاد می کردند، با برقراری جو فشار و سانسور آنها را به خود راه نمی 
دادند و یا اخراجشان می کردند و چون خیلی از آن اعمال بر مال شده بود ،دیگران تحت همان نام 

از جمله اخراج شده . به این علت تغییر نام الزم آمد. بودند که بیایند و در کارها شرکت کنندحاضر ن
ها آقایان علیرضا نوبری،شادروان حسین نواب صفوی، مجید الریجانی و سایر دوستان و موافقین 

  .بنی صدر، بودند
یکا بروم ویکسالی کمتر و یا آقای بنی صدر مرا در جریان امر قرار داد و قرار بر این شد که من به آمر

بیشتر در انجمن به فعالیت بپردازم و کوشش کنم که جو سانسور از انجمن برداشته شود که انقالب 
  . اوج گرفت و عمال� دیگرکار از کار گذشته بود

  

  انتقاد به اتحادیه در رابطه با لبنان و فلسطین
  

صفحه و حاوی مصاحبه  ۵۷در  جزوه ای که ۱۳۵۶، در شهریور ۲ه بعد از انتشار ضمیمه قدس شمار
با رهبران فلسطینی است، بعضی از انجمن ها به کل مواضع و درگیرشدن با مسائل لبنان و فلسطین 
به اتحادیه اعتراض کردند که در اینجا چند نمونه ای از آن اعتراضات را که انجمن هامبورگ ارسال 

اعتراضات و انتقادات انجمن . اضات مشابهی داشتندسایر انجمنها نیز اعتر. کرده بود، درزیرمی آورم
  :برلین هم در بخش مجموعه انتقادات انجمن خواهد آمد

  
  .را مطالعه نمودیم و در کل قضیه چیزی جز سردرگمی دستگیرمان نشد ۲ضمیمه قدس شماره " 
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یم آنکس که با این رژ. هستیم) تمامی اعضای انجمن اسالمی هامبورگ(ما مخالف رژیم سوریه 

. دوستی قلبی داشته باشد از نظر ما به اعتبار شناختی که از اسالم داریم رد است و دوست ما نیست
طبق مصوبات انتشارات ( مقاله ایکه در این مورد نوشته شده، لطفًا هر چه زودتر در سطح انجمنها 

..." نظر ما آگاه شوندتکثیر گردد تا سایر برادران و خواهران از )  ۵و زمینه کمیته فلسطین بند ۵بند 
از طریق مصاحبه اینطور وانمود می نماید که استراتژیک، سوریه امید  ۲ضمیمه قدس شماره 

حمالت ....در سر مقاله اش می نویسد ۴۳پیام مجهد در شماره ...استراتژیک مقاومت فلسطین است 
دات سوریه و خیانت توطئه گرانه چپ نمایان خائن علیه رهبری حرکت المحرومین و عدم انجام تعه

آنها در نبعه اینها موجب شد که محرومین در برابر همه قدرتهای موجود در لبنان بصورتهای مختلف 
در مقابل دست راستی های مسیحی بی امان بجنگند در مقابل سوریه دست به . موضع بگیرند

  ...اعتصاب عمومی و اعتراض بزنند
مشاهده می شود ( ر سوریه را به خیانت متهم کرده است و حتی در جای دیگر این سرمقاله یکبار دیگ

اخبار جهان همکاری رژیم سوریه ) که خلق، حرکت المحرومین در مقابل سوریه اعتراض کرده است 
  ..."را با فاالنژیستها در جنگ با فلسطینیها تأیید می نمایند

  
آن فرد نماید و ما عکس العمل قرار اگر قرار باشد هر جزوه و یا کتابی حمله باین فرد یا : دیگر اینکه

بگیریم و جزوه و کتابها، تحلیل ها نشر نمائیم، پر واضح است چه بر سر این حرکت اسالمی خواهد 
که طرف آن ) که نارواهائی هم در آن گفته شده است ( جواب به جزوه اسنادی از فاجعه لبنان . آمد

ضمیمه  ۲۴ص ) ( ودن آقای موسی صدر در مورد تأدیب نم( نهضت آزادی خارج از کشور است 
آیا منوط  به اتحادیه ما می شود؟ در حالیکه پیام مجاهد خود بهتر به مسائل آشنائی )  ۲قدس شماره 

( لذا جواب به این سئوال . دارد و خود صادر کنندگان اسناد فاجعه لبنان را شاید بهتر از ما بشانسد
مسئله آقای موسی صدر در ....اتحادیه چه معنا دارد؟از طریق ) که سئوال کننده برادر ما است 

اتحادیه مشکل اساسی ایجاد کرده است و به نشست ما کشیده شده است و واضح است که این 
  ....جریان برای اتحادیه خطرناک است

به نشریه دیگر تفسیری جز )   ۲ضمیمه قدس شماره (  حواله دادن تحلیل این نشریه: از جانب دیگر
( رجوع نمائید به نشریات اتحادیه ( ین جریان در درصد باالئی نسبت به جنبش های ایران، ادامه ا

ال اقل . تقریبًا از دو سال پیش باین طرف و این نسبت را مشاهده نمائید) قسمت مسائل سیاسی 
تحقیق نمائید چند صفحه راجع به مسائل لبنان نوشته شده و چند صفحه راجع به مسائل مجاهدین 

... است؟ ما به تمامی کوچه پس کوچه های نبعه و تل زعتر و) تین ایران بحث و گفتگو شده راس
بر سر مجاهدین راستین ما چه آورده اند؟ و ال ... آشنا شده ایم  ولی آیا ال اقل میدانید در اصفهان و یا 

  ...اقل مسائلی که در ایران برای عموم روشن است چه تحلیلی دارد؟
که نسل انقالب ( ه دست به این عمل غیر تشکیالتی زده شده و با توجیهات گوناگون اینکه دانست - ۱

با آن هر ساعت و هر دقیقه در سطح جهانی با آن مواجه است و این جوانان مبارز نه مأمورند و نه 
روی آن سرپوش میگذارد تا این ) کمونیسم و نه عناصر مخرب و عمال ارتجاع با آن آشنائی دارند 
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. ا ادامه دهد که البته متعهدین مسلم این روش ضد اسالمی را از اتحادیه ریشه کن خواهند نمودروش ر

در هیاهوی اختالف نه اینکه کسی بسوی .... هراسی نداریم.... ما جز الÆه نمی پرستیم و از نارواها و
و . ساب میآورندما نمی آید بلکه همانند سازمانهای دیگر وارد شدن در آن سازمان را اتالف نیرو بح

از جانب دیگر نهایت سکوت در مقابل انتقاد و اصالح نکردن آن، رفتن اجباری سازمان به راه شرک 
  ) ۷۲پیوست سند شماره   .  "  ( و جدائی منجر خواهد گشت

  
انتقادات به مسئولین اتحادیه دررابطه به مواضع اتحادیه درمورد لبنان و فلسطین و حرکت 

سوریه به حدی شدید بود که اتحادیه برای مبری کردن خود از اتهامات وارده و المحرومین و رژیم 
فشارهای دانشجویان، پیرامون وقایع لبنان، دست به انجام مصاحبه هائی با رهبران فلسطینی زد و 

نیز مشکل را حل نکرد و  ۲انتشار ضمیمه قدس شماره . آن را منتشر کرد ۲در ضمیمه قدس شماره 
  .دبر مشکل افزو

  

  ۲بعد از انتشار ضمیمه قدس شماره 
 

که ظاهرًا جالل الدین " کمیته ایرانی پشتیبانی از نهضت ملی آزادیبخش فلسطین" گروهی تحت نام 
فارسی و چند نفر دیگر باید باشند، نزد هانی الحسن، عضو شورای انقالبی مرکزی الفتح رفته و از او 

نشریه قدس نداشته و آنچه در قدس آمده مخالف  هرگز مصاحبه ای با: دستخطی مبنی بر اینکه
آمده  در آن آن را منتشر کردند، ۱۳۵۶ و درجزوه ای در بیروت بتاریخ آذر نظریات اوست، گرفته

  :است
وانگهی بخشی از نظریات و اقوالی که در آن آمده و . هر گز مصاحبه ای با نشریه مذکور نداشته ام" 

  ."من است و با آن موافقت ندارم بمن نسبت داده شده، مخالف نظریات
  ) ۷۳پیوست سند شماره  ( 

  
بعد از انتشار دستخط هانی الحسن، اتحادیه که در تله . مسئله خیلی خنده دار و شیر تو شیر شده بود 

افتاده بود، مجددًا نزد هانی الحسن و یاسرعرفات رفته و از آن ها دستخط گرفتند مبنی بر اینکه 
با آن ها انجام داده، اوالÎ درست بوده و ثانیًا ما با سوریه و حرکت المحرومین  مصاحبه هائی که قدس

 ۹در تاریخ " قدس"سپس آن را تحت عنوان نامه ای سرگشاده در . متحد و یار و یاور یکدیگر هستیم
  ) ۷۴پیوست سند شماره    .   ( انتشار دادند ۵۶اسفند 

  
آن ها در این نوشته آمده است، موجب شد که یرای  به نظر من اینها و مسائل دیگری که بخشی از

رهائی از آنها و بدست گرفتن جو و سوار بر موج مبارزه شدن و به انحصار درآوردنش، جنازه 



۲۱٤ 
به سوریه برده شود و اال تا به آن روز، نه دولت و یا گروههای سوری و نه آقای موسی  را شریعتی

عتی نزده بودند و اولین باری که امام موسی صدردر مورد صدر در لبنان، کلمه ای در مورد دکتر شری
  . دکتر شریعتی صحبت کرد، وقتی بود که جنازه اش به سوریه برده شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۱٥ 

  فصل دوازدهم
  

  فوت دکتر شریعتی 
  

ه قصد از فرود گاه مهرآباد تهران با نام علی مزینانی ب ۵۷/اردیهشت/ ۲۶مرحوم دکتر شریعتی روز  
هجرت به اروپا، به بروکسل پرواز کرده و بالفاصله از آنجا به انگلستان رفت و سپس از  انگلستان 

به منزل ) Aix-en-provence(پس از یکهفته و اندی، به فرانسه و مستقیم به اکس آن پروانس
ادق قطب حسن حبیبی رفت و هفته ای را در آنجا با آقای حبیبی گذراند و درهما ن جا با آقای ص

 ۲۸برای استقبال از خانواده اش که قرار بود در  ۵۶خرداد / ۲۵دکتر شریعتی در . زاده دیدار کرد
کمی قبل از اینکه از سوث همتون با همراهی . به او ملحق شوند، به انگلستان باز گشت ۵۶/خرداد

رود، پوران خانم، به لندن ب) Heathrow(شد که به فرودگاه هیثرو  دکتر میناچی و فکوهی آماده می
همسرش بوی اطالع داد که ساواک مانع عزیمت وی و مونا به خارج از کشور شده اما سوسن و سارا 

  )۶۲. ( در راه هستند
  

در یک چنین حالتی فوق العاده سخت است که انسان حدس بزند، شخصی مانند دکتر شریعتی چه 
ر هولناکی بر جان و روان وی بر جا حال و وضعی داشته و چه در درونش گذشته واین خبر چه اث

آنها به فرودگاه رفتند و پس از ملحق شدن سارا و سوسن و برگشت به سوث همتون، . گذاشته است
با ورود به سوث همتون، آنها به منزل خود که تازه اجاره . " آقای میناچی در لندن از آن ها جدا شد

فکوهی به منزل خود باز گشتند و شریعتی به آن شب، پس از شام، علی و ناهید . شده بود، رفتند
شریعتی که هنوز بیقرار و ناراحت بود و . همراه دخترانش و نسرین فکوهی آماده ی خوابیدن شدند

پس . برای خوابیدن به طبقه پائین ساختمان رفته بود، از سارا خواست یک لیوان آب برایش بیاورد
. از سوسن و سارا یک فنجان چای خواسته بوداز مدت کوتاهی، علی که نمی توانست بخوابد، 

در . دخترها پس از بیرون آمدن از اطاق به طبقه ی باالی ساختمان رفتند و در اتاق خود خوابیدند
ساعت هشت صبح روز بعد، علی و ناهید فکوهی برای بیدار کردن نسرین، خواهرشان، به منزل 

در . برای باز کردن در به طبقه ی پائین آمدنسرین که صدای زنگ را شنیده بود، . شریعتی آمدند
فلب او به . آستانه ی اطاق شریعتی، او علی را در حالی که به پشت بر کف اتاق افتاده بود، یافت

طبق گزارش پزشک . خاطر تحمل فشارهای شدید روحی و روانی، دیگر قادر به تپیدن نبود
" اصلی مرگ، علی شریعتی  ، علت۱۳۵۶خرداد  ۳۱مخصوص بررسی مرگ های مشکوک مورخ 

  )۶۳. " ( اعالم شده است" سکته قلبی 
    



۲۱٦ 

  اتحادیه و فوت دکتر شریعتی
  
خرداد، یکی از مسئولین اتحادیه، تلفنی به من اطالع داد که متأسفانه دکتر شریعتی سکته  ۲۹غروب  

، ۵۶/تیر ماه / ۴ کرده است و کسانی که آمادگی دارند، می توانند برای مراسم تشییع جنازۀ آن مرحوم،
از طرف " یعتی در سوگ شر" صفحه و با تیتر  ۴در  سپس روز بعد، اطالعیه ای. در لند ن باشند

  :که قسمتی از آن به شرح زیر است. اتحادیه انتشار پیدا کرد
  

پس از رهائی از زندان همواره تحت کنترل شدید بود و خانه اش بطور مستمر مورد یورش عمال "... 
نیت قرار می گرفت، تا اینکه باالخره چند هفته پیش توانست جهت ادامه مبارزه از زندان سازمان ام

ولی افسوس که دست تقدیر . بزرگ ایران بگریزد و امید داشت که هجرتش مایه حرکتی جدید گردد
  .شریعتی را از میان ما، از جمع خانواده و یاران و شاگردانش ربود

قلبی که برای بهروزی و آزادی انسانها می تپید و روحی که  ۱۳۵۶ خرداد ماه ۲۹در سحرگاه یکشنبه 
از عشق بخدا و مردم لبریز بود، در بارورترین دوران حیات از تپش باز ماند و همه آنهائی را که با 

  .خلق و خوی و صفا و روح پاکش مأنوس بودند، در غم و اندوه نشاند
جبران ناپذیری برای جهان اسالم و بویژه مردم ایران فقدان اندیشمندی متعهد و مسئول چون او، خالء 

  .بوجود آورد
هر چند او دیگر در جمع ما نیست، ولی برای فرزندانش و یارانش و شاگردانش میراثی بر جای نهاد 

  .که در هر لحظه زمان و در هر گام نشانه راه است
ه آن مرحوم روز شنبه چهارم کلیه خواهران و برادران می توانند جهت شرکت در مراسم تشییع جناز

  .امداد در محل ذیل حضور بهمرسانندب  ۱۰رأس ساعت  ۱۳۵۶تیر ماه 
  

West London  Air Terminal         
B.E.A   Cromwell  Road 

London      S.W.7   England  
  

  احسان شریعتی
  

  در آمریکا و کاناداانجمن اسالمی دانشجویان  –واتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا 
  "۱۳۵۶خرداد  ۳۰
  ) ۷۵پیوست سند شماره   (  
  



۲۱۷ 
انجمن از مسئولین اتحادیه پرسید که . اطالعیه فوق در سطح وسیع در مجامع دانشجوئی توزیع شد

قرار است که مرحوم شریعتی در کجا دفن شود؟ گفتند، خودش قبال� گفته است که در مشهد و یا 
م زاده ای علیه رژیم ی دهد که در ایران دفن شود و امادولت ایران اجازه نماما . مزینان مرا دفن کنید

قرار است که او را ببرند سوریه و در زینبیه او را به امانت بسپارند تا وقتی که . در آنجا بر پا شود
 من به مسئولین و آقای طباطبائی گفتم. شرایط مساعد شد، او را به ایران ببرند و در آنجا دفن کنند

که این حرف معقولی نیست که شریعتی را در زینبیه به خاک سپارند و مدتی بعد، او را به جای 
نه این کار عملی است و نه برای شریعتی که خود پیام رسان پیام زینب است، عمل . دیگری ببرند

الح اگر چنین است و دولت ایران نمیگذارد و یا بص. درستی است و باید منظور دیگری در کار باشد
ببرید و ) نجف و یا کربال( به عتبات عالیات  ن ببرند، بهتر است که جنازه را نیست که او را به ایرا

گفتم که برای . گفتند، که دولت عراق اجازه نمی دهد که شریعتی آنجا دفن شود. در آن جا دفن کنید
  . ه آن ها مخالفت کننددولت عراق اشکال که ندارد هیچ، بلکه فایده هم دارد و من گمان نمی کنم ک

پاسخ دادند که . به همین علت ما فوری با سفارت عراق در آلمان تماس گرفتیم و جریان را پرسیدیم
با کمال میل ما حاضریم و همه چیز آماده است که او را به کربال و یا نجف ببرند و از نظر ما اشکالی 

یه خبر دادم که آن ها آمادگی دارند که جنازه جریان تماس با سفارت عراق را به مسئولین اتحاد. ندارد
وقتی با عمل ما مواجه شدند، گفتند که صالح نیست که جنازه شریعتی را در . به آنجا برده شود

کمی بعد . این مسئله کمی مشکوک به نظر رسید... اختیار دولت بعثی و ضد اسالمی عراق بگذاریم و
  .دمعلوم شد که چرا دست به چنین عملی زده ان

  
نفر از اعضای انجمن برای شرکت در تشییع جنازۀ  ۹اتومبیل فولکس واگن بزرگی کرایه کردیم و 

دکتر شریعتی به لندن رفتیم و پس از شرکت در مراسم سخنرانی، در مسجد امام باره و تشییع جنازه، 
مرا به آقای برای اولین بار در صف تظاهرات و تشییع جنازه، آقای بنی صدر . به برلین باز گشتیم

حبیبی، یزدی، بنی صدرو احسان شریعتی، : در مسجد امام باره آقایان. دکتر تقی زاده معرفی کرد
  .صحبت کردند

  

  شریعتی و نهضت آزادی خارج از کشور
  

پیام  ۵۰و  ۴۹خرداد ماه، پیام مجاهد که در اوایل تیر ماه پخش گردید، و سپس شماره های  ۴۸شماره 
در آمد، مشاهده شد که در هر سه شماره، نه تنها، فوت شریعتی به  ۵۶مهر ماه  مجاهد که در مرداد و

شهادت، تبدیل شده است بلکه گردانندگان پیام مجاهد، جنازه آن مرحوم را وسیله تسویه حسابهای 
  :نوشتند ۴۹شخصی خود  با دیگران قرار داده اند و در شماره 



۲۱۸ 
."  به شهادت رسید ۱۳۵۶خرداد  ۲۹ر صبح روز یکشنه اما دکتر شریعتی بطور نامعلومی در لندن د" 
  )۶۴ (  

علی فکوهی و اقوامش، دکتر ناصر تکمیل همایون، احسان نراقی، : درشماره های فوق، ازجمله
مورد اتهام قرار گرفته اند که به ترتیب به ... احزاب و افرادش، نویسنده اسناد فاجعه لبنان، مطهری و

  :ودبعضی از آن ها اشاره می ش
علی فکوهی و اقوامش را غیر مسقیم و مستقیم، شریک در شهادت و همکار رژیم شاه قرار داده  - ۱

  :اند
خرداد به فرود گاه لندن و پس از دیدار دو دخترش، همراه آنها به آپارتمانی  ۲۸علی در روز شنبه " 

تا ساعت سه بعد آنشب . بطور موقت تهیه کرده بود میرود" ساوث همتوم " که در جنوب انگلیس 
و روز بعد در شرایطی کامال� مشکوک او را کنار . از نیمه شب با آنها بود و سپس به اطاق خود رفت

علی در سفر خود به انگلیس، بنا به برخی مالحظات به یکی از بستگان !. در افتاده و مرده یافتند
ش در انگلیس در منزل مراجعه می کند و مدت توقف کوتاه" علی فکوهی" خانواده همسرش بنام 

آنها در ساوث همتون بوده است و بکمک همین خانواده بود که منزلی برای آمدن خانواده اش تهیه 
و آنشب اولین شبی بود که در آن اطاق . و آشب، اولین شبی بود که در محل جدید بسر برد. کرده بود

از بستگان علی فکوهی و  و در آن منزل جز شریعتی و دو دخترش و خانمی. تنها خوابیده بود
و همین خانم، اولین کسی بوده است که  روز یکشنبه . همسرش ظاهرًا شخص دیگری نبوده است

  )۶۵. "  ( صبح به اطاق علی میرود و او را در کنار در افتاده میابد
سپس می گویند که چون رژیم ازعلی شکست خورده، حاال قصد دارد جنازه او را تحویل بگیرد و از  
روند و آنچنان از برنامه های خود مطمئن  ینطریق او را لکه دار کند، به سراغ علی فکوهی میا

  :هستند که اعالم میکنند
به : "در دنباله چنین ادامه می دهند. رسد و به زودی به ایران می" داده شد...ترتیب حمل جنازه" 

بیم آن می رفت که بهر دلیل   اقوام دور علی که در محل حاضر بودند، هیچگونه اعتمادی نبود و
  ) ۶۶."  ( جنازه او را به دشمن تسلیم نمایند

دکتر ناصر تکمیل همایون را سخنگوی رادیو اسرائیل و کسی که دالل بوده که شریعتی را   - ۱
  .همکار رژیم گرداند، معرفی نموده است

شوی بهتر است بکناری  حاال که از زندان آزاد می: "حسین زاده در موقع آزادی از زندان بوی گفت" 
چون او آدم فهمیده . بنشینی و به کار تحقیق بپردازی و در این زمینه با احسان نراقی میتوانی کار کنی

پس از چندی، نوبت اجرا و نقش داللی امر توسط نراقی، همان نقشی که در مورد ." ای است
اما علی آن را با . مکاری کردنراقی پیشنهاد ه. نیکخواه، الشائی و دیگران ایفا کرده است،رسید

ضمنًا نراقی برای اجرای نقشه خود و جلب نظر علی و . و بکار خود مشغول شد. صراحت رد کرد
همکاری، کسان دیگری را نزد علی می فرستد تا با زبان دیگری با وی صحبت کرده شاید بتوانند از 

ایادی نراقی که سابقاً در خارج از  برای مثال یکی از. او نقطه ضعفی یافته و از آن استفاده کنند



۲۱۹ 
مخالفین رژیم بوده است و گفته میشود که قبل از آن هم سخن گوی فارسی زبان رادیو " کشور جزو 

  ) ۶۷..."  ( رود، نراقی وی را به سراغ علی میفرستد اسرائیل بوده است، در سفری که به ایران می
   

  "ناسناد فاجعه لبنا"اتهام ساواکی به نویسنده   
 

اسناد " از جمله، جزوه ای است بنام : در حین جریان فاجعه لبنان و بعد از آن، اسنادی انتشار یافت
این جزوه بدون ذکر نام نهضت آزادی خارج از کشور، به بحث و بررسی  مطالب ". فاجعه لبنان
ئل و مدارکی انتقاد پیام مجاهد در مورد لبنان، پرداخته و آن ها را با ارائه دال ۴۳و  ۴۱،۴۲شماره های 
نهضت آزادی خارج از کشور در فرصت بدست آمده، مارک ساواکی و عامل شاه و رژیم . کرده است

  .عراق بوی زده است
در فاصله بین برنامه و مراسم چهلم، عناصر شناخته شده رژیم ایران و عراق ناگهان بیاد فاجعه " 

نهضت آزادی و پیام مجاهد و شیعیان لبنان لبنان افتادند و اسنادی سراسر دروغ و تهمت علیه 
منتشر کردند تا اذهان عمومی را مشوب کنند و بهر قیمت از همبستگی شیعیان و ایران جلوگیری 

  ) ۶۸." ( بعمل آورند
  

( آنچه بود، تجزیه و تحلیل چند شماره از یپام مجاهد . در جزوه فوق، مطلبی علیه نهضت آزادی نبود
آنچه در این جزوه آمده بود، ). نان و دخالت سوریه و حرکت المحرومیندر مورد جنگ داخلی لب

در آن جزوه هیچ اتهامی به شیعیان لبنان وارد نشده . مربوط میشد، به نهضت آزادی خارج از کشور
بود بلکه آنچه در آن، صرفنظر از درست و یا نادرست بودنش، بحث شده بود، مسئله رهبری یعنی 

حرکت المحرومین و حمایت آنان از رژیم سوریه در حمله به تل زعتر و  آقای سید موسی صدر و
  .کشتار فلسطینیان، بود

  
نامه آقای بنی صدر به عمو زاده خود، در تهران که یکی از رهبران نهضت آزادی است، مسائل فوق 

  :را روشن بیان می کند
همه . ق پست دریافت کردمسومین شماره مخصوص پیام مجاهد در باره مرحوم شریعتی را از طری" 
سال اخیر و  ۱۵ز آن مرحوم و برای تسویه حسابهای شخصی سه  شماره سراسر نحوه  استفاده ا این

قضیه چنان بین و روشن است که حتی . منعکس کننده همه غلط کاریهائی است که فهرست کرده ام
ران را نمیدانید چه کرده مرقوم داشته بودید ته. حب شئی نیز نمی تواند مانع ندیدن سیئات گردد

تهران، زبانم الل همین نقش نعش شریعتی را برای آقایان بازی میکند که آن را صرف اینطور . است
  .تسویه حسابهای حقیرانه می کنند و دیگر چیزی از او باقی نمی گذارند
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و تا وقتی انجام می دادند " ما " یعنی هر غلط کاری را بنام . با اینجانب هم همین رفتار می شد

نتوانستم تحمل کنم و . حرفی نمی زدم بزرگترین متفکر جهان و بهترین انسانهای روی زمین بودند
  ...نقش نعش را رها کردم و شروع کردند با خود اینجانب تسویه حسابها را

و این عجبی ندارد که اینها را با طرز فکر او ( خط در باره فکر شریعتی نیست  ۳در این سه شماره 
حاال می پرسم آیا در اسالم بعد از شرک . و هر چه بخواهید از قول او تسویه حساب) ری نیستکا

بخدا، کدام گناه در بزرگی بپای بهتان و سلب حیثیت اشخاص که بدتر از قتل است، میرسد؟ یک 
  :مورد از ده ها تسویه حساب و خود گنده کردنها بحساب شریعتی را می آورم

شته است که شریعتی را می خواسته اند به موسسه ای که نراقی رئیس در ستون اول ص دوم نو
اوالÎ : آنست جلب کنند و تکمیل همایون بیچاره را دالل کرده اند و قضیه از اول تا بآخر دروغ است

نیکخواه، وسیله خواهرش و از طریق وزیر در بار تسلیم شد و الشائی، وقتی تسلیم شد که نراقی در 
ثانیًا تکمیل همایون بخت برگشته گوینده رادیو اسرائیل چه وقت . ه کار می کردیونسکو در فرانس

بود؟ ثالثًا در مالقات با شریعتی، کلمه ای در باره کار و تحقیق در ایران صحبت نشده و شریعتی 
رابعًا اگر دیگران غیبت را شفاهی می کنند و . وسیله او پیغام داده بود که چطور است بفرنگ بیاید

نفر میشنوند، اینها در ارگان نهضت، غیبت از کسانی که در خارجه نیستند تا از خود الاقل  چند
دفاعی بکنند، کتبی و در روزنامه می کنند و می پرسم فرقش با روزنامه های رژیم چیست؟ البته صد 

اید خرج آیا شهید را ب. بار بدتر است، چرا که مخالفان رژیم وظیفه دفاع از حیثیت افراد را دارند
یک امر . اینطور تسویه حسابها کرد؟ واقعاً بعنوان مسلمان، انسان اگر از شرم ذوب بشود کم نیست؟

مسلم است و آن اینکه مردم کشور ما قرنها ست که از دست قدرتمداران نه امنیت و نه منزلت ونه 
یه خود را حیثیت داشته است و نسبت به این دو امر بسیار حساس است و ممکن نیست حزبی رو

آزمون های تاریخی بکنار، همین کنفدراسیون را با . سلب حیثیت اشخاص قرار دهد و متالشی نشود
همه عرض و طولش بگیرید که از بین نرفت مگر بلحاظ همین بازی با منزلت و حیثیت افراد که 

می . افتادند باالخره بخودیهایش کشید و شروع کردند یکدیگر را لجن مال کردن و بروزی افتادند که
پرسم وقتی شریعتی بیچاره را اینطورخرج تسویه حسابهای ناجوانمردانه و حقیرانه می کنند، چگونه 
می توان باور کرد که اصرار برای گرفتن نامه از آقا و دفن در شام، برای خرج گنده کاریهای دیگران 

که عین انسانیت ( نیستم  پسر عموی عزیز بخداوند سوگند در مقام دفاع از تکمیل.  نیوده است؟
در مقام دفاع از اسالم و نیروهای اسالمی هستم که در یک برهه بسیار سخت آزمایش قرار ) است

همین یک نکته را توجه بفرمائید که وقتی جوانها میان مسلمان و غیر مسلمان فرقی نبینند . گرفته اند
ند مگر بیمارند که مسلمان بمانند؟ بلکه مسلمانها را در دروغ و سلب حیثیت گشاده دست تر یافت

از مزایای جنسی و غیر جنسی فرنگ نیز بدون دغدغه خاطر استفاده . البته براههای دیگر می روند
  .می کنند

مطالعه با روشی که اینجانب در تجربه بدان رسیده ام مرا به این نظر : آینده سنجی و اتمام حجت
رن بدست آمده است، اگر این فرصت از دست رسانده است که فرصت حاضر، که پس از چند ق

) مگر آنکه عاجال� و قاطعًا اقدام شود ( مسلمانها برود و با رفتاری که میشده شده است خواهد رفت 
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یک خط [از دست خواهد رفت، دیگر زمینه یکسره بدست طرز فکرهای دیگر خواهد افتاد و پناه 

ت و اسالمی که آقا تصدی تبلیغ و اصولش دروغ و همه چیز کشک و پشم اس]..کپی نگرفته است
قرار داده اید همین است، عرضی نیست و اال موافق روش اسالم قاطعیت بخرج دهید که گناه قصور 

پیوست ] " (خط آخز حذف شده است [از این گناه بزرگتر. بلحاظ اهمیت خطر سخت بزرگ است
  ) ۷۶سند شماره   

  

  روش اتحادیه بعد از فوت شریعتی
  

یه نیز، بعد از اولین اطالعیه که با امضای احسان شریعتی و اتحادیه انجمنهای اسالمی اتحاد
در سوگ شریعتی " دانشجویان در اروپا و انجمن اسالمی دانشجویان در آمریکا و کانادا که با عنوان 

ن بعنوا. را بکار برد" شهادت شریعتی" منتشرکرده بود، بالفاصله در اطالعیه های بعدی عنوان" 
" که از برگزاری مجالس یاد بود شریعتی خبر می داد، اطالعیه با  ۱۳۵۶تیر  ۱۳و  ۷مثال در اطالعیه 

شروع شده بود و این خود فشار نهضت آزادی بر " مجالس یاد بود مجاهد شهید دکترعلی شریعتی 
  ) ۷۷پیوست سند شماره   . ( اتحادیه را بنوعی حکایت می کرد

   
نبردن لفظ شهید در مورد دکتر شریعتی نبود بلکه بحث بر سر سوء استفاده از بحث از بکار بردن و  

بهر حال انجمن برلین و خود اینجانب در رابطه با سوء استفاده از . جنازه شریعتی و خود شریعتی بود
نام و یاد شریعتی و اتحادیه را محل تسویه حسابهای گروهی قرار دادن را، دوستانه به مسئولین 

  . انتقاد کردیم اتحادیه
. را ویژه نامه شریعتی نام گذاری کرد ۲۳اتحادیه بیاد بزرگداشت شریعتی، مکتب مبارز شماره 

" بیانات استاد محمد تقی شریعتی، گزارش از یک حماسه بنام :محتوای این مکتب مبارز عبارتند از
آقای حسن حبیبی ، صحبتهای احسان شریعتی، تلفیق دو سخنرانی "حماسه اخالص"یا" نه"حماسه 

" و" در روش" ، سه سخنرانی از آقای بنی صدر بنامهای " نه به ترس از آزادی" و" تعهد"بنام 
  .و چند مطلب کوچک دیگر" در علم" و " دراخالق

  دکتر حبیبی و مقاله اخالص
  
بدون نام نویسنده، در مکتب درج شده "  , اخالص, یا حماسه, نه, حماسه" صفحه ای  ۲۴مقاله  

دراین مقاله، طبق روش نهضت آزادی خارج از کشور از جمله با آقای مرتضی مطهری غیر . دبو
  :مستقیم به شرح زیر تسویه حساب کرده بودند
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اما وقتی کار در حسینیه ارشاد، وضع جدی تری پیدا کرد، باران تهمت و افترا بر سر شریعتی " 
ی و ناموسی بر قلم مدعیان تدین جاری باریدن گرفت، دروغهای بزرگ گفته شد، دشنامهای عãرض

نه فقط در عقیده و ایمان شریعتی شک شد و نه تنها گفته شد که شریعتی از اصل و ازل بد . گشت
طینت بوده و ذاتش ناپاک است و نه فقط گفته شد که شریعتی سنّی و وهابی و ضد علی و ضد 

و ! از وی سند خواستند. است" ابایش پسر ب" بلکه حتی در باره اینکه شریعتی . است.... فاطمه و
همه این حرفها را کسانی نوشتند و زدند، و باید منتظر بود که از این ببعد نیز بنویسند و یزنند، که 

" امید وار می سازند و در عین حال بر مبنای همین " عدل الهی " معتقد به آخرتند و مردم را به 
س پاسخگوی مطالبی است که می گوید و کارهائی است بدانها هشدار می دهند که هر ک" عدل الهی 
و همه این مطالب را نیز باقی بزرگان از روحانی و روشنفکر متدین گرفته، تا روشنفکر . که می کند

مترقی و غیر معتقد بدین می شنوند و ککشان هم نمی گزد و احساس نمی کنند که با همین سکوتها 
بانگاه برده می شود و بدنبال همین سنخ سکوتهاست که است که این حقیقت و هر حقیقتی به قر

: در دنباله مقاله ادامه می دهند) ۶۹. "( شریعتی وشریعتی ها شدند و شهید می شوند و خواهند شد
و نظائر آن به ساختن دین " انجمن شاهنشاهی فلسفه" و باز این همان دولتی است که به کمک " ...

و باز این همان . تأیید برخی از مدعیان علم و فضل مشغول است و فلسفه رسمی با ظاهر علمی مورد
دولتی است که اصرار دارد از خدمات متقابل اسالم و ایران  و خالصه خدمت ایران به اسالم سخن 

  .]در پاورقی افزوده شده ن)[۱(یگوید 
چون دین . اردو نه خدمت ایران بدنیای مسلمان و فکر مسلمان که البته با دین اسالم فرق د - )۱"(

  ." اسالم دین خداست و بعنوان یک دین نمی تواند در تدوین مقررات خدائی اش خدمتی را بپذیرد
)۷۰ (  

  :در ادامه مطلب می نویسند
رژیم در چند روز اول پس از شهادت شریعتی در دو دروغ نامه مهم خود کوشش کرد که نظرات " 

پرستی و ملت گرائی به معنی غربی و مخالفت شریعتی را قلب کند، وطن دوستی او را، با وطن 
و ) بقول دروغ نامه کیهان " ( ماده پرستان"علمی و اعتقادیش را با ماتریالیسم با دعوای شخصی با 

( ملیت و بیداری ایرانیان " الک"باز گشت به خویشتن خویش را با باز گشت به زردشت مآبی و 
حرفها از حلقوم های دیگر نیز در آمده و شاید از این طرفه آنکه همین . یکی کند)نوعی فراماسونری 

بعضی از افراد در این دام که سازمان ) و بنابراین باید هوشیار بود ( پس نیز با حسن نیت در بیاید 
امنیت سالهاست گسترده است می افتند که سازمان امنیت از همه چیز با خبر است و بهمه کار 

ر ممکن است که شریعتی بدون اطالع سازمان امنیت از ایران و بعد می گویند چطو) ۱(تواناست 
خارج شده باشد و پس از این تصور علمی و منطقی همان حرفهائی را میزنند که سازمان امنیت مایل 
است همه بزنند و دروغ نامه هایش آنها را به چاپ زده و برای مأموران با جیره و مواجب یا بی جیره 

معتقدند و نمی توانند بگویند " عدل الهی " و البد چون به  - )۱." (استو مواجبش بخشنامه کرده 
سازمان امنیت مؤید به تأیید الهی است در ته دل این سازمان را مؤید به تأییدات شیطانی میدانند و 
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اهریمن است می افتند، که البته نیز شاید  - بدین ترتیب در یک دام دیگر نیز که ثنویت اهورا مزدا

چشم باز و گوش باز و این !! خدمات متقابل ایران باستان به اسالم محمدی بتوان دانست جزو همان
  ) ۷۱. "  ( حیرتم از چشم بندی خدا - عمی

تا چند ماهی بعد از فوت شریعتی، بچه ها بیشتر با احساسات سرو کار داشتند تا منطق و فکر و  
Ðاسات سوء استفاده کرده، تا دهن باز بود، از این احس بدین لحاظ کسانی که قصدشان تسخیر جو

با این وجود، چندین . میکردی که چرا چنین شده است، چوب مخالفت با شریعتی را بلند می کردند
  .انجمن و ازجمله انجمن برلین به مقاله فوق، مندرج در مکتب مبارز به هیئت مدیره اعتراض کردند

جرم بایستی عالقه مندان و یا اعضای نهضت در نظربه اینکه مقاله منطبق با خط نهضت آزادی بود، ال
کوشش کردم که بفهمم، مقاله را چه کس و . اتحادیه و یا فردی از خارج از اتحادیه آن را نوشته باشد

کمی بعد که آب ها از آسیاب افتاد،به آقای رضا صفاتی، یکی از اعضای هیئت . یا کسانی نوشته اند
اری بود که کردید و چرا تو آلت دست شدی و اجازه دادی که این خوب این چه ک: مدیره دوستانه گفتم

مقاله چاپ شود؟  و مقاله دست پخت کی بود؟ جواب داد من چکار می توانستم بکنم، مقاله را 
گفتم آشیخ کیست؟ گفت مگر نمیدانی؟ مقاله از آقای شیخ حسن حبیبی است و . نوشته بود" آشیخ"

  . او این را نوشته است
  

، بهنگامی که چند نفر نوک و نیش زدن به مطهری را، شروع کردند ۵۶ار زمستان سال در سمین
در حین مراسم تشییع ( ما اختالفات خود را با مطهری در لندن : ناگهان آقای قطب زاده اظهار داشت

که . تصفیه کردیم و آقای مطهری یکی از دانشمندان ارجمند و بزرگوار ماست) جنازه دکتر شریعتی 
اوالÎ مگر در : " من برلین از جمله، به این عمل اعتراض کرد و درانتقادات خود به مسئولین نوشتانج

اسالم تصفیه حسابهای شخصی و مسائل شخصی داریم؟ و ثانیًا آیا این حرفها بیان یک واقعیت 
نیست که اتحادیه محل تصفیه حسابهای شخصی شده است و این اعضاء، بازیچه دست این و آن 

ند و ثالثاً این گمان را بشدت بیان نمی کند که مقاله سراسر فحش و اتهام درج شده در مکتب نیست
مبارز ویژه شریعتی متعلق به نظرات آقای قطب زاده و یا نهضت آزادی است و در جائی که خود نمی 

ب در اتحادیه به تصفیه حسا) مثال� درارگان نهضت( توانند و یا صالح نیست تصفیه حساب کنند 
شخصی می پردازند و رابعًا با این حرفها، این گمان واقعیت پیدا نمی کند که ارگان اتحادیه، محل 

و رابعًا کسیکه در آن مقاله کذائی مندرج و مکتب .  تصفیه حسابهای شخصی و احزاب شده است؟
یک تا سر حد ) آقای مطهری ) ( مکتب  ۲۰-۴۴حماسه ص " مقاله گزارشی از یک ( ویژه شریعتی 

دستگاهی پائین آورده، امروز یک دانشمند بزرگوار و یک شخص بی نظیر و مسلمان و اندیشمند می 
  ) ۷۲. "  ( نامد

  
تهیه کرده  ۹/۲/۵۷درمقاله تشکیالتی که اینجانب برای سمینارتشکیالتی منطقه ای شمال، در تاریخ 

دیگران انجام پذیرفته بود، را به بودم، نارسائی ها و بعضی اعمال نادرست که دراتحادیه براثر فشار 



۲۲٤ 
بحث گذاشتم و از جمله به مسئله فوق و سایر انتشارات اتحادیه، از فوت شریعتی ببعد پرداخته 

  )۷۳. ( گردید
علیرغم گفته آقای قطب زاده در سمیناراتحادیه که با آقای مطهری تصفیه حساب شده و از این ببعد 

عیه ای که نهضت آزادی به مناسبت روز هجرت شریعتی، ایشان یک دانشمند بزرگوار است، در اطال
  :صادر کرد، نوشت ۵۷در اردیبشت 

همچنانکه خلق بخوبی تشخیص داد که در کار تدارک و زمینه سازی شهادت شریعتی در سحرگاه "...
یکشنبه بیست و نهم خرداد ماه سال پیش در غربت، در کنار رژیم و نیروهای ضد خلقی، مصلحت 

را محقق می بینند، ننگین تر از همه " عدل الهی " نان که در قربانی کردن حقیقت نیز پرستان، آ
  . " دستهایشان به خون وی آغشته است

  )  ۷۸پیوست سند شماره   ( 
  

  افشای یک تحریف و تقلب 
  

نظر به اینکه همه کسانی که در صدد قبضه کردن قدرت هستند، روشهای تقریبًا یکسانی بکار می 
بی مناسبت نیست که درهمین جا . دروغگوئی، تحریف گفته ها و رویدادها ست: از جمله آن  برند که

  :به توضیح یک نمونه بپردازم
که بمناسبت فوت شریعتی در لندن ایراد " در روش " آقای بنی صدر در سخنرانی خود تحت عنوان 

  :کرد و در مکتب مبارز ویژه شریعتی به چاپ رسید از جمله عنوان کرد
  
از رهبری سنتی که پاسدار بنیاد های فرهنگی است، کاری ساخته نیست، چرا که طی دو قرن "  

و این رهبری، گاهی مقاومتکی  کار . تمام عرصه های اندیشه را از او گرفته اند و هنوز میگیرند
لقانی خمینی و طا...در میان این رهبری البته سید جمال، مدرس، و. پذیرانه میکند و تسلیم می شود

سنتی عاجز " رهبری"بوجود آمدند اما اینها را نیز پیش از آنکه دشمنی از پا در آورد، همین ... و
  )۷۴. "  (  اینها دوستانند و باید بدانها یاری رساند و از آنها یاری گرفت. کرده و می کند

  
ری، پس از ویژه شریعتی در ایران بدست آقای مطهری میرسد و شهید مطه ۲۳مکتب مبارز شماره 

" ، می نویسد که آن انتقاد در کتاب "در روش" مطالعه مقاالت مندرج در آن، نقدی به مقاله 
شهید مطهری که قبل از انقالب به چاپ رسیده است، بدین " نهضتهای اسالمی در صد ساله اخیر

  :شرح آمده است
مقاالت بود، و مرا به  چند روز پیش یکی از دوستان کتابی به من ارائه داد که مجموعه ای از" 

"  در روش" آن مقاله تحت عنوان . خواندن و اظهار نظر کردن در بارۀ یکی از آن مقاالت تشویق کرد
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و بقلم یکی از دوستان نادیده بود که سالها است در اروپا است و غیاباً به ایشان ارادت دارم زیرا تا 

" در قسمتی از این مقاله بحث . ی استآنجا که شنیده و اطالع دارم، مرد مسلمان با حسن نیت
  .نقد شده بود" رهبری باصطالح سنتی 

و تبدیل شدن حرکت به بنیاد مطرح شده است که " بنیاد"و " حرکت" در آغاز آن مقاله مسألۀ 
چگونه حرکتها و جنبشها تغییر ماهیت می دهند و بصورت نظامها و قالبها در می آیند و یک امر 

نیروهای اجتماعی ما اگر پیا پی چون موج برمی خیزند و . می گردد" ایستا"امر تبدیل به یک" پویا"
جذب می شوند به خاطر تبدیل حرکت به بنیاد است، به خاطر قالب پیدا کردن اندیشه و عمل است، 

آنگاه این مسأله مطرح شده است که اسالم دین . پس کار اول اینست که قالب یا قلبها را بشکنیم
سپس سخن خود را به . پس اسالم دین قالب شکنی است. و جوان قلب شکن استجوانان است 

  .آغاز شده است" رهبری سنتی"که اکنون مورد بحث است کشیده شده است و از " رهبری"مسأله 
  : در آن مقاله چنین آمده است

رن از رهبری سنتی که پاسدار بنیاد های فرهنگی است ، کاری ساخته نیست، چرا که طی دو ق" 
و این رهبری گاهی مقاومتکی کارپذیرانه . تمام عرصه های اندیشه را از او گرفته اند و هنوز میگیرند

... خمینی و طالقانی و...در میان این رهبری البته سید جمال، مدرس، و. میکند و تسلیم می شود
سنتی عاجز کرده و " رهبری"بوجود آمدند اما اینها را نیز پیش از آنکه دشمنی از پا در آورد، همین 
  . "می کند، اینها دوستانند و باید بدانها یاری رساند و از آنها یاری گرفت

قطعاً این دوست عزیز نادیده اجازه خواهد داد نقدی علمی از گفتار ایشان بشود، و ما نیز به نوبۀ خود 
."  خشوقت خواهیم شداز تذکرات ایشان . آماده ایم اگر ضعفی در گفتار ما مشاهده کردند تذکر دهند

  .پس از ذکرمطالب فوق، آقای مطهری،  نقد خود را توضیح می دهند) ۷۵(  
که " عبور از بحران" خود بنام  ۱۳۶۰اما آقای هاشمی رفسنجانی، در کتاب کارنامه و خاطرات سال 

  :نوشته است ۶۰فروردین  ۱۲سال بعد منتشر کرده است، در یاد داشت  ۱۸
وقاحت را از  ۱۱/۱/۱۳۶۰صدر در ستون کارنامه روزنامه انقالب اسالمی مورخ انصافاً آقای بنی " 

  ."پیداست که اینها تشنج را طالبند. حد گذرانده و به همه حتی رهبر، اهانت نموده
در روی . انسان ماتش می برد، از اینها که دست گوبلز را از پشت بسته و شیطان را نیز درس میدهند

  :زده و در آن آورده است ۲اورقی شماره پ" اهانت نموده" کلمه 
کارنامه رئیس جمهورعنوان ستونی بود در روزنامه انقالب اسالمی که در صفحه اول آن   -  ۲"     

چاپ می شد و در آن، بنی صدر کارهای روزانه خود را همراه با عقاید و ایده ها به مردم گزارش می 
بنی صدر به ذکر کارنامه روز های  ۵۰۳فروردین شماره  ۱۱در روزنامه انقالب اسالمی سه شنبه . کرد

پایانی اسفند ماه پرداخته و در آن به مجلس شورای اسالمی، دیوان عالی کشور، حزب جمهوری 
در این کارنامه، اقدام مجلس در طرح دو فوریتی . اسالمی و رهبر کبیر انقالب اسالمی تاخته است

) شهید رجائی ( پرست این وزارت خانه ها به نخست وزیر وزارتخانه های بدون وزیر که انتخاب سر
بنی صدر در این کارنامه رقیبان خود را به چماقداری و بی . واگذار شده، مورد حمله قرار گرفته است

  .اعتنائی به قانون اساسی متهم ساخته است
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ساخته نیست، از رهبری سنتی کاری : همچنین با این مطلب به رهبر انقالب نیز توهین نموده است

چرا که طی دو قرن، عرصه اندیشه و عمل را از او گرفته اند و هنوز نیز می گیرند و این رهبری 
  )۷۶. "   ( مقاومتکی کارپذیرانه می کند و تسلیم می شود

  :و اما توضیح
  
از رهبری سنتی کاری ساخته نیست، چرا که طی دو قرن، عرصه اندیشه و عمل را :" در مطلب - ۱

." رفته اند و هنوز نیز می گیرند و این رهبری مقاومتکی کارپذیرانه می کند و تسلیم می شوداز او گ
ثانیًا در آن، این . اوالÎ مطلب دقیقًا از کتاب آقای مطهری گرفته شده است:  چندین تقلب کرده است

ف ایشان ، از قلم انداخته است تا کسی متوجه تحری"که پاسدار بنیاد های فرهنگی است" قسمت را 
در میان این رهبری البته سید جمال، مدرس، :"  ثالثاًً  قسمت بعدی آن را که می گوید. نشود

بوجود آمدند اما اینها را نیز پیش از آنکه دشمنی از پا در آورد، همین ... خمینی و طالقانی و...و
. د و از آنها یاری گرفتاینها دوستانند و باید بدانها یاری رسان. سنتی عاجز کرده و می کند" رهبری"

: " ربط بدهد و از طرف دیگراینکه می گوید ۶۰را حذف کرده ، تا از یکطرف مطلب را به سال " 
که حکایت از همیاری دو طرفه . " اینها دوستانند و باید بدانها یاری رساند و از آنها یاری گرفت

ین رهبری سنتی، عاجز کرده و میکند، که دارد، از بین برده باشد ورابعاً اینکه خمینی و طالقانی را هم
  .   نوعی دفاع از خمینی است را مخدوش کند

روزنامه انقالب اسالمی، نه تنها به آقای خمینی توهینی نشده است بلکه حتی  ۵۰۳در شماره  - ۲
و  نامی و یا اسمی از ایشان و یا رهبر انقالب به میان نیامده است و تنها مطلبی که در رابطه با رهبری

انقالب (امام آمده است، در پاسخ به نامه آقای حجتی کرمانی آمده، که پاسخی است مفصل
آقای بنی صدر خطاب به آقای .  به شرح زیر آمده است)  ۶ستون آخر و تمام ص  ۵اسالمی،ص

 :حجتی کرمانی  می گوید
مسائل خویش  آقای حجتی کرمانی اگر قرار باشد تودۀ مردم در هیچکدام از ما راه حلی برای" 

نبینند، در هیچیک از ما توجهی به مسائل خویش نبینند، چه رسد به راه حل آنها، آیا تردیدی خواهد 
کرد در برگزیدن غیر ما وضد ما بجای همه ما، تاریخ و این تجربه طوالنی عمر بشری در این باره چه 

این مجموعه ای که اداره  حکم میکند؟ اگر حکم می کند که خیر، میرود، وقتی در این رهبری، در
اگر . کشوررا بر عهده دارد توانائی ندید، توجه به مسائل خودش ندید، راه حل ندید، روی بر میگرداند

مسأله چیز شخصی نیست و آنطور . این درس، درس تاریخ است، پس کمی عمیق تر به مسأله بنگرید
از قول امام گفته اید بعد از تشخیص  آن حرفی که.. که شما پنداشته اید که جنبه شخصی داشته باشد

هم بودند عده ای که ) ع(آنوقت هم بوده اند در عصر علی .  حق معنی میدهد نه قبل از تشخیص آن
اما نرفته بودند . می گفتند بله، سران اسالم اختالف ایجاد کرده اند و ما حاضر نیستیم انتخاب کنیم

پس باید به تشخیص . بلکه جای دیگر است. د هیچکدامببینند حق نزد علی است یا نزد معاویه یا نز
  ..."حق پرداخت
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حال که معلوم شد که در انقالب اسالمی اصال� چنین چیزی که ایشان نقل کرده، نیامده است و وی با  

چنین ترفندی که عقل جن هم جز شیطان به چنین جعلی نمی رسد، دست به اینگونه جعل و تحریف 
یله اش خطور نمی کرده که روزی، کسی پیدا شود و چنین تقلب و دروغی را البته در مخ. زده است

قتل الخرÐاصون و و یلõ : آیا چنین کسانی مشمول و مصداق آیات قرآنی که می فرماید. آشکار بگرداند
  لکل اّفاکٍ اثیم  نیستند ؟

  
مسئوالن اتحادیه بعد از فوت مرحوم شریعتی و حل شدن کار سیاسی کردن و یا نکردن بنام اتحادیه،

تصمیم به تشکیل کمیته ای بمنظور تحلیل مسائل سیاسی و جاری کشوردر زمینه های مختلف و تهیه 
گرفتند و در این رابطه مسئول روابط خارجی طی نامه ای بتاریخ ... مقاله و بیانیه های سیاسی و

در پاسخ به خواست . م، از من خواسته بود که تحلیلی در مورد مسائل اخیر ایران بنویس۱۰/۹/۷۷
  :، را به شرح زیر برایش ارسال کردم۱۷/۹/۷۷ایشان نامه مورخ 

  
  هو"

  .برادر عزیز مسئول خارجی اتحادیه سالم        موفقیت شما را از خداوند مسئلت دارم
رشد اختناق، آزادیهای ( شما را در مورد تهیه تحلیلی از مسائل اخیر ایران  ۱۰/۹/۷۷نامه مورخ 

الزم به تذکر است که اگر . را دریافت کردم) محکومیت مبارزین راستین و تغییر دولت ظاهری، 
تحلیلی بخواهد بر اساس واقعیات و عینیات متکی باشد، احتیاج به اسناد و مدارک الزم، در زمینه 

بنابراین در مورد مسائل فوق نیز احتیاج به یکسری اسناد و مدارک است، بدون . های مشخص دارد
نمی شود از پیش خود و در ذهن تحلیل کرد که اگر شد همان کاری است که سالیان دراز است آن 

بنابراین هر نوع مدرک و سند و یا مطلبی در موارد ذکر شده دارید یک فتوکپی برایم . دیگران میکنند
اسنادی  البته من خودم سعی کردم که اگر بشود. بفرستید تا بشود بر اساس آن ها تجزیه و تحلیل کرد

  .گیر بیاورم
اگر این کمیته بخواهد کارش ثمربخش و با موفقیت همراه باشد و : پیشنهادی در مورد این کمیته دارم

بدرد کمیته های دیگر گرفتار نشود یک مرکز اسناد و مدارک الزم دارد تا هر کسی بخواهد در مورد 
این کار شدنی و ممکن . شته شودمسئله ای تجزیه و تحلیل کند، سند و مدارک در اختیار او گذا

مثال� اتحادیه میتواند عالوه بر مدارکی که در خارج می تواند جمع آوری کند به اعضایش گوشزد . است
کند تا کسانی که به ایران می روند و میآیند و برایشان ممکن است مدارکی که می شود در آنجا تهیه و 

این کمیته ترتیبی دهد که حد اقل هر فردی از عضو آن ثانیًا ) بهر طریقی ( برای اتحادیه بفرستند 
یکی از روزنامه ها، نشریات و از این قبیل مطالب را که در خارج می شود مطالعه کند و آن قسمت 

  .از نشریه را که جنبه سند و مدرک دارد مشخص کند و برای آن مرکز بفرستد
  

  بامید موفقیت برادر شما      
  ) ۷۹پیوست سند شماره   (                             ۱۷/۹/۷۷
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  فصل سیزدهم
  

  اعتصاب غذای پاریس 
  

ببعد تقرباً به دلیل اوج گیری انقالب و فوت مرحوم دکترشریعتی، بحث کار سیاسی کردن  ۵۶از سال 
کارهای شریعتی، جلسات  اتحادیه بعد از آن و بمنظور تجلیل از. و نکردن از اتحادیه رخت بر بست

. سخنرانی متعددی در شهرهای مختلف اروپا بر پا کرد که مورد استقبال توده دانشجوئی قرار گرفت
عالوه بر دادن اعالمیه و اطالعیه های افشاگرانه در رابطه با حوادث و جریانهای مختلف، به برگزاری 

کسیونهای مختلف د ست زد که از جمله اعتصاب غذای پاریس    .می شود نام برد ۵۶را در مهر ماه آ
  

اعتصاب غذای یک هفته ای با شرکت )  ۷۷اکتبر  ۷اول تا ( ۵۶مهر ماه   ۱۶تا   ۹اتحادیه از تاریخ 
قرار بود که همه اسناد و مدارک با هم و بوسیله اتحادیه منتشر شود که . روحانیان مبارز بر گزار کرد

ن خود جداگانه مطالبی را در این مورد منتشر کردند و بر اثر اختالفاتی که بوجود آمد، روحانیا
اتحادیه عالوه بر اطالعیه های روزانه که از جریان اعتصاب غذا در شهرهای مختلف اروپا منتشر می 

صفحه  ۸۱ ذا و نتایج آن را یکجا در جزوه کرد، در پایان، مجموعه فعالیتها وعکسهائی از اعتصاب غ
  .برای اطالع عموم، انتشار داد ۵۶در آبان ماه  ۳ شماره" ضمیمه قدس" ای بنام 

مسئولین اتحادیه قبل از برگزاری اعتصاب غذا از تمامی واحد ها و کسانی که به انحاء مختلف می 
توانستند کمک کنند، با ارسال نامه هائی که در آن  موارد مختلف فهرست شده بود تقاضای کمک 

متن نامه که بنام  اینجانب بود، . مهای متفاوت ارسال شده بودمتن همه نامه ها یکسان و با نا. کردند
  :در ذیل می آید

  
  برادر عزیز و مبارزم            محمد جعفری"  
  

  .سالم گرم مرا بپذیرید
باری از آنجا که باحتمال قوی بزودی اعتصاب غذائی خواهیم داشت، مایلم قبل از آنکه در متن کار 

امیدوارم از کمک دریغ ننموده . ضی مسائل را با کمک شما حل نمائیمبا مشکالتی مواجه شویم، بع
کسیون مردمی هستند، شما هم تا حدی که  حاال که خواهران و برادران ما آماده صرف نیرو در این آ

کسیون احتیاج . ازتان انتظار می رود در وصول به هدف سهم خود را ادا نمائید میدانید که برای این آ
  :ی زیر داریمبه انجام کارها
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از وقایع اخیر مملکت ) و هم سایر زبانها ( تهیه یک اعالمیه تحلیلی در درجه اول بزبان آلمانی  - ۱

که خواهشمندم کلیه امکانات خود را بررسی کنید تا این کار را حتمًا بکنید و ما را به جاهای دیگر 
  .حواله ندهید

 تهیه یک اعالمیه مطبوعاتی، - ۲
 ان اعتصاب غذا،نوشتن یک فراخو - ۳
 تماس با روزنامه ها و رادیو و تلویزیون و سازمانهائی نظیر سازمان عفو بین المللی، - ۴
 تهیه قطعنامه اعتصاب غذا، - ۵
 تهیه یک پوستر بمناسبت اعتصاب غذا، - ۶
برای این دو تا ممکن است از . شرکت در کمیته اعتصاب غذا و نوشتن اطالعیه های روزانه - ۷

 .گرفت انجمنها کمک
باید دانست که . باضافه کارهای دیگری که خودتان میدانید و احیانًا در درجه دوم اهمیت قرار دارند

اینست که عاجزانه از شما . در این زمینه ها، جز شما متأسفانه افراد دیگری قادر به یاری نیستند
  .دتقاضا میکنم کاری کنید که نیروهای اینهمه مسلمان، بدون حاصل، مصرف نشو

باقی را بخودتان وامیگذارم و امیدوارم بفاصله دو روز پس از دریافت این نامه جواب خودتان را 
  .برایم بنویسید تا بدانیم در کدام قسمت آماده کمک هستید و تا به تقسیم و تنظیم کار توانا گردیم

  
 ۸۰ست سند شماره    پیو" ( برادرتان مسئول امور فرهنگی و انتشارات   –با سالمهای گرم برادرانه 

(  
  

برنامه ای تنظیم شد و از ...در برلین برای پخش اخبار روزانه اعتصاب غذا و اطالعیه های تبلیغی و
در رابطه با نامه فوق هم به . این انجمن، اینجانب و چند نفر دیگر در اعتصاب غذا شرکت کردیم

له مراجعه به سازمانهای بین المللی و مسئول تشکیالت اطالع دادم که در برلین ترتیب کارها و از جم
و سایر اموری که پیش میآید میتوانم  ۷و ۳،۵، ۲اینجانب هم در بندهای . رسانه ها داده شده است

  .        کمک کنم
نفر برگزار گردید، انعکاس وسیعی در رسانه های ایران و  ۶۰اعتصاب غذای پاریس که با بیش از 
در این اعتصاب غذا عالوه بر برادران انجمن پاریس و سایر . جهان داشت و اخبار آن منتشر شد

دوستان، آقایان قطب زاده و بنی صدرتا میتوانستند از کمکهای خود دریغ نورزیدند و در انتقال 
در بین . اخبار، اهداف و خواسته های اعتصاب غذا به رسانه های جمعی نقش مهمی بازی کردند

ن اتحادیه انجمنهای اسالمی و روحانیون مبارز بروزکرد و در شرف اعتصاب غذا، اختالفی بین برادرا
جدا شدن از یکدیگر بودند که با میانجی گری آقای بنی صدر موقتًا مسئله تا پایان اعتصاب غذا 

  .  فیصله یافت
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مهر درجمع  اعتصاب غذا کنندگان حاضر شد و برای آنان در  ۱۵و۱۳،۱۴آقای بنی صدر در روزهای 

صحبت کرد که متن صحبتهای ایشان در برلین از نوار پیاده شد، " بطه مادیت و معنویت را" مورد 
، در جزوه ای تحت همان نام منتشر و در اختیار همگان ۱۳۵۷اصالح و تایپ گردید و در مهر ماه 

  . قرار گرفت
شهرهای   نظر به اینکه بحث کار سیاسی کردن و یا نکردن در اتحادیه برچیده شده بود، انجمنها در

کسیون های مختلف از قبیل : مختلف به فراخور امکانات، توان و استعداد خود، اقدام به برگزاری آ
می کردند که بعضًا در رسانه ها نیز منعکس می ... سخنرانی عمومی، تظاهرات، اعتصاب غذا و

  )۷۹پیوست سند شماره  .  (گردید
  

کسیون سیا۵۷شهریور ۲۵اتحادیه در تاریخ شنبه  ) راه پیمائی(سی سراسری تظاهرات و یا مارشی، آ
کیلو متر است، برگزار کرد که در پایان مارش در بن آدمک عروسکی شاه آتش  ۲۰از کلن تا بن که 

نفر از اعضای اتحادیه و یا هوادارانش در آن  ۳۰۰ این راه پیمائی شرکت داشتم واینجانب در . زده شد
  .  وزنامه نیز خبر آن را پخش کردرادیو آلمان و یکی دو ر. شرکت داشتند

  

  آقای بنی صدر و برنامه آموزشی
  

، مسئولین اتحادیه از آقای بنی صدر خواستند که برای بیرون بردن اتحادیه ازمشکالت ۵۶در سال 
دست و پا گیر و بحرانهائی که ممکن است نظیر کنفدراسیون درگیرش شود و کار را به تالشی 

. ایشان هم به این خواست، پاسخ مثبت داد. و عملی برای اتحادیه بنویسد بکشاند، برنامه ای آموزشی
  :این برنامه در سه فصل زیر

  .و شش اصلی که حرکت شیعه را استمرار بخشید) ع(سنت امام صادق - ۱
  چگونه باید امام شد و امام باید چگونه عمل کند؟- ۲
آن متن را همراه با نامه ای که در . رساندبه پایان  ۵۷مرداد  ۲۰بحث آزاد و انواع سانسور، در  - ۳و 

  :زیر می آید، برای مسئولین اتحادیه فرستاد
  
  بسم الÆه الرحمن الرحیم" 

  توضیح
  

، بخواست اتحادیه انجمن های اسالمی، زمینه اندیشه و عمل بصورت پیامی به کنگره ۱۳۴۹در سال 
ش هسته رهبری و پیشآهنگ در جهت از آن زمان، در پی توجه به اهمیت نق. این اتحادیه نوشته شد
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یابی تحول اجتماعی، بیشتر توجه خویش را مصروف روش آموزش و پرورش امام و پیشآهنگ کرده 

  .است
، باز بدرخواست اتحادیه انجمن های اسالمی اروپا، تجربه ها و ۱۳۵۷و  ۱۳۵۶در جریان سالهای 

ع سانسورها و روشهای پرورش استعداد آموخته های خود را در بارۀ آزاد کردن اندیشه از یوغ انوا
  .اجتهاد و امامت، تحریر کرد

حق آنست که در جمع آوردن این روشها، در باره روش کار امامان، تحقیق بعمل آورد و آن روشها را 
  .تحت عنوان شش سنت امام صادق برای قرار دادن انسان بر راه راست بعثت دائمی، فهرست کرد

در حقیقت این متن گزارشگر سه مرحله کار و . این کار بی تأثیر نبوده است انتقاد از خود، در تدارک
  :تجربه در طول یک ربع قرن است

این . مذهب گذشت - دوره اول در کوشش برای ایجاد وحدت در باال یعنی در سطح رهبری سیاسی
بسیار پر ثمر  دوره اگر از لحاظ ایجاد وحدت بجائی نرسید، از لحاظ مطالعه علل و عوامل اختالف ها

  .همین ناکامی ها سبب شد که علل و اسباب آنرا مطالعه کند و آن علل را در قرآن پی گیرد. بود
های سیاسی گذشت و باز بهمان دالیل " فی االعلم " دوره دوم در کوشش برای ایجاد رهبری در 

تالش و تجربه  اما بسیاری از مبهمات موجود در مطالعه را رفع کرد و حاصل این. بجائی نرسید
بیست ساله این شد که علل جهاد اکبر عنوان گرفتن÷ مبارزه با کیش شخصیت در اسالم را مطالعه کند 
و سیر در قرآن نه تنها توانائی انتقاد نظریه های موجود در باره پیدایش و رشد قدرت در جماعات 

ت و انواع این بیماری و بشری را بخشید، بلکه امکان شناسائی مبانی اجتماعی پیدایش کیش شخصی
 .آن تجربه و این سیر را در کتاب کیش شخصیت گرد آورد.روشهای کار بیماران را فراهم آورد

برای اینکه این . دوره سوم  در امید بستن به نسل جوانی می گذرد که در این دوران بال خیز رو می آید
که در  –صیت، و روش علمی کار امید ناکامی و یأس در پی نیاورد، بروشهای مبارزه با کیش شخ

روشهای مبارزه با سانسور و پرورش  - مبارزه اجتماعی بمراتب بیشتر از کار علمی بکار می آید
 .استعدادهای اجتهاد و رهبری را تدارک دید

در کشوری که بدترین سانسور ها حکمرواست و استعدادها در جوÐ سنگین فاشیسم سلطنتی، در 
دیت نسل جوان بکار می رود، کارهائی از این نوع میتوانند بی فایده زمینه تخریب مبانی موجو

  .نباشند
              
  ) ۸۱پیوست سند شماره  "     ( ۱۳۵۷شهریور  ۱۳ – ۱۳۹۸عید فطر 

  
به " تعمیم امامت " ح مجدد و اضافاتی تحت نام در تهران با تصحی ۵۸در اوایل سال این مطلب 
  .چاپ رسید
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  اروپاسعید سلطانپوردر 
  

آقای سعید سلطانپورهمراه با افسری که گفته می شد از زندان شاه گریخته است  ۱۳۵۷در اردیبهشت 
به اروپا آمد و در شهرهای مختلف، گروههای چپ، جلسات سخنرانی و تبلیغات برایش بر پا 

می شد  در مورد کار، برنامه و هدفش از آمدن به اروپا و شرکت در جلسات سخنرانی، گفته. ساختند
که هدف دفاع از زندانیان سیاسی بطور عام است و نه تبلیغات گروهی و مرامی و در نامه ای هم که 

برای اینجانب نوشته، متذکر شده بود که آقای سلطانپور در  ۵۷خرداد  ۲۷آقای بنی صدر در تاریخ 
  :نامه اش به ایشان نوشته است

ما قصد تبلیغات مرامی : بدرد بخورش اینست برای اینجانب نیز نامه ای نوشته بود که مطلب" 
  )۸۲  پیوست سند شماره."  ( دفاع کنیمنداریم، میخواهیم از زندانیان بطور عام 

  
اما آقای سلطانپور، نه تنها به دفاع عام از زندانیان نپرداخت بلکه در هر شهری که جلسه سخنرانی 

ان و دیگران را مورد حمله قرار داد واتهامات طالقانی، بازرگ: برایش برگزار کردند، مبارزین مسلمان
مختلفی را به آنان وارد می کرد وحتی به این امرهم اکتفا نکرده، دین را هم شدیدًا بباد انتقاد گرفته، 

  . به تبلیغ مرامی و گروهی خود می پرداخت
بعد از برگزار کنندگان جلسات هم ،برخالف سنت همیشگی که در اغلب جلسات خارج از کشور که  

سخن سخنران، وقتی را هم برای پاسخ به سئوالهای شرکت کنندگان در جلسه و نظرات آن ها 
اختصاص داده می شد، وقت جلسه را چنان برنامه ریزی می کردند که وقتی برای پاسخ و پرسش و 

می نظرات دیگران در مورد مطالب عنوان شده باقی نگذارد و اینان در هر جلسه هر چه می خواستند 
  .گفتند و تنها به قاضی رفته شاد خوشحال برمی گشتند

  
بچه های مسلمان و . با چنین شیوه ای عمل کرده بودند...پاریس، هانور، هامبورگ و: اینها در جلسات

آقای بنی صدر . اتحادیه هم از عمل آنان و نحوۀ برگزاری جلسات شدیدًا ناراحت و اعتراض داشتند
سه پاریس از چنین شیوه ای استفاده کرده و حتی اجازه پاسخگوئی به به من اطالع داد که در جل

اتهامات وارده به مسلمانان و اسالم و مبارزین مسلمان نداده اند و تلفنی گفتند که اگر در برلین 
  .توانستید، به شیوه کار آنان اعتراض کنید و جلو اتهامات بی اساس آن ها را بگیرید

انور هم نظیر آنچه در پاریس گذشته بود به من اطالع دادند و چون بچه های انجمن هامبورگ و ه
میدانستند که در آینده نزدیکی در برلین هم جلسه عمومی برگزار می کنند، بهتر است سعی کنیم تا 

  . جائی که می شود جلو اتهامات و دروغهای آنان را بگیریم
  

هم . قدس و عضو علی البدل اتحادیه بوددر آن موقع آقای احمد حسینی فر مسئول کمیته فلسطین و 
تلفنی و هم کتبی از من در خواست کرد که اوالÎ سعی کنم در جلسه ای که در برلین برای آقای 
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سلطانپور برگزار میشود فعال شرکت کنیم و به هر نحوی شده جلو این روش غلط آنان را بگیریم و 

سم تا آنان بصورت نامه ای سرگشاده آن را منتشر ثانیًا مقاله ای در رد اتهامات آقای سلطانپور بنوی
  : چنین نوشته است ۷/ ۸۷/۶آقای حسینی فر در نامه ای بتاریخ . کنند

  
  ۷۸/۶/۷بسمه تعالی                                 " 
  

  .برادر جان محمÄد سالم بر تو باد
  

سفانه بخاطر مشغله زیاد میسر خیلی وقت بود که می خواستم تماس بگیرم و دیداری تازه کنم که متأ
اما خیلی خوب به کنج آلمان . بهر حال امیدوارم که خود و خانواده ات خوب و سالمت باشید. نشد

باری حتمًا جناب سلطانپور را در شهر خود . کشیده ای که دست هیچ تنا بنده ای بتو نمی رسد
یستی نظرات خود و یا حد اقل تحلیلی مالقات و به سخنرانی ایشان گوش داده ای، از آنجائی که ما با

در بارۀ مواضع او که هر چند کوچک ولی خود می تواند دقیقًا در حال حاضر از بازتاب مبارزات 
لذا برادرجان از آنجائی که برای تنظیم این مطلب از نظر ما . مذهبی در خارج از کشور جلوگیری کند

م، طرح مسئله بایستی بصورت دو پهلو، طوری که تو شایسته تری این وظیفه را بعهده ات گذاشته ای
  ) بصورت نامۀ سر گشاده ( بعد از قرائت برای خواننده سئواالتی از جناب سلطانپور مطرح بشود 

برای کسب اطالع بیشتر، از مواضع غلط او نسبت به جنبش فعلی و در رأس مذهبی ایران میتوانی 
  .جویا شوی.... کلن،وهانوور، جواد . آخن، محسن. از برادرمان هما

  
  قربانت سعی کن هر چه زود تر برایم تهیه کنی 

  )۸۳پیوست سند شماره    . "  (برادرت مسئول کمیته فلسطین
  

  :برایم به شرح زیر ارسال کرد ۷۸/۶/۱۳پیرو نامه فوق، مجدداً آقای حسینی فر، نامه دیگری بتاریخ 
  
  برادر جان محمÄد سالم بر تو باد"  

  
ودتر با تو تماس بگیرم و ترا راجع به در جریان ذکر شده مربوط به سلطانپور در جریان سعی کردم ز

از واحدهای . بهر حال مطلبی است که برادرمان جواد تهیه کرده که برایت ارسال میدارم. بگذارم
هما گفت مطالبی . هانور و آخن خواسته ام که در این امر از جهت موضوعات ایراد شده کمک بکنند

  .د برایت ارسال داشته استچن
البته سرمقاله برای موضوعات ( محمد جان مطلب دیگر سعی کن هر مطلبی را که در جهت سرمقاله  

مناسب می بینی تهیه کنی که خیلی الزم و بخصوص از جهت تو خیلی خوب ) ماه ها آماده داریم
  .میبینم



۲۳٥ 
. را آماده کرده ام، دیگر مطلبی نیست بنده هم خود. ایراد زیادی داری ۱۶گویا حتمًا بقدس شماره 

  .بخانمت سالم برسان برادران دیگر را سالم برسان
  
  ) ۸۴پیوست سند شماره   "  ( ۷۸/۶/۱۳برادرت مسئول کمیته فلسطین    
   

     
بعد ازجلسه ایکه دربرلین برای آقای سلطانپور برگزار شد و ما فعال در آن شرکت کردیم که مشروح 

ر خواهد آمد، با اطالعاتی که از آقای بنی صدر و جواد و هما  و دیگران از مسائل آن کمی پائین ت
مطرح شده بوسیله آقای سلطانپوربدست آوردم، مقاله ای در این مورد نوشته و برای مسئول کمیته 

  :فلسطین ارسال کردم و بعد از مشورت با دیگران و آقای بنی صدر که معتقد بود
. ست کسی نوشته است به سه تناقض در کار سلطانپور اشاره کرده استمطلبی را که ضمیمه ا" 

خود متن را هم در همان قطع کاغذی که مطلب را روی آن نوشته . میتوانید مورد استفاده قرار دهید
  ) ۸۲ پیوست سند شماره ."   (بفرستید است لطفاً بفوریت ماشین بفرمائید و

  
بدین منظورآقای . برای اطالع اعضاء اتحادیه منتشر شودو قرار شد که آن در یک نشریه داخلی،  

  :را برایم ارسال داشت ۷۸/۶/۲۴حسینی فر  نامه مورخ 
  

  ۷۸/۶/۲۴بسمه تعالی                "   
  

  برادر جان محمد سالم بر تو باد
نظور بهرحال م. خبر تلفنی ترا دریافت داشتم ولی تعجب من از اینکه نامه ارسالی دارای آدرسی نبود

از درج این مطلب در قدس بعد از مشورت با بعضی از دوستان بودکه وقتی با هیئت مدیره صحبت 
شد بدین نحو تغییر یافت که جهت اطالع واحدهای خود این مطلب را ارسال بداریم که ضمیمه ای 

دستم خالصه خیلی منتظر بودم زودتر ب. باشد برای بهتر برخورد کردن با این مارکسیستهای قالبی
  .سعی کن حتماً برایم تهیه کنی که خیلی مفید است. برسد

  
  ) ۸۵پیوست سند شماره     "  (از زحمات تو قبال� متشکرم          برادرت مسئول کمیته فلسطین

  
  



۲۳٦ 

  سلطانپور در برلین
از قبل، روز و ساعت برگزاری جلسه عمومی برای سخنرانی آقای سعید سلطانپور که در اردیبهشت  

ما قبل از برگزاری این جلسه، در جلسه انجمن در مورد شرکت . رگزارمی  شد اعالم شده بودب ۵۷
خود با اعضاء به گفتگو پرداختیم و با هم قرار گذاشتیم که هرطور شده، نظرات خود را در آنجا 

ران  در آن موقع اعضاء و هوادا. عنوان خواهیم کرد و نمی گذاریم جلسه بدون بحث دیگران خاتمه یابد
  .ما همگی در جلسه شرکت کردیم. نفر بود ۳۵-۴۰انجمن اسالمی  

نفر در جلسه سخنرانی شرکت کرده  ۷۰۰-۶۰۰سالن برگزاری جلسه مملو از جمعیت بود و حدود  
در . آقای بهمن نیرومند، شخص شناخته شده و معروف جناح چپ در برلین، رئیس جلسه بود. بودند

ابتدا ده . ، چند میکروفون برای سئوال کننده ها تعبیه کرده بودندراهرو های بین جمعیت در سالن
دقیقه ای آقای نیرومند به معرفی آقای سلطانپور و دوست همراهش پرداخت و سپس رشته سخن را 

  .به دست آقای سلطانپور سپرد
  

مختلف  آقای سلطانپور حدود یکساعت و نیم به ایراد سخنرانی پرداخت و همانطوریکه قبال� ازجاهای
گزارش داده بودند، بجای دفاع عام از زندانیان سیاسی، به تبلیغ مرامی و اتهام زنی به  مسلمانان 

و قرآن و ارتجائی بودن اسالم پرداخت و طبیعی ...الÆه طالقانی، مهندس بازرگان و مبارز نظیر آیت
  . بود که نیروهای چپ از چنین سخنرانی هائی استقبال کنند

نرانی، ناظم جلسه آقای بهمن نیرومند، به حضار گفت که ما فقط نمیدانم نیم ساعت و بعد ازپایان سخ
بعد از اعالن . یا سه ربع وقت برای پاسخگوئی به سئوالها داریم و بعد از آن باید سالن را ترک کنیم

این خبر، من فوری به پشت میکروفونی که در نزدیکی ام قرار داشت رفتم و تا رفتم که به سخن 
. پردازم، یکی از مأمورین جلسه آمد و جلو میکروفون بلند گو ایستاد و مانع شد که من صحبت کنمب

من هم با صدای رسا، خطاب به حضار و برگزار کنندگان جلسه . گفت نمیروم. بلند گفتم برو کنار
  .گفتم که مثل این است که دادگاه شما از دادگاه ساواک هم بدتر است

  
ک وقتی به متهمین اتهامی وارد می کنند، حد اقل این فرصت را می دهند که در دادگاههای ساوا 

اآلن قریب دو . ولی شما بدتر از آن ها عمل می کنید. متهم حرفش را بزند و به دفاع از خود بپردازد
ساعت است که انواع اتهام و نادرستی ها را به اسالم و کسانی که در اینجا حضور ندارند وارد کرده 

کند اید و این از . بکسی هم اجازه نمی دهید که از آنها دفاع کرده، با استدالل دروغهای شما را بر مال 
ساواک بدتر نیست؟ و من تا نگذارید که دیگران نظرات خود را در مورد مطالبی که در اینجا عنوان 

با مردم برخورد شده ، بیان کنند، از اینجا کنار نمی روم و به شما هم اجازه نمی دهم که اینچنین 
گفتم همین عمل . دراین لحظه آقای نیرومند درتریبون گفت، فکر میکنی که از تو می ترسیم؟. کنید

اگر از حرفهائی که زده اید نمی ترسید که بر مال و مچتان باز شود، . شما نشانۀ ترس شما از من است
  پس چرا اجازه نمی دهید که دیگران هم صحبت کنند؟ 



۲۳۷ 
   

د من حضار نیز جرأت پیدا کردند و از گوشه و کنار سالن، مردم به دفاع از من بر با این برخور
اعالن کردند که ما از هم . هیئت رئیسه جلسه دیدند که صدای اعتراض از همه جا بلند شد. خاستند

اکنون سه ربع وقت جلسه باقی مانده است، از مسئول سالن هم خواهش می کنیم که سه ربع دیگر 
تا   ۱۰را تمدید کنند و لذا یکساعت و نیم را هم بین گروه ها تقسیم می کنیم و هر گروه وقت سالن 

در بین  جمعیت صدای اعتراض بلند شد و گفتند که بسیاری از ماها  جزو . دقیقه صحبت کند ۱۵
سرانجام هیئت رئیسه جلسه . ما میخواهیم خودمان صحبت کنیم. هیچ گروه و دسته ای نیستند

کمی کمتر و یا بیشتر از . ت که تمام  کسانی که می خواهند صحبت کنند را ثبت نام کندتصمیم گرف
بعد از آن رئیس جلسه اعالم کرد با وقتی که در اختیار . نفر برای صحبت کردن ثبت نام کردند ۳۰

چون این حرف . دقیقه برای صحبت کردن، فرصت داده می شود ۵داریم، به هر کسی می شود سه یا 
  .بود، حضارهم قبول کردند منطقی

  
از طرف انجمن اسالمی بدون اینکه قبال� گفته باشیم که چه کسانی صحبت بکنند، ده نفر برای بحث 

مقابل بلند گو قرار گرفتم و گفتم که متأسفانه . اولین صحبت کننده من بودم. ثبت نام کرده بودند
شما حضار محترم دیدید . رستی ندارندآقایان ازآن چیزی که صحبت و دفاع می کنند، خود اطالع د

  . که در مورد مارکسیسم چه حرفهای نادرستی زدند
 –لنینیسم  –لنینسم، مارکسیسم  –مارکسیسم، مارکسیسم : من در چند دقیقه وقت خودم به توضیح

دوستان دیگرهم بدون اینکه . مائوئیسم پرداختم –استالینیسم  –لنینیسم _ استالنیسم و مارکسیسم
را تکرار کنند، در نوبت خود هر کدام دنباله سخن را گرفتند به نحوی که حرفهای ما ده نفر،  حرفی

تعدادی از کسان دیگرهم که برای صحبت کردن ثبت نام کرده بودند چون . بیان یک مجموعه ای شد
  . مسلمان و عالقمند به اسالم بودند، در دفاع از اسالم، بازرگان و طالقانی سخن راندند

مجموع جلسه خوبی از آب درآمد و مسلمانها، ضرب شصتی به گروه های چپ نشان دادند و در 
در . یطوریکه خبر ها در مورد آن جلسه به ما رسید، بعد از بحث و بررسی در مورد کم و کیف جلسه

بین خود ارزیابی کرده بودند که حد اقل بایستی بیش از یک سوم شرکت کنندگان در جلسه، اعضاء و 
از آن ببعد در غالب برنامه هائی که بمنظور فعالیت عمومی در . سمپاتهای انجمن اسالمی باشندیا 

برلین قصد برگزاری آن را داشتند، برای نظرخواهی و مشورت، ما را دعوت می کردند و بطوریکه 
 مسموع شد، بعد از وضعیت پیش آمده در جلسه برلین، طبق قرار، از برگزاری جلسه عمومی که نمی

  . دانم در مونیخ و یا شهری دیگربرای آقای سلطانپور ترتیب داده بودند، خودداری ورزیدند
  

ارگان " قدس " آقای احمد حسینی فر، بعد از جریان سعید سلطانپور که شرح آن گذشت  در رابطه 
 ۱۸از من خواست که سر مقاله ای برای قدس شماره . اتحادیه با من در تماس بود"  کمیته فلسطین

  :را بدین شرح برایم ارسال کرد ۲۰/۵/۵۷وی نامه مورخ . چون در نوشتن کمی تأخیر شد. بنویسم
  



۲۳۸ 
  بسمه تعالی

                                                                             ۲۰/۵/۵۷  
  محمد جان برادر سالم بر تو باد

تو نشسته ام، سعی کردم چندین بار بوسیله تلفن  مدت زیادی است که در انتظار دریافت مقاله از
تماس حاصل کنم ولی میسر نگردید، لذا سعی کن هر چه زودتر برایم ارسال بداری که فقط منتظر آن 

  هستم، بخانمت سالم برسان
  )۸۶پیوست سند شماره    .       (قربانت برادرت احمد.             فراموش نکن بآدرس خودم

  
، نوشته و برایش ارسال "قیام اوباش: مرداد ۲۸" تاریخ ربع قرن ایران را تحت عنوان اینجانب نیز  

  . منتشر شد ۶و  ۴،۲، ۱در ص ۱۳۵۷،شهریور ماه ۱۸کردم که در سر مقاله قدس شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۳۹ 

  فصل چهادهم
  

  انتشار خبرسانسور خبرنامه در آمریکا   
     

انجمن اسالمی . ن شماره خبرنامه جبهه ملی سوم انتشار پیدا کرد،  پنجاه و پنجمی۵۷در اردیبهشت
دانشجویان آمریکا و کانادا نظر به اینکه رهبری آن در دست طرفداران نهضت آزادی و دکترابراهیم 

لذا به این . خوششان نیامده بود" جای استقالل در مبارزه " یزدی بود، از سرمقاله آن تحت عنوان 
خبرنامه لیستی از شهدای دو سال گذشته را که در آن لیست نام دو نفر از کسانی بهانه و اینکه چرا 

که بر ضد اسالم کوشیده اند را بعنوان شهید آورده است، دستور کتبی داده بود و مانع انتشار آن در 
دن چون متن اطالعیه ها و نامه ها در این رابطه به اندازه کافی گویا است، از آور. آمریکا شده بودند

  .مطالب دیگر خودداری میشود
اینجانب در رابطه با چند مورد و از جمله، مورد فوق و سئوالهائی که دررابطه با خبر نامه مطرح شده 
بود، از آقای بنی صدر توضیح خواستم و ایشان طی نامه ای مختصر بدانها پاسخ دادند و پاسخ 

  :چنین است متن نامه. مشروح را به آینده نزدیک موکول کرده بودند
 

  هو
  

در باره نوشتن . برادر مبارز گرامی             مرقومه شما  و ضمائم و مادیت و معنویت رسیدند" 
نباید به اشخاص بیشتر از آنچه که هستند بها داد و برای . اعالمیه ئی در باره سلطانپور موافق نیستم

  :اننداما اگر میخواهند مطلبی بنویسند خود می د. خود طرف تراشید
مطلبی را که ضمیمه است کسی نوشته است به سه تناقض در کار سلطانپور اشاره کرده   - ۱

خود متن را هم در همان قطع کاغذی که مطلب را روی آن . میتوانید مورد استفاده قرار دهید. است
  .نوشته است لطفاً بفوریت ماشین بفرمائید و بفرستید

ما قصد تبلیغات مرامی نداریم، : مطلب بدرد بخورش اینست برای اینجانب نیز نامه ای نوشته بود که
  .میخواهیم از زندانیان بطور عام دفاع کنیم

  :در باره مطلب مربوط به آقای خمینی  - ۲
Îبسیاری از علماء و روشنفکران و انقالبیان این روش را اتخاذ کرده اند که در قدرت سیاسی  - اوال

کنند و وی را وسیله پیشبرد مرام خ یکی از آن ها مزدک بود که از طریق قباد . ود سازندنفوذ 
  .میخواست مرام خود را پیش ببرد



۲٤۰ 
آقای خمینی گفته اند، آندسته از علماء را که این روش را بکار برده اند، نمیتوان آخوند درباری  - ثانیاً 

  )این قسمت از حرف آقا را انداخته اند ( خواند 
بلکه فقط گفته اند اینطور اشخاص را نباید آخوند . صدیق دارندآقا نگفته اند این روش را ت –ثالثًا 

  .درباری گفت
درنتیجه انتشارات مزدک در مقابل جعل ذیل سخن آقا را انداخته است و بر اساس آن از خود برای 

  .آن معنی تراشیده است و معنی را مورد تفسیر قرار داده است
ه است که در موقع و فرصت، جواب مفصل می در باره لیست کذائی هم سه نامه از برلین رسید

یعنی آقای محمد ( اجمال قضیه اینکه این فهرست از سوریه و از همان مجرا که می شناسید. نویسم
توضیحی نیز در . فتوکپی آن را فردا پس فردا می فرستم. رسیده است و با همان عنوان.) ن. منتظری

  :اول ضمیمه نوشته ایم اما
 Îتأسف است که این برادران و خواهران اینقدر باین امور جزئی و بسیار بی اهمیت، چقدر جای  –اوال

چرا وقتی دارند با موجودیت کشورشان بازی . اهمیت می دهند و چرا کیش شخصیت را نمی خوانند
  می کنند، آن مسائل توجهشان  را جلب نمی کند؟

رود به سروقت کلمات و اصالحات  حتی وقتی هم سرمقاله را می خوانند با فکرشان می  –ثانیًا 
برادری نوشته است چرا آقای خمینی می فرمایند حکومت اسالمی، خبرنامه جانبدار حکومت ملی 

  .است
آقای عزیز اگر ملی را باز بگذاریم دیگران برایش معنای غیر اسالمی بتراشند کالهمان پس معرکه 

  .یعنی مستفل و متکی بخواست و رای مردم ملی.  مردم ایران مسلمانند و استقالل می خواهند. است
در این سرمقاله، ما موضع آقای خمینی را با مواضع سازشکارانه داخل کشور مقابله و موضع آقای 

  .خمینی را تأیید کرده ایم و ایشان نیز در مصاحبه با لوموند همان موضع را که ما داریم، داشته اند
  

  .بقیه مطالب بماند پست تعطیل می شود
  
  ) ۸۲پیوست سند شماره    ) "  ( ۵۷خرداد  ۲۷شنبه (   ۷۸ژوئن  ۱۷ابو الحسن بنی صدر    

  
  

  سانسور خبر نامه در آمریکا وتبعات آن
  

دستور منع  ۷۸ژوئن  ۱۵خود مورخ  ۴۷انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا در بخشنامه شماره 
  :ار زیر استمتن بخشنامه به قر. پخش خبرنامه را صادر کرده است

  



۲٤۱ 
  بسم الÆه الرحمن الرحیم" 
 

  انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا
  

The Muslim Students´ Association 
  of The United States & Canada                                 جهت اطالع اعضاء  

  
  ۴۷شماره   
  --- پیوست  
  ۷۸ژوئن  ۱۵تاریخ   

  
  طیعواالÆه و اطیعموا الرسول و اولی االمر منکمیا ایها الذین آمنوا ا

ای ایمان آورندگان از خدا و رسولش اطاعت کنید، و نیزاز میان خودتان آنکس را که در تصرف امر 
  ) ۵۹: نساء.     (الهی شایسته تر است

    
  برادران و خواهران عزیز سالم علیکم

  .و پیروز باشیدانشاءالÆه در انجام کارهای انسانی و اسالمیتان مؤید 
ارگان جبهه ملی سوم بیشتر از طریق اعضاء و هواخواهان انجمن پخش می " خبرنامه"از آنجاکه 

مشخصًا به دو مورد غیراسالمی زیر بر می خوریم؛ لذا از شما ) ۵۵(شود، و در شماره کنونی آن 
بلکه در توزیع آن  )از هر طریق، میز انجمن و غیره ( خواهش می شود که آنرا نه تنها پخش نکنید 

البته اگر مسئولین خبرنامه به هر وسیله ای آنرا پخش کردند از آن جلوگیری به . نیز کمک ننمائید
  .عمل نیاورید

  :موارد خاص عبارتند از
کوشیده شده است که با استفاده از بعضی از " جای استقالل در مبارزه " در سر مقاله زیر عنوان  - ۱

را به صورت یک جبهه واحد در " حکومت ملی " امام خمینی موضوع قسمتهای برخی از فتاوی 
ولی گویا فراموش کرده اند که امام خمینی در بیانیه ها و فتواهای خویش . شرایط کنونی توجیه کنند

  .را از مردم خواسته است" حکومت اسالمی " و " اسالم و احکام قرآنی " شعار 
نام عده ای را که بهر طریق ممکن بر ضد اسالم " رلیست شهدای دو سال اخی" زیر عنوان  - ۲

به خصوص نام منافقینی چون وحید افراخته و آنهم در صدر لیست و در زمانی . کوشیده اند می بینیم
ولی د رهمین راستا نامی از مجاهدینی . که مجاهدین راستین خلق مجددًا اعالم موجودیت کرده اند

 .نمی بینیم) مجتبی و فاطمه  حسن،( چون صمدیه لباف و آالدپوشها 
و نیزامید است که در نشر و پخش نکردن کلیه مطالب و نشریاتی که با مواضع و فتاوی رهبر عالیقدر 

  .حضرت امام خمینی سازگار نیست کوشا باشید



۲٤۲ 
  
  )۸۷پیوست سند شماره   "  ( هیئت دبیران  –برادران شما  –با درود فراوان   
  

سانسور خبرنامه بوسیله انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا در  بعد از اینکه خبر بخشنامه
صفحه در توضیح مواضع یاد شده در  ۱۱اروپا منتشر شد، آقای بنی صدر نامه ای مشروح در 

  :خبرنامه، برای هیأت مدیره انجمن اسالمی آمریکا و کانادا به شرح زیر ارسال کرد
  

  :عریضه آقای بنی صدر به انجمن آمریکا
  
  ":این عریضه خصوصی نیست"  

  هو                                       
  

  هیأت مدیره محترم انجمن های اسالمی و مسئولین و اعضاء واحدهای انجمن اسالمی در آمریکا
  :امروز اطالع رسید که شما طی بخشنامه ای پخش خبرنامه را ممنوع کرده اید و این بدو دلیل

  
  :کومت اسالمی مخالفت شده استدر سرمقاله با ح  - ۱

) حکومت ملی ( کوشیده شده با استفاده از بعضی قسمتهای برخی از فتاوی امام خمینی، موضوع " 
  ....."را بصورت لزوم یک جبهه واحد در شرایط کنونی توجیه کند

  . در فهرست کشته شدگان نام دو تن آمده است که از دین خود بیرون رفته بوده اند  - ۲
  :مخالف صریح و آشکار با حکومت اسالمی دارد و این بدو دلیلکار شما 

بشارت باد بکسانی که : اساس حکومت اسالمی را مبارزه با سانسور تشکیل می دهد که فرمود: اول
) ع(این همان کار است که در صدر اسالم با علی . قول ها را می شنوند و بهترین آنها را بر می گزینند

می کنید که با بهانه قرار دادن این عنوان مجعول و دستور سانسور صادر کردن، آیا شما فکر ن. کردند
دردل همه نسبت بماهیت حکومت اسالمی بیم و خوف عظیم بوجود می آورد و هنوز هیچ نشده همه 
را از آن می رمانید؟ پس فرق این حکومت با حکومت شاه در چیست؟مگر سانسورخوب و سانسور 

نه چند سال است که سانسور بر انجمنهای آمریکا حاکم گشته است و اولین بد وجود دارد؟ متأسفا
  .قدم برای استقرار حکومت اسالمی شکستن این سانسور است

یعنی بر شما بود که پیش ازاقدام، امر " دستور دینی ما امر بمعروف و نهی از منکر است  –دوم 
اگر جواب کافی نمی شد امر بمعروف . یدباین ترتیب که ابتدا توضیح می خواست: بمعروف می کردید

میکردید و اگر مؤثر نمی شد، نهی از منکر میکردید و اگر باز مؤثر نمی شد، بخشنامه صادر میکردید 
  ).مطابق با فتاوی آقای خمینی ( 



۲٤۳ 
آن حکومت اسالمی که شعارش را می دهید، حکومتی نیست که بدون سئوال و جواب حکم تکفیر 

که تازه قوه اجرائی هم ندارد و اال  –خود انصاف بدهید، فرق این حکومت . گذاردصادر کند و باجرا ب
  با حکومتهای موجود چیست؟_ معلوم نبود باین مقدار اکتفا کند 

را بصورت لزوم جبهه واحد در شرایط کنونی " حکومت ملی " در کجای آن مقاله، موضوع  –سوم 
" ( حکومت ملی" ؟ چگونه می توان موضوع توجیه شده است؟ و اصال� معنی این جمله چیست

توجیه کرد؟ تناقض حکومت ملی با اسالم ) سازمان ( را بصورت ضرورت یک جبهه ) شعار
چیست؟ اگر بنظر شما تناقض دارد آیا بهتر نبود بجای دستور منع توزیع، همان تناقض را شرح 

امه مورد بحث قرار می گرفت؟ میکردید و یک نسخه از نظر خود را نیز میفرستادید در همان روزن
حضرت امام " کدامیک از این دو روش اسالمی است؟ شما که تا این حد خود را نسبت بفتاوی 

متعصب نشان می دهید چطور در اعالمیه ها و خطابه های ایشان توجه نکرده اید که " خمینی 
نگونه بخشنامه ها است؟ با را با هم میآورند؟ آیا این موقع، موقع صدور ای" اسالمی و ملی " ایشان

این روش چه کسی باور خواهد کرد ما چشم انداز دیگری بجامعه عرضه می کنیم ؟ آیا مردم زیر بار 
  حکومت اسالمی که ملی نباشد میروند؟

از کجای آن مقاله شما این معنی را در ....در باره نقل قول از آقای خمینی و استفاده از آن ها؟  - ۴
 .اندآورده اید، خدا می د

اما سخن شما گذشته از اینکه مطلقًا ربطی بآن مقاله ندارد و من درآوردی است، متضمن خطر بزرگ 
  :است

جدا کردن مفهوم ملی از اسالم، حکومت ملی یعنی حکومت مستقل از سلطه بیگانه و متکی به اراده 
یجه مبارزه طوالنی آیا این حکومت اساسی ترین قدم به استقرار حکومت اسالمی نیست؟ آیا نت. مردم

چه موجب شده است  –با گروه های غیر اسالمی نبود که این شعار بکرسی قبول نشست؟ باری، اول 
را  –مثل بعضی از اعالمیه ها که بصورت فوق العاده تکثیر می شوند  –که خطابه های آقای خمینی 

سانی منتشر می کنند که با هر یکی دو مورد بکنار، این خطابه ها را تنها ک. ( تکثیر و پخش نمی کنید
تا همه ) گونه سانسور مخالفند و می خواهند سخن مرجع بتمامه در دسترس همگان قرار بگیرد 

آیا کسانی ! مرجع، مرجع یعنی چه. مرجع خود کارش فتوا دادن است. بدانند مرجعشان چه می گوید
  هم هستند که کارشان فتوا در باره فتاوی مرجع است؟ 

در خطابه ماقبل آخر . در مصاحبه با لوموند برای حکومت اسالمی، مراحل قائل شده اندآقا  –دوم 
خرداد و عینًا اینطور  ۱۵فرموده اند هر کس بجای شاه بیاید بهتراست و درخطابه به مناسبت 

) منظور رژیم شاه ( االن تکلیف همه ما مسلمین وحدت کلمه و اول کالم، این که این : میفرمایند
در رأس همه کلمات اینکه همه متفق الکلمه باید بایستند و . ما بعد خودمان درست می کنیم .نباشد

اینست که این نباید باشد و اگر شما در یک نوشته یک ] اگر کسی تخلف کند به اسالم خیانت کرده
ن ای. حزبی دیدید اینها قانون اساسی را بطور مطلق میخواهند، معنیش اینست که ایشان باید باشد

را " آزادی و استقالل کشور " خرداد، برای هزارمین بار، شعار  ۲۱خیانت است  و در اعالمیه 
از چه وقت شعار استقالل و حکومت ملی مخالف و . میدهید و خود بدین خاطر تبعید شده است



۲٤٤ 
متضاد حکومت اسالمی شده است؟ بنابراین اگر واقعًا حکومت اسالمی می خواهید، فعال� ببینید چه 

آیا شما با توجه باین واقعیت . کسانی درایران در داخل کشور جانبدار برداشتن این قدم اساسی هستند
دستور سانسور داده اید؟ آیا درست است حرفی زده شود که در آن سرمقاله طرح نشده است؟ آیا 

متهای بنظر شما حکومت ملی با اسالم ناسازگار است؟ در آن مقاله کوشیده نشده است از بعضی قس
فتاوی آقای خمینی برای حکومت ملی بصورت لزوم جبهه واحد استفاده شود، در آن مقاله گفته شده 

در آن مقاله گفته شده است . است که حکومت اسالمی بدون قید ملی یعنی وجه المصالحه کردن اسالم
ی از آنست و نه جبهه که بخش( درآن مقاله گفته شده است جنبش . که نظر آقای خمینی درست است

چطور از آن مقاله این معنی را در آورده اید؟ خداوندا تو خود به . باید با اسالم و در اسالم پیش برود) 
  !این نسل رحم کن

بیائید از روی انصاف به اوضاع . متأسفانه شما قربانی دروغ شده اید. اما مطلب اصلی اینها نیست
  :ایران نگاه کنید

هائی هستند که کم یا بیش رنگ و بوی مذهبی دارند و یک طرف در ایران امروز یک طرف نیرو
نیروهای دیگری در . بنابراین هرچه در ایران پیش بیاید، بنام اسالم تمام می شود. رژیم شاه است
حرفی نمی زنند و یا ال اقل  –یعنی نیروئی داشته باشند  –مارکسیستها هم اگر باشند . صحنه نیستند

  .ودصدایشان را کسی نمی شن
. در آن مقاله آن کوشش که  شما نسبت داده اید، نشده است بلکه دو گرایش با هم مقابله داده شده اند

و ) که خواهان استقرار حکومت اسالمی در یک ایران مستقل است ( یکی گرایش قاطع آقای خمینی 
و در ) ن استقالل اسالم بدون ملی، بدو( یکی گرایشی که میخواهد اسالم را وجه المصالحه قرار دهد 

ما فکر می کنیم اگر فاجعه . وضع را تغییر دهد" مصالح مشترک ایران و آمریکا " چهار چوب 
سازش بنام اسالم رخ دهد، اسالم نابود شده است و دیگر جز مارکسیسم چه می ماند؟  آیا نمی بینید 

آیا گناه است اگر )  خرداد ۲۱اعالمیه ( که آقای خمینی نیز مسئله سازشکاری را طرح می کند؟ 
خبرنامه هشدار بدهد یا ثواب؟ آیا باید تقدیر می شد و یا مورد اینطوررفتار ظالمانه قرار می گرفت؟ 
شما چطور این خطر عظیم را نمی بینید ؟ خصوص که رئیس سابق اداره سوم سازمان امنیت که در 

  .مان امنیت شده استبه همین شغل گرایش تراشی بوده، اینک رئیس اداره ساز ۴۲سالهای 
احتمال نمی دهید بلکه عده ای نمی خواهند آنچه در ایران می شود، در خارجه منعکس و مورد 

" ملی " ارزیابی قرار بگیرد؟ مگر چه گفته شده است؟ گفته شده هیچ مرامی جز اسالم جانبدار 
آقا در یک  آیا بزعم شما. میگوئیم استقالل اساس حکومت اسالمی را تشکیل می دهد. نیست

حکومت غیر ملی خواستار اسالم و احکام قرآنی شده است؟ شما میگوئید آقا منظورشان گفته شده، 
اگر حرف شما همین است، در آن سرمقاله بیشتر از این باین . جبهه مرکب از احزاب اسالمی است

  :امر توجه شده است
، کل جنبش باید هم با اسالم پیش )که جزئی از کل جنبش است ( نه تنها جبهه باید اسالمی باشد 

یعنی نیروئی در جنبش نباید باشد که با اسالم نباشد و این تمام نیست چون . برود و هم در اسالم
  . مشروطه هم با اسالم شروع شد، اما در اسالم تمام نشد



۲٤٥ 
خرداد کل جنبش را  ۱۵با کمال خوشوقتی آقای خمینی هم متوجه اهمیت امر هستند و در خطابه 

اگر قصد قربت بود، شما بجای دستور . نظور نظر قرار داده اند و همان نظر را تایید فرموده اندم
سانسور، حتمًا دستور خواندن و بحث کردن آن مقاله را میدادید و تشویق می کردید که تا این اندازه 

ستناد آن نه اینکه جعل معنی بشود و با.  مراقبت هست که خدای نکرده صدمه باسالم وارد نشود
در واقع شما در هر حال باید دستور بحث در باره آن مقاله را میدادید و نه .دستور سانسور داده شود

  .سانسور
اما در باره فهرست اسامی کشته شدگان این فهرست را از سوریه، همراه نامه ای آقایان تبعید شده با 

ور که می رسند بدون دخل و مطابق روش کار، مطالب خبری همانط. همان عنوان فرستاده اند
وقتی مراجعه شد، معلوم شد که در آنجا هم فعل و انفعال بوجود آمده است و . تصرف، بچاپ میرسند

آیا خواسته اند بخرج دیگران عده ای را جذب کنند؟ آیا خواسته اند بگویند این دو نفر در زندان 
اید از رویه درستی دائر به عدم دخل و در هر حال نمی ب. پشیمان شده اند؟ هنوز توضیح نیامده است

با این اخالق چگونه حکومت اسالمی برقرار می شود، خدا . تصرف، اینطور سوء استفاده می کردند
  .فتوکپی آنرا هم پیوست میفرستم. می داند

باری اینجانب نیز در آن دیار مورد انواع رفتارهای تخریبی و ضد اسالمی قرار گرفته ام، روزی در 
که در ایران مارکسیستها با مسلمانها ) به اروپا هم سرایت کرده بود (  آمریکا شعار این بود همان 

اصول . در خارجه بنی صدر نمیگذارد و باید او کنار گذاشته شود. متحد شده اند و همکاری می کنند
ع حاال هم هر جا یک نو. دو سالی بهمین علت سانسور شد –پایه و ضابطه های حکومت اسالمی 

  :تبلیغ میکنند
در آمریکا می گویند اینجانب جبهه ای هستم و مخالف حکومت اسالمی و نباید در انجمنهای اسالمی 

  !عجبا. حرف بزنم
  حکومت اسالمی چیست؟

  اصول حکومت اسالمی -
 اقتصاد حکومت اسالمی  -
 روابط اجتماعی در حکومت اسالمی -
 روابط رهبری و جامعه در حکومت اسالمی -
بیمن تحلیل علمی وضع امروز را  –سال  ۵شاید  –که چهار سال پیش ( اسالمی،  بیانیه حکومت -

پیش بینی کردم و برای آنکه نیروهای اسالمی از پیش مجهز و آماده باشند، آنرا نوشتم و در آمریکا 
عده ای نوارها را ضبط کردند و هنوز که هنوز . مورد بحث قرار دادم) ساعت  ۴۰( هم به تفصیل 

 .حاق سانسور استاست در م
با سانسور . حکومت اسالمی را که با حرف مفت بر قرار نمی کنند. اینها را اینجانب تهیه کرده ام

کدامیک از مسائل باال در انجمنهای شما .. حکومت طاغوت برقرار می شود، نه حکومت اسالمی
  مورد بحث واقع شده اند؟
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پرو " ند که اینجانب برای آقای شریعتمداری باری در نجف، با تلفن یا وسائل دیگری تبلیغ میکن

در ایران می گویند عده ای میخواهند در خارجه همه را از مسلمان و مارکسیست . میکنم" پاگاند 
و در شهرهای مختلف خارجه عکس این حرف را می زنند واقعاً . متحد کنند، اینجانب نمی گذارم

شب و روز برای اسالم قلم میزند و قدم میزند،  اخالقیات حکومت اسالمی اینها هستند؟ که کسی که
از دست عده ای امنیت اخالقی نداشته باشد؟ آیا شما فکر نمی کنید مردم کشور از همچو حکومت 

  اسالمی وحشت کنند؟
بهر حال، شما نوشته اید که جانبدار نظر و رأی آقای خمینی هستید، صد آفرین به شما، بسیار خوب 

روهای اسالمی با هم یک جبهه تشکیل بدهند، بیائید یک اجتماع عام تشکیل ایشان فرموده اند، نی
بدهیم و در آن یک روش اخالقی بپذیریم و همه بدان گردن گذاریم و در همان اجتماع به رویه های 

خدا را خوش نمیآید و هشدار . ضد اسالمی رسیدگی کنیم و ترتیبی برای همکاری با یکدیگر بگذاریم
میگویند دو هیأت آمریکائی بایران رفته اند و باز . ( کشور سخت خطرناک است می دهم که وضع

این دو هیأت را ظاهرًا دولت آمریکا فرستاده است . گشته اند و می گویند شاه در ایران جانشین ندارد
ایران . سخیفترین اخالقها اینست که این موقعیت، صرف تثبیت موقعیتهای شخصی و گروهی گردد) 

بجای حساسیت درست کردن علیه یکدیگر، یک قدم . بیائید برادری کنیم. در خطر است و اسالم
عملی و اساسی برداریم و یکی بشویم بلکه ال اقل مردم باور کنند که راست میگوئیم از آقا حرف 

  .شنوائی داریم و مرجع را تنها بعنوان چماق مورد استفاده قرار نمی دهیم
  :نوشته اند) ع(دقبهوش باشید در باره امام صا

برای مذهب شیعه بوجود آورد، نسبت بفرهنگهای مذهبی آن دوره، ) ع(فرهنگی که جعفر صادق " 
. یک مزیت را داشت و آن آزادی بحث، در آن فرهنگ بود و بهمین جهت توسعه یافت و پیش رفت

بدی نبود و بر اثر همین آزادی بحث بود که فرهنگ شیعه قوت گرفت و وسعت گرفت برای اینکه تع
  ."در آن هرکس که می پذیرفت میدانست که از روی میل باطنی می پذیرد

بهوش باشید که آقای خمینی بمخبر لوموند فرمودند که در جامعه اسالمی، تحت حکومت اسالمی، 
حاال شما بنام طرفداری از ایشان دستور سانسور . مارکسیستها آزادند حرف خودشان را بزنند

  .فرمائید همه مسلمانها هم بدون استثناء در جمع های خود همین حق را داشته باشندمیدهید؟ اجازه ب
هر جنبشی که تبد یل به سازمان می شود و : بهوش باشید، سانسوریعنی چه؟ یعنی تجزیه و تفرقه

هیئت مدیره پیدا می کند در معرض این خطر واقع می شود که عده ای می خواهند با در دست گرفتن 
بنابراین بزرگترین خطری که یک . ر سازمان مسلط بشوند و مقاصد خود را پیش ببرندرهبری، ب

در این صورت کسانی که سانسور می شوند . سازمان با آن روبرو می شود، خطر همین دستورها ست
  .در صدد ایجاد فضای دیگر می افتند و باالخره کار به انشعاب می کشد

فرض کنید . یون نیز عینًا بهمین راه افتاد و کارش باینجا کشیدتحقیق کنید تا مالحظه کنید کنفدراس
نفر نخواندند، اینها تحلیل خود را از اوضاع  ۳۰۰دستور خود را هم لغو نکردید و اجرا هم شد و مثال� 

کشوراز کجا بدست خواهند آورد و چگونه موفق خواهند شد نظرهای گوناگون را با هم مقابله کنند و 
موافق دستور قرآن بر گزینند؟ بنابر این، این عریضه در مقام اصالح اندیشه در کار شما  بهترین آنها را
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بخودی خود می گوید که عده ای می خواهند اذهان را از . خود این دستور، عالمت خوبی نیست. ست

  .امور داخلی منصرف و متوجه مجعوالتی کنند که خود ساخته اند
لختی از راه . آنچه را مسئولیتم اقتضا می کرد به شما رساندماینجانب بدون مالحظه شئون شخصی، 

سال تاریخ اخیر ایران بنگرید، می بینید هر بار اولین شکست وقتی وارد شد که یک  ۲۵عبرت به 
نامه ای . یکی وسیله کوبیدن دیگری گردید و خودش نیز کوبیده شد. گرایش به دو گرایش تقسیم شد

  ):نوشته ام که رونوشت آن را میفرستم هم در این زمینه بعلمای قم 
یک طرف، و گرایش مصدق یک طرف، پس از آن که کار ... دوره مصدق، گرایش کاشانی و مکی و -

  .آوردند" میانه رو " مصدق را ساختند، آن بروزگار دسته 
تحت آنها که دکترین آیزنهاور را پذیرفتند و آنها که : مرداد باز دو گرایش بوجود آمدند ۲۸پس از  -

اولی ها وسیله کوبیدن دومی ها شدند . عنوان نهضت مقاومت ملی ماندند و این دکترین را نپذیرفتند
 .و خودشان را نیز ببازی نگرفتند

ده سال دیرتر بدون " یک گرایش می خواست . باز دو گرایش بوجود آمدند ۴۲ - ۳۹در سالهای  -
 .همان ترتیب که هر دو کوبیده شدندب. کار را تمام کند و یک گرایش که مسلمان بود" مذهب 

در . کار به نوشتن مصالحه نامه کشید. ، شاه با سران آن روز جبهه ملی وارد گفتگو شد ۴۲در سال  -
 .خرداد پیش آمد و علما را کوبیدند و بعد بآن جبهه نیز ابقاء نکردند ۱۵همین حال 

د قبول اصل سلطنت و اصالحات علمای مشهد در برابر پیشنها: امروز هم مخبرین گزارش می کنند -
( و رهبری سیاسی در تهران متزلزل است . علمای قم ساکتند. و اعطای آزادی ها، تمایل بقبول دارند

ما ایستاده ایم تا این تزلزلها از بین بروند و همه را با ). آژانس فرانس پرس انشاءالÆه  دروغ باشد 
. ست بدست هم بدهیم و همه موضعها را یکی بکنیمانشاءالÆه بیائید د. موضع آقای خمینی یکی کنند

( در حال حاضر . تازه اگر باین مهم موفق بشویم، یکی از چند اسباب موفقیت را آماده کرده ایم
خطر عاجل اینست که آقای خمینی بعنوان یک گرایش ) موضع واقعی بحث در آن سرمقاله این بود 

در این صورت . شکل بگیرد) اسالم معتدل (  افراطی معرفی شود و درمقابل یک گرایش معتدل
از این بیان صریح چطور معنی عکس را در ( جزاینکه اسالم وجه المصالحه بشود راهی نمی ماند 

اسالم خارج از واقعیتهای روزمره، یک ذهنیت )  آورده اند؟ جعل و شاهکار جعل نیست؟ بماند؟ 
این مشکلها را باید . رای واقعیتها و مشکلهااست که بدرد تخدیر می خورد، اسالم راه حلی است ب
 .شناخت و در حدود اسالم برای آنها راه حل پیشنهاد کرد

امیدوارم . امیدوارم این عریضه اگرابهامی بوده است رفع می کند و توجه شما را بخطرها جلب میکند
تحادیه و واحدها، این نامه در جمعها و بشیوه اسالمی مورد بحث قرار می گیرد و مسئوالن محترم ا

اگر . سانسور همیشه علیه اسالم بوده است. مبارزه با سانسور را اولین وظیفه خویش قرار می دهند
بحث آزاد تنها راه مقابله با تجزیه و تفرقه ها . نه، شیعه دراقلیت نبود و اسالم صدها فرقه نمی شد

وقتی دو گروه با هم مخالف می شوند، بیاد شما می آورم که معلم حÄر در کودکی بدو آموخته بود . ست
تو بنگر آندسته که برای کوبیدن مخالف خود مانع از رسیدن صدای او به دیگران می شود و بدروغ و 
تهمت و بهتان و جعل و تزویر متوسل می شود، بر باطل است و آندسته ای بر حق است که اصرار 
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ر باره فساد مخالف خود می گوید و صحیح دارد مخالفش را همانطور که هست اطهار کند که آنچه د

  .است و مخالفش آن فساد ها را در خود دارد
حاال کسانی که حد اقل . وی با همین ضابطه در صحرای کربال موفق به تشخیص حق از باطل شد

حرفی در باره اشان میتوان زد، اینست که رویاروی نمی گویند و غیبت می کنند، تهمت می زنند و 
و بدانید کسانی که کاری را ازروی عقیده نمیکنند، . و سانسور می کنند، برحق نیستند آشکارا جعل

  .خداوند آنها را وامیدارد عکس آن کار بکنند تا همه آنها را همان سان که هستند بشناسند
تذکارًا دو خطابه اخیرآقای خمینی که در دست چاپ اند، در این باره همه روشن کردنیها را روشن 

  .ندکرده ا
  "ابو الحسن بنی صدر 

  ) ۸۸پیوست سند شماره   (
   

  اقدام اتحادیه انجنمهای اسالمی در ارو پا
 

بچه های اتحادیه در مورد لیست و سرمقاله، به آقای بنی صدر نامه  ۵۵بعد از انتشار خبرنامه شماره 
وق را برای آقای بنی صدر هم عریضه سرگشاده ف. هائی نوشته و از ایشان توضیح خواسته بودند

هیئت مدیره اتحادیه و کسانی که از او توضیح خواسته بودند، ارسال کرد و قبل از آن  در نامه مورخ 
  :خود، به اینجانب در این رابطه نوشته اند ۵۷خردا  ۲۷
در باره لیست کذائی هم سه نامه از برلین رسیده است که در موقع و فرصت جواب مفصل می " 

نکه این فهرست از سوریه و از همان مجرا که می شناسید رسیده است و با اجمال قضیه ای. نویسم
  :توضیحی نیز در اول ضمیمه نوشته ایم اما. فتوکپی آن را فردا پس فردا می فرستم. همان عنوان

 Îچقدر جای تأسف است که این برادران و خواهران اینقدر باین امور جزئی و بسیار بی اهمیت  –اوال
چرا وقتی دارند با موجودیت کشورشان بازی . و چرا کیش شخصیت را نمی خوانند اهمیت می دهند

  می کنند، آن مسائل توجهشان  را جلب نمی کند؟
. حتی وقتی هم سرمقاله را می خوانند فکرشان می رود به سروقت کلمات و اصالحات –ثانیًا 

نامه جانبدار حکومت ملی برادری نوشته است چرا آقای خمینی می فرمایند حکومت اسالمی، خبر
  .است

آقای عزیز اگر ملی را باز بگذاریم دیگران برایش معنای غیر اسالمی بتراشند کالهمان پس معرکه 
  .ملی یعنی مستفل و متکی بخواست ورای مردم.  مردم ایران مسلمانند و استقالل می خواهند. است

انه داخل کشور مقابله و موضع آقای در این سرمقاله ما موضع آقای خمینی را با مواضع سازشکار
  ."  خمینی را تأیید کرده ایم و ایشان نیز در مصاحبه با لوموند همان موضع را که ما داریم، داشته اند

  ) ۸۲پیوست سند شماره   ( 
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  در مورد لیست و اینکه آقای بنی صدر نوشه اند

فتوکپی آن را . و با همان عنواناین فهرست از سوریه و از همان مجرا که می شناسید رسیده است " 
  . لیست را آقای محمد منتظری فرستاده بود).   ۸۲پیوست سند شماره  ." (فردا پس فردا می فرستم

  
با وجودی که نهضت آزادی در اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا نفوذ داشت، اما نظر   

مریکا متفاوت بود و بخشی از اعضاء با نفوذ به اینکه وضعیت اتحادیه از جهات مختلف با انجمن آ
اتحادیه در امور بجد شرکت داشتند و به لحاظ سیاسی و دینی هم از بینش روشنتری برخوردار 

لذا اعضاء و واحد های . بودند، هیئت مدیره در صورتی هم که میخواست قادر به انجام هرعملی نبود
قدام نادرست انجمن آمریکا را به آنها گوشزد کرده و از این ا ه از مسئولین اتحادیه خواستند کهاتحادی

مسئولین اتحادیه نیز تلفنی و . آنها توضیح بخواهند که چه کسانی دست به یک چنین عملی زده اند
کتبی از دبیران انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا توضیح خواستند که چرا دست بیک چنین 

  .اقدامی زده اند
الن اتحادیه فرستاد، دانشجویان آمریکا و کانادا هم در نامه ای خصوصی که برای مسئو انجمن اسالمی
متن نامه بشرح . بنام حوزه های خود،  پروسه سانسور بنی صدر را  مورد تأیید قرار دادغیر مستقیم 

  :زیر است
  
  بسم الÆه الرحمن الرحیم" 
 

  انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا
The Muslim Students´ Association 

  of The United States & Canada                                 خصوصی  
    ۵۷/الف/ ۵شماره  

  پیوست  دارد 
گوست     ۲تاریخ       ۷۸آ

  
  برادران گرامی، هیئت مدیره اتحادیه انجمن های اسالمی در اروپا،

نسانی تان، به پیوست یک نسخه از بخشنامه ا –پس از سالم و آرزوی موفقیت در تالشهای اسالمی 
را که از طرف دبیران قبلی انجمن آمریکا در خصوص عدم پخش خبرنامه  ۱۹۷۸ژوئن  ۱۵شماره 
  .صادر شده ارسال می گردد ۵۵شماره 

پیرو تماس تلفنی، و خواسته شما مبنی بر توضیح بیشتر در مورد بخشنامه مزبور نکات زیر قابل 
  :توجه است

بخاطر اینکه از هر گونه سوء تفاهم در مورد تمایل یا عدم )  ۷۸ژوئن  ۱۵( بل از آن تاریخ تا ق - ۱
تمایل هیئت دبیران و کال� انجمن آمریکا نسبت به سازمانهای سیاسی موجود پیشگیری شود و از بروز 



۲٥۰ 
اختالف در انجمن جلوگیری بعمل آید، هیئت دبیران در مورد اینگونه نشریات موضع مشخصی 

این برنامه، حتی بعد از فتوای امام . اشته، و پخش یا عدم پخش آنها را بعهده حوزه ها گزارده بودندند
چرا که ما معتقدیم . خمینی که مشخصًا شعار حکومت اسالمی را مطرح مینمودند ادامه داشت

تند که خوشبختانه اعضاء و فعالین انجمن اسالمی آمریکا از آنگونه رشد و بینش کافی برخوردار هس
این واقع بینی بمرور زمان حقانیت خویش را . خود به تجزیه و تحلیل بنشینند، و خود انتخاب کنند

آشکار نموده و با توجه به آنچه که در خبرنامه مطرح می شده تعدادی از حوزه های انجمن، بتدریج 
تا اینکه . دندشماره های مختلف خبرنامه و ضمائم آن را بر اساس ارزیابی خویش، پس می فرستا

اکثر، حوزه ها عمال� آنرا بایکوت نموده و نسبت به توزیع آن از  ۵۵پس از انتشار خبرنامه شماره 
طریق میزهای کتاب انجمن به هیئت دبیران اعتراض نموده، و بنا به پیشنهاد حوزه ها و توافق هیئت 

  .صادر شد ۴۷دبیران انجمن، بخشنامه خصوصی شماره 
، کامال� خصوصی بوده، فقط به اطالع اعضاء انجمن رسیده، و فقط در مورد بخشنامه مزبور - ۲

 .اظهار نظر نموده است ۵۵خبرنامه شماره 
همانگونه که در باال توضیح داده شد و از آخر جمله بخشنامه مزبور مفهوم است، ما معتقدیم و  - ۳

کید میکنیم که سیاست و برنامه و  خط مشی انجمن آمریکا را تالش  گاهانه تک تک تأ صادقانه و آ
اعضاء آن تعیین میکند، و هرگز انجمن اسالمی و یا هیئت دبیران انجمن تحت تأثیر خواستهای این و 

ما . یا آن فرد و سازمان و گروه قرار نگرفته اند و چنین اتهامی از نظر ما هرگز پذیرفته نیست
ه کار انجمن آمریکا گام برداشته اند، تالشهای پر ثمر برادرانی را که در راه تأسیس، رشد و ادام

 .آنها بودن نمی دانیم" حسب االمر " صمیمانه ارج می نهیم و این را هرگز به معنی دنباله روی و 
  
  با امید موفقید 
  " هیئت دبیران انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا      
  ) ۸۹پیوست سند شماره   ( 

         
  ه فوقچند توضیح در باره نام

  
کسانی که از  ساز و کار سازمانها اطالع داشته و بویژه کسانی که در درون آن هستند و نسبت به  - ۱

سرنوشت آن بی تفاوت نبوده و در امور آن شرکت فعال داشتند، برایشان پوشیده نبوده و  نیست که 
سازمان تحت نام چگونه قدرتمداران و انحصار گران به عناوین مختلف سعی در قبضه کردن، قدرت 

میکنند و آن را هم به گردن و خواست اعضای آن می ...حفظ، نگهداری، جلوگیری از انحراف و
به همین علت چون بخشی از اعضاء اتحادیه به اینگونه اعمال و مسائل پی برده بودند، آن را . گذارند

  .ل کردندبه مسئولین اتحادیه گوشزد کرد ه، آن ها هم آن را به انحمن آمریکا منتق



۲٥۱ 
انجمن آمریکا هم برای مبری کردن خود از صادر کردن دستور سانسور خبرنامه و عاملین اصلی پشت 

دنباله روی و " نامه خود متذکر شده است که صدور بخشنامه منع توزیع خبر نامه،  ۳پرده، در بند 
  .نبوده و به خواست حوزه ها عمل شده است" حسب االمر

دیگران و اعضاء و حوزه ها صادق بودند، آن را به خود اعضاء و حوزه ها اگر اینان با خود و  - ۲
  .واگذار می کردند و بخشنامه سانسور صادر نمی کردند

این دیگر از آن . گفته اند که این بخشنامه خصوصی و فقط برای اعضاء و حوزه ها بوده است - ۳
میتوانستید برای همه ایرانیان و مگر شما . مرغ پخته را هم به خنده وا می اندازدحرفهاست که 

کسانی که درزیر سلطه شما نبودند هم بخشنامه صادر کنید؟ آنچه که در توان داشتید، به نام اعضاء و 
 .حوزه ها، تحت عنوان خبرنامه ضد اسالمی و ضد حکومت اسالمی، بخشنامه صادر شد

ه، در صدد تحکیم قدرت خود عامالن پشت پرده سانسور خبرنامه، از زمان جدا شدن از خبرنام - ۴
بودند و سعی می کردند نه تنها خبرنامه، بلکه بنام نهضت آزادی، خود را تنها صحنه گردان صحنه 

پیام . سیاسی کشور قلمداد کنند و بویژه این عمل از زمان فوت مرحوم دکتر شریعتی شدت گرفت
کمی بعد در این رابطه ( ست مجاهد ارگان نهضت آزادی خارج از کشور، نشان دهنده این جریان ا

حقیقت آنستکه اینان به زعم خود با بدست آوردن بهانه ای بی مورد، دستورمنع ). توضیح خواهد آمد
، خود "حکومت اسالمی " به ظاهر فکر می کردند که با شعار . پخش و سانسور را صادر کردند

اختیار می گیرند ولی با طرح  متولیان اسالم و حکومت اسالمی می شوند و به تمامه، قدرت را در
حتی بعد از توضیح مفصل آقای بنی . حکومت اسالمی و ملی، قدرت از دست آنها خارج می گردد
 . صدر و اتحادیه انجمنهای اسالمی اروپا، بعمل خود ادامه دادند

قبل از این عمل آشکار و صادر کردن بخشنامه سانسور،  نوارهای سخنرانی آقای بنی صدر در  - ۵
مریکا را توقیف کرده بودند و نه به کسی دیگر می دادند و نه د بیانیه سیاسی حکومت اسالمی در آورم

" توطئه یا تحول" در اختیار اتحادیه اروپا می گذاشتند و حتی از این بدتر، موقعیکه اتحادیه جزوه 
قای بنی صدر درپاسخ به بخشی از تحول ادعائی سازمان مجاهدین خلق، نوشته اینجانب و تصحیح آ

را چاپ و منتشر کرد و از انجمن آمریکا نیز خواست که آن را انتشار دهد، نظر به اینکه  فکر کرده 
بودند که این جزوه را بنی صدر و یا یکی از دوستانش نوشته است، مدتی در انتشار آن تأخیر کردند 

 . تا اینکه با فشار اروپا و دیگران در آمریکا، آن را به چاپ رساندند
  

  اتحادیه و بنی صدر
  

سر انجام با پخش عریضه سر گشاده آقای بنی صدر به انجمن آمریکا و ارسال نامه انجمن آـمریکا به 
اتحادیه و پی گیری مسئله از جانب واحدهای اتحادیه و پیشنهاد تشکیل اجالسی با شرکت همه، 

همه در زمینه های مختلف،   بمنظور پیدا کردن راه حل زدودن اختالفات ویافتن راه حل همکاری



۲٥۲ 
به  آقای بنی  ازمسائل عنوان شده و سئوالهائیمسئولین اتحادیه، نامه ای همراه با طرح بعضی 

گوست  ۱۸صدرنوشته و ایشان هم در تاریخ  . ، به اتحادیه پاسخ داده است) ۷۵مرداد    ۲۷(  ۷۸آ
  :متن نامه به شرح زیر است

  
  هو
  ،"ی اسالمی دانشجویان در اروپاهیأت مدیره اتحادیه انجمن ها" 

  برادران گرامی
) امامت و بحث آزاد ( مرقومه شما وقتی مسرت وصول بخشید که اینجانب مشغول تهیه دو مبحثی 

اینک . بنابراین تأخیردرعرض پاسخ موجه است. بودم که اتحادیه شما آنرا از اینجانب خواسته بود
  :پاسخ اینجانب بمرقومه شما اینست

  .لس بحث، باید ترتیبی داد تا حد اکثر کسانی که میتوانند شرکت کننددر مج - ۱
آنچه به ا تحادیه راجع می شود، اینست که اتحادیه اصل استقالل خود را حفظ کند و بنابراین  - ۲

یکی از موضوعات اساسی مورد بحث باید این باشد که آیا اتحادیه براستی مستقل هست و یا خیر؟ و 
این اصل استقالل واقعیت داشته باشد؟ بنابراین موضوعاتی که در این زمینه میتواند چه باید بکند که 

  :موضوع بحث قرار بگیرند بدینقرارند
چگونه باید بحث آزاد در اتحادیه بوجود بیاید و انواع سانسور ها از میان بروند و تضمین های  - 

  عملی آزادی بیان در محدوده اتحادیه برای همه کدامهایند؟
مواضعی که اتحادیه در مسائل مختلف اتخاذ می کند، چگونه باید باشد که به استقالل اتحادیه زیان  - 

  .نرساند؟ خصوص تعیین نماینده و مطالبی که نماینده حق دارد بنام اتحادیه عنوان کند
  :روشهائی که اتحادیه در بیان و عمل بکار می برد، چگونه باید باشند؟ بطور مشخص - 

  یبی که در انتشارات اتحادیه فراوان بکار گرفته می شوند،روشهای تخر
روشهای تخریبی که از سوی افراد عضو انجمن و در جلسات اتحادیه فراوان بکار گرفته می شوند  -

 و باالخره،
مطالبی که در پاره ای واحدها ی اتحادیه در اروپا، موضوع گفتگو واقع می شوند و بخشنامه ای  - ۳

  :من اسالمی صادر کرده است که آشکارا متضمن یک جعل و دو سانسور استکه هیأت مدیره انج
در آن سرمقاله حرف . جعل درمتن سرمقاله خبرنامه که مطلق چنین مطلبی در آن سرمقاله نیست - 

دوم این جبهه باید اسالمی باشد و سوم این . اینست که اول در ایران باید یک جبهه باشد و نه بیشتر
ه استقالل و چه در زمینه انقالب اجتماعی و چه در زمینه رهبری سیاسی باید همه جبهه چه در زمین

تبدیل این . حرفها را بزند و حرفی باقی نماند که دیگران خود را سخنگوی آن حرف قرار بدهند
برداشت به برداشتی که در بخشنامه آمده است، از شاهکارهای جعل است که هیچگاه دیده نشده 

  :این جعل، دو سانسور بعمل آمده است به استناد. است
  .کلمه تکفیر آن شماره و مهر ضد اسالمی زدن بآن مقاله که از بدترین انواع سانسور است - 
  .دستورعدم پخش - 



۲٥۳ 
با توجه به زخم روانی دوران : اهمیت موضوع بقدری است که نمیتوان دربرابر آن ساکت نشست

بری مذهبی آنروز گرفت، اگر خدای نکرده در این مصدق و دست اندرکاری درکودتا و جهتی که ره
جلوه ) که وجه اجرائی استقالل است ( زمان نیز به اسم اسالم، حکومت اسالمی را ضد حکومت ملی 

دهند و خدای ناکرده، دیگران علمدار استقالل طلبی بشوند، فاتحه جنبش اسالمی و اسالم خوانده 
  .است

لوگیری قطعی ازاستقرار رژیم سانسوردر واحدها، بخصوص در این اجالس باید راه حل قطعی برای ج
  .این زمینه ها پیدا کند

جهت خالف ) انشاءالÆه بسهو (  در باره قسمت آخر نامه شما، باید عرض کنم، نامه  - ۱
  :حقیقت را گرفته است

  .اینجانب علیه احدی تبلیغ نمی کنم اما با کمال تأسف، موضوع انواع تهمت ها و سانسورها هستم -
  :در این باره رسیدگی بامور زیر را پیشنهاد می کنم -
نهضت آزادی خارج از " طی بخشنامه ای به واحد ها ابالغ شود که هر کس از اینجانب و یا افراد  -

شنیده است در آن جمع حاضر بشود تا صحت آن مورد رسیدگی قرار ) متقابال� ( مطلبی " کشور
 .بگیرد

  وموافقت و مخالفت جبهه با اسالم  -
 .فعالیتهای دفاع از زندانیان و حقوق مردم و انواع همکاری ها در این زمینه ها -
 .در زمینه نظری و در زمینه عملی هر دو: مسئله مارکسیستها و بطور مشخص حزب توده -
 .ضابطه مسلمان و اخالق اسالمی -

یا  در صورتی که مقصود، روشن شدن واقعیتها بروش اسالمی باشد و مقصود محکوم کردن کس
کسانی نباشد، بلکه یافتن راه حل و بکار بستن آن باشد، اینجانب بعنوان یک مسلمان در آن شرکت 

باشد . برشماست که هر چه در قوه دارید بکار برید تا این اجالس بطور کامل موفق بشود. خواهم کرد
رموضوع رهبری که در این دوره بال خیز و بحرانی، ابتکارشما، تأئید خدائی بجوید و مسلمانان د

رهبری بمعنای تام و تمام کلمه مقصود است و االÎ در حد نفی . حرکت عمومی مردم کشور قرار دهد
  .رژیم تا حدودی بحمدالÆه مقصود حاصل است

  
  .خداوند توقیق کامل را از آن شما گرداند و انشاءالÆه با پاک کردن نیت می گرداند

                             
  "نی صدرابو الحسن ب

  
تاریخ این اجتماع بهتر است حدود نیمه سپتامبر باشد، اگر زودتر از این قصد تشکیل آن را دارید 

  .بالفاصله باینجانب اطالع بدهید
  ۱۹۷۸اوت  ۱۸ – ۱۳۵۷مرداد  ۲۷

  ) ۹۰ پیوست سند شماره ( 



۲٥٤ 
  

ا شرکت همه، همانگونه که در پاسخ آقای بنی صدر به پیشنهاد اتحادیه مبنی بر تشکیل اجالسی ب
برای زدودن اختالفاتی که مانع حرکت مسلمانها به پیش می شود و بحث از نهضت آزادی خارج از 
کشور، در آن منعکس و به میان آمده و نظر به اینکه بحث تشکیل اجالس مشترک با شرکت همه و 

  .  دنیز نهضت آزادی خارج از کشور قبال� آمده است، از تکرار مجد د آن خودداری می شو
  
  
  

  ۲۴انتشار مکتب مبارز  
  

بنا به گزارش مسئول امور فرهنگی و . انتشار پیدا کرد ۲۴، مکتب مبارز شماره ۱۳۵۷در بهار 
انتشارات، واحدهای زیادی بدلیل انتقاد شدیدی که به سرمقاله آن داشته، از پخش آن در شهر خود، 

، ۲۵/۱۲/۱۹۷۸ین رابطه نامه ای بتاریخ مسئول امورفرهنگی وانتشارات، درا. خود داری ورزیده اند
  :برای هیئت تحریریه بدین شرح ارسال کرد

  
  برادران عزیز هیئت تحریریه"  

  سالم بر شما جویندگان راه حق و حقیقت
  

، چه از داخل ایران و چه از خارج انتقادات زیادی شده است و ۲۴از آنجا که به سرمقاله مکتب 
کتب هنوز آن را پخش نکرده اند، لذا ما تصمیم داریم سرمقاله را واحدهای زیادی بخاطر سرمقاله م

، رد نمائیم و در ضمن همین متن را با تغییر جزئی ۲۴با ضمیمه کردن یک متن کوتاه به مکتب مبارز 
  .بچاپ برسانیم ۲۵در مکتب مبارز 

رید هر چه زودتر ما لطفًا اگر متنی بهتر از این در نظر دا. متن زیر برای این منظور پیشنهاد می شود
و اگر هم انتقادی . را در جریان بگذارید تا برای بقیه هیئت تحریریه آنرا ارسال نموده نظرخواهی کنیم

  )حد اکثر .(مطلع سازید ۱۰/۱/۱۹۷۸بر این متن وارد است لطفاً باز ما را تا تاریخ 
  

  خواهران و برادران
بعلت بی توجهی و عجله ای که  ۲۴مبارز شماره  بدینوسیله باطالع شما میرسانیم که سر مقاله مکتب

  .در انتشار آن مبذول شده، عالوه بر ناقص بودن تحلیل، نارسائی هم در آن وجود دارد
 ۲۵تلقی کرده و امیدواریم بتوانیم در مکتب شماره "  کم لن یکن" بدینجهت ما وجود این سرمقاله را 

  .ارائه دهیمتحلیلی جامع و روشن در این زمینه بخوانندگان 
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  .از حسن نیت شما در این مورد سپاسگزاریم

  هیئت تحریریه مکتب مبارز  
  

بضمیمه چند مقاله برای مکتب بدست ما رسیده بخدمتتان ارسال میداریم تا در مورد آنها نظر خود را 
  .ابراز دارید

  با درودهای فراوان  
  ) ۹۱د شماره    پیوست سن"    (برادرتان مسئول امور فرهنگی و انتشارات   
  
  

زیرا : هیئت تحریریه، به پیشنهادی که مسئول امور فرهنگی و انتشارات نوشته بود، موافق نبودند
. ضمیمه کنند و بد ینوسیله آن را رد نمایند ۲۴صحیح نبود که متن پیشنهادی او را به سرمقاله مکتب 

بود و در دسترس قرار  در جاهای مختلف پخش و توزیع شده ۲۴در هر حال مقداری از مکتب 
داشت و خود این عمل انعکاس بیرونی بدی داشت و ازاختالفات درون گروهی اتحادیه حکایت می 

که عنقریب منتشر  ۲۵لذا صالح در آن دیده شد که به انجمنها اطالع دهند که در مکتب شماره . کرد
  .خواهد آمد می شود توضیحی در مورد این سر مقاله که نظر شما را نیز تأمین کند،

، آورده ۲۴، در مورد سرمقاله مکتب شماره ۲۵هیئت تحریریه، در مورد متن زیر که در مکتب شماره 
  :شود، توافق کردند

  
  پاسخ به خوانندگان

  قابل توجه خوانندگان مکتب مبارز
  بسمه تعالی

  
  خواهران و برادران

. مسلمان ما انتشار یافتسال گذشته در لحظات حساس مبارزات ملت  ۲۴شماره " مکتب مبارز"
" مکتب مبارز" کوشش بر آن بود تا سرمقاله ای مناسب حاوی تحلیلی جامع از روند انقالب برای 

مقاالت متعددی در دایره انتشارات موجود بودند و بعضًا از نظر زمانی مناسب بنظر نمی . فراهم آید
  .اروپا و آمریکا نبودنددر " مکتب مبارز" رسیدند و بعضاً مورد تأیید هیئت تحریریه 

میگذشت که در نتیجۀ عدم توجه و دقت مسئول " مکتب مبارز" مدتی از تاریخ تعیین شده انتشار 
مکتب "مربوطه، یکی از مقاالت که حاوی مواضع و نقطه نظرهای ناصحیح بود، بعنوان سرمقالۀ 

  .به چاپ رسید" مبارز
سوی انجمنها و عده ای از خوانندگان به دایرۀ  متعاقب انتشار و توزیع آن، انتقادات فراوانی از

انتشارات رسید که ما بعلت کثرت انتقادات، از آوردن آنها در اینجا صرفنظر نموده توجه خوانندگان 
از  ۲۴شماره " مکتب مبارز"را به این مطلب جلب می کنیم که سرمقاله " مکتب مبارز"محترم 
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لذا از خوانندگان . بی نا صحیح و تحلیلی نا رسا استنظرگاه ایدئولوژیکی و سیاسی ما حاوی مطال

عزیز پوزش می طلبیم، و هرگونه سوء استفاده از این پیش آمد سهوی را شدیدًا محکوم می نمائیم و 
  .امید واریم در جبران آن بکوشیم

  .خداوند توفیق خدمت به اسالم و مسلمین را به همه ما عنایت فرماید
  
  )۷۷"   (ز در اروپا و آمریکا هیئت تحریریه مکتب مبار 
   

  :سرمقاله حاوی نظر گروه خاصی بود و اشکاالت و نادرستیهای زیادی نیز در بر داشت
اوالÎحکومت ملی دکتر مصدق را به نوعی غیر قانونی و حکومت ملی را در مقابل حکومت الهی  - ۱

مقبولیتی کسب کرده  میگذاشت و ثانیًا حکومت مصدق را به نحوی معرفی می کرد که شاه از آن
  :است

و مبارزات ملی شدن نفت به رهبری مرحوم دکتر مصدق که حاکمیت ملت را  ۲۰وقوع شهریور " 
بملت باز می گردانید و فرصت های خوبی برای شاه فراهم آورد که هر چند حکومتش غیر الهی و 

  )  ۷۸..."  ( نماید،غیر قانونی بوده و هست ولی با جبهه گیری مردمی ال اقل مقبولیتی تحصیل 
  .سر لشکر مقربی را از جاسوسی برای شوروی مبری نشان میداد - ۲

بر همین مبنی شاه در قدم اول بی ثباتی ارتش را دلیل می آورد و می خواهد خطرات کودتای " 
جرم او جاسوسی برای . در نتیجه سرلشکر مقربی را تیرباران کرد. نظامی را به آمریکا نشان دهد

  )۷۹"  (  ستشوروی ا
دومین نامه سید جوادی سکوت را در هم شکست و تظاهرات شهر ری اقدامات شدیدتر را "- ۳

  ).۸۰."  (  ممکن می گرداند
جنبش اسالمی با صدمه ای که سازمان نظامی اش خورده و نیمی از توان خود را از دست داده است  

لحانه بجنگد و هم در بعد انقالب حال با تمام  نقاهتی که دارد ناچار است که هم در بعد مس
بوسیله گروهی معدود فریاد . شاه راه چاره را در تفرقه نیروها می یابد نعل وارونه می زند...سیاسی

می آورد که مردم بپا خواسته اند ولی عده ای شعار های انحرافی می دهند تا ملت را از مبارزات 
اما مبارزه به همین جا " ) " ...   ۸۱(    ."شانندمسلحانه  منصرف نموده به جریانات لیبرالیستی بک

که هدف سرنگونی شاه سقوط خاندانی پهلوی و بر چیده شدن نظام سلطنتی نیست . خاتمه نمی یابد
شاه، خاندان پهلوی و نظام سلطنتی موانع راه تشکیل حکومت حق و . بلکه اینها همه وسیله اند

یدن به هدف هنوز فداکاریها الزم دارد که شاه میرود، نظام اما رس.عدالت هستند که باید کوبیده شوند
 .طاغوتی سلطنت بر چیده می شود اما موانع دیگر هنوز پا بر جایند

و برای چنین جهاد . این موانع دیگر فقط با جنگ، جنگی گرم و مسلحانه سخت برداشته خواهند شد
من و برکت مبارزات امام خمینی اکنون به ی. عظیمی باید به تدارک شرائط بسیاری مشغول گشت

..."   رهبر جنبش اسالمی و با پایمردی بزرگ مردان اسالم و فداکاری مردم این شرائط آماده می گردند
 )۸۲  (  
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این سرمقاله، در حقیقت بیانگر مواضع نهضت آزادی و همآهنگ با مواضعی و به نوعی در صدد جا 

، در سرمقاله پیام ۵۷دی خارج از کشور، در شهریورانداختن تز سه بعدی بود، که بعدًا نهضت آزا
  .انتشار داد" سر نگونی رژیم تنها چاره است " ،  تحت عنوان ۶۱مجاهد شماره 

  
بعلت بی توجهی و عجله ای که " سر مقاله را،همانگونه که مسئول امور فرهنگی متذکر شده است  

تجربگی و کم اطالعی مسئولین استفاده کرده، و  به آنها القاء کرده و از کم"  در انتشار آن مبذول شده،
  .وانمود شده بود که این بهترین مطلب یرای این مقطع است

انتشار این سرمقاله و اعتراض شدید اعضای انجمنها به آن و حتی پخش نکردن آن در بعضی از 
فکر می کردند، انجمنها، هیئت مسئولین اتحادیه را به اقدام فوق وادار ساخت و درسی به کسانی که 

اتحادیه را در قبضه قدرت خود دارند و هم به بعضی از اعضای نهضت آزادی دردرون اتحادیه داد که 
بدانند توده زیادی هم مستقل فکر می کنند ومانع حاکم گرداندن سانسور و سلطه گروهی بر اتحادیه 

  .هستند و مراقب آنچه در اتحادیه می گذرد هستند
. ، من دیگر در آلمان نبودم و در تهران مشغول فعالیت بودم۲۵ر مکتب شماره البته در موقع انتشا

  .و اما تز سه بعدی و داستان آن در زیر خواهد آمد. انتشار پیدا کرد ۵۸در بهار سال  ۲۵مکتب 
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  فصل پانزدهم
  
  

 : تز سه بعدی و اتحادیه
 

انقالب در شرف اوج گیری بود و افراد و گروه های مختلف، در ایران و آمریکا با غربی  به هنگامی که
، بدون هیچ سابقه قبلی جهت هدایت ۱۳۵۷ها وارد مذاکراتی شده بودند، برای اولین بار در مرداد ماه 

 تز سه" و راهبرد و پیروزی انقالب تزی در خارج از کشور خودنمائی کرد که در همان زمان به 
  .معروف شد" بعدی

، واحدهای منطقه شمال آلمان سمینار ) ۵۷مرداد ( اتحادیه   ۱۴حدود دو ماه قبل از نشست   
در آن سمینار برای اولین بار چند نفری از انجمن شهر هانور عنوان کردند که کار . تشکیالتی داشت

ینی رهبر ملت ایران، دکتر آقای خم: مبارزاتی و ایدئولوژیکی خود را باید بر این اساس قرار دهیم
شریعتی رهبر نهضت فکری و ایدئولوژیکی و سازمان مجاهدین خلق ایران، رهبر مبارزات مسلحانه 

در آن سمینار خطرات این تز از جانب عده ای و از جمله اینجانب محمد جعفری گوشزد  .خلق ایران
  .گردید و مسئله ظاهراً منتفی شد

  
، پیام ۶۱ی دیگر و درلباس شعارمانندی در پایان سرمقاله، شماره چندی بعد پیام مجاهد، به نوع

  :، به شرح زیر آن را مطرح کرد۱۳۵۷مجاهد شهریور 
برای وصول . جهان بینی توحیدی مختصات جامعه مطلوب را برای ما ترسیم و تعریف نموده است" 

  :ن آن آمده استو سپس در پایا." حسن نیت- تدارک -تشکل: به این مواضع سه شرط ضروری است
  زنده باد امام خمینی" 

  جاوید باد خاطره شهید شریعتی
  )۸۳"   ( پر ثمر باد جهاد مسلحانه، سنت سازمان مجاهدین خلق ایران

  
، در نشست اتحادیه تز فوق را ظاهرًا برای انجام کارهای دفاعی اتحادیه به ۵۷مجددًا در مهر ماه  

  :شرح زیر به میدان آورده بودند
  .ای خمینی رهبر ملت ایران توده ها را بسیج می کندآق - ۱ 
  .دکتر شریعتی نهضت فکری و ایدئولوژیک را راهنماست  - ۲
سازمان مجاهدین خلق که بعدًا تبدیل به خلق مسلمان ایران شد، رهبری مبارزات مسلحانه ملت   - ۳

  .   ایران را راهبر است
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ریس و بوسیله آقای محسن کرباسفروشان از انجمن این تز که از جانب انجمن هانور، اشتوتگارت و پا

حدود نیم روزی . هانور که سابقًا عضو هیئت مدیره اتحادیه بود، تهیه و تنظیم شده، به  میدان آمد
بطوریکه با اکثریت قریب به اتفاق آراء، . روی آن بحث شد و ابطال بودن آن بر همگان روشن گردید

مهدی نواب از انجمن : ه مدافعین تزسه بعدی آقایانسر دست. این تز رد و تصویب نگردید
  . اشتوتگارت، محمد ترکمان از انجمن پارس و محسن کرباسفروشان از انجمن هانور بودند

  
وقتی یک رهبری  از : مهمترین خطری که این تز در بر داشت و در نشست توضیح داده شد، این بود

مثال� مائو لنین و یا حضرت . ی از او باقی میماند؟بعد ایدئولوژیک و عقیدتی جدا شد، دیگر چه چیز
محمد را از بعد عقیده، فکر و ایدئولوژی جدا سازید، آنوقت خواهید دید که اینها عامل تغییر چندانی 

: از همه مهمتر اینکه . مضافًا اینکه این تز نه  با امامت اسالمی و نه با توحیدش میخواند. نیستند
آقای خمینی هم که . د حیات نیستند و از هم اکنون متولی پیدا کرده استآقای دکتر شریعتی در قی

سازمان مجاهدین هم که رهبر مسلحانه است که آن هم . رهبر است، کارش بسیج کردن توده هاست
الجرم آنچه از رهبری می ماند اسم  بی مسمی است و کار اصلی به نیابت از او در . متولی ویژه دارد

  .که متولی چنان تزی هستد و بدین منظور هم طرح شده استدست دیگرانی است 
وقتی این تز از طرف نشست بشدت رد شد، مشاهده شد که در قطعنامه نهضت آزادی خارج از 

  :بصورت دیگر مطرح گردید ۵۷آذر  ۴کشور، مورخ 
ادی حرکت انقالبی در دوره جدید تاریخ بیداری ایرانیان که از حرکت سید جمال الدین اسد آب" 

شروع گشته است با گذار از جنبش تنباکو و مشروطه در دوره جنگل به مرحله تکامل ابعاد 
از یکطرف و ) مسلحانه(و قتال )  سیاسی( انذار ) ایدئولوژیک(مبارزاتی، یعنی مبارزه عقیدتی 

در ."   قاطعیت و تکامل هدفهای مردمی یعنی از میان بردن استعمار و استبداد و استثمار رسید
  :دنباله چنین ادامه می دهند

در این دوره هدایت و تدریس معلمین بزرگ خلق مستضعف ما جهت عقیدتی عمیقی به تمام " 
بدین ترتیب قاطعیت، روشن بینی و : روشنفکران اصیل کشور و با الطبع به ملت شریف ایران دادند

گاه که  از او پیروی کرده و میکنند استقامت و شجاعت امام خمینی رهبر بزرگ ملت ایران و علماء آ
گاه چون شهید شریعتی بزرگ از طرف دیگر با دستآوردهای  از یکطرف و حرکت فکری معلمین آ

" سازمان مجاهدین خلق ایران در این دوره خواستهای مردم را به عمیق ترین مرحله خود یعنی طرح 
  ..." رسانیده،" استقرار حکومت اسالمی

  
مبارزات دکتر محمد مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت و  در بیان فوق آشکار است، که

استقرار " ، ضد شعار" حکومت ملی"حکومت ملی دکتر محمد مصدق حذف شده است و در نتیجه 
اصل به شرح زیر ارائه  ۶سپس برای رسیدن به جمهوری اسالمی . معرفی میشود" حکومت اسالمی

  :می دهند
  : رای پیروزی نهائی حرکت بصورت زیر میتوان بیان کردبطور خالصه اصول و شرایط الزم را ب"  
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  )جهاد مسلحانه- سیاسی- مبارزات ایدئولوژیک(مبارزه در سه بعد آن دعوت، انذار، و قتال  - ۱     

بال ) از استثمارو استعمار گرفته تا استبداد ( مبارزه با تمام عناصر و اشکال استضعاف  - ۲
 .أمین استقالل مملکت و استقرار حکومت اسالمیاستثناء در جهت تحقق آزادی ملت و ت

حضور فعال و مستقیم تشکیالت صحیح مردمی با تلفیق روشهای علنی و مخفی و تربیت  - ۳
 .کادرهای ورزیده و شایسته توسط سازمانهای اسالمی متعهد و مسئول

از شناخت  قاطع و منبعث) استراتژی ها و تاکتیکها ( برنامه ریزی دراز مدت و کوتاه مدت  - ۴
 .یعنی جامعه

حضور دائم، کامل و تعیین کننده جهان بینی توحیدی و ایدئولوژی اسالمی برای تعیین  - ۵
خطوط،، حدود و جهات تمام اصول فوق و در نتیجه نهراسیدن از هیچ قدرتی جز خداوند و 

 . اتکاء به نیروی الیزال او
) استراتژیک( هدفهای دراز مدت طرح، اعالم و پیگیری خواستهای اصلی جنبش بعنوان  - ۶

بطوریکه پیروزیهای مرحله ای، نظیر سقوط شاه و یا بر چیده شدن بساط سلطنت باعث توقف 
 . " و یا انحراف از مبارزه در جهت پیروزی نهائی نگردد

  

  تز سه بعدی و بهشتی
یه مواجه با  نظر به اینکه همیشه نسبت به سرنوشت اتحادیه عالقه مند و حساس بودم، وقتی اتحاد

مسئله تازه ای می شد و یا اینکه تغییری در افراد بوجود می آمد، اینطرف و آنطرف و از کسانی که 
تز سه "در رابطه با مسئله . حدس میزدم اطالعاتی دارند، به عناوین مختلف پرس و جو میکردم

اتحادیه را خوب می سران و توده . ،کوشش کردم که بفهمم این تز از کجا سرچشمه گرفته است"بعدی
شناختم وبا وجود کم و زیاد برخوردم با بعضی از سران اتحادیه رابطه حسنه ای، بویژه با توده 

پس از پرس و جو گفته شد که این تز را آقای . دانشجوئی عضو اتحادیه و سمپات آن بر قرار بود
ا وعوامل آقای بهشتی به بهشتی با سران نهضت آزادی خارج از کشور در میان نهاده و از طریق آنه

  .داخل اتحادیه آمده است
، نهضت آزادی منتشر شد و در آن، تز فوق با شکل دیگری به عنوان برنامه ۵۷آذر  ۴بعد که قطنامه 

اما . کار و رهبری انقالب مطرح شده بود، برایم روشن شد که این تز دست پخت نهضت بوده است
روپا و آمریکا آورده و با آنها در مورد آن مذاکره کرده است، اینکه آقای بهشتی این تزرا با خود به ا

اطالعی نداشتم تا اینکه مصاحبه آقای دکتر علیرضا بهشتی فرزند آقای بهشتی در شهروند 
را خواندم و فهمیدم مطلبی که آن موقع در بارۀ تز سه بعدی  ۱۳۸۷تیر ماه  ۲امروزمورخ یکشنبه 

آقای علیرضا بهشتی در . ا با خود آورده است، درست بوده استگفته شده بود که آقای بهشتی آن ر
  : پاسخ به این سئوال که

     



۲٦۲ 
  :می گوید" در اين سفر به دنبال چه بودند؟. كنند ايشان به آمريكا و اروپا سفر مي ۵۷در ارديبهشت "
 

مان در آن زمان يك سال از درگذشت شريعتي گذشته بود و ماجراي تغيير ايدئولوژيك در ساز" 
در . بست قرار گرفته بود مجاهدين هم پيش آمده بود و تقريبا در داخل كشور فضاي سياسي در بن

اتحاديه . ها، اختالفات ميان نيروهاي انقالب تشديد شده بود خارج از كشور هم مانند داخل زندان
يك گروه از   د،كن يك گروه از تفكر امام حمايت مي. هاي  اسالمي هم دچار چند دستگي شده بود انجمن

آقاي بهشتي سفر كردند تا اين اختالفات را مطرح كنند و . شريعتي و گروهي هم از مجاهدين خلق
همان بحث معروف را مطرح كردند كه سه گروه و جريان در حركت انقالبي به صورت مثلث نقش 

  )۸۴."  ( تفكر شريعتي، مجاهدين و امام خميني: دارند
   

دکتر بهشتی از آمریکا به اروپا برگشته بود، من در برلین بودم و بمن هم که آقای  ۵۷در اردیبشت 
من چون کاری . گفته شد که آقای بهشتی به هانور می آید، اگر مایلی میتوانی بیائی و او را ببینی

 – ۲۰ جلسه محدودی با شرکت. ا فرستادمداشتم که نمیتوانستم آن را رها کنم، نرفتم ولی همسرم ر
پس از باز گشت همسرم به برلین، از او . منزل آقای محمد علیزاده برگزار شده بود نفری در ۱۵

جز یکسری حرفهای معمولی، : پاسخ  داد. پرسیدم که چه صحبتهائی با آقای بهشتی رد و بدل شد؟
پرسیدم آیا نگفت که بچه منظوری و یا برای چه کاری به آمریکا سفر کرده و یا . ایشان چیزی نگفت

کسانی در آنجا مالقات داشته است؟ جواب داد که از او همین سئوال را پرسیدند اما اصال� وارد با چه 
سال از آن زمان آقای دکتر یزدی در  ۳۰اما امروز بعد از گذشت . این حرفها نشد و از کنار آن گذشت

یران گلوبال، در مورد سفر آقای بهشتی به آمریکا و مذاکراتش در ایران با سلیوان، در مصاحبه ای با ا
  :چنین می گوید ۱۳۸۶آذر  ۲۶دوشنبه تاریخ،  

ترين سند و حلقه مفقوده در ارتباط با آمريكا مذاكراتي است كه مرحوم دكتر  به نظر من، مهم" 
كانال با امريكا  ۳در آن زمان رهبران انقالب از . است بهشتي مستقيمًا با سوليوان در تهران داشته

ر فرانسه بود كه مداركش منتشر شده است؛ يك كانال در ايران توسط شوراي يكي د: ارتباط داشتند
الÆه موسوي اردبيلي و دكتر سحابي با سوليوان بود؛ كانال سوم ارتباط  انقالب، مهندس بازرگان، آيت

استمپل در كتابش هر دو كانال ارتباطي در تهران را . و مذاكرات مستقيم دكتر بهشتي با سوليوان بود
اي كه در  من در مناظره. دهد اما درباره مذاكره دكتر بهشتي با سوليوان چيزي ننوشته است يشرح م

انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميركبير با آقاي مهندس عباس عبدي  ۱۳۷۸اردوي تابستاني سال 
جاست؟ ها ك داشتم به او گفتم كه سفارت امريكا را گرفتيد، خب اسناد مذاكرات بهشتي با آمريكايي

آن جا آقاي عبدي جواب روشني به اين پرسش نداد ولي بعدها در جاي ديگري جواب داده و گفته 
گويد درست است؛ ما اسناد مذاكرات آقاي بهشتي با سوليوان را بدست  آن چه فالني مي: است

ي بهشتي آقاي خميني به آنها نگاه كرد و گفت آقا. آورديم، ولي آنها را به آقاي خميني ارايه داديم
اين مهم است كه ببينيم مضمون آن . ها را پخش كنيد عضو شوراي انقالب است و حاال الزم نيست آن

باالخره بعد از بيست و چند سال، آقايان بايد . گوها چه بوده و چه چيزي در آن سندهاست و گفت



۲٦۳ 
هشتي با سوليوان است؟ ضمنا مذاكراتي كه دكتر ب بيايند و بگويند كه محتواي آن مذاكرات چه بوده

الÆه موسوي اردبيلي از اين مذاكره  داشت بدون اطالع شوراي انقالب بود و مهندس بازرگان و آيت
 .اطالعي نداشتند

 
دانم؛ آقاي دكتر بهشتي چند ماه قبل از سفر من به نجف و بعد  يك نكته ديگر را هم الزم به ذكر مي

بود و بعد از آن جا يك ماهي به  - هوستوندر  - مدتي هم پيش من. به پاريس، به آمريكا آمد
ها در واشنگتن و يا نيويورك حضور نيافتند و  ايشان در جلسات ايراني. رفت - و نيويورك - واشنگتن

آيا در . كرده است خبر نداريم كه آقاي بهشتي آن يك ماهي كه در واشنگتن يا نيوبورك بود، چه كار مي
  )۸۵" ( .اين هم يك سؤال كليدي و اساسي است. نهآنجا تماس و مذاكراتي هم بوده است يا 

  
  :وی در سئوال دیکر در مورد آقای بهشتی و سلیوان چنین ادامه میدهد

 
به نظر من، اين مهم است كه همزمان با مذاكره شوراي انقالب با سوليوان، دكتر بهشتي هم جداگانه  "

همچنان كه مشخص . قيقات بيشتر داردكرده است؛ اين نياز به يك مقدار تح با سوليوان مذاكره مي
است يا نه؟ نكته مهم ديگر اين است كه  نيست هايزر كه به ايران آمد آيا با آقاي بهشتي ديدار داشته

مهمتر از آنچه در كتاب فردوست آمده است مطالب . خاطراتي از حسين فردوست منتشر شده است
دهد كه  فردوست در كتاب خودش شرح مي. باشد؛ بخشي از پاسخ سؤاالت آنجاست اش مي » ننوشته«

گويد  است؛ او مي بوده MI6برخوردار از چه موقعيتي در سازمان اينتليجنس سرويس انگليس و 
گويد وي آنجا آموزش  ذالك، مي كجاست، مع MI6دانند كه ساختان  خيلي از رجال انگليس هم نمي

به آقاي  MI6است كه آيا مسئوالن  يك سؤال اساسي كه در كتاب فردوست نيامده اين. است ديده
اي او در ايران ماند و ايران را  است؛ با چه هدفي و برنامه فردوست گفتند بمان ايران يا خودش مانده

  ترك نكرد؟
  

 .شود خيلي تكيه و استناد كرد به اين كتاب كه نمي: س
 
من . ها را بايد خواند و آناش كار كرد  »چيزهاي ننوشته«گويم كه بايد روي  بله؛ براي همين هم مي: ج

. اين اعتقاد را ندارم. ها راه انداختند ها يا انگليسي پذيرم كه انقالب ايران را امريكايي اين نظر را نمي
توانم بپذيرم كه  اما در عين حال نمي. دانم بلكه انقالب اسالمي ايران را اصيل و مردمي و تاريخي مي

ندازه در ايران نفوذ داشتند ـ در شرايطي كه انقالب در حال امريكا و انگليس و اسرائيل ـ كه آن ا
بنابراين، بايد . پيروزي بود، كاري به روند انقالب نداشتند و آن را به حال خود رها كردند و رفتند

هايي از خود نشان دادند و  ها چه واكنشي ناپذير شد، آن برگرديم بررسي كنيم كه وقتي انقالب، اجتناب
  )۸۶(" .چكار كردند

  



۲٦٤ 
  :آقای دکتر یزدی در مورد دیکتاتوری صلحا و دکتر بهشتی  و دگردیسی در رابطه با این سئوال که

  
در واقع شما دگرديسي نظام جمهوري اسالمي و در واقع روند كه منجر به وقايع بعدي شد را از : س"

 :پاسخ می دهد" كنيد؟ تحليل مي ٥۸دانيد بلكه از سال  نمي ٦۰سال 
 
به همين دليل هم، رفتيم و گفتيم كه ما . بينم مي ٥۸ن تكوين وضع جديد را از اوايل سال بله؛ م: ج"

ايم اگر قرار به انتقاد باشد، برنامه سياسي آقاي خميني را من  البته ما هم خطاهايي داشته. توانيم نمي
ن كه ما اي. ايشان هم اصالحات كردند؛ هنوز هم اصلش پيش من است. خودم نوشتم، به خط من است

پذيرفتيم  اشتباهي استراتژيك بود؛ ما نبايد مي) شوراي انقالب و دولت موقت(دو نهاد در نظر گرفتيم 
 .باشد و يك دولت موقت يك شوراي انقالب وجود داشته

 
اما رهبران . ي موقت باشد ما آمديم شوراي انقالب درست كرديم و گفتيم، شوراي انقالب، قوه مقننه

قبول نداشتند كه فقط . بودند  ي كه اكثريت را در شوراي انقالب كسب كردهحزب جمهوري اسالم
كرديم آنها عمل  بوديم عمل مي  در حالي كه ما طبق قانوني كه تصويب كرده. مجلس يا قوه مقننه باشند

كردند، اختالف نظرهاي جدي  ي كارها دخالت مي عالوه بر آن چه گفته شد كه در همه. كردند نمي
كه  - طي همين مباحث شوراي انقالب  - وجود داشت مثال� همان اوايل مرحوم بهشتي گفتديگري هم 

بود پيش من و داستاني را  اين آقاي كيانوري آمده. گوييد ما نيرو نداريم، آدم نداريم چرا شما دائم مي
و گفتند،  - بعد از انقالب - تعريف كرد، كه اعضاي كميته مركزي حزب بلشويك رفتند پيش لنين

لنين گفت، كسي را نداريم يعني . خواهيم براي بانك مركزي، يكي را بگذاريم اما كسي را نداريم يم
آن . كرد ، صدا زد؛ حكم به او داد كه برو بانك مركزي چه؟ سپس شخصي را كه در آبدارخانه كار مي

ند كه وضع چه نماند ببي  وقت اين را آقاي بهشتي به نقل از كيانوري تعريف كرد؛ البته بهشتي زنده
 )۸۷" (.شد و اين رويكرد چه نتايج درازمدتي داشت

  : و در مورد این سئوال که نگرانی شما از انقالب چه زمانی جدی شد
 هاي شما در مورد سرنوشت انقالب از چه هنگام جدي و عميق شد؟ آقاي دكتر، نگراني: س"
 
فتارها، اعم از روحانيان يا لوشاتو مشاهده برخي ر حتي در همان نوفل. از همان اوايل: ج

هايم  ها، بر نگراني گيري بعد از تشكيل دولت موقت حوادث و موضع. كننده بود غيرروحانيان نگران
به عنوان مثال، مرحوم دكتر بهشتي بحث ديكتاتوري صّلحا را . ها شديد بود تضاد در ديدگاه. افزود

در "هاي سردبير تحت عنوان  از يادداشتكه مسئول كيهان بودم در يكي  ٥۸من در سال . مطرح كرد
آن نظر را نقد كردم و گفتم كه اين واژه پارادوكسيكال است؛ هيچ ديكتاتوري " دفاع از قانون اساسي

 )۸۸" (.صالح نيست و هيچ صالحي ديكتاتور نيست
 
  



۲٦٥ 
 :آقای دکتر یزدی در مورد ائتالف ارتش و روحانیت چنین توضیح می دهد

 
تواند بعد از شاه، خالء قدرت سياسي را پر كنند و مانع تصاحب قدرت  رويي كه ميبله، به عنوان ني "

بگذاريد اين جوري بگويم كه آمريكا، حاكميت روحانيت و همكاري با . ها شوند از طرف كمونيست
ترين مسئله امريكايي ها در آن مقطع  مهم. ديد ارتش را در راستاي دفع خطر كمونيسم الزم مي

اين بود كه چگونه با رفتن شاه، ايران به  - صوص با عنايت به رويدادهاي افغانستانبه خ - تاريخي
  )۸۹" (.دامن كمونيسم نيفتد

  
  :وی در همین رابطه ادامه می دهد

  
در اوج انقالب و هنگام پيروزي آن، نيروهاي غيرروحاني، روشنفكران چند گروه بودند؛ غرب  "

هاي فدايي و  ت ماركسيستي و سنتي يعني حزب توده، چريكيك از جريانا توانست با هيچ قطعًا نمي
رو  با نيروهاي معتدل و ميانه. باشد سازمان مجاهدين خلق هيچ نوع همسويي يا اشتراك نظر داشته

اوالÎ اين نيروها، چه . آزادي هم، نه زبان مشترك داشتند و نه امكان همگرايي مثل جبهه ملي و نهضت 
ها در  به علت دخالت آن) انگلستان و امريكا( نسبت به دول غربي  نهضت آزادي و چه جبهه ملي

آنها هم نسبت به اين نيروها . داشتند  عليه دكتر مصدق، حساسيت۱۳۳۲مرداد سال  ۲۸كودتاي 
گاه از يك   ها هيچ در دوران جنگ سرد، امريكايي. ثانيا هنوز جنگ سرد ادامه داشت. موضع داشتند

كردند تا حدي كه در مبارزه عليه كمونيسم  كردند يا اگر مي كامل نمي جنبش يا حكومت ملي حمايت
هاي ملي توانايي كنترل موثر اوضاع سياسي را نداشتند و مملكت  مفيد باشند، به نظر امريكا، جنبش

از منظر تاريخي، يعني در شرايط جنگ  –حرفشان به نظر بنده . كردند ها واگذار مي را به كمونيست
 -واقعيت اين است كه نيروهاي ملي توانايي اين كه مملكت را به تنهايي اداره كنند. ددرست بو - سرد

نداشتند به خصوص كه محور اصلي مبارزه ملي در ايران عليه استعمار  - ها نيفتد كه دست كمونيست
كرده بودند و از آن براي تضعيف  انگليس بود و عوامل انگليسي در جنبش چپ ماركسيستي نفوذ 

براي جبران اين وضع، الزم بود، جنبش ملي با روحانيون ائتالف . جستند ي به شدت سود ميدولت مل
خب، در جريان انقالب، ائتالف شد و انقالب پيروز گرديد، اما اين مانع نگراني آمريكا در . كرد مي

ملي به بنابراين وقتي سير مبارزات . ها كه خأل قدرت بعد از شاه را پر نكنند، نبود مورد كمونيست
اي رسيد كه شاه بايد برود و هزينه سلطنت او براي غرب بسيار باال شده بود، تنها راه محتمل  نقطه

  ) ۹۰( ".گيري خطر كمونيزم، ائتالف و همكاري ميان ارتش و روحانيان بود براي پيش
 
  

  :آقای دکتر یزدی در اینجا چند نکته را تأیید می کند
  



۲٦٦ 
كه دست  - ي ملي توانايي اين كه مملكت را به تنهايي اداره كنندواقعيت اين است كه نيروها"  - ۱

سئوال این است که اگر این مطلب واقعیت دارد، آیا شما خارج ) ۹۱" ( نداشتند - ها نيفتد كمونيست
از نیروی ملی بودید، یا در کنار آنها؟ که اداره کشور به شما واگذار گردید؟ آیا این شما نبودید که در 

، به دلیل طرح حکومت ۵۷اسالمی آمریکا، خبرنامه جبهه ملی سوم را، در اردیبشت لباس انجمن 
اسالم و احکام قرآنی " امام خمینی در بیانیه ها و فتواهای خویش شعار " ملی و جبهه واحد و اینکه

" لطفًا به) ۹۲(  ۰"آنر سانسور و تحریم کردید: را از مردم خواسته است" حکومت اسالمی " و " 
آن دروران خودتان نظری بیندازید، که چگونه علیه تمامی ملیون عمل می کردید و تنها " مجاهدپیام 

رهبری انقالب و کشور را شایسته نهضت آزادی معرفی می کردید و  دیگران به الیل گوناگون د ر نظر 
  )۹۳. ( شما حذف بودند

غیر از نهضت که با روحانیون آیا . کرد و انقالب پیروز شد جنبش ملي با روحانيون ائتالف   - ۲
ائتالف کرد و با آمریکائی ها وارد مذاکره شد و دولت موقت و شورای انقالب را بقول خود تشکیل 
دادید، کسان دیگری از ملیون با روحانیون ائتالف کرده است؟ اگر به نظر شما کسان دیگری بوده 

  اند، لطفاً آن ها را معرفی کنید؟ 
آیا این ائتالف جز با کمک و دست شما انجام پذیرفته است؟ باز . روحانیت ائتالف میان ارتش و - ۳

سال معرفی آنها دیگر  ۳۰اگر کسان دگری بوده اند  با نام و نشان معرفی کنید، فکر کنم بعد از 
  .اشکالی نداشته باشد

به خط   و نده اكرد یاصالحات ه اید و آقای خمینی همنوشت هم شمابرنامه سياسي آقاي خميني را  - ۴
  .است شما هنوز هم اصلش پيش شما است و

  
چرا آن را با اصل سند منتشر نمی کنید تا ملت ایران بداند که برنامه چه بوده است و آقای خمینی 
چه اصالحاتی کرده اند؟ چنان به نظر می رسد که برنامه منظور نظر شما چیزی جز چگونگی انحصار 

  .سال گذشته آن را منتشر نکید ۳۰ی نداشت که در عرض قدرت نباید بوده باشد و اال  دلیل
بفرمائید در این شورای انقالب پیشنهادی شما . دو نهاد شورای انقالب و دولت را پیشنهاد کردید - ۵

در پاریس، اعضایش به غیر از روحانیون و نهضت آزادی کسان دیگری بودند؟ آیا در ایران به غیر از 
کشور مبارز دیگری وجود نداشت و کسان دیگری به غیر از شما نهضت آزادی داخل و خارج از 

آن هم افراد  - مبارزه نمی کردند؟ اگر آری بفرمائید، چه کسانی دیگری به غیر از شما و روحانیت 
  در شورای انقالب پیشنهادی شما عضویت داشتند؟ - معینی

و مقدمه و فصل اول "  استبدادپاریس و تحول انقالب از آزادی به " اینجانب همانگونه که در کتاب 
توضیح داده ام، بذر انحصارگری و قدرت طلبی در " گروگان گیری و جانشینان انقالب" کتاب

آخرین مرحله آن که استقرار  ۶۰پاریس پاشیده شد و در ایران به مرور تکمیل گردید و در خرداد سال 
  .استبداد دینی والیت فقیه بود تحقق پیدا کرد

  



۲٦۷ 
هرچند آقاي خميني در پاريس مطلب "یزدی در مورد آقای خمینی معتقد است که  آقای دکتر - ۶

ولي در . ها بيان داشت مورد قبول همگان بود ها و سخنراني غيرشفافي نگفت و آنچه را در مصاحبه
" ( .متفاوت شد» آقاي خميني دوران مدينه«با » آقاي خميني دوره مكه«توان گفت  مقام مقايسه مي

۹۴(  
  
از جزئیات و بعضی نکات بگذریم، این حرف حقی است که آقای خمینی در مقام بیان، در اگر  

پاریس بر اساس بیان آزادی و حقوق ملی و حکومت مردم و سرنوشت مردم بدست خودشان، که 
دیگران کم و زیاد ها را دقت و  حک و اصالح می کردند، صحبت می کرد و پاسخ سئوالهای 

،اما در مقام عمل بنا به گفته خود شما، شورای انقالبی را که جز )۹۵(میداد  خبرنگاران و دیگران را
اعضای نهضت آزادی و دوسه دوست دیگر مهندس بازرگان و روحانیت که بقول مرحوم بازرگان 
همیشه وزنه سنگین آن در دست روحانیت یا بهتر بگویم حزب جمهوری اسالمی بود، پایه گذاری کرد 

سپاه پاسداران، دادگاهای : وزهای بعد از پیروزی انقالب، ستونهای دیگر استبدادو در همان اولین ر
  .برایش ساخته شد..  انقالب و

آقاي «و در ایران را  » آقاي خميني دوره مكه«اینکه آقای دکتر یزدی آقای خمینی را در پاریس،  - ۷
و این مفهوم را در خود دارد  ، مقایسه می کند، ظلم به پیامبر عظیم الشأن است»خميني دوران مدينه

دوره مدینه ، پیامبرایجاد حکومت و  که پیامبر دوره مکه پیامبر آزادی و عدالت بوده است و یپامبر
بیان این مطلب این معنای ضمنی را نیز در خود دارد که آقای دکتر یزدی، . قدرت گستری بوده است

  .می داند هنوز دین را بیان قدرت و نه بیان آزادی و حقوقمداری
  
  

من نمی دانم آقای دکتر یزدی تا کی می خواهند در لفافه و با ابهام و قیراتی آن هم هر از گاهی و بنا 
به مناسبتی صحبت کنند، آیا نباید ملت ایران بدان که چه بر سرش و بوسیله چه کسانی و چگونه 

، خطاها و کمی و کاستی آمده است؟  من در عجبم که چرا ما جرأت و جسارت نداریم که اشتباهات
درغالب دوران تاریخ کشورمان بویژه در . های خود را روشن و صاف و ذالل برای ملت خود بیان کنیم

آقای . یکصد سال گذشته همه محرم اسرار بوده اند االÎ ملت خود ایران که نامحرم است و نباید بداند
زیادی بر اثر داشتن یک برگ از  دکتر یزدی خوب می داند که در جمهوری اسالمی افراد بسیار

ساواک از حیÄز انتفاع انداختند و حتی مرحوم دکتر شریعتی از تیغ اینان مصون نماند، با این وجود 
در جائی گفته بودند که من اسناد روحانیونی که از ساواک پول می گرفته و با ساواک کار می کرده اند 

شای آن را آن روز درست نمی دانستم بلکه امروز هم آن را داشتم و دادم به آقای خمینی و نه تنها اف
  . را درست نمی دانم
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۲٦۹ 

  فصل شانزدهم
  

  ورود آقای خمینی به پاریس 
  
به مدت سه روز  ۱۳۵۷مهر ماه   ۱۲- ۱۴چهاردهمین کنگره  اتحادیه انجمهای اسالمی دانشجویان در  

در حال برگزاری بود که آقای صادق )  Hagen(شهر هاگن ) (Jugendherberger در خانه جوانان
مهر، اطالع داد که هوا پیمای حامل آقای خمینی و همراهان،  تا چند ساعت دیگردر  ۱۳طباطائی در 

چنان شور و شعفی بر نشست حکمفرما گردید که قلم قاصر . فرودگاه پاریس به زمین خواهد نشست
که به خاطر این خبر، کار نشست متوقف شده بود، کنگره دوباره به یکی دو ساعتی . از وصف آنست
تعدادی از شرکت کنندگان و از جمله آقای طباطبائی بالفاصله به سمت پاریس . کارش ادامه داد

حرکت کردند اما نظر به اینکه اینجانب رئیس هیئت مدیره نشست بودم، تا پایان کار نشست در آنجا 
رضا خجسته، حسین کاشفی، محمود موحدیان، بعنوان هیئت مدیره : آقایانماندم و پس از انتخاب  

سال جدید و دو نفر دیگر بسمت اعضاء علی البدل، اسناد و مدارک اتحادیه و مصوبات نشست در 
سال جاری به هیئت مدیره تحویل داده شد و پس از خداحافظی، بعضی از دانشجویان بسوی 

اینجانب نیز از . گر از همانجا بسمت پاریس حرکت کردندشهرهای محل تحصیل خود و بعضی دی
  . بعد از هفته ای توقف در پاریس، به برلین باز گشتم. همان جا به پاریس رفتم

در مدتی که آقای خمینی در پاریس بود، بیش از نیمی از آن مدت را در پاریس گذراندم و در حقیقت 
نامه ای  ۱۳/۱۱/۷۸و انتشارات اتحادیه در تاریخ  مسئول فرهنگی. بین پاریس و برلین درحرکت بودم

متن نامه بدین . مبنی بر انتخاب اینجانب بعنوان کادرهیئت تحریریه مکتب مبارز، برایم ارسال کردند
  :شرح است

  
  برادر عزیز محمد" 

  سالم و درود ما بر تو باد
بسوی او و با کمک  بطور مسلم زمانی میتوان به هدف راه یافت که دستها محکم در دست هم رو

  .خواهی از ایزد منان بطرف معاد حرکت کنیم
حرکت ما مستلزم داشتن بینش و برنامه ای مرتب است و زمانی قادر به حرکت خواهیم بود که 

  .افکار پیشرو و الیق در ارائه بینش و فکر صحیح اسالمی ما را راهبر باشند
طالب حرکت آفرین و روشنگر داریم تا بتواند در این موقعیت حساس ما بیش از همه وقت نیاز به م

  .ابعاد و زوایای تاریک و یا مجهول مکتب ما، سیاست ما، و اجتماعمان را برایمان روشن نماید



۲۷۰ 
در این گونه موارد مطالب زیادی به اتحادیه ارسال می شود که اتحادیه باید گلچین شده آنها را که با 

حل تجلی آنها هم مکتب مبارز و ارگانهای دیگر اتحادیه م. اهدافش مطابقت مینماید منشر نماید
  .میباشند

  .بایستی منتشر شود) حد اقل ( مکتب مبارز یکی از ارگانهای اتحادیه است که در سال دو مرتبه 
نفر از اروپا  ۳نفر،  ۶از این . ریریه صورت گیردنفر بعنوان هیئت تح ۶انتشار این ارگان باید زیر نظر 

  .نفر از آمریکا ۳باید باشند و 
ما بدینوسیله از شما برادر دعوت مینمائیم تا در کادر هیئت تحریریه، ما را در انتشار مکتب مبارز 

  .یاری نمائید
  .اطالعات بیشتری را در اختیار شما می گذارد" اسالم مکتب مبارز" مصوبات بخش 

  .یاری نمائیدامید وافر داریم که این دست کمک خواهی را که بطرف شما دراز شده 
  

  با درودهای فراوان
  )۹۲پیوست سند شماره  "     ( برادرتان مسئول فرهنگی و انتشارات 

  
در پاسخ به نامه فوق، اینجانب نظر مثبت خود را مبنی بر همکاری در کادر هیئت تحریریه، در نامه 

  :، به ایشان ابالغ کردم۱۶/۱۱/۷۸ای بتاریخ 
  

  هو
  
  و انتشارات                  سالم بر شما باد برادر مسئول امور فرهنگی" 
  

  :در پاسخ به اطالعتان میرسانم. شما مسرت وصول ارزانی بخشید ۳/۱۱/۷۸نامه مورخ 
من حاضرم در کادر هیئت تحریریه مکتب مبارز تا جائیکه امکانات اجازه می دهد با شما همکاری 

  ".   نمایم
  )۹۳ پیوست سند شماره  (                    

  
تمام نظرها و کارها تحت الشعاع قرار گرفته و بدا نسو  با آمدن آقای خمینی به پاریس، همه امورو

متوجه گردید و به خیال خود فکر می کردیم، بدانچه خواسته و آرزو کرده و برایش سالیان دراز 
برنامه های اتحادیه  از آن ببعد بدون توجه جدی به برنامه تنظیم شده، تمام. مبارزه کرده، رسیده ایم

وسایر مبارزین مسلمان و بدون توجه بفکرایجاد وحدتی بین خود، با محور قرار دادن آقای خمینی، 
  .هر کسی به زعم خود سعی در سرعت بخشیدن به پیروزی انقالب داشت

  



۲۷۱ 
 همه بدون توجه به اختالفات گذشته و کوشش در حل نسبی آن وتنظیم برنامه ای که همه بدان متعهد
باشند، با محوریت آقای خمینی به فعالیت پرداختند، غافل از اینکه، این اختالفات روز دیگری رخ 
بر خواهد تافت و به سراغ تک تکشان خواهد رفت و قدرت پرستان و کسانی که دین را بیان قدرت 

  . می دانند، برای قبضه کردنش، از همین ها برای حذفشان بهره خواهند جست
  

به  ۵۷بهمن  ۱۱شب  تاریخ  ۱۱یا  ۱۰خمینی به پاریس تا پرواز انقالب درساعت  از آمدن آقای
از این جهت کارهای انتشاراتی و فرهنگی . تهران، تمام امور در جهت پیشبرد انقالب متمرکز شده بود

بدین لحاظ  بعلت اوج گیری سریع وپیروزی انقالب، در . اتحادیه هم در خدمت انقالب قرار گرفت
تصمیم گیری شده  ۲۵ئت تحریریه مکتب مبارز بجز یکی دو مقاله که برای مکتب مباز شماره کادر هی

بود، چندان کاردیگری انجام  نگرفت و منهم که قرار بود همراه پرواز انقالب به تهران بروم، بر اثر 
عده  بهمن با ۱۳همان اختالفات موجود و بر خورد با آقای احمد خمینی، دو روز بعد، یعنی غروب 

ای از دوستان، از پاریس به تهران پرواز کردیم و از آن ببعد دیگر در امور اتحادیه هیچ دخالتی 
  .نداشتم

  
اتحادیه و سران آن و بویژه دوستانی که عضو و یا سمپات نهضت آزادی بودند، درمرحله اول، کوشش 

بهمین علت وقتی آقای . تندداشتند که امور را در کنترل خود داشته باشند و آن را حق خود می دانس
خمینی به پاریس آمد و در منزل آقای احمد غضنفرپور که آقای بنی صدر با اجازه آقای غضنفرپور و 
همسرش سودابه سدیفی برای اسکان موقت آقا در نظر گرفته بود و یکی دو بلوک آنطرف منزل آقای 

هیئتی از همه : اده پیشنهاد میکنندبنی صدر قرار داشت، وارد شد، دوستان بنی صدر به آقای قطب ز
تشکیل شود، تا به رتق و فتق امور جاری بپردازد، قطب زاده از انجام آن طفره میرود و روزیکه آقای 
خمینی از آن منزل به نوفلوشاتو، باغ ییالقی آقای مهدی عسکری و خانمش نقل مکان کرد، مسئولین 

چون این مسائل را . گماردند...امور نگهبانی، تدارکاتی واتحادیه، بچه های اتحادیه را چند روز اول به 
گزارش کرده ام، از ذکر آن در اینجا خود " پاریس و تحول انقالب از آزادی به استبداد " در کتاب 

  )۹۶. (   داری می کنم
     

  بعد از پیروزی انقالب
  

تا اینکه . فعالیت شد جمع ما در تهران در کادر مرکز تحقیقات و روزنامه انقالب اسالمی مشغول
نظر به اینکه سیر وقایع آن . سرانجام آقای بنی صدر به ریاست جمهوری اسالمی ایران برگزیده شد

، گروگان گیری و  ۱- پاریس وتحول انقالب از آزادی به استبداد : دوران را در سه جلد کتاب
 ۱۳۶۰ط یا کودتای خرداد ، تقابل دو خ ۲ - جانشینان انقالب تحول انقالب از آزادی به استبداد 



۲۷۲ 
برشته تحریر در آورده ام، در اینجا از ذکر آن ها خودداری "  ۳ - تحول انقالب از آزادی به استبداد 

  . می شود
  

به آلمان سفرکردم و هر بار در بعضی از  ۵۹و  ۵۸اما  زمانی که در تهران مشغول بودم، در سال 
در جمع دوستان اتحادیه برای سخنرانی، بحث و ...وشهرها از جمله فرانکفورت، کیل، برلین، هانور 

اکنون جو بکلی تغییر کرده بود و . گفتگو و دیدار با آن ها، شرکت کرده به سئوالهای آن ها پاسخ دادم
نهضت آزادی هم که روزی اتحادیه را از آِن�ِ خود می . حزب اللهی ها بیشر بر انجمن ها غلبه داشتند

مسئله روشن بود چون نهضت آزادی و دولت موقت به  نخست . نداشتدانست، چندان نفوذی در آن 
ولی بنی صدر در . وزیری مرحوم بازرگان سقوط کرده و امور یکسره از دست آنان خارج شده بود

در صد رأی ملت ایران به ریاست جمهوری انتخاب شد،  ۷۵اوج فعالیت بود که سرانجام با بیش از 
داشت گرچه در اقلیت بودند وبا حمایتهائی هم که روحانیت و حزب هنوز در بین اتحادیه دوستانی 

گاه به خم و  جمهوری اسالمی از حزب اللهی ها می کردند، از یکطرف و نداشتن افراد اس وقص دار آ
  .چم اتحادیه از طرف دیگر، توان مقابله را از آن ها سلب کرده بودند

  
ها شرکت می کردم، هم به دلیل دوستی و سابقه کار با این وجود وقتی در این دو سفر در جمع انجمن 

و اشرافی که بر امور اتحادیه داشتم و همه را از نزدیک می شناختم و هم آشنائی به ترمهای اسالمی، 
فقهی، قرآنی و امور سیاسی داشتم و از طرفی مسئول پرتیراژ ترین روزنامه کشور بودم، در مقابل 

شد بر خورد کرد و لذا توان بحث و مقابله نداشتند و کوتاه می حرف های درست هنوز با چماق نمی 
ولی  حاال بر خالف گذشته، مستقیم در باره آقای بنی صدر و فعالیتش مورد سئوال و جواب . آمدند

که برای شرکت در جشن انقالب  ۵۹بویژه در سفر دوم به آلمان، در اوایل اسفند . قرار گرفته بودم
به الجزیره سفر کرده بودم، در باز گشت از الجزایر، در چند شهر و از جمله  )سازمان پلیساریو(صحرا

در برلین، جلسه ای خصوصی متشکل از اعضاء انجمن که من همگی آن ها . در برلین سخنرانی داشتم
را به خوبی می شناختم و از دوستان خود من بودند، بمنظور پاسخگوئی به سئوالهایشان، در منزل 

  .وه چی، تشکیل دادندآقای محمد می
  
جلسه فوق در حقیقت از صورت سئوال و جواب خارج شده بود وبرای محاکمه، مرا فراخوانده  

بودند که در پایان جلسه، خود آنان از نوع کار وبرخورد شان که جنبه محاکمه داشت، از چهره شان 
گاه شده بود که چه سالی بعد از پیروز ۶-۷پیدا بود که شرمنده هستند و یکی از آنان  که   ی انقالب آ

رژیمی بر کشور حاکم گشته است، بعد از آزاد شدنم از محبس والیت فقیه، به دیدنم آمد و شب را هم 
از آن جلسه بازجوئی من در : چون دوستی سابق باز گشته بود، به شوخی به او گفتم. پیش ما ما ند

هفت سالی بعد از آزادی از زندان در . کنحاال دیگه ول : برلین یادت می آید؟  لبخندی زد و گفت
به دالیلی که جای بحث آن اینجا نیست تصمیم به مهاجرت گرفتم و در لندن  ۱۳۷۱سال اواسط سال 

بعد از آموزش نسبی زبان و فراهم شدن مقدمات کار و حرفه، دردانشگاه گیز کالج لندن . ساکن شدم



۲۷۳ 
شرکت کردم و آن را در  X-Ray Science and Technology دوره فوق لیسانس را در رشته 

  )۹۴پیوست سند شماره . ( با موفقیت به پایان بردم ۱۹۹۵نوامبر 
  

   ۶۰سرنوشت اتحادیه بعد از خرداد 
  

اتحادیه که سازمانی بطور نسبی دموکراتیک بود و هدفش را دفاع از آزادی و حقوق از دست رفته 
ساس ارزشهای جهانشمول و واالی اسالم قرار داده ملتهای مسلمان و بویژه ملت مسلمان ایران بر ا

. دربست بصورت سازمانی در خدمت والیت مطلقه فقیه در آمد ۶۰بود، بعد از کودتای خرداد سال 
  :اعضای باقیمانده آن در اروپا  ابتدا دو دسته شدند

ی و غیر مالی کسانی که قدرت سازمانی را در اختیار داشتند و مستقیم و غیر مستقیم از حمایت مال 
جمهوری اسالمی ایران برخوردار بودند، با چوب و چماق دفاع از قدرت مطلقه فقیه را بعهده گرفتند 
و در این راه کسانی هم که دین را بیان قدرت میدانستند با آنها هم آواز شده و اقلیتی که بر پیمان خود 

این عده بیرون رانده . ن خود بیرون راندندبر آزادی و احقاق حقوق مردم وفا دار مانده بودند را از درو
شده، دور هم جمع شده و مجامع اسالمی را پایه گذاری کرده و فعالیتهای آزادیخواهانه خود را تحت 

  .سازمان دهی و ادامه دادند" مجامع اسالمی" نام 
  

ود، در  دسته ای که دفترو دستک اتحادیه را در اختیار داشت و با جمهوری اسالمی نیز همآهنگ ب
، دست به کودتا زده، اسناد ومدارک اتحادیه را مصادره کرده و ۱۳۶۰نشست هفدهم اتحادیه در آبان 

در اختیار خود گرفته و از دسترس دوستان دیگر خود خارج کردند تا بعد از آن با فراغ بال هر نوع 
بخواهند اتحادیه را  برداشت و یا قضاوتی که به نفع آنها و در صالح کارشان است ویا هر نوعی که

غافل از اینکه در گوشه و کنار هنوز اسناد و مدارکی در . معرفی بکنند، برایشان امکان پذیر باشد
  .دست دیگران باقی مانده است که می تواند حقایقی را برای دیگران و نسلهای آینده روشن کند

د و محلی برای تغذیه مادی و اتحادیه بعد از آن، از سازمانی فعال بصورت سازمانی منفعل در آم 
  .شخصیت سازی بعضیها باقی ماند
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۲۷٥ 

  فصل هفدهم
  

  انتشارات و امور فرهنگی 
  

چنان به نظر می رسد که شرح فعالیت این دوران و یا تاریخچه ای تحلیلی تاریخی از اتحادیه 
ارشی از وضعیت انتشاراتی و فرهنگی آن و کارهائی انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا، بدون گز

که در زمینه پیشبرد رشد معلومات دینی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی کرده است، عقیم و نارسا 
بنا . خواهد بود و یا حد اقل، حق زحماتی که در این سازمان کشیده شده است، ادا نگردیده است

گزارش این مهم یا  حد بمنظور . م پرداخته خواهد شدبراین در این فصل، هر چند مختصر به این مه
  :از امور فوق، الزم است که به اقل شرح مختصری

  
  فعالیتهای انتشاراتی و فرهنگی برونی، -الف
  فعالیتها و انتشارات درونی اتحادیه، - ب
  .   سیر تحول فرهنگی و فکری اعضاء و هوا دران  اتحادیه پرداخته گردد - ج
  

  ی انتشاراتی و فرهنگی برونیفعالیتها -الف 
  

منظوراز فعالیتهای انتشاراتی و فرهنگی برونی اتحادیه، مجموعه کارها و اعمالی مد نظر است که به 
به سازمانهای خارج از خود یاری ...فکری، انتشاراتی، توزیع،و نحوی از انحاء، اتحادیه در کار

ش می آید و یا گزارش می شود، آن چیزی الزم به یاد آوری است که آنچه در این بخ. رسانده است
است که در طول  ده سال که اینجانب بعنوان عضوی از اعضای اتحادیه در چهار چوبش فعالیت 

بلکه . داشتم و دیده ام،  نظر شخصی من است و بدان معنی نیست که این است و جز این نیست
  . آن ها قرار نگرفته اماموری بوده اند که از دید من پنهان بوده و یا من در جریان 

اتحادیه به تمام نشریاتی که بوسیله مسلمانها در خارج از کشور منتشر شده : حق است که بگویم
اهم انتشاراتی که در اروپا وجود داشت، . است، در کار توزیع و سایر امور، بدانها یاری رسانده است

  :عبارتند از
  .دی، ابوذر، و کتب متفرقهانتشارات مصدق، مدرس، دوازدهم محرم، نهضت آزا

  



۲۷٦ 
جلد آن سخنرانیها و مکتوبات دکتر  ۸جلد کتاب منتشر کرد که  ۱۴تا انقالب  -انتشارات مصدق

مصدق و مابقی دوزخیان روی زمین، دو جلد موازنه منفی از حسین کی استوان، افضل الجهاد از عمر 
  .اوزگان است

ه با هم بودند راه اندازی شد و بعد از جدائی این انتشارات بوسیله جبهه ملی سوم و زمانی که هم
  .نهضت آزادی خارج از کشور، از جبهه ملی سوم، بوسیله جبهه ملی سوم ادامه پیدا کرد

  
دفاعیات بازرگان، موقعیت ایران و نقش مدرÄس از : چهار جلد کتاب بنامهای - انتشارات مدرÄس

، دو نامه  مشروح و مفصلی در و طلوع فجرابوالحسن بنی صدر، زور علیه عقیده از ابوالحسن بنی ص
خطاب به شاه و رژیمش .....و ۲۷/۱۱/۵۴صدر حاج سید جوادی است که در تاریخهای  از علی اصغر

  .نوشته و پخش شده است
  . این انتشارات در اختیار نهضت آزادی خارج از کشور بود

  
  :زوهتحت این نام چند کتاب و یا ج -خرداد ۱۵انتشارت دوازدهم محرم  
در . خمینی و جنبش که شامل خطبه ها و اعالمیه ها و نامه ها و فتاوی آقای خمینی است - ۱

که بقلم آقای " و نقش خمینی) خرداد ۱۵(محرم  ۱۲جای " صفحه بنام ۱۲این کتاب با مقدمه ای در 
  .منتشر شد۱۳۵۲بنی صدر است دربهمن  

صفحه،  ۶۴المی جاما حزب ملل اسالمی در جمعیتهای مؤتلفه اس: کتاب و یا جزوه دوم اسنادی از - ۲
و این دو کتاب، بوسیله آقای عبد الباقی آیت اللهی و محمد . انتشار پیدا کرد ۱۳۵۳در فروردین 

ترکمان وبا کمک آقای بنی صدر تهیه وطبع گردید و نظر به اینکه آقای ترکمان بعضی از جزواتی را 
تشر کند و آقایان بنی صدر و آیت اللهی موافق می خواست تحت نام  انتشارات دوازدهم محرم من

  .نبودند، رفت و تحت نام انتشارات ابوذر کار را ادامه داد
  صفحه ۱۱۷برنامه عمل در  - ۳
  جزوه آقا معلم و قلی و نوروز یک مجاهد - ۴
  

" مجاهد شهید"نطقها و مکتوبات و یادداشتهائی پیرامون " تحت این نام، کتابهای  - انتشارات ابوذر
و بعضی از جزوات مختلف " ، مکتوبات و سخنرانی های شیخ فضل الÆه نوری"ید حسن  مدرسس

  .صاحب اصلی آن هم آقای محمد ترکمان بود. گروه فرقان پخش گردید
  

کتاب شورش گری و ضد شورش گری، بعضی از جزوات :دست به انتشار -انتشارات نهضت آزادی
سازماندهی و تاکتیکها، اصول مخفی : ین از جملهسخنرانی دکتر شریعتی،  بعضی از کتب مجاهد

کاری، راز یک میلیون دالر، احتضار امپراطوری دالر، نهضت حسینی، راه انبیاء راه بشر، بعضی از 
  زد... جزوات مدافعات مجاهدین و

  .  این انتشارات عمدتاً بوسیله آقایان قطب زاده و دکتر یزدی و دوستانشان اداره می شد



۲۷۷ 
   

کتابهای متفرقه، کتاب، جزوات و یا روزنامه هائی است که در لبنان، نجف و یا جاهای منظور از 
دیگر طبع می گردید که بدست اتحادیه می رسید و در صورتیکه خیلی با مواضع اتحادیه مخالفت 

  .نداشت، اقدام به توزیع آن ها  می نمود
  

جبهه ملی سوم، چه آن زمان که همه با به ۱۳۵۷بهمن  ۱۲اتحادیه از بدو تأسیس تا پرواز انقالب در 
هم بودند وچه زمانی که به جبهه ملی سوم و نهضت آزادی تقسیم شدند، در اغلب امورشان بدانها 

  .یاری رساندند
خبرنامه جبهه ملی سوم و پیام مجاهد ارگان نهضت آزادی خارج از کشور، و کتب مختلفی که  

و آمریکا، بوسیله انجمنها ی اسالمی و اعضای اتحادیه پخش  بوسیله آنها تهیه می شد، عمدتًا در اروپا
اشتباه نشود، البته کسان دیگری هم بودند که درخارج از انجمنهای اسالمی به . و توزیع می گردید

ولی بار اصلی . جبهه ملی سوم و نهضت آزادی، در پخش و توزیع و یا امور دیگر کمک می کردند
  . بردوش اتحادیه بود

    

  الیتها و انتشارات خودِ اتحادیهفع - ب
  

اتحادیه از ابتدای تأسیس تا پیروزی انقالب دست به چندین و چند مجموعه انتشاراتی زده است که  
  :در هر یک از آنها هدف و یا اهداف ویژه ای را دنبال میکرد و عبارتند از

  
 .ارگان اتحادیه" اسالم مکتب مبارز" مجله فصلی  - ۱
 مجموعه کرامه - ۲
 نشریه - ۳
  عالمیه ها، بیانیه های موسمی بنام اتحادیها - ۴
 دفاعی -قدس، ارگان سیاسی - ۵
 سلسلۀ تحقیقات تاریخی قرن اخیر - ۶
 نشریه  داخلی - ۷
 انتشار کتب و نوار های دکتر شریعتی - ۸

        
  :اکنون توضیح مختصری از هر کدام، به ترتیبی که تقریباً منتشر شده اند، در زیرآورده می شود

  



۲۷۸ 

 ب مبارزمجله،  اسالم مکت -۱
 

مشهور شده است، ارگان اصلی "  مکتب مبارز" که به نام" اسالم مکتب مبارز" مجله فصلی،
ببعد با همآهنگی و بمنظور همکاری بیشتر  ۱۵یعنی از شماره  ۱۳۵۱اتحادیه بود و از تاریخ تابستان 

  :با انجمن آمریکا و کانادا، ارگان دو سازمان گردید و جلد آن بدین شکل در آمد
  
  سالم، مکتب مبارزنشریه اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا وا

  انجمن اسالمی دانشجویان در آمریکا و کانادا 
  

انجمن آمریکا،  ۲۳تا جائی که من مطلع هستم و از نشستها و جلسات مشاورین بر می آمد، تا شماره 
ببعد  ۲۳یه نداشت  و از شماره دخالت چندانی به جز گفتن بعضی از نظرات خود در کار این نشر

نفر، سه نفر از انجمن آمریکا و سه نفر هم از اتحادیه بر امور مکتب  ۶قرار شد که  هیئت تحریرۀ آن 
بعد از . اما کما کان در اروپا و بوسیله اتحادیه چاپ و منتشر می گردید. مبارز نظارت داشته باشند

ی که من اطالع دارم نام نویسندگانی که با نام توضیحات فوق، فهرست عناوین هر دفتر و تا جائ
  :  مستعار و یا بدون نام مستعارمطالب را تحریر کرده اند، خواهد آمد

  
:   صفحه شامل ۱۲انتشار پیدا کرد، با دو صفحۀ جلد آن ،  ۱۹۶۶در سپتامر  -۱مکتب مبارز شماره 

  ).اص، از هیئت تحریریه(علت مولود جدید در اروپا - 
  .ص ۳ای سید محمد بهشتی پیام آق  - 
  .ص ۳مذهب یا هر دو، از محمد تقی جعفری، دنباله دار  - اخالق یا  - 
  . ص است ۴اسالم چیست؟ اقتباس از کتاب دو مذهب، نوشته سید هادی خسرو شاهی   - 
  

مطالب مندرج در آن . ص منتشر شده است ۳۸و  در   ۱۳۴۵درزمستان  - ۲مکتب مبارز شماره 
  : عبارتند از

  ص، بعنوان سرمقاله۲وزه و عید فطر ر - 
وظایف اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا در برابر جوانان مسلمان، از سید محمد  - 

  .ص۱۵بهشتی 
  ص، ۱۸اقتصاد اسالمی دنباله دار، از دکتر یزدی،  - 
  .ص ۳کوششهای نسل جوان - 
  

  :  شرح زیر  منتشر شده است صفحه به  ۳۷و در   ۱۳۴۶در پائیز   -۳مکتب مبارز شماره  
   



۲۷۹ 
  .ص ۴مسئله ای بنام شکست سر مقاله  - 
  .ص۷استقالل فکری، از محمد مجتهد شبستری ایران، - 
  .ص ۲۱اقتصاد اسالمی بخش دوم، دکتر یزدی، - 
  .ص ۴کوششهای نسل جوان - 
  .نامه شرکت انتشار و آدرس دفتر اروپائی آن بمنظور درخواست لیست کتاب، ا ص - 
  

مطالب مندرج در آن . ص منتشر شده است ۴۰و  در  ۱۳۴۷در تابستان   - ۴ارز شماره  مکتب مب
  :عبارتند از

  .ص ۵انحطاط یک تمدّن سرمقاله از میم میم، - زوال یک امپراطوری - 
  .ص ۷کلیسا و استعمار از سید هادی خرو شاهی،  - 
  .ص۱۲اقتصاد اسالمی بخش سوم، دکتر یزدی، - 
  . ص۴نان در اریتیره،خالصه ای از وضع مسلما - 
  .ص ۱بدون تفسیر ، - 
  )کریم خداپناهی. ( ص ۲خ آلمان، - زنده بودن و زندگی کردن، از ک - 
  .ص ۳کوششهای نسل جوان، - 
  .ص۶استقالل فکری، محمد مجتهد شبستری ایران،  - 
  

  : مندرجات. ص  منتشر شده است  ۴۰و  در ۱۳۴۷درزمستان    -۵مکتب مبارز شماره   
  .ص  ۶آ، - سیاسی و مبارزات مذهبی سرمقاله، از نمبارزات  - 
  .ص ۲با افکار سید قطب آشنا شویم،  - 
  .ص   ۵استقالل فکری، محمد مجتهد شبستری هامبورگ،  - 
  .ص ۱ستون آزاد  - 
  .ص ۶مطبوعات در خدمت استعمار، سید مهدی صحرائیان  - 
  .ص ۳آفریدگار و آفریده،   - 
  .ص ۵کوششهای نسل جوان،  - 
  .ص۱۲دکتر یزدی،.] بخش چهارم است ن[ د اسالمی بخش سوم،اقتصا - 
  

  :   مندرجات.  ص  منتشر شده است  ۳۰و  در  ۱۳۴۸در تابستان     - ۶مکتب مبارز شماره 
  .ص  ۹آ،  - مبارزات سیاسی و مبارزات مذهبی سرمقاله، از ن - 
  .ص ۱آتش در مسجد اقصی،   - 
  .ص ۳ن، -م، از ابررسی دموکراسی از نظر بعضی مکاتب و اسال - 
  .ص ۱ستون آزاد  - 
  .ص   ۳اصالت و ارزش فقه اسالمی، محمد مجتهد شبستری هامبورگ،   - 



۲۸۰ 
  .ص ۷لومومبا، بزرگترین قهرمان آفریقا در قرن اخیر، سید مهدی صحرائیان   - 
  .ص ۲کوششهای نسل جوان،  - 
  .ص ۲، هامبورگ .]ی استمهدی طارمی سردان[ ط سردانی  –م : اسالم و سوء استفاده از مذهب،از- 
 .ص ۲اخبار  - 
 

  :ص، مندرجات ۴۰در ۱۳۴۸تاریخ انتشار،  پائیز   – ۷مکتب مبارز شماره  
  .ص ۱نامه آقای خمینی به اتحادیه،  - 
  . ص ۱۰ایدئولوژی انترناسیونالیستی اسالم دنباله دار، از علی حجتی کرمانی،  - 
  .ص ۲نشستند و گفتند و برخاستند، از ابیوردی،  - 
  .ص  ۴ستون آزاد، - 
  ).به احتمال زیاد از حسین باقر زاده است( ص  ۴انگلستان،   –ایران و اسرائیل، از ح  - 
  .ص ۴یادی از جالل آل احمد،  - 
  .ص ۲کوششهای نسل جوان،  - 
  .ص ۳یک مطالعه جدید در بارۀ الکلیسم در فرانسه، ترجمه از لوموندف   - 
  .ص ۷،  .]مهدی طارمی سردانی است[ ط سردانی  –م : اسالم و سوء استفاده از مذهب،از - 

  .ص ۲اخبار 
  .ص ۱دستخط نامه آقای خمینی به اتحادیه  - 
  
  :ص، مندرجات ۵۲، ۱۳۹۰تاریخ انتشار،  محرم   -۸مکتب مبارز شماره  
  .ص ۷.] ابوا لحسن بنی صدر ن[ موسوی  - از محرم تا محرم سرمقاله، از ا -
 .ص ۳۹.] هدی سردانی طارمی نم.[ ط. م. بیاد نهضت حسین از س -
 .ص۱شعر : حسین چنین سخن میگوید -
 . ص ۷شعر نو از ابوالفضل صلواتی، "  مسلمانی که باید بود"      "طوفان" -
  

ص،  ۹۵، ۴۹تاریخ انتشار تابستان .  هر دو شماره در یک مجلد – ۱۰و  ۹مکتب مبارز شماره 
  :مندرجات

  . ص ۸. باید از صادق طباطبائی باشد بدون اسم اما. یک خاطره از پانزده خرداد -
  .ص ۱۷، از علی حجتی کرمانی،   ۲ایدئولوژی  انترناسیونالیستی اسالم 

  .ص ۲برگی از تاریخ ، پاره ای از مکتوبات سید جمال الدین اسدآبادی،  -
 .ص ۱۳اهداف صهیونیسم در خاورمیانه  و اوضاع کشورهای عربی، تنظیم از کمیته فلسطین،  -
 .ص ۱۵ستار  - کتاب قیام کلنل محمد تقی خان پسیان، از مانتقاد بر   -
 .ص ۳پیام برتراندراسل به کنگره بین المجالس،  -
 .ص ۱۲کوششهای نسل جوان،   -



۲۸۱ 
 .ص ۵آنچه بیست و دو سال پیش در دیر یاسین گذشته است، ترجمه از کمیته فلسطین، -
 .ص ۳اخبار   -
  .ص ۱۲،   .]دی طارمی سردانی استمه[ سردانی  –م : اسالم و سوء استفاده از مذهب،از - 
  .ص۵نامۀ وارده   - 
  
  :ص، مندرجات ۶۸، ۴۹تاریخ انتشار پائیز   - ۱۱مکتب مبارز شماره  
  .ص۱پاسخ آقای خمینی به ششمین کنگره ساالنه اتحادیه،  -
 .ص۱هدف اتحادیه  -
 .ص ۲تولدی دیگر،  -
 .ص ۱۶ ، از علی حجتی کرمانی،   ۳ایدئولوژی  انترناسیونالیستی اسالم   -
 .ص ۶،  ۱۹۷۰نوامبر  ۲۳جبهه چاد ، نقل از اشپیگل  -
 .ص۱برگی از تاریخ  -
 .ص ۲ستون آزاد  -
 .ص۱۲علم و اسکوالستیک از دکتر علی شریعتی،  -
 .ص ۳گزینش شعر نو  -
 .ص ۲کوششهای نسل جوان،    -
 .ص ۱، ۱۹۶۷تا قبل از جنگ ژوئن  ۱۹۱۸نسبت جمعیت فلسطینی و یهود در فلسطین، از  -
 .ص ۳اخبار -
 .ص ۱در حاشیه یک خبر  -
 .ص ۲نامه سرگشاده اتحادیه، -

  .ص ۱۶،    .]مهدی طارمی سردانی است[ سردانی  –م : ،از۴اسالم و سوء استفاده از مذهب 
  

  :ص، مندرجات ۷۵،  ۱۳۵۰تاریخ انتشار بهار   –  ۱۲مکتب مبارز شماره  
  .ص ۲واقعیت ها و حقیقت ها ، هیئت تحریریه  -
 .ص ۲کاروان اسیران  شکست پیروزیا کارنامه -
 .ص ۵۱رنجنامه نسل ها، تحلیلی بر نهضت حسینی، از مهدی سردانی،  -
 .ص۵،  )نعمت میر زاده( آزرم . تبعیدی ربزه، شعر از م -
 .ص ۳برگی از تاریخ -
 .ص ۳اخبار و کوششهای نسل جوان،     -
 .ص ۴وضع مسلمین و حرکتهای اسالمی در انگلستان،  -
 .ص ۴حمله ای دیگر از غرب،  -
  
  :ص، مندرجات ۱۳۱،   ۱۳۵۰تاریخ انتشار  پائیز   –   ۱۳مکتب مبارز شماره   



۲۸۲ 
  .ص ۳پیام نشست هفتم اتحادیه به آقای خمینی،  -
 .ص ۵۰.]  ابوا لحسن بنی صدر ن[ موسوی  -از بعثت تا بعثت  بعثت دائمی، از ا  -
 .ص ۵رهرو، . اخبار شعر، از م -
 .ص ۱۷.] حسین باقرزاده است ن. ز. ب[ انگلستان . ز. ما و جنبشهای جهانی، از ب -
 .ص ۱۳برگی از تاریخ شاهنشاهی، -
 .ص ۴کوششهای نسل جوان،     -
 .ص ۲اخبار  -
 .ص ۴تقویم جنگ،  -
این مقاله از واحد آخن است، تهیه کننده صادق . اسالم و ایران، مقاله ای از یک واحد اتحادیه -

 .ص ۲۷طباطبائی است، 
 .ص ۶به هفتمین نشست اتحادیه، پیام جمعی از طالب ایرانی مقیم نجف  -
  

  :ص،  ، مندرجات ۱۰۴،  ۱۳۵۰تاریخ انتشار زمستان  – ۱۴مکتب مبارز شماره  
  .ص ۲صراط مستقیم،  -
 .ص ۲۰.]   ابوا لحسن بنی صدر ن[ موسوی  -در جستجوی چهارچوبی برای اندیشه و عمل، از ا -
 .ص ۴زندۀ بیدار، :بیگانه دژ، شعر از -
 .ص ۲۱.]  حسین باقرزاده است ن. ز. ب[ انگلستان . ز. ب: از، ۲ما و جنبشهای جهانی  -
 .ص ۲برگی از تاریخ اقبال -
 .ص.۲اخبار  -
 .ص ۲، .آ.پ:، ترجمه از...ابو علی ایاد مبارزه با سازش و میانجیگری -
این مقاله از واحد آخن و تهیه کننده صادق . ، مقاله ای از یک واحد اتحادیه۲اسالم و ایران  -

 .ص ۳۷طباطبائی است،  
 .ص ۲رهرو،. م: تقیه برای تقیه شعر از -
 .ص ۱۳دکتر علی شریعتی، : اگزیستانسیالیسم از -
 

  :ص، مندرجات ۱۳۵،   ۱۳۵۱تاریخ انتشار  پائیز  – ۱۵مکتب مبارز شماره   
 .ارگان دو سازمان، ا ص"اسالم مکتب مبارز"یدالÆه مع الجماعة   -
 .ص ۶حمید بهشتی، : زاستقرار عدالت، سرمقاله ا –جلوه ای از ایمان  -
 .ص ۱۰توبه،  -
 .ص ۳هیاهوی آشتی ملی چاد، -
 .ص ۶مسلمین در آفریقای جنوبی،       -
این مقاله از واحد آخن و تهیه کننده صادق . ، مقاله ای از یک واحد اتحادیه۳اسالم و ایران   -

 .ص ۲۹طباطبائی است،   



۲۸۳ 
 .ص ۳۱حرکت های اسالمی در ایران معاصر،  -
 .ص ۳رهرو، .م: نماز صبح شعر از -
 .ص ۷اخبار و تصویر جنایات صهیونیستها،،  -
 .ص ۵توطئه ای خونین،  -
 .ص ۹برگی از تاریخ ترور تبعید و اعدام مدرÄس،  -
 .ص ۱۱کوششهای نسل جوان،   -
 .ص۱۳پیام  ها،  -
 .ص ۱بدون تفسیر حدود یک هزار روزنامه یهودی در سراسر جهان،  -
  

  :ص، مندرجات ۱۲۶،    ۱۳۵۲هار تاریخ انتشار   ب – ۱۶مکتب مبارز شماره  
  .ص ۳سرمقاله ،  -
 .ص ۸رنجنامۀ سرگشاده به حضور حجج اسالم و علماء و مراجع تقلید،  -
 .ص ۳۱.]    ابوا لحسن بنی صدر ن[ موسوی  -ا: روش شناخت بر پایه توحید از -
 .ص ۲زنده بیدار،: باز گشت از شعر -
 .ص ۲۸شریعتی در تهران، انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، سخنرانی دکتر علی   -
 .ص ۷هنر نه برای هنر که برای مردم،  -
 .ص ۵فلسفۀ اسالمی و غرب، نوشته عبد الرحمن بدوی، ترجمۀ زندۀ بیدار، -
 .ص ۱۴سلطۀ خارجی و استقالل،  -
 .ص ۹، .]صادق قطب زاده ن[ ق -طرح سیاست همآهنگ نفت در خلیج فارس، ترجمه از ص -
 .ص ۳ند، فلسطین اشغال شده، ترجمه از لومو -
 .ص ۶ب،  - ق: مصاحبه با یک زندانی سیاسی در اسرائیل، ترجمه از -
 .ص ۲جنبش آزادیبخش تایلند،  -
 .ص ۵پیام آقای خمینی به علما، وعاظ و ملت شریف ایران،  -
 .ص ۳برگی از تاریخ،  -
  

ص،  ۱۷۲، ۱۳۵۲تاریخ انتشار پائیز  –هر دو شماره در یک مجلد ۱۷- ۱۸مکتب مبارز شماره  
  :مندرجات

  .ص ۱۴در جستجوی شکست ها و برق پیروزی که زد، از ابولحسن بنی صدر، : سرمقاله -
 .ص ۹جنگ رمضان،  -
 .ص ۷، ۱۹۷۳اکتبر ۲۱راهی دیگر باید رفت، ترجمه مصاحبه قذافی با اریک رولو، لوموند  -
 ۴۴مخروط جامعه شناسی فرهنگی، سخنرانی دکتر علی شریعتی در دانشکده فنی نفت آبادان،  -

 .ص
 .ص ۳رهرو،: ندان شعر ازیخب -



۲۸٤ 
 .ص  ۳۵خانواده اسالمی دنباله دار، واحد پیشآهنگ، از ابولحسن بنی صدر،  -
 .ص۲چگونه می چاپند و چگونه خرج می کنند،  -
 .ص ۲۶برگی از تاریخ، طرح اجرای قتل ناصر الدین شاه،  -
 .ص ۱۱نظرات و انتقادات خوانندگان بر شماره های اخیر مکتب مبارز،  -
 .ص۱۹یامها،گزارشها و پ -
  

  :ص، مندرجات ۱۱۲،  ۱۳۵۳تاریخ انتشار   بهار   –  ۱۹مکتب مبارز شماره 
  . ص  ۲۰سرمقاله، بعثت فرهنگی، از ابولحسن بنی صدر،   -
 .ص ۱۵نگاهی بتاریخ فردا، سخنرانی دکتر علی شریعتی درحسینیه ارشاد،  -
 .ص ۱۱در فیلیپین چه می گذرد، از یک واحد اتحادیه، -
 .ص  ۳۶،جامعه شناسی زناشوئی ، از ابولحسن بنی صدر،  ۲ی خانواده اسالم -
 .ص ۹اطالعاتی در بارۀ تعلیمات ابتدائی، متوسطه عالی و فّنی، از یک واحد اتحادیه،  -
 .ص ۵نظرات و انتقادات خوانندگان،  -
 .ص ۶برگی از تاریخ، از خاطرات سید جمال الدین،  -
 .ص ۳استعمار را بشناسیم،  -
 .ص ۷از جهان اسالم،  -
  

  :ص، مندرجات ۱۳۶،   ۱۳۵۳تاریخ انتشار زمستان   – ۲۰مکتب مبارز شماره  
  .ص ۶فرمان تاریخی تحریم حزب رستاخیز،  -
داده های آن را دکتر ناصر تکمیل همایون آماده کرده و . ص ۲۹روابط همه جانبۀ ایران و اسرائیل،  -

 .آقای بنی صدر آنرا بصورت مقاله در آورده است
 .ص ۱۳، تفسیر سورۀ محمد -
 .ص ۴پیام مادر ایرانی به مادر فلسطینی شعر،: از یک مادر ایرانی -
تار عنکبوتی روابط شخصی دولت، از ابولحسن  - ،جامعه شناسی خانواده، خانواده و دولت، ا   -

 .ص  ۲۵بنی صدر،   
 .ص ۹خلقت انسان در قرآن،  -
 .ص ۲۳س ، سر سید احمد خان  - ع: برگی از تاریخ از  -
 .ص ۱۵سلطه، مکانیسم نظام  -
 .ص ۳شهادت روحانی مجاهد آیت الÆه غفاری -
 .ص ۹پیامها،  -
  

  :ص، مندرجات ۱۲۶،  ۱۳۵۵تاریخ انتشار  بهار   – ۲۱مکتب مبارز شماره  
  .ص ۴دسخط و پیام آقای خمینی به اتحادیه و انجمن آمریکا،  -



۲۸٥ 
 .ص ۱۹پیامها،  -
 .ص ۵پانزده خردا، -
گر پاپ و مارکس نبودند -  .ص ۹،!..آ
 .ص۳آریامهریسم،  اسالم، ضد -
 .ص ۹عاشورا، سنگر مجاهد پرور،  -
 .ص ۱۴انحراف تاریخ،  -
 .ص ۴تغییر مبدأ تاریخ،  -
 .ص ۹نماز، تسلیم انسانی عصیانگر،  -
 .ص  ۲۵خانواده اسالمی، وظایف  زناشوئی در تمرکز و تکاثر قدرت، از ابولحسن بنی صدر،    -
 .ص ۴طوفان، : زندانبان شعر، زندان  شهربانی از -
 .ص ۳شی از توطئه های رژیم نهضت اسالمی در منطقه، گزار  -
 .ص ۳در حاشیه آشتی ایران و عراق،   -
 .ص ۳مبارزات راستین روحانیت ایران،... و منهم من ینتظر -
 .ص ۲قتل یک روحانی،  -
 .ص ۷، !برگی از تاریخ چه باید کرد؟ -
 .ص ۴تصحیح نامه،  -
 

  :ص، مندرجات ۱۰۳ ،  ۱۳۵۶تاریخ انتشار بهار   – ۲۲مکتب مبارز شماره  
  .ص ۳دستخط و پیام آقای خمینی به اتحادیه،  -
 .ص ۶در ایران چه می گذرد؟   -
 .ص ۱۹جنبش انقالبی اسالمی و نظامهای ابولهبی،  -
 .ص ۱۶خانواده اسالمی، وظایف زناشوئی در تمرکزو تکاثر قدرت، از ابولحسن بنی صدر،  -
 .ص ۵شعریک قصه کوتاه از مولوی،  -
 .ص ۲۶اری، علی سربد: حرÐ، از -
 .ص ۵پرتوی از نهج البالغه، پیام آوران حق و عدل،  -
 .ص ۴برگی از تاریخ ان الÆه عزیز ذوانتقام، -
 .ص ۱۷پیامها ،   -
  

  :ص، مندرجات ۲۱۴، ۱۳۵۶تاریخ انتشار پائیز  –، ویژه شریعتی ۲۳مکتب مبارز شماره   
  .ص ۷سخنی با خواننده،  -
 .ص ۱۰استاد محمد تقی شریعتی ،  -
 .ص ۲۵دکتر حسن حبیبی، : از , یا حماسۀ اخالص, نه, حماسه -
 .ص۲۲احسان شریعتی، سخنرانی در لندن و پاریس، : تنهای ربذه و نۀ بزرگ، از -



۲۸٦ 
 .ص ۳۵تعهد و نه به ترس از آزادی تلفیق دو سخرانی دکتر حسن حبیبی،   -
 .ص ۱شفیعی کد کنی، : آن مزغ فریاد و آتش شعر از -
 .ص ۲۲در سوگ شریعتی ،  -
 .ص ۱۸سخنرانی  ابولحسن بنی صدر در لندن، در روش،  -
 .ص ۱۶در اخالق، سخنرانی  ابولحسن بنی صدر دردارمشتات،  -
 .ص ۲۳در علم، سخنرانی  ابولحسن بنی صدر در پاریس،  -
 .ص ۷که زادگان احمد قربانی زور شدند و شکستۀ زور، ... -
 .ص ۹باسم رب الناس ،  -
 ص ۱۱تالشهای نا فرجام،  -
    

  :ص، مندرجات ۱۵۰، ۱۳۵۷تاریخ انتشار بهار   – ۲۴ه  مکتب مبارز شمار
  .ص ۱۰سرمقاله،  -
اجتماعی ایران، سخنرانی یکی از برادران در جلسه بزرگداشت شریعتی در  - سیر جنبش سیاسی -

 .ص ۲۱ایتالیا،
 ص ۱۲مرثیه سخنرانی دکتر چمران بهنگام دفن شریعتی، -
 .ص ۱۲جنگ پنجم خاور میانه، -
 .ص ۲نسیم انقالب شعر،  -
 .ص ۱۸ررسی تاریخچه و عملکرد جنبش اخوان المسلمین، ب -
 .ص ۴۵عبدالکریم سروش، : نقدی و در آمدی بر روشهای شناخت عام، از -
 .ص ۷فاتقوا الÆه،  -
  .ص ۷سحاب، - الف: برگی از تاریخ ثور، رشید یک ثار شیعه،از -
   

  :، مندرجاتص ۱۴۰،  ۱۳۵۸تاریخ انتشار تابستان  –، شماره انفالب ۲۵مکتب مبارز شماره  
  .ص ۸نگرشی کوتاه به انقالب، سرمقاله،  -
 .ص ۲پاسخ به انتقادات،  -
 .ص ۵ساعد،: جمعۀ سرخ نه سیاه، از -
 .ص ۱۹صادق طباطبائی، : هجرت از ضد ارزشها به ارزشهای خدائی، از -
 .ص ۶سحاب، - الف: بازگشت به قرآن از -
 .ص ۱۸والعصر،  -
 .ص ۳۶نی صدر،  ابوالحسن ب: تجربه گرائی منطقی و اصول عام، از -
 .ص ۱۱ای علی، ای رسول آزادی،   -
 .ص ۳، ۱۳۳۱برگی از تاریخ، اسنادی از قیام سی تیر  -
 .ص ۱۴الف سحاب، : ، عمرو یک ثار دیگر شیعه از۲برگی از تاریخ ثور -
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  :ص، مندرجات ۱۴۲،  ۱۳۵۹تاریخ انتشار تابستان   – ۲۶مکتب مبارز شماره  
  .ص ۴یادداشت هیئت تحریره،  -
 .ص ۳ا خواننده، سخنی ب -
 . ص ۷۹بنا بگفته مسئولین اتحادیه از سید محمد خاتمی است، : پیش در آمد" والیت فقیه" -
 .ص ۲جمعبندی سمینارآموزشی اتحادیه، -
 .ص ۲۷در بارۀ استعمار،  -
 ..ص ۴خردادم، شعر،  ۱۵من  -
  .ص۲۱تول	ی و تبرÐی،  -
  

 مجموعه کرامه - ۲ 
  

در رابطه با حمایت از انقالب فلسطین و شناخت آن  مجموعه کرامه هماطور که از نامش پیداست،
  :دفتر به شرح زیر منتشر گردید ۷برای فارسی زبانان بوجود آمد و تحت این نام 

  
، ترجمه و ۱۳۴۹فروردین : استعمار صهیونیستی در فلسطین، تاریخ انتشار -  ۱مجموعه کرامه   

  .ص ۲۴انتشار بوسیله کمیته فلسطین، 
  

دفاع از فدائیان، نوشته ژاک منصور ورژس وکیل دادگستری الجزایر، تاریخ  – ۲مجموعه کرامه 
  ، ترجمه حسن حبیبی۱۳۴۹مهر ماه : انتشار

  
  ۱۳۴۹آذر : انقالب فلسطین و یهودیان، تاریخ انتشار – ۳مجموعه کرامه 

  .ص۳۹سازمان الفتح، ترجمه و انتشار کمیته فلسطین، :  نوشته 
  

،نوشته ژیلبر دنوایان، ترجمه ۱۳۵۰شهریور : ن می گوید، تاریخ انتشارالفتح سخ – ۴مجموعه کرامه  
  ص۲۰۵حسن حبیبی،  

  
  اعراب در اسرائیل - ۵مجموعه کرامه   

  
  .ص ۷۷، ۱۳۵۴خرداد ، ۱۵: جنبش آزادیبخش اریتیره، تاریخ انتشار - ۶مجموعه کرامه   

  



۲۸۸ 
  .ص ۱۰۶، ۱۳۵۴خرداد ،:  شارانقالب ظفار و تحوالت خلیج فارس، تاریخ انت  - ۷مجموعه کرامه   

  

 نشریه -۳
 

منتشر شده اند که آنچه نزد من موجود است و یا در ذهن دارم به قرار زیر "نشریه"جزواتی تحت نام 
  :است

  صفحه ۲۰محمد مجتهد شبستری،: جهاد در اسالم از - ۱
  محمد مجتهد شبستری: تفسیر مادی مذهب از - ۲
  صفحه ۲۷دکتر بهشتی، : از کدام مسلک؟ مسلک الهی یامسلک مادÄی - ۳
 دکتر بهشتی،   : مسأله پیامبری از - ۴
 صفحه ۱۲دکتر بهشتی،  : انسان و آینده از - ۵
  

  اعالمیه ها و بیانیه های موسمی  -۴
 

اطالعیه هائی در سطح وسیع و ... اسفند، و۲۹آذر،۱۶اتحادیه در ایام ویژه نظیر اعیاد، سوگواریها،
اعالمیه . هم مسائل حاد سیاسی در آنها مطرح می گردید، منتشر می کرد متناسب با آن روز، که غالبًا

و اطالعیه ها بوسیله انجمنها و اعضاء تهیه شده و در اختیار هئیت مدیره قرار داده می شد و یا اینکه 
عالوه برآن گاهی در رابطه با موضوع خاص دست به انتشار . خود هئیت مدیره آنرا تحریر می کرد

  .ده می زدنامه سرگشا
اتحادیه در بعضی اوقات، برای اینکه در تیررس ساواک قرار نگیرد، جزوات، اطالعیه و یا بیانیه 

  . های سیاسی بدون ذکر نام اتحادیه، توسط اتحادیه و یا انجمنها با نامهای دیگر نیز منتشر می کرد
  

  دفاعی -قدس، ارگان سیاسی -۵
  

سازمانهای مبارز آن، نشست پنجم، اتحادیه را موظف به بمنظور کمک و همدردی با مردم فلسطین و 
هنگامی که من برای اولین بار در نشست ششم شرکت . کرد" کمیته فلسطین"تشکیل کمیته ای بنام 

کردم، هیئت مدیره این کمیته را تشکیل داده بود و گزارش فعالیتهای این کمیته بوسیله مسئول آن 
  :فلسطین عبارت بود، از اهم فعالیتهای کمیته. قرائت گردید
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  .و آن را در اختیار مردم فلسطین قرار دادن...جمع آوری وجوه نقدی، داروئی، و -الف
برقراری تماس و ارتباط با سازمانهای دانشجوئی و غیر دانشجوئی فلسطینی و عرب بمنظور  - ب

  .ارز آنتبادل اطالعات، اجرای برنامه های مشترک به نفع مردم فلسطین و سازمانهای مب
توزیع کتب، انتشار اخبار و نشریات بمنظور شناختن و شناساندن مسائل گذشته و اوضاع   - ج

  . جاری آن
در قسمت اول بطرق مختلف، اتحادیه اقدام به جمع آوری وجوه نقدی و تحویل آن به نمایندگان 

در مواقع مناسب، عالوه بر اینکه . سازمان آزادیبخش فلسطین جهت رساندن آن به مردم فلسطین کرد
وجوه نقدی از مردم برای کمک به مردم فلسطین جمع آوری می شد، در غالب منازل اعضای 
اتحادیه، قلک هائی برای جمع آوری اعانه قرار داشت که تمام وجوه و همچنین داروهای جمع آوری 

ین تحویل داده شده و یا سایر لوازم ضروری از طریق اتحادیه به نمایندگان سازمان آزادیبخش فلسط
یکی از دفعات که چند تن دارو و لوازم پزشکی جمع آوری شده بود، اینجانب و آقای ابراهیم . می شد

  .درازگیسو در برلین شرقی آن را تحویل نماینده سازمان آزادیبخش فلسطین دادیم
ن در قسمت دوم، با غالب سازمانهای دانشجوئی و غیر دانشجوئی فلسطینی و عرب و نمایندگا

آقای سلیمان فرنجیه و دیگران " بâن"سازمان آزادیبخش فلسطین در برلین و در اتحادیه عرب در 
رابطه بر قرار گردیده و تبادل اطالعات بعمل می آمد و از آنچه در فلسطین می گذشت با خبر شده و 

توان پاسخ  با مشاوره با آنها، در زمینه هائی که امکان کمک وجود داشت به نیازهای آن ها در حد
  :و اما در مورد انتشارات. داده می شد

عالوه بر توزیع کتب مفید، در باره مسائل مختلف سر زمین فلسطین، اتحادیه به نشر دو سری نشریه 
گاهی : مختلف مجموعه کرامه و قدس اقدام  کرد که در فوق، مجموعه های کرامه که در نوع خود آ

  .دهنده بود، از نظرتان گذشت
گسترش فعالیتهای اتحادیه در زمینه های مختلف و بویژه سیاسی و دفاعی در رابطه با بموازات 

فلسطین و ایران، در نشست دهم اتحادیه، تصمیم به نشر روزنامه و یا مجله ای خبری که در آن اخبار 
ین ، گرفته شد و اول"قدس " و مسائل مبارزاتی و دفاعی آورده شود، زیر نظر کمیته فلسطین و  بنام 

که بدون " قدس  اخبار و تفاسیر سیاسی خاور میانه ترجمه از مطبوعات خارجی " شماره آن با تیتر 
  .  ، اتشار پیدا کرد۱۳۵۴تاریخ است، در بهار 

اتحادیه تبدیل " تبلیغی - سیاسی  –دفاعی " روزنامه و یا مجله خبری فوق در تحول خویش به ارگان
با مطالب متنوع در رابطه با ایران، فلسطین و خاورمیانه منشر  شماره ۲۱، ۱۳۵۷گردید و تا آذر ماه 

  . گردید که مجموعه آن نزد اینجانب موجود است
  

 ۳۱، ۱۳۵۷شهریور  ۳۱، تا ۱۳۵۶عالوه بر آن با اوج گیری انقالب ایران،  کمیته فلسطین، از اسفند  
آمده، را در سطح مختلف مبارزاتی مسائل  شماره فوق العاده قدس که در آنها اطالعیه ها، بیانیه ها و

  .نزد اینجانب موجود است۲۸و ۲۷، ۲۶، ۲۳وسیع پخش کرده است که مجموعه آن بجز شماره های 



۲۹۰ 
 ۲۹منتشر شد که اولی  ۵۶وآبان  ۵۶،شهریور۵۵به ترتیب، اردیبهشت  ۳و۲و۱ضمیمۀ قدس شماره 

 ۵۶بخش فلسطین،دومیمصاحبه با سخنگوی سازمان آزادی" تحلیلی از وقایع لبنان" صفحه و 
هانی الحسن،منیر شفیق، سرگرد کاید، : ، مصاحبه با"چند مصاحبه پیرامون وقایع لبنان" صفحه و 

صفحه، مجموعه ای است حاوی مطالب مربوط به اعتصاب  ۸۱مهندس جهاد و خالد الحسن، سومی 
  .غذای اتحادیه در پاریس

 

 سلسلۀ تحقیقات تاریخی قرن اخیر -۶
ی اتحادیه که مسائلی را تحقیق و برای عرضه آن در سمینار های تحقیقاتی اتحادیه انجمنها و اعضا

تهیه می کردند، پس از قرائت و بحث و بررسی آن بوسیله شرکت کنندگان در سمینارها، اگر 
تشخیص داده می شد که آن مطلب قابل ارائه بصورت جزوه و یا کتاب است، پس از حک و اصالح 

چهار . یله تهیه کنندگانش، اتحادیه اقدام به چاپ و انتشار عمومی آن می گرفتو یا تجدید نظر بوس
  :مجلد از سلسله فوق بشرح زیر به چاپ رسید

اولین مطلبی که درسمینارمطرح و سپس بصورت مستقل تحت نام سلسله تحقیقات   - ۱
آقای مهدی این مطلب را . بود" ریشه و روند تاریخی جنبش تنباکو:" تاریخی معاصربه چاپ رسید

به چاپ رسید و انتشار پیدا کرد و  ۵۲سردانی طارمی برای سمینارتهیه کرده بود و فکر کنم در سال 
 .صفحه است ۸۲کل مطلب 

است که آقای مهدی نواب از " مصدق و نهضت ملی ایران"مطلب دوم مقاله ای در مورد   - ۲
و بررسی قرار گرفت و سپس تصمیم انجمن هانور آنرا تهیه کرده بود و در سمینارقرائت و مورد بحث 

 .منتشر گردید ۵۳صفحه است در سال  ۱۷۹کتاب فوق که . به انتشار آن گرفته شد
که در حقیقت ترجمه فرمان آن حضرت به )" ع(منشور حکومت علی " سومین مطلب   - ۳

این اثر بوسیله آقای سردانی . مالک اشتر، هنگامی که به زمامداری مصر منصوب شد، می باشد
، بدون قرائت در سمینار، مستقیم چاپ و نشر پیدا ۵۳رمی ترجمه شده است و فکر کنم در اواخر طا

 .کرد
صادر کنندگان بیانیه اعالم تغییر " تحول ادعائی " چهارمین مطلب، بحثی است پیرامون   - ۴

برای طرح در سمینار اتحادیه تهیه کرده بودم و در  ۵۵مواضع ایدئولوژیک که اینجانب در سال 
توطئه یا تحول؟ از طرف " ، تحت نام ۵۶اما در تیر ماه . مینار فرصت قرائت و بحث پیدا نکردس

 .اتحادیه منتشر گردید
هر چهارمطلب فوق در چهار چوب همکاریهای مشترک، با نام هر دو سازمان اروپا و آمریکا منتشر 

  .شده است
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  نشریه  داخلی -۷
د نویسندگی و تبادل نظر بین اعضای واحدها و با به منظور، تقویت استعدا" نشریه داخلی" 

مقاله هائی که انتشار آن در سطح وسیع و عمومی کافی  . مسئولیت نویسنده آن و یا انجمن محلی بود
منتشر و فقط بین " نشریه داخلی" به نظر نمی رسید، ولی نکاتی برای گفتن در برداشت، تحت نام 

  :شماره، منشر شد ۸)  ۱۹۷۶یولی (  ۱۳۵۵تا سال . اعضای اتحادیه توزیع می شد
  .---- ، ۱شماره    - ۱
برداشت ما از حکومت اسالمی، طرح : ، سه مقاله در بارۀ حکومت اسالمی۲شماره    - ۲

انتشار  ۱۳۵۲این دفتر در مرداد ماه . حکومت اسالمی و خالصه مقاله ای پیرامون حکومت اسالمی
 .صفحه است ۵۳پیدا کرده و 

 ----- ، ۳شماره    - ۳
،  در دسامبر "میرزا تقی خان امیر کبیر" صفحه و بنام  ۲۲، مقاله ایست در   ۴شماره   - ۴

۱۹۷۳، 
ص، تاریخ  ۷، خالصه ای از خطوط کلی مسئولیتهای اقتصادی دولت اسالمی، ۵شماره  - ۵

 .  ۱۹۷۴مارس : انتشار
 .  ۱۹۷۴یونی : ص، تاریخ انتشار ۹" روش شناخت بر پایه توحید"، خالصه شده۶شماره   - ۶
  ، جنبش مشروطه۷شماره    - ۷
ص، تاریخ  ۱۳۵۳،۱۶سرطان  ۲۶، کودتای "رژیم دیکتاتوری در افغانستان"، ۸شماره    - ۸

 ) .۱۳۵۵سرطان (۱۹۷۶یونی  : انتشار
  

 انتشار کتب و نوارهائی از دکتر شریعتی -۸
سطح  ببعد، نوارهائی که از دکتر شریعتی به اتحادیه می رسید، آن ها را تکثیر و در ۱۳۵۱از سال 

جزوه و کتاب از دکتر  ۳۰، حدود ۵۷و از همان سال به بعد تا آبان ماه . نسبتًا خوبی پخش میکرد
البته در تکثیر جزوات و . آن ها را توزیع کرد... شریعتی را تکثیر و در سطح اروپا و آمریکا و

  . نتشر می گردیدکتابهای دکتر شریعتی با توافق انجمن اسالمی آمریکا و کانادا، باسم دو سازمان م
، بوسیله حسینیه ارشاد و با همکاری اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا ۵۷و  ۵۶در سال 

جلد در خارج از  ۹و انجمن اسالمی دانشجویان در آمریکا و کانادا، مجموعه آثار دکتر شریعتی، در 
  :کشور منتشر شد و در پشت جلد آنها آمده است

  
همکاری اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا و انجمن اسالمی  حسینیه ارشاد، با

  .دانشجویان در آمریکا و کانادا



۲۹۲ 
که تفسیر سوره " درسهائی از قرآن" عالوه بر آنچه در فوق توضیح داده شد، جزوات دیگری بنام 

یا  ۴ردید که فکر کنم  هائی ازقرآن بود و جزوه و یا نوار آن از ایران می رسید، بنام اتحادیه منتشر گ
  .جزوه از این نوع انتشار پیدا کرد ۵

دیاچه دو کوه، مولوی انسان متعهد، این خلدون : صفحه شامل ۱۴۰کتابی بنام یادی از یار و دیار، در 
  .پیشگام جامعه شناسی که بدون نام نویسنده چاپ شده، و از آقای دکتر حسن حبیبی است

 ۱۳۵۷نی صدر نیز تحت نام دو سازمان اروپا و آمریکا در خرداد آقای ب" اقتصاد توحیدی" کتاب  
  .انتشار پیدا کرد

  سیر تحول فکری و فرهنگی -ج
  

تجزیه و تحلیل سیر تحول فرهنگی و فکری اعضاء و هواداران اتحادیه، بدون نگرش به تحوالت 
که اینجانب  ۴۸سال  در این دوران و بویژه از. امکان پذیر نخواهد بود  ۱۳۶۰تا  ۳۰فکری سال های 

جهت ادامه تحصیل به آلمان سفر کردم و در آنجا یکی دو روز بعد در انجمن اسالمی کرفلد بفعالیت 
روشنفكران و سياسيون مذهبى و ملى مذهبى و دانشجويان مسلمان خارج از كشور زير  پرداختم،

اى از  ستقالل و آشنا به پارههاى چپ بودند و بدليل اعتقادات مذهبى و ا بمباران تبليغات شديد گروه
اى نسبت به ماركسيسم و كمونيسم و راه روش آنها كه توسط بعضى از  ها و انتقادات ريشه نارسايى

هاى  توانستند با نسخه ايدئولوگها و متفكرين احزاب چپ و ساير انديشمندان وارد شده بود، نمى
نداشتن برنامه تدوين شده و چگونگى  اما از طرف ديگر از. هاى چپ موافق باشند تدوين شده گروه

 .بردند رنج مى... هاى مختلف فلسفى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى و علم مبارزه در زمينه
گرچه انتشار دو كتاب مهم و پرارزش فلسفتنا و اقتصادنا كه توسط سيد محمد باقر صدر به عربى 

ترجمه و انتشار پيدا كرد، مواد و  برشته تحرير درآمد و به فارسى تحت نام فلسه ما و اقتصاد ما
مصالح زيادى در برابر حمله و هجوم كمونيستها در برداشت و پاسخگوى بعضى از اشكاالت و 

هاى تدوين شده نظير آنچه كه ماركسيستها داشتند  شد به آنها بعنوان نسخه ايرادات بود، اما نمى
  .نگريست

 
اليستى به نقد كشيده شده و با اقتصاد اسالمى كه نه در كتاب اقتصاد ما، اقتصاد ماركسيستى و كاپيت 

اقتصاد ماركسيستى است و نه كاپيتاليستى و راه سومى است به جنگ انداخته شده و در اين جدال 
 .اقتصاد اسالمى پيروز بدر آمده است

ت، در فلسفه ما نيز، فلسفه ماترياليستى نقد شده و با بيان حركت جوهرى كه مالصدرا مبتكر آن اس 
روشنفكران . آنرا با حركت ديالكتيكى به جدال انداخته و فلسفه اسالمى را بر آن غلبه داده است

مسلمان و ملى مذهبى و دانشجويان مسلمان كه بعضًا در اطراف جبهه ملى دوم و كنفدراسيون جهانى 
فته بود تا دانشجويان فعال و سپس از هم جدا شده بودند، هر كسى به دنبال كار درس و بحث خود ر



۲۹۳ 
ها،  مذهبى - ها و ملى  با جمع شدن بعضى از ملى ٤۷سرانجام با شرحى كه قبال� رفت در سال 

 خبرنامه جبهه ملى سوم با شعار استقرار حكومت ملى هدف جبهه ملى ايران است، انتشار پيدا كرد،
و سپس  ن بودشكل گرفت در شرف اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان در اروپا هم  ۱۳۴۴از سال 

 با انتشار پیام مجاهد که شرح آن گذشت، رسماً  نهضت آزادى خارج از كشور  ۵۱ سال  خرداد در
  .اعالن موجوديت كرد

  
دانشجویان مسلمان عمومًا و اتحادیه خصوصًا در شهرهای مختلف اروپا، از طریق ایراد و اشکال که 

می شد و اتهاماتی که به اسالم وارد می  به اسالم می گرفتند و سئوالهای زیادی که همه جا مطرح
به این علت توده دانشجوی مسلمان بدنبال کسی . کردند، در زیر فشار گروههای چپ رنج می بردند

می گشت که حد اقل قادر باشد در مقابل سئوالها و اتهاماتی که گروههای مختلف چپ به اسالم وارد 
روهها که سالیان دراز با ایدئولوژی چپ ممارست می کردند، در مقابل سران و ایدئولوگهای این گ

داشتند، بایستد و جواب منطقی و مستدلی برای آنها داشته باشد و این شعار االسالم یعلو وال یعلی 
  .علیه را تحقق عینی ببخشد

  
 ۴۹وارد اتحادیه و با کارهایش آشنا شدم، آقای دکتر بهشتی تا اواخر سال  ۴۸هنگامی که من در سال 

سال اول تأ سیس اتحادیه، کمک های زیادی بمنظور باال بردن سطح  ۴-۵ه ایران باز گشت، در که ب
فرهنگی و گسترش اتحادیه، مبذول داشته بود و بدین خاطر تا پیروزی انقالب دوستان و طرفدارانی 

  .در اتحادیه داشت –گرچه آشکارا بیان نمی کردند  - 
ه بجد مطرح بشود، کوشش می شد که حد اقل اعضای اتحادیه شریعتی در اتحادی تا قبل از اینکه دکتر

در انجمنها کم و زیاد قرآن قرائت و مورد بحث . کم و زیاد از محتوای قرآن اطالعاتی داشته باشند
عالوه براین کتابهای سید هادی خسرو شاهی، سید قطب، محمد قطب، شهید . قرار می گرفت

مطالعه و مورد بحث ... لÆه طالقانی، مهندس بازرگان ومطهری، شهید سید محمد باقر صدر، آیت ا
قرار میگرفت و گرچه هرکدام از آنها به پاره ای از شبهات و ایراداتی که به اسالم گرفته می شد پاسخ 
می داد، اما قادر نبود در برابر موج فزاینده گروههای چپ و حمالتی که به اسالم وارد می کردند، بجد 

  . پاسخگو باشد
  

به بعد كه سازمان مجاهدين خلق و بعضى از اشخاص و گروههاى ديگر  ۵۰ از سالهاىژه بوی
هاى مختلف فلسفى، اقتصادى،  هاى تدوين شده در زمينه کتابو بعضى از " علم مبارزه"مى،اسال

اى و با پذيرش خدا و يا آشتى دادن دين با علم مبارزه  اجتماعى را با تغييراتى جزئى و حاشيه
ها بيش از پيش در فشار گروههاى  را پذيرفته بودند، دانشجويان مسلمان و ملى مذهبى كمونيستها

اين هم مسلمانان و سازمانهاى مبارز اسالمى كه : شد چپ قرار گرفتند و مرتب از همه جهت گفته مى
چرا اند،  ها و جامعه بى طبقه سر تعظيم فرود آورده سرانجام در مقابل علم مبارزه و راه رهايى توده



۲۹٤ 
ها گردن بگذاريد و از  نبايد شما از آنها سرمشق گرفته و با علم مبارزه آشتى كنيد و به راه رهايى توده

  اين فلسفه ايستا راحت بشويد؟
  

در این زمان بعضی از کتابها و نوارهای سخنرانی دکتر شریعتی به اروپا آمد و مورد استقبال و مطالعه 
در بسیاری از جلسات انجمنها، نوار و یا کتب دکتر . رار گرفتجدی آن در بین دانشجویان مسلمان ق

در یک دوره ای یکی دو . شریعتی شنیده ویا قرائت و سپس روی آن بحث و گفتگو بعمل می آمد
حتی یادم هست که . ساله، مطالب مختلف شریعتی بوسیله کسانی که مطلع بودند، درس داده می شد

انور بعضی از مطالب شریعتی را مو بمو از حفظ داشت و آقای محسن کرباسفروشان از انجمن ه
گاهی اوقات در جلسات مختلف که نوبت برای بحث می گرفت، آنها را مثل ضبط صوت رله می 

نظر به اینکه افکار شریعتی در داخل کشور و در بین نسل جوان تشنه آزادی، عدالت و استقالل، . کرد
رفته بود، در خارج از کشور هم در ابتدا، چنین حالتی را در مقابل چپ، جوÐ زمان را در اختیار گ

برای دانشجویان مسلمان داشت و حتی تا پیروزی انقالب و بعد از آن هم در بین بسیاری ازجوانان در 
داخل و خارج از کشور این حالت را حفظ کرد و در برابر چپها و ایرادات و شبهاتی که به اسالم وارد 

  .گو بودمی شد، تا حدودی پاسخ
  
از حق نباید گذشت که مسائل و مطالب گوناگونی که دکتر شریعتی در مورد اسالم مطرح کرد، گرچه  

پاسخگوی بسیاری از شبهات و ایرادات به اسالم بود و اینکه گفته میشود او معلم انقالب بود، درست 
دن جوانان علیه زیرا مطالب مطروحه از جانب دکتر شریعتی تمام مواد الزم برای شوران. است

آثار و تحقيقات مرحوم دكتر شريعتى  . ایدئولوژی شاهنشاهی و رژیم استبدادی پهلوی را دربرداشت
كه بحق متحول كننده و بسيج كننده نسل جوان بر ضد دستگاه پهلوى بود، تمام مواد و مصالح قرآنى 

زبانى شيوا، ساده و قابل فهم و دينى و معصومين را در شوراندن جوانان عليه دستگاه ظلم و ستم، با 
كالم در دست مرحوم دكتر شريعتى مثل موم بود . توده جوان بكار گرفت و به نسل جوان انتقال داد

بحق بايد اذعان كرد كه در آن دوره، افكار . درمى آورد آن را خواست به راحتى كه به هر شكلى كه مى
نظرات و تحليلهايش . ا آكنده از افكار وى بودهاى دكتر شريعتى زمان را تسخير كرده و فض و انديشه

افكار و اذهان توده نسل جوان را اشغال كرده بود و بر نظرات ساير متفكرين و صاحبنظران در داخل 
بيشتر آثار سياسى و اجتماعى و دينى  .كشور غلبه داشت و همه را تحت الشعاع خود قرار داده بود

اما بعد از اينكه رژيم از پاى درآمد . ن عليه ظلم و ستم استمرحوم شريعتى در رابطه با بسيج جوانا
. هاى آن زاده شده بود چه بايد كرد و برنامه جانشين كدام است، مطلب چشمگيرى ندارد، گرچه جوانه

  .اما عمر پربركت وى كفاف نداد كه دنباله كار را ادامه دهد و آنرا به سرانجامى برساند
ور همه جانبه، چپها قادر نبودند که نقیصه های مطالب شریعتی را در داخل کشور بعلت وجود سانس

اما در خارج از کشور که چنین جوی وجود نداشت و دسترسی به مطالب دست اول و . عیان کنند
گوناگون در مورد مارکسیسم و شعبات مختلف آن برای همه وجود داشت، چپها عالوه بر اینکه می 

  :فهمیدند که



۲۹٥ 
تدوین شده  در كتاب امت و امامت وى كر اداره جامعه و كشور، عصاره تفكر وىبه لحاظ بينش و تف

 : نظر كهدر آنجا وی بر این  .است
 با اصل تغيير و  - بر خالف اين تقدس شورانگيزى كه اين كلمه دارد  - اصل حكومت دموكراسى " 

ر اساس يك پيشرفت انقالبى و رهبرى فكرى مغاير است و اگر در يك جامعه رهبرى سياسى ب
هاى پوسيده استوار است رهبرى  ايدئولوژى مشخص و بر شعار دگرگونى آراء و افكار منحط و سنت

  )۹۷"  (   تواند خود زاده آراء عوام و تعيين شده پسند عموم و برآمده از متن توده منحط باشد نمى
ش آراء واگذار كرد شود سرنوشت انقالب را به دست شمار گويد كه در يك انقالب نمى وى سپس مى 

و . ها نشده است اداره گردد ها برابر رأس بايد كشور و انقالب بدست يك گروه انقالبى تا زمانيكه رأى
 .كند در اين رابطه دموكراسى متعهد را پيشنهاد مى

دموكراسى متعهد، حكومت گروهى است كه بر اساس يك برنامه انقالبى مترقى كه افراد را، بينش " 
خواهد  زبان و فرهنگ مردم را، روابط اجتماعى و سطح زندگى مردم و شكل جامعه را مىافراد را، 

متعهد است، رهبرى متعهد است، كه جامعه  اين دموكراسى.... دگرگون كند و به بهترين شكلش براند
هاى جامعه بلكه بر اساس برنامه انقالبى خودش بطرف هدف غائى فكرى و  را نه بر اساس سنت

 ) ۹۸    "(ترقى برانداجتماعى م
 :دهد و براى روشنتر كردن ديدگاه خود چنين ادامه مى 
طوالنى بناى انقالبى جامعه " اين است كه پس از تز ديكتاتورى پرولتاريا براى دوران نسبتا"... 

پس از انقالبهاى ضد استعمارى و مترقى و ضد طبقاتى دنياى  - و بويژه  -جديد، در ربع قرن اخير 
، تز دموكراسى هدايت شده يا متعهد، حكومت يك حزبى به (وص آفريقا و آمريكاى التينبخص)سوم 

پیشنهاد شده در واندوگ و عمل شده درباره ) رهبرى انقالبى و حتى انتخاب مادام العمر رهبر انقالب 
 كه بيش از همه براى همه روشنفكران - ، بجاى ليبراليسم و دموكراسى آزاد غربى (سوكارنو و تيتو

انقالب را به  - رواج يافت به اين عنوان كه دمكراسى در عصر انقالب،  -ايده آلى شورانگيز بود 
كشاند و به اين عنوان كه  سقوط ناگهانى يا انحراف داخلى و احياى قانون جاهليت ضد انقالبى مى

ه درجه رهبرى سياسى بايد در طول دوران سازندگى انقالبى و استقالل قطعى و عميق ملت و نيل ب
گاهى و رشد سياسى جامعه در انحصار رهبرى انقالبى باقى بماند و از باال تعيين شود و راه بر  خودآ

اى بسته ماند و رهبرى متعهد فكرى و اجتماعى كه مكتب و نهضت را آغاز كرده  سياستمداران حرفه
وقتيكه  منشاء قدرت حكومت باشد تا وقتيكه عوامل مخرب و فسادانگيز ريشه كن شود و تا

خطرهاى داخلى اجتماعى از بين برود، مغز شويى بشود، روابط اجتماعى پاك گردد، مزاج جامعه 
سالم و نيرومند بشود و در برابر عوامل استضعاف فكرى داخلى و خطرات خارجى قدرت فكرى و 

مردم حق  ها به شماره رأسها برسد و در آنجا همه اجتماعى دفاعى پيدا بكند و تا وقتيكه شماره رأى
رأى و تشخيص رهبرى سياسى و اجتماعى خودشان را داشته باشند تا آن موقع بايد رهبرى معين و 
غير قابل تغيير و نوسان به ادامه رهبرى در نسلهاى بعد متعهد باشد و سرنوشت جامعه و آينده 

دموكراسى " اى برسد كه شايسته حكومت ها نسپارد تا جامعه به مرحله جامعه را به دموكراسى رأس
هاى مدرن امروز كه شماره  هاى منحط حتى در جامعه بشود زيرا اگر قبول كنيم كه در جامعه" ها رأى
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كشاند و  ها هستند و هر رأى گاه هزاران رأس را بدنبال خود مى ها بسيار كمتر از شماره رأس رأى

و كهنه و قبايلى و  بومى" هاى سنت"شود و مردم سرنوشت خود را به  رأيها بدينصورت ساخته مى
اگر قبول كنيم كه در اين مرحله خاص از زندگى اجتماعى . كنند دهند و تعيين مى جاهلى تشخيص مى

هاى بى قيد و شرط فردى، دشمن دموكراسى و آزادى  و دوران انقالب تاريخى دموكراسى و آزادى
حله واقعى دموكراسى واقعى انسان است، برعكس بايد قبول بكنيم كه براى رسيدن جامعه به  مر

اند و  اند و نهضت انقالبى و ايدئولوژيك را برپا كرده ها، گروهى كه جامعه جديد را آغاز نموده رأى
اند، بايد تا آنگاه كه جامعه در آن مرحله، شايستگى حكومت حقيقى  جامعه انسانى تازه را بنيان كرده
يدئولوژيك فرهنگ و ساختمان انقالبى ها را پيدا بكند و بناى ا دموكراسى يعنى دموكراسى رأى

اجتماع به انجام رسد و توده به رشد سياسى و فكرى مستقل برسد، بايد رهبرى مادى و معنوى 
سياسى و ايدئولوژيك جامعه را در دست خود نگاهدارند و به حوادث و تصادف نسپارند و در طى 

خته و پرورده و ناب شوند، رهبرى جامعه نسلهايى كه بايد در كوره انقالب آموزش پيگير ايدئولوژيك پ
را بر شيوه اصل رهبرى انقالبى، و نه حكومت دموكراتيك، بايد ادامه دهند، بدينگونه كه شخصيت و 

  )۹۹   "(مسئوليت قهرمان و بنيانگذار مكتب و نهضت انقالبى را در چند نسل ادامه دهند
 
 : گويد شته تحرير درآورده است، مىعلى راهنما كه زندگى نامه سياسى دكتر شريعتى را بر 
بر " دموكراسى هدايت شده"طبق استدالل شريعتى، در اين مرحله گذار انقالبى، بايد نظام سياسى " 

 )۱۰۰    ."(اين مفهوم تعبير مؤدبانه ديكتاتورى مصلح بود. جامعه حكومت كند
و  ان فقهى، بلكه با زبان انقالبىزباز نگاهى ديگر، اين نظريه همان تز واليت فقيه است، اما نه با  و

بود، به این مطلب که از زبان شریعتی " دیکتاتوری پرولتاریا "گروه های چپ که اساس و ایده آلشان 
گاه بودند، عالوه بر اینکه در خارج کامال� آشکار بود که مرحوم دکتر شریعتی   بیان و تئوریزه شده بود آ

المی خود را بر آن بنا نهاده ه و با تغییراتی ، ساختمان اسبعضی از ترمهای چپ و مارکسیسم را گرفت
: و بدین لحاظ، بعد از گذشت زمانی، مسائل مطروحه دکتر شریعتی پاسخگوی مسائلی بویژه است

نبود و چپها همچنان در .. روش شناخت، حکومت و نوع آن، تکلیف آزادی در حکومت، اقتصاد و
  . درابطه با مسائل فوق یکه تازی می کردن

  
مركزى براى نشر افكار و  ، بهبه بعد ۱۳٥۰اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان كم كم از سال  

نظرات متفكرين اسالمى در خارج از كشور درآمد و با برگزارى سمينارها و كنفرانسهاى فرهنگى، 
با  .كرد شد و غالب مطالب مهم آن سپس انتشار پيدا مى مطالب مختلف به بحث و بررسى گذارده مى

بعنوان مدرس به سمینا ر حکومت اسالمی  ۵۱وجودیکه آقای بنی صدر برای اولین بار در سال 
، روش اصول ضابطه و رابطه حكومت اسالمى و برنامه حكومت اسالمى :دعوت شد و بحثهای

 و شناسى خانواده جامعه ،بعثت دائمى و چهارچوبى براى انديشه و عمل شناخت بر پایه توحیدی،
در اتحادیه .. قدرت و وظايف زناشويى در تمركز و تكاثر ود پيش آهنگ، تارعنكبوتى خانواده، واح

  .مطرح شده و انتشار پیدا کرده بود



۲۹۷ 
برای بدست دادن مسائل فرهنگی آن دوران، اطالعیه مسئول فرهنگی اتحادیه برای کار تحقیقی در  

  :نکاتی  از مسائل آن دوران  را در بر دارد ۱۳۵۴سال 
  
  .خواهران و برادران عزیز    درودهای گرم ما را بپذیرید" 

خوشحالیم بعرض شما برسانیم اولین جلسه گروه تحقیق در کنار سمینار تشکیل و نکات زیر را 
  .جهت شروع کار مشترک خود و سایر عالقمندانیکه  مایل بهمکاری می باشند در نظر گرفت

  .اعضاء گروه تشیکیل گرددهر دو ماه یکبار سمیناری بمدت سه روز از  - ۱
برای . اولین مو ضوع مورد مطالعه را بحث و بررسی روشهای شناخت انتخاب نمود - ۲

 .اینکار شرایط زیر را منظور داشت
صفحه مطلب در مورد روش شناخت مورد ) سی(  ۳۰کلیه افراد مایل بشرکت بایستی حد اقل  -الف

  .ررسی و تحلیل نمایندنظر خود تهیه نموده و در این رابطه دو مثال را ب
در حدود سی صفحه و با تحلیل دو مثال در رد روشهای دیگر که موافق با نظرشان نیست  - ب

  .بنویسند
  .کتابهای زیر را تا تاریخ دومین سمینار گروه مطالعه کرده باشند - ج
  چهار مقاله فلسفی از مائو - ۱
  اصول مقدماتی فلسفه از ژرژ پلیستر - ۲
  خی از استالینماتریالیسم تاری - ۳
  دیالکتیک ترجمه حبیبی - ۴
  .روش شناخت بر پایه توحید - ۵

در اختیار مسئول فرهنگی قرار  ۵۴اسفند  ۱۵مارس برابر با  ۵مطالب خواسته شده بایستی تا تاریخ 
  .گیرند تا بتواند اقدام به دعوت اعضاء گروه جهت تشکیل دومین سمینار گروه بنماید

قمندان کار در گروه تحقیق دیر بدست ما رسیدند و لذا از آنان جهت شرکت متأسفانه نام بعضی از عال
  .در اولین جلسه این گروه دعوت بعمل نیامد

  
  ) ۹۵پیوست سند شماره   "    (موفقیت شما آرزوی ماست      مسئول امور داخلی و فرهنگی      

  
قیقی اتحادیه که شرح آن تح –به سمینارهای آموزشی  ۵۱با دعوت شدن آقای بنی صدر در سال 

اصول ضابطه و رابطه حكومت اسالمى و روش شناخت بر پایه توحید و " گذشت و طرح مسئله 
و سئوال و جواب کردن بچه ها با آقای بنی صدر، اوالÎ در خالل سمینار معلوم  برنامه حكومت اسالمى

در مکتب مبارز بچاپ رسیده موسوی ، آقای بنی صدر است که قبال� مقاله هائی از ایشان  - شد که آ
ثانیاً باشخصی آشنا شدند که توانائی و استعداد پاسخگوئی به گروه های مختلف چپ را دارد و . است

رابعًا  در زمینه شاخت، مدعی روش شناخت بر پایه . ثالثًا آماده شرکت در هر بحث آزادی است



۲۹۸ 
مت و اقتصاد اسالمی صاحب نظر رابعًا در زمینه حکو. توحید که همان اصول دین ماست می باشد

  .است
هنگامی که بچه ها با آقای بنی صدر آشنا شدند، احساس کردند که وی از عهده آن چیزی که آن ها 

این بود که مرتب از وی در شهرهای بزرگ اروپا، برای سخنرانی و .  می خواهند بر خواهد آمد
ها و بحثهای مطروحه خیلی مؤثر و که سخنرانی . شرکت در جلسات بحث آزاد دعوت بعمل می آمد

  :های در زمينهوی که . کار آمد بود
 
 روش شناخت بر پايه توحيد و توحيد و تضاد،: فلسفه و جهان بينى 
 بعثت دائمى و چهارچوبى براى انديشه و عمل،: حركت و انديشه 
 شناسى واحد پيش آهنگ، جامعه) شناسى خانواده  جامعه: رابطه با خانواده 
 يى، تارعنكبوتى خانواده، وظايف زناشويى در تمركز و تكاثر،زناشو 
  ...قدرت و زن در شاهنامه و 
 .اصول ضابطه و رابطه حكومت اسالمى و برنامه حكومت اسالمى: حكومت 
 .ايدئولوژى شاهشناهى، ايران بر لبه پرتگاه، نفت و سلطه: قدرت و رژيم پهلوى 
 .اقتصاد توحيدى: اقتصاد 
 .زور عليه عقيده: ان مجاهدينسازم در تحول 
 .كيش شخصيت و تعميم امامت: اجتماع و انسان 
موازنه عدمى، مدرس و استقالل، و انتشار نطقها و مكتوبات مصدق بعنوان سمبل : آزادى و استقالل 

 .طلبى و آزاديخواهى تز موازنه منفى استقالل
ا بحثى بود در رابطه با موانع داخلى كه تعميم امامت كه ابتد: با سازماندهى و موانع آن  در رابطه 

تر بصورت كتاب تعميم  داشت و سپس آن بحث بصورت كلى اتحاديه را از حركت و پيشرفت باز مى
 .امامت در آمد

هاى خبرنامه در رابطه با مسائل سياسى، اقتصادى،  وعالوه بر اينها، بسيارى از مقاالت و سرمقاله 
 .است مطرح شده... فرهنگى و اجتماعى و

با مطرح كردن اين بحثها و شركت در جلسات مختلف سخنرانى و سمينارها و پيشنهاد بحث آزاد در  
نقاط مختلف اروپا و در بين مجامع مختلف دانشجويان بمرور بر جو حاكم دانشجويى غلبه كرد و 

ى شبهات و ديدند وى در برابر تمام مخالفان ايستاده و پاسخگو توده دانشجويان مسلمان هم كه مى
اشكاالت آنهاست و بر خالف گذشته يك مسلمان است كه همه را به بحث آزاد و تبادل نظر فرا 

 .كردند خواند، شاد و خوشحال بودند و در برابر مخالفان احساس غرور و سربلندى مى مى
ه با وجود مطرح كردن همه اين مباحث و شكستن جو ضداسالم، بداليل زير، آن مباحث نفوذ و ريش 

 :الزم را در بين توده دانشجويى پيدا نكرد
 .تمام اين مباحث در فاصله زمانى چند ساله و در جمع هاى محدود در اروپا مطرح گرديد - 
 .تعداد محدود دانشجويان مسلمان و عالقمند به اينگونه مباحث در خارج از كشور - 
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 .هاى بعضى از معاندين و حسودان سمپاشى - 
كند اما در  صدر معموالÎ در سخنرانى مطالب را ساده و روشن بيان مى قاى بنىآ: شيوه نگارش - 

. دارد كند و از كار باز مى هاى خود را خسته مى برد كه غالبًا خواننده نگارش، قلم سختى بكار مى
يك . كرد اما وى كمتر به اين مطلب توجه مى. شد انتقادات زيادى در رابطه سختى مطالب ايشان مى

 : اى نوشته بود انندهبار خو
بسيار عميق و با ارزش بودند ولى افسوس كه قلم ( صدر موسوى يعنى آقای بنى. سلسله بحثهاى آ"  

مشگل و عبارات كمى نارسا داشت، بطوريكه گاهى دقايق زيادى را براى پيدا كردن معنى يك لغت 
  ".كرديم صرف مى

)  ۱۰۱( 
  .در برخوردها، چنین احساسی به افراد دست دادن فرا مردمی و یا فرا جمعی بودن ایشان و یا -
  ... و -
صدر در رابطه با استقالل و آزادى، حكومت  اى كه آقاى بنى گفتنى است كه تمام مباحث ريشه 

اسالمى و برنامه حكومت مطرح كرد نه تنها هيچ وجه مشتركى با واليت فقيه نداشت، بلكه در جهت 
امامت كه بيشتر در جهت آزادى و مردم ساالرى و زيست در بويژه كتاب تعميم . ضديت با آن بود

صدر همراه پرواز انقالب به تهران آمد، بعضى از كتابهاى وى قبال�  بعد از اينكه آقاى بنى. آزادى است
گيرى انقالب در ايران با نام و بى نام چاپ شده بود و با وجوديكه خود وى هنگام ورود  در دوران اوج

پرداخت، در  اى از مسائل مى و بحث آزاد را شروع كرد و همه روزه به توضيح پاره به تهران سخنرانى
اى و اساسى و تا رفت  آن جو طوفان زده، مردم غالباً بدنبال حل مسايل سياسى بودند تا مسايل ريشه

ت كه افكار و نظرات وى در بين توده مردم نفوذ پيدا بكند و ريشه بدواند با وارد شدن به صحنه رياس
جمهورى و حذف از رياست جمهورى يكباره كتابها، افكار و عقايد وى نيز بدليل جو شديد سانسور 

 .داد از صحنه حذف شد و كسى جرات مطرح كردن آن را بخود نمى
در آن فضاى خالى و جو شديد سانسور، تنها صداى باقيمانده، صداى آقاى خمينى و روحانيت بود  

يجاد شده در اطراف آقاى خمينى بعنوان رهبر شيعيان جهان و نايب كه با جذبه معنوى و قداست ا
امام زمان و سلطه وى بر كل دستگاه روحانيت، فضاى جامعه و زمان آماده پذيرش واليت فقيه و يا 

  .بهتر بگويم اسالم متمركز بر قدرت مسلط گرديد
  

  تجربه های اندوخته شده و ختم کالم
  

ن بار بود که در یک سازمان با سازمان دهی مشخص عضو شده و با به هنگام ورودم به آلمان، اولی
لذا به جز سطح معلومات مذهبی و سیاسی، همه چیز دیگر برایم تازگی . آنها به همکاری می پرداختم

در مجموع، . داشت و جالب بود و سعی میکردم که حد اکثر، از امکانات موجود بهره ببرم و برسانم



۳۰۰ 
جمن و اتحادیه بودم و تجربیاتی را که تا اندازه ای اندوختم به شرح زیر در این مدتی که عضو ان

  : فهرست می کنم
  . مکانیسم  درونی و برونی سازمان  - ۱
  . سیستمی که  تشکیالت بر آن پایه ریزی شده، تکمیل، پیشرفت و تداوم یافته بود - ۲
  .نوع روابط عمومی و جذب وصل افراد به یکدیگر در درون - ۳
  .اد با نفوذ درون و برون سازمان و روابطشان با یکدیگرافر - ۴
  . یاد گیری و سازمان دهی کردن متناسب با اهداف و تجربیات سازمان - ۵
  .یاد دادن و یادگیری و جذب کردن افراد جدید عالقمند - ۶
  .ایجاد رابطه با افراد و عالقمند کردنشان به اهداف خود و سازمان - ۷
  . اد جذب شده و عالقمندحفظ و نگهداری افر  - ۸
  .عجول و یکشبه منتظر نتیجه نبودن و با صبر وحوصله  و تداوم عمل کردن - ۹

  .با راستی و درستی عمل کردن و پیدا کردن جا و موقعیت خود در سازمان -۱۰
  ....و
  :و تمام اینها نسبی، زمانی حاصل می شود که 
تغییرات بوجود آمده در محیط اطرافش را انسان به تغییرات محیط اطرافش حساس باشد و  - الف 

  .به دقت مورد توجه قراردهد
نسبت به تغییرات بوجود آمده بی تفاوت نباشد و نگوید به من چه، من باید جا و مکان خود را   - ب 

  .حفظ کنم
تغییرات حاصل شده را مورد تجزیه و تحلیل و پرس و جو قرار دهد و حد اقل چرائی آن را برای  - ج

هیچگاه و از هیچکسی درمورد سئوال کردن و چرائی عمل انجام شده، نباید ترس به . شن کندخود رو
  .خود راه داد

نسبت به تغییرات حاصل شده موضع خود را مشخص کند که در این تغییرات در کجای صحنه  -ه 
  .قرار می گیرد

  .  افراط و تفریط نیفتادهیچ چیزی را نباید زیر سیبیلی رد کرد امÐا باید متوجه بود که براه  - و
در هر زمان نسبت به تغییرات بوجود آمده، به عمل مناسب دست بزند و من در حد استعداد و  -ز

  .توان خود بدون اینکه نکات فوق را فرمولبندی کرده باشم، بدانها عمل می کردم
فوق برایم  بویژه در این سالی که عضوی از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه بودم، اهم نکات اساسی

ملموس گشت و بخصوص این نکته برایم آشکار شد که اگر انسان غافل شود و به خود و شخصیتش 
باور نداشته باشد، آلت دست این و آن می شود و این نکته این زمان و آن زمان و این سازمان و یا آن 

می شوند که اگر دیدند سازمان نمی شناسد، زیرا در هر زمان و هر سازمانی، کسانی هستند و یا پیدا 
و یا احساس کردند که کس و یا کسانی بارکش هستند، بار خود را به دوش آنها می گذارند و نتیجه 

پیدا شدن دیکتاتوری و قدرت طلبی در . عمل آنان را به حساب رهبری و توانائی خود می گذارند
فهای خود تن به بار کشی می سازمانها و احزاب از جمله بخاطراین است که بعضی افراد به دلیل ضع



۳۰۱ 
اشتباه و یا کج فهمی نشود این نکته به معنای نفی همکاری و یا با جمع کارکردن و کار جمعی  . دهند

  .نیست
  

با وجود تمام نقاط ضعف و یا قدرت طلبیها که ما در درون : تذکر این نکته برای ادای حق بجا است
سازمانی بود نسبتًا مستقل و دموکراتیک و اگر کسانی و برون اتحادیه با آن روبرو بودیم، اتحادیه 

فکر و اندیشه ای داشتند، بطور نسبی میدان فعالیت برویشان باز بود و اگر به غیر از این می بود 
: در چندین مورد مهم، از جمله. عمال� بخشی از فعالیتهائی که سر انجام بخشید غیر ممکن می گشت

، سانسور خبرنامه ۲۴کنفدراسیون و مجاهدین، سرمقاله مکتب مبارز در مورد رفتن اتحادیه به درون 
مشاهده شد که چسان اعضای اتحادیه در مقابل آن ایستادگی کردند و مانع ... وآقای بنی صدر، و

در کارهای جمعی و یا سازمانی، این نکته . انحصار طلبی و تجزیه و یا متالشی شدن اتحادیه گردیدند
که همه اموربر وفق مراد یک شخص و یا اشخاصی نخواهد چرخید و براثر  را باید مد نظر داشت

اگر انسان آن حقی که برای خودش درجمع . وجود بعضی اختالفات هم نبایستی از جمع کناره گرفت
قائل است برای دیگران هم قائل باشد، استقالل هم نسبتاً در جمع وجود داشته باشد، امور دیگر قابل 

  . حل هستند
  
سان موفق، کسی است که به میزانی که از خود مایه می گذارد و آن هم از راه صحیح خودش، از ان 

آزاد، مستقل و دموکرات نگهداشتن سازمان و یا دسته و حزبی، بستگی تام . دیگران توقع داشته باشد
  . به چگونگی عملکرد همه اعضای آن سازمان دارد
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۳۰۳ 

  فصل  هیجدهم
  

  نگاه به اتحادیه بمثابه ملک شخصی 
  

بعد از پیروزی انقالب و بعد از حاکم شدن استبداد والیت فقیه، اشخاص و دسته های مختلف با 
بوجود آمدن زمینه خالی، به اتحادیه بمثابه ملک شخصی نگریسته و آن را معرفی کرده اند و دسته 

بهشتی، قطب زاده، حبیبی، بنی صدر : ردن صورت مسئله، نقش آقایاندیگر کوشیده اند که با پاک ک
و دکتر چمران را حذف  کنند و چنان وانمود کنند که نه خانی آمده و نه خانی رفته است و کسانی که 
هم حتی یکسال قبل از پیروزی انقالب عضو اتحادیه نبوده و یا خود آن دوران را درک نکرده، مطالبی 

لباس تاریخ، در مورد اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا نوشته که بخشی  و تحلیلهائی در
از آن ها با واقعیتهای غیر قابل تردید آن دوران، نمی خواند و این یکی از انگیزه هائی است که مرا 

دست به  نگارش ) محمد جعفری(واداشت با کمک اسناد و مدارک به یادگار مانده نزد اینجانب 
اولی مطلبی است که در کتاب . بعد از این توضیح، به چند نمونه از آنها می پردازم. اب فوق بزنمکت
انجمنهای اسالمی دانشجویان ایرانی در " ، تحت عنوان "تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران"

  :آمده است " اروپا و آمریکا

  :نمونه اول
  
  :ا و آمریکاانجمنهای اسالمی دانشجویان ایرانی در اروپ"  

  
فکر ایجاد انجمنهای اسالمی در خارج از کشور، پس از باز گشت گروه چمران از مصر قوت گرفت، 

، فعاالن اولیه این سازمان، علی شریعتی، مصطفی چمران،صادق قطب زاده، محمد ۱۳۴۸در سال 
ر، حسن سپس صادق طباطبائی، ابو الحسن بنی صد. توسلی و پرویز امین، از نهضت آزادی بودند

در آمریکا، ابراهیم یزدی فعالترین عنصر سازماندهی انجمنهای . حبیبی و جمعی دیگر به آنها پیوستند
  .اسالمی دانشجویان ایرانی بود

انجمنهای اسالمی دانشجویان در فرانسه، آلمان، اتریش، و دیگر کشورهای اروپا  ۱۳۴۸از سال 
ق قطب زاده بود، با دیگر انجمنهای مشابه در این انجمنها، که رابط اصلی آنها صاد. تشکیل شد

انجمنهای اسالمی دانشجویان از . کشورهای خاورمیانه؛ لبنان، عراق، سوریه و مصر در ارتباط بودند



۳۰٤ 
نجف و ایران و محتمال� کشورهای دیگر اسالمی کمکهای مالی دریافت می کردند و پس از اتحاد با هم 

  .ایجاد کردند" دیه انجمنهای اسالمی  در اروپااتحا" در سطح اروپا سازمانی به نام 
در شماره . اتحادیه انجمنهای اسالمی، هر سه ماه یکبارنشریه ای به نام مکتب مبارز منتشر می کرد

: " هجری قمری داشت، گفته شده بود ۱۳۹۱این نشریه، که عنوان شماره مخصوص محرم و صفر  ۱۲
مقاالت اساسی آن بیشتر در زمینه ". الم استهدف نشریه شناخت و شناسائی چهرۀ واقعی اس

آیا اسالم خود یک نظام " اسالمشناسی، نیروهای اسالمی و طرق همآهنگی آنها، اتحاد اسالم و 
  .بود" است؟ 

در ایاالت متحده آمریکا، دکتر یزدی در سازماندهی و ادارۀ انجمنهای اسالمی دانشجویان آمریکا فعال 
تشاراتی تأسیس کرد و کتب و نشریات اسالمی را در سراسر آمریکا، وی در هوستون دفتر ان. بود

  .اروپا، کشورهای عرب و نبز ایران پخش می کرد
کتابهائی که اجازه چاپ و انتشار آنها در ایران داده نمی شد، در مرکز انتشارات  ۱۳۵۳از سال 

. انگلیسی برگردانده شدهوستون چاپ و انتشار می یافت؛ برخی از متون این گونه کتابها به زبان 
هزینه این عملیات . چند اثر شریعتی، بازرگان، طالقانی، در آن مرکز تجدید چاپ شد و انتشار یافت

  . را بیشتر بازاریان تهران تأمین می کردند
پیام مجاهد، بعنوان ارگان نهضت آزادی ایران در آمریکا اخبار مربوط به : ، نشریه۱۳۵۰از اواسط 

  )۱۰۲. "  ( ن اسالمی دانشجویان را در اروپا، با تیراژ وسیع منتشر می کردفعالیتهای انجم
    

نمی دانم آقای سرهنگ نجاتی اینهمه اطالعات نادرست، در مورد انجمنهای اسالمی دانشجویان 
را  از چه کسی اخذ کرده " اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا " ایرانی در اروپا یعنی

از کسانی . فته فوق چنین پیدا است که آن شخص باید یکی از اعضای نهضت آزادی باشداست ؟ از گ
بمنظور تصحیح . الÆه اعلم. که نام برده است احتماالÎ نبایستی کسی غیراز آقای دکتر یزدی بوده باشد

  :مطالب فوق توضیحاتی در زیر خواهد آمد
  
در . اطبائی از بنیانگذاران اتحادیه نبوده اندهیچیک از آقایان نامبرده فوق به جز آقای صادق طب - ۱

  .این رابطه در کتاب باندازۀ کافی مطلب آمده است که نیازی به تکرار آن ها نمی بینم
هسته اولیه آن شکل گرفته است و  ۱۳۴۴اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا از سال  - ۲

 .رده استآنطور که آقای نجاتی عنوان ک" ۱۳۴۸از سال " نه 
در خاور میانه یعنی " اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا " انجمنهائی مشابه   - ۳

در عراق . در لبنان، عراق، سوریه و مصر وجود نداشت تا آقای قطب زاده رابط آنها با اتحادیه باشد
آقای خمینی آنچه بود چند طلبه طرفدار . انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی وجود خارجی نداشت

بودند که کم و زیاد با اتحادیه رابطه .... نظیر آقای سید محمود دعائی، عبائی، زیارتی، محتشمی،
در سوریه و . نام خود را هم روحانیون خارج از کشور گذاشته بودند. داشتند و آنها نیز انجمن نبودند
سازمان مجاهدین آن هم یکی دو  بعالوه چند مجاهد فراری بریده از... لبنان هم آقای محمد منتظری و



۳۰٥ 
سال قبل از انقالب به آنها  پیوسته بودند، نظیر سید محمد غرضی، که قبل ازانقالب آقای حیدری 

 . نامیده می شد
آقای قطب زاده در چندین مورد نامه های اتحادیه را برای آقای خمینی برده و بالعکس پیامهای آقای 

ی هم مشاور اتحادیه بوده و در موارد مشخصی هم در رابطه با خمینی را برای اتحادیه آورده و مدت
سازمان آزادیبخش فلسطین و اتحادیه همکاری و مطالبی را رد و بدل کرده و یا کمکهای اتحادیه به 
آنها را رسانیده است و جز در موارد مشخص، ایشان هیچگاه سمت نمایندگی و یا رابط دائم اتحادیه 

  چه چیزی را می تواند در بر داشته باشد؟! ن چنین مطالبیرا نداشته  وعنوان نمود
انجمنهای اسالمی دانشجویان از نجف و ایران و : " آقای سرهنگ نجاتی می نویسد  - ۴

  " محتمال� کشورهای دیگر اسالمی  کمکهای مالی دریافت می کردند
یه انجمنهای عضو اتحاد ، ۵۹ تا آخر سال ۴۸سال یعنی از سال  ۱۰اینجانب محمد جعفری، مدت 

اسالمی در اروپا و سالی هم مسئول امور مالی اتحادیه بودم و در تمام نشستهای اتحادیه که تصمیمات 
امور مالی، فرهنگی و انتشاراتی، ارتباطات داخلی و خارجی مورد بحث وبررسی و تصویب قرار می 

" و نه " از نجف و ایران" هیچگاه تا جائی که من در جریان بودم، اتحادیه نه . گرفت شرکت داشتم
، کمکی دریافت نکرده است و "محتمال� کشورهای دیگر اسالمی کمکهای مالی دریافت می کردند

چنان مسئله امور مالی . گرفتن کمک از کشورهای دیگر، مخالف تمام اصول و مصوبات اتحادیه بود
ل امور مال بودم، حساس بود که در نشستها مو از ماست کشیده می شد وحتی سالی که من مسئو

 ۱۰۰۰آقای رحیم کمالیان که وی آدم خیر و مورد وثوق همه بود، و همه اورا می شناختند، در آن سال 
مارک به اتحادیه کمک کرد که من آن را در اسناد مالی وارد کردم و در نشست هم برای اطالع همه 

اسالمی وجوهاتی را از کشورهای  البته غیر ممکن نیست که کسانی بنام اتحادیه انجمنهای.  گفته شد
وقتی آقای سرهنگ نجاتی چنین چیزی را می نویسد، من گمان نمی .  اسالمی دریافت کرده باشند
اگر هم چنین چیزی . بلکه کس و یا کسانی این مطلب را به او گفته اند. کنم که از خودش گفته باشد

کشور، کس دیگری می تواند باشد؟ الÆه  اتفاق افتاده باشد به غیر از اعضای نهضت آزادی خارج از
  .اعلم

با هم در سطح .] ن. منظور از اتحاد، اتحاد با انجمن آمریکا است[پس از اتحاد" و باز   - ۵
  ."ایجاد کردند" اتحادیه انجمنهای اسالمی  در اروپا" اروپا سازمانی به نام 

جمن اسالمی دانشجویان در آمریکا اوالÎ هیچگاه اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا با ان
بلکه در نشست هشتم اتحادیه و بر اساس رایزنی هائی که انجام شده بود،  قرار . اتحاد بر قرار نکرد

مکتب مبارز اولین شماره ای است  ۱۵شماره . ارگان دو سازمان باشد" اسالم مکتب مبارز" شد که 
  . ده استمنتشر ش۱۳۵۱که بعنوان ارگان دو سازمان، درپائیز 

  .در این باره گفتنی ها قبال� آمده است.  سال قبل از انجمن آمریکا تشکیل شده بود ۴- ۵ثانیاً اتحادیه  
و ارگان نهضت " ۱۳۵۰از اواسط " ، منتشر شد و نه ۱۳۵۱پیام مجاهد، در خرداد ماه   - ۶

اخبار " اتی و بنا بگفته آقای نج" ارگان نهضت آزادی ایران" بود و نه " آزادی خارج از کشور
این هم ." مربوط به فعالیتهای انجمن اسالمی دانشجویان را در اروپا، با تیراژ وسیع منتشر می کرد



۳۰٦ 
چرا که انجمن اسالمی دانشجویان دراروپا، خود چندین و چند نشریه و ارگان داشت . واقعیت ندارد

مانند همه روزنامه های دیگر و البته پیام مجاهد . که اخبار مربوط به خو د را در آنها منتشر می کرد
  .به خاطر وظیفه روزنامه نگاری، بخشی از اطالعیه ها و اخبار اتحادیه را هم پخش می کرد

  

  :نمونه دوم
  

اتحادیه انجمنهای اسالمی " تاریخچه مبارزات اسالمی دانشجویان خارج از کشور " کتابی هم بنام 
مجتبی باقرنژاد منتشرشده است که حاوی  ، ازآقای ۱۳۸۶، که در سال "دانشجویان در اروپا

  :کتاب در رابطه با آقایان. نادرستی هائی از اتحادیه است که من فقط  به یک مورد آن اشاره می کنم
  :حبیبی، قطب زاده، چمران، بنی صدر و امام موسی صدر آورده است 

  
سن بنی صدر و امام مسئله رابطه آقایان حسن حبیبی، صادق قطب زاده، مصطفی چمران، ابوالح" 

موسی صدر با اتحادیه بهانه ای شد برای عده ای نا آگاه که پس از انقالب اسالمی در مقاطع مختلف 
این حرکتها همواره بدون توجه به رابطه امام با اتحادیه و توصیه و . فعالیتهای اتحادیه را تخطئه کنند

د با همین بهانه در نشست هفدهم برخی از این افرا) ۱.(رهنمودهای ایشان سازماندهی می شد
  .باعث اختالف شدید در درون اتحادیه و تغییر و تحوالت بعدی آن شدند)  ۱۳۶۰آبان ( اتحادیه 

  ."باید یاد آور شد که تا نشست پنجم اتحادیه، این افراد تقریباً برای مجموعه اتحادیه نا شناخته بودند
مثال می توان مصاحبه علی فرزین را با روزنامه برای : " آورده است ۱و در پا ورقی تحت شماره 
را یادآور شد که در آن مصاحبه آقای علی فرزین  ۸صفحه  ۱۳۷۸بهمن  ۲۰کیهان در تاریخ چهار شنبه 
چه کسانی بیشتر مسئول و دست اندر کار تهیه و تدوین اعالمیه های " در پاسخ به این سئوال که 

در اروپا " …:گفت" ی دانشجویان در اروپا و آمریکا بودندمنتشره از طرف اتحادیه انجمنهای اسالم
هم بنی صدر، صادق طباطبائی، قطب زاده و دکتر حسن حبیبی فعالیت می کردند و در سالهای آخر 
هم دکتر سروش تالشهائی کرد تا با کمک نهضتی ها مطرح بشود و ارگان آنها مکتب مبارز بود و بنی 

  )۱۰۳ . " (  صدر هم در آن قلم می زد
  

درباره چگونگی تمام موارد فوق اسناد و مطالب کافی در متن کتاب آمده است و برای اطاله کالم از 
  .آوردن مجدد در اینجا خوداری می شود

  
بعد از اینکه کتاب بدستم رسید، ابتدا غیر مستقم و سپس مستقیم با آقای باقر نژاد رابطه ایمیلی بر 

یکی از آنها که حاوی نکاتی برای خوانندگان است در . و بدل گردید قرار و چند ایمیل در آن باره رد
  :زیر می آید



۳۰۷ 
  

  بسمه تعالی
  

  برادر عزیز و دوست گرامی آقای مجتبی باقر نژاد
  

امید است که در کنکاش و تحقیق در تحصیل حقایق به منظور اتخاذ روش صحصح زندگی 
  . عملی و نظری موفق باشید

پاسخ مشروح . ، شما دریافت و مسرت وصول ارزانی بخشید۲۱/۱۱/۱۳۸۶نامۀ میل مورخ 
به مطالبی که مرقوم فرموده اید در حدود اطالعات من ،   زمانی میسر می گردد که تماس 

  :و اما بطور ایجاز نکاتی را متذکر می شوم. حضوری حاصل شود
این بود که علت اینکه من مطالب را که در مورد تاریخ اتحادیه به آقای صلواتی گفتم  - ۱

اوالÎ از طریق ایشان مطلع شدم که چنین کتابی منتشر شده است و در ثانی هفته ای  پس از 
مطالعۀ آن تماسی با ایشان دست داد ومن هم چند نکته ای که در ذهنم بود را به ایشان 

  . گفتم و هیچ منظور دیگری در کار نبوده است
غییراتی پیدا کرده و درهم آمیخته شده است فکر کنم بعضی از نکات در انتقال آن به شما ت

: آنچه من در مورد کتاب گفتم این است که. و از این نگاه سوء تفاهمی پیش آمده است
ساله، کل اتحادیه را منتسب به  ۲۵همان طوری که آقای دکتر یزدی در کتاب تاریخ ساسی 

کتر بهشتی و طرفداران خود کرده است، این کتاب نیز چنان تحریر گردیده که گویا  آقای د
مشخص بودن خط نهضت آزادی در روند " او اتحادیه را پایه گزاری کرده اند   و نه اینکه

و افزودم که در آن به آقایان قطب زاده، بنی صدر و حبیبی ظلم شده !! " تحریر کتاب
  .است، توضیح آن خواهد آمد

  
ستهای مختلف نوشته اید، در جداولی که شما در مورد هیئت مدیره اتحادیه در نش - ۲

  :اشتباهاتی به شرح زیر وجود دارد
بماند که در این جدول گویا من . اتحادیه تا نشست نهم بطور قطع سه مسئول داشته است

برای مزید اطالع در نشست هشتم آقای حمید بهشتی و . اصال� وجود خارجی نداشته ام
و امور فرهنگی، ارتباطات داخلی و انتشارات : عباس تائب و اینجانب به ترتیب به عنوان

  . خارجی، امور مالی انتخاب شدیم
  

آنچه به نظر من می رسد، مسئولین از نشست نهم تا نشست یازدهم از سه نفر به پنج نفر 
: " اساسنامه نشست یازدهم در مورد هیئت مدیره اتحادیه چنین است ۳۸ماده. تغییر کرد

مسئولیت مشترک و تعیین سمت از طرف  هیئت مدیره مرکب از سه نفر است که با
  .نشست از بین اعضاء رسمی اتحادیه برای مدت یکسال انتخاب می شوند



۳۰۸ 
  

  :هیئت مدیره عبارتند از- ۳۹ماده 
  .مسئول ارتباطات داخلی و امور فرهنگی - ۱
 .مسئول ارتباطات خارجی - ۲
 .مسئول انتشارات و امور فرهنگی - ۳

کنگره انتخاب شدم و در پایان نشست سه نفر  وباز در نشست چهاردهم اینجانب بعنوان رئیس
محمود موحدیان ، رضا خجسته و : بعنوان مسئولین سال جاری انتخاب شدند که عبارتند از آقایان

 -۳مسئول ارتباطات خارجی و امور دفاعی  -۲مسئول تشکیالت و امور مالی  -۱.حسین کاشفی
ت هر کدام از آقایان فوق کدام بوده است اما دقیق نمیدانم مسئولی. مسئول امور فرهنگی و انتشارات

آنچه من میدانم این است که آقایان فوق فقط در این نشست انتخاب شده اند ونه بیشتر و البته دو نفر 
  .هم بعنوان عضو علی البدل

  
 تا به امروز خود را وابسته به هیچ گروه و دسته ای نکرده و فارغ از:   نکته دیگری که اشاره کرده اید

نه حسن است و نه ...اوالÎ نفس وابسته بودن و نبودن به دسته و یا. همه جانبداران سیاسی بوده اید
اگر گروه و یا دسته . آنچه حسن و قبح را تبیین می کند عمل انسان است که در کدام جهت است. قبح

واگر . دای را حق تشخیص دادید و کمک نکردید و برعکس ناحق بود و کمک کردید، این عیب دار
  . اصال� به دنبال این نرفتید که حق را تشخیص بدهید ، خود تالی فاسد دیگری دارد

  
  .۳۲جدول گروههای سیاسی و مواضع آنها ص  . و اما کتاب 

: ابتداء نشریات مجاهدین .جبهه ملی دوم، طرفدارمبارزه مسلحانه مجاهدین و چریکهای فدائی بودند
، راه انبیاء راه بشر و سایر نشریات توسط آنها پخش می شد و از روش شناخت، اقتصاد به زبان ساده

این نگاه دانشجویان مسلمان را در فشار می گذاشتند که این هم مجاهدین مسلمان که به علم رسیدند 
و چرا ما باید از آنها حمایت کنیم و شما ها عقب افتاده هستید و چرا شما در حمایت از آنها به ما 

در داخل و خارج  کوشش می شد که مجاهدین و فدائی ها به وحدت برسند و کمک نمی کنید؟ 
مختصر . بحثهای درون گروهی با هم داشتند که به نتیجه نرسید و نماینده آن ها جبهه ملی دوم بود 

اینکه بعد از انشعاب و یا کودتا در سازمان مجاهدین و پخش شدن بحثهای درون گروهی دو سازمان، 
ا  در درون کنفدراسیون که حامی آنها بودند دچار مشکل شدند واز جمله بدین علت جهۀملی دومی ه

  .تعطیل کرد ۵۵و یا  ۵۴را در سال " باختر امروز "و جبهه ارگان خود . در خط تالشی افتادند
  

جبهه ملی سوم، موافق مبارزه مسلحانه و مخالف مسائل ایدئولوژیکی و عقیدتی آنها بود و این آقای 
  .به بعد آشکار کرد که ایدئولوژی آنها التقاطی است ۵۱ر بود که از همان سال بنی صد

نهضت تا :توضیح اینکه. نهضت آزادی خارج از کشور، طرفدار مجاهدین خلق و چریکهای فدائی بود
  .چندین موضع مختلف داشته است ۵۷سال 



۳۰۹ 
آمده " سطوح آن بجنگیم با ضد انقالب در تمام" ، در مقاله ۵۳،آبان ۲۴پیام مجاهد شمارۀ   - ۱

امروز نهضت آزادی بخش ملت ما، به یمن و برکت فداکاریها و خون شهیدان عزیز از مجاهد :" است
  ..."و فدائی بر مرحلۀ نوینی وارد شده است

  
، ۴۹در بهمن ماه سال :" مینویسد" از سیاهکل تا گروه ابوذر"پیام مجاهد سرمقاله  ۲۸در شمارۀ  - ۲ 

، اولین ۴۹بهمن  ۱۹در . ش جدیدی در آسمان مبارزات ما فروزان گردیدجرقه های امید بخ
پیشقراوالن جهاد مسلحانه به پاسگاه سیاهکل حمله بردند اگر چه این گروه در عملیات نظامی خود 

اما عملیات آنان سرآغاز فصل نوینی در جنبش انقالبی . شکست خوردند، و کلیه افراد آن نابود شدند
  ..."کشور ما بود

    
 ۴۲پانزدهم خرداد : " میخوانیم" خردادخونین" ، در سرمقاله ۵۶،خرداد۴۸پیام مجاهد شمارۀ  - ۳ 

نطفۀ مبارزات ...فصلی تازه در تاریخ مبارزات میهن ما گشود و برگی زرین نه، که خونین به آن افزود 
جاهدین راستین خلق آستین ها باال زده شد، تفنگها برداشته شد و غریو گلوله م...مسلحانه بسته شد

  ..."  سکوت و خاموشی شبهای سیاه را درهم شکست
  ....و
  

شما ها به . و غیره نوشته شده مغشوش و ناحق است ۱۹۵آنچه در مورد مشاورین اتحادیه در ص
خاطر اینکه بهانه را به قول خود از کسانی که بقول شما  اسناد اتحادیه را تصاحب کرده  و مصاحبه 

د، بگیرید، از آن کسانی که بهر دلیل دستشان از روابط جمعی آنجا بسته است و یا نادرست کرده ان
  : خالصه توضیح چنین است. در قید حیات نیستند، مایه گذاشته اید

را از .. آقایان قطب زاده ، بنی صدر ، حبیبی، دکتر کارگشا، دکتر تقی زاده،دکتر مصطفی چمران و - ۱
نمیدانم . یه می شناختند و افراد نا شناخته ای برای مبارزین نبودندقبل بسیاری از سردمداران اتحاد

. چون آقای قطب زاده در قید حیات نیست، دوستان گذشته اش همه چیز را بباد فراموشی سپرده اند
نمیدانم آقایان صادق طباطبائی، کریم خدا پناهی، مهدی نواب، برادرخودت محسن، امیر ناطقی ، 

  ه را فراموش کرده و یا شما از آنها پرس و جو نکرده اید؟هم...دکتر کارگشا، و
، که ما اولین بار از او بعنوان ۱۳۵۱آقای بنی صدر هیچگاه مشاور اتحادیه نبوده است و تا سال  - ۲

مدرس اتحادیه دعوت کردیم در مجامع اتحادیه ظاهر نمی شد و تا درخواستی از او نمی شد، خود 
اما . د وهر وقت اتحادیه از او تقاضائی می کرد او بالفاصله انجام می دادابتداء به ساکن کاری نمی کر

از محرم تا " اولین  مقاله ایشان تحت نام . از نظر سران اتحادیه و بسیاری دیگر شناخته شده بود 
چهار چوبی " بچاپ رسید و سپس با تقاضای هیئت مدیره مطلب  ۸در مکتب مبارز شمارۀ " محرم

 -و همۀ اینها با نام آ.... ،روش شناخت بر پایه تـوحید،خانواده پیشآهنگ و " عملبرای اندیشه و 
موسوی و این هم بدان علت بود که سران اتحادیه می گفتند که او چون سیاسی است اگر با نام 

و نه . موسوی آمده بود - خودش باشد اتحادیه بیشتر زیر ذره بین ساواک می رود و بدین جهت آ



۳۱۰ 
ته شده بود که در آخن آن مقاله را سخنرانی کرده است و بعد در مکتب مبارز آمده آنطور که نوش

  .است
آقایان قطب زاده و حبیبی حد اقل از نشست پنجم تا نهم رسماً مشاور اتحادیه بودند و در  - ۳

آقای حبیبی از  نشستها و سمینارها شرکت فعال داشتند تا اینکه با پیش آمدن حرف و حدیثها ابتداء
حتی در سال . و سپس آقای قطب زاده گاهی شرکت می کرد و گاهی نمی کرد رکت خودداری کردش

منتشر شود در مورد محتوای آن با آن ها " رنجنامه نسل جوان" وقتی تصمیم گرفته شد که ۵۱
  . مشورت شد

  
جملۀ  موارد دیگری وجود دارد که به نظر من و مطابق اسناد و اطالعات موجود نا درست است که از

  . اما این زمان بگذار تا وقت دگر. آنها کار سیاسی کردن و یا نکردن است
حتمًا آقای صلواتی برای شما توضیح داده است که در کار تحقیق و تدوین کتاب هستم و تا بحال پنج 
جلد از آنها منتشر شده است و هم اکنون نیز چند کار در دست تحقیق دارم که از جملۀ آنها تاریخ ده 
سالی است که در اروپا بوده ام و به سبک و  ترتیبی که کتابهای دیگر تألیف شده است، تدوین خواهد 

آنچه را که من . اسناد اتحادیه پیش من نبوده است. گردید به خواست خداوند اگر عمری باقی بود
پی نامه هائی دارم آن سری از مسائلی است که خودم مستقیم و غیر مستقیم در گیر آن بوده ام و یا ک

. که با اتحادیه رد و بدل کرده ام و یا مطلب عمومی که برای همه بوده است و بعضی نامه های شخصی
  . که آن ها هم بکار ی که در دست دارم می آید

   
، فکر کرده بودند که تاریخچه ای برای اتحادیه تدوین کنند، ۱۹۷۷البته هیئت مدیره اتحادیه در سال 

،به دلیل اینکه من عضوی از هیئت ۹-۸که تاریخچه اتحادیه را در فاصله نشست و از من خواستند 
،همراه با ۱۹۷۷/ ۹/ ۲۲مدیره اتحادیه بودم، تدوین کنم که من آن را به سرانجام رساندم و در تاریخ  

نامه ای برایشان فرستادم که خوشبختانه کپی آن ها مانده است که میتوانم از اطالعات آن استفاده 
  .     کنم

همن طوری که گفته شد، هر وقت یکدیگر را در جائی مالقات کردیم با کمال میل اگر سئواالتی شد و 
  .من اطالع داشتم در اختیار خواهم گذاشت

  
پاسخ نامه شما هم به رسم دوستی که با اخوی محسن قبل و بعد از زندان و یکی چند باری که شما را 

تا آنجا که فعال�  میسر ) لم مرحوم پدرتان است دیدم و گفتگوئی شدکه از آن ها در جلسۀ چه(دیده ام 
  .      بود داده شد و امید وارم که در راه حق موفق و پیروز باشید

  
  ۱۳۸۶/بهمن/۲۸خدا نگهدار محمد جعفری       

  
  



۳۱۱ 
  
  

  نمونه سوم 
  
ائی در رابطه با آقای صادق طباطب: کتاب تمام شده و آماده چاپ می گردید که از ایران خبر رسید 

از چاپ کتاب دست نگه داشتم تا ببینم اقای طباطبائی چه نوشته . اتحادیه کتابی منتشر کرده است
خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق "سرانجام کتاب بدستم رسید که درسه جلد بنام . است

.  کردم آن را مطالعه. توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثارآقای خمینی منتشرشده بود" طباطبائی
گاه و یا ناآگاه  در هر سه جلد  آن بچشم می خورد تحریفها  زیاد و .  نادرستی و تحریف های زیادی آ

بعضی از آن ها  چنان بین و گویا است که به همه آنها، نمی شود با چشم ناآگاهی  نگریست و یا لفظ 
جهت آزاد کند و بدون پروا هر  وی در ابتداء برای اینکه خود را از همه. فراموشی بر آنها  اطالق کرد

 : چه می خواهد بگوید و بنویسد، آورده است
 
؛ این جمله را از آن رو آوردم تا به خواننده محترمی که قاعدتاً در "تا انجا که در خاطر دارم" گفتم " 

 پی هر ادعائی منتظر مدرک و سند مربوطه می باشد از همین اآلن بگویم که چنین انتظاری را نداشته
اسناد و مدارک و یاد داشتها و نوشته ها و فیش هایی  کا از روزگاران گذشته تهیه کرده بودم، . باشد

پیگیری . همه و همه و به یکباره و بدنبال واقعه ای مشکوک از منزل مسکونی ام به سرقت رفتند
ی سودی حاصل ول. موضوع کار را به دیدار و مالقات با وزیر اطالعات وقت، و معونان ایشان کشاند

مسئوالن مربوطه این حادثه را سرقتی طبیعی دانسته و از خود سلب مسئولیت کردند از این . نشد
جهت کوشش کرده ام در جاهائی که امکان داشته، به اسناد دیگران استناد کنم و در دیگر موارد آن 

  ) ۱۰۴." ( دهمجا که خود شاهد و یا شریک در حوادث بوده ام، به قرینه ها و شواهد ارجاع 
  
  .در زیر توضیح بعضی از نادرستی و تحریف ها به شرح زیر خواهد آمد 

  
  
  
  
  



۳۱۲ 

  پول گرفتن از ایران و نجف
  
در یکی از سفرهایم که خدمت امام :" آقای طباطبائی در مورد گرفتن پول از خارج می نویسد  

ما شدیدًا در مضیقه مالی  رسیدم و شرح فعالیتهای انجمن های اسالمی  دانشجویان را دادم، گفتم
قرار داریم و هزینه های ما خلیلی زیاد است و بیشتر مخارج ما مربوط به چاپ کتاب و جزوه می 

امام گفتند من تأمین . ایشان پرسیدند هزینه احداث یک چاپخانه چقدر است؟ من پاسخ دادم. شود
حواله شد و با مساعدت امام  و از طریق بیروت پول برای ما....می کنم آدرس و مشخصات را دادم

اما سندی . ۲در پائین همین صفحه آورده است سند شماره ) ۱۰۵." ( توانستیم چاپخانه ای تهیه کنیم
  . در این رابطه نه تنها در این جلد بلکه در جلد های دوم و سوم هم نیست

طراحی "سی صدر آقای طباطبائی در جای دیگر بعد از اینکه بیان می کند که آقایان بهشتی و مو
." بلند مدت تاکتیک ها و استراتژی مبارزه را بر اساس آرمانهای امام خمینی بررسی و تدوین کردند

 )۱۰۶ ( 
نقش ایشان در بازسازی فرهنگی و عقیدتی جوانان و دانشجویان خصوصًا در خارج از : " می گوید 

ما در انجمنهای اسالمی دانشجویان در همین جهت به . کشور را در دیگر فصل های این کتاب آورده ام
  ) ۱۰۷." ( اروپا کمک های مالی و فکری می کرد

  :برای روشن شدن موضوع ذکر چند نکته ضروری است
اصل مطلب چاپخانه دروغ محض است زیرا هیچگاه اتحادیه چاپخانه نداشته است و تنها یک  -الف

با کمک مالی آقای بنی صدر با یک  ۱۳۵۶چاپخانه در پاریس آقای عبد الباقی آیت اللهی در سال 
شریک فرانسوی تهیه کرد که در زمانی که آقای خمینی در پاریس بود تمام اطالعیه ها، سخنرانی ها، 

کتاب پاریس و تحول "ایشان بوسیله این چاپخانه به چاپ می رسید و من آنرا در .. بیانیه ها و
  )۱۰۸. ( توضیح داده ام" انقالب از آزادی به استبداد

انجمنهای اسالمی : " با توجه به این مطالب آقای طباطبائی، نوشته آقای سرهنگ نجاتی که  - ب
" ( دانشجویان از نجف و ایران و محتمال� کشورهای دیگر اسالمی  کمکهای مالی دریافت می کردند

  .کمی روشن می شود که چه کسانی پول بنام اتحادیه گرفته و خود آن را مصرف کرده اند) ۱۰۹
آقای دکتر بهشتی بعد از کنگره ششم اتحادیه که در آن شرکت داشت، در هیچ جمع عمومی  - ج

بعد از مراجعت آقای بهشتی به . دیگری شرکت نداشت زیرا کمی بعد از آن به ایران مراجعت کرد
 اما حسب نو شته. ایران در هیچ سمینار و یا کنگره ای صحبتی از آقای بهشتی به میان نیامده است

پارس و تحول انقالب از آزادی به " کتاب خاطرات آقای طباطبائی، ایشان و بطوریکه در کتاب 
نه تنها . آوردم، با همراهی آقای مهدی نواب عامل پیشبرد خط بهشتی در اتحادیه بوده اند" استبداد

سی آقای بهشتی در زمانی که در آلمان و مرکز اسالمی هامبورگ بود، مخالف فعالیت علنی سیا
اتحادیه بود بلکه آقای شبستری که بعد از ایشان عهده دار  اداره مرکز اسالمی هامبورگ بود هم 



۳۱۳ 
مخالف فعالیت سیاسی بود و خودش هم در هیچ فعالیت سیاسی علنی شرکت نمی کرد و اجازه هم 

  . نمی داد که سمینار و یا کنگره ای در آنجا برگزار بشود
  
   

  ادغام دو سازمان
  

  :دغام دو سازمان نوشته استدر مورد ا
  
از کنگره ششم این دو . به موازات اروپا در آمریکا هم انجمنهای اسالمی فعالیتهای مشابهی داشتند"  

به صورت نشریه ارگان هر دو سازمان منتشر " مکتب مبارز" فصلنامه ....اتحادیه در هم ادغام شدند
توسط اعضاء نوشته می شد، مقاالتی هم به  مقاالت آن عمدتًا. شد که بسیار نشریه پر باری بود

) ۱۱۰." ( دستمان می رسید مثال� از دکتر شریعتی، استاد مطهری، دکتر بهشتی، بنی صدر و دیگران
اتحادیه انجمن های اسالمی در اروپا و آمریکا از کنگره ششم : " باز درجای دیگر همین جلد می گوید

  )  ۱۱۱." ( و هفتم با هم متحد شده بودند
  :چندین خالف حقیقت در همین چند جمله آمده است  

مکتب " دو سازمان هیچگاه در هم ادغام نشد، در کنگره هشتم ، تصمیم گرفته شد که  -
مکتب مبارز، اولین شماره ایست که ارگان دو  ۱۵ارگان دو سازمان گردد و شماره " مباررز

 ) ۱۱۲(سازمان گردیده است 
رز و اینکه چه کسانی آن را نوشته اند در فصل هفدهم آمده فهرست اهم مقاله های مکتب مبا

در مکتب مبارز از شماره چهار به بعد مقاله و یا مطلبی از آقای دکتر بهشتی نیامده . است
  .است

نه تنها هیچ مقاله ای از شهید مطهری نیامده  ۲۵تا  ۱در  تمام مکتب های مبارز از شماره 
به همکاری با رژیم شاه و ساواک مفتخر  ۲۳ارز شماره است، بلکه آقای مطهری در مکتب مب

  ).۱۱۳( شده است
  
  
  
  
  
  



۳۱٤ 

  تشکیل نهضت آزادی و انتشار پیام مجاهد
                                                                           

  :در مورد تشکیل نهضت آزادی و انتشار پیام مجاهد  چنین توضیح می دهد 
ل شاخه های نهضت آزادی در اروپا و انتشار روزنامه پیام مجاهد به عنوان ارگان با تشکی" 

انتشاراتی نهضت آزادی خارج از کشور؛ ابوالحسن بنی صدر، رحمان کار گشا و ناصر تکمیل همایون 
ارگان انتشاراتی " خبرنامه جبهه ملی سوم" نیز کمیته اروپائی جبهه ملی سوم را پایه ریزی کردند و 

در همین قسمت چند تحریف آمده است که برای اطاله کالم،در مورد جبهه ملی )   ۱۱۴." ( گردیدآن 
سوم و نهضت آزادی خارج از کشور و چگونگی انتشار خبرنامه و پیام مجاهد، در همین نوشته به 

  )۱۱۵.( اندازه کافی آمده است به آنجا مراجعه کنید
  

  

  ز و اختالفاعتصاب غذای اتحادیه با روحانیون مبار
  
آقای طباطبائی می گوید که اختالف بر سر آوردن نام سید مهدی هاشمی در لسیت آزادی زندانیان  

اختالف بر سر گذاشتن : حقیقت آنستکه همانطوریکه درفصل سیزدهم همین کتاب آمده. بوجود آمد
ید مهدی و بر خالف میز کتاب سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی بود و نه آوردن و یا نیاوردن نام س

گفته آقای طباطبائی که با تماس با آقای خمینی و ناراضی بودن ایشان از آوردن نام سید مهدی در 
: " لیست خواهان آزادی زندانیان سیاسی نام سید مهدی حذف شده است و آقای خمینی گفته اند

قیه زندانیان که در اما درخواست آزادی ب. حقتان است که نام سید مهدی هاشمی را در نپذیرید
فهرست نامشان آمده است از جمله آیت الÆه طالقانی، آیت الÆه منتظری، عزت الÆه سحابی، لطف الÆه 

  )  ۱۱۶" ( نفر می شدند اشکالی ندارد ۱۲میثمی، که جمعاً 
  :توضیح

صفحه است نام سید مهدی  ۸۱که  ۳در تمام اطالعیه های اعتصاب غذا و ضمیمه قدرس شماره  - ۱
الÆه مجاهدین راستین، مرجع عالیقدر حضرت  آیت :  " می با عکس و تفصیالت چنین آمده استهاش

آیت الÆه منتظری، سید مهدی هاشمی، مهندس لطف الÆه میثمی،                                                                       خمینی ، آیت الÆه طالقانی، 
  ).جزوه ۱۲ص .." ( .عزت الÆه سحابی، 

آزادی مجاهدین راستین آیت الÆه سید محمود  طالقانی،  آیت الÆه حسینعلی منتظری، سید "  - ۲ 
  ). " جزوه ۲۴ص ."  (مهدی هاشمی، عزت الÆه سحابی و  مهندس لطف الÆه میثمی

 این جزوه و نیز در صفحه ۷۰و  ۶۹در صفحه : زندگینامه روحانی مبارز سید مهدی هاشمی"  - ۳
  .آمده است ۵۷و  ۴۲، ۳۷



۳۱٥ 
تمام اسناد موجود گواه بر این مطلب است که آقای خمینی تا زمانی که امر بر حذف آیت الÆه  - ۴ 

دی هاشمی هیچ مشکلی نداشت و وقتی قرار نگرفته بود با آقای سید مه ۶۸و  ۶۷منتظری در سال 
  .  از کار در آمد.... اواکی وقرار بر حذف منتظری گرفته شد سید مهدی هاشمی، قاتل، جنایتکار، س

  
  

  آمدن آقای خمینی به پاریس و کنگره
  

  :در مورد آمدن آقای خمینی به پاریس و کنگره اتحادیه انجمنهای اسالمی  می نویسد
روز اول کنگره با قرائت پیام های دریافتی و گزارش از روند تحوالت کشور در گذشته و چشم " 

کتر رضا صفاتی مسئول مالی اتحادیه آغاز شد و نزدیکیهای غروب انداز آیند آن و همچنین گزارش د
پس از شروع مجدد به کار جلسه آقای محمد جعفری که . که جلسه برای یک ربع تنفس تعطیل گردید

به ریاست و اداره مجمع عمومی را بر عهده داشت از آقای علیزاده دبیر فرهنگی و انتشارات خواست 
  .را در یک سال گذشته ارائه دهد که مرا پای تلفن دعوت کردندکه گزارش عملکرد اتحادیه 

تلفن کننده حسن حبیبی بود که اطالع داد امام از نجف به مقصد کویت حرکت کرده و با مشکل ورود 
پس از روشن شدن وضع امام و اعالم ....جلسه موقتًا تعطیل گردید. ...به آن کشور مواجه شده اند

یس خواهند بود، کنگره موقتاً تعطیل شد و قرار گذاشته شد کنگره فوق العاده اینکه ایشان فردا در پار
که ( روز بعد از ورود امام به پاریس نمایندگانی از کنگره اتحادیه ... سه ماه بعد در آخن تشکیل گردد

گرچه در آن لحظه امام خود را . به پاریس آمده و با امام دیدار کردند) بطور موقت تعطیل شده بود
برای استراحت بعد از نهار آماده کرده بودند، ولی با اعالم احمد آقا که  دبیران جدید اتحادیه هستند 

  )  ۱۱۷ .    " (آنان را به حضور پذیرفتند
ئی آقای طباطبااجماالÎ اینکه وقتی . قبال� تشریح این کنگره که کنگره چهادهم اتحادیه بود، آمده است 

اریس هستند و تا چند ساعت دیگر به پاریس وارد خواهند شد، کنگره اطالع داد که امام در راه پ
موقتاً به منظور ابراز احساسات و خوشحالی برای ساعتی تعطیل شد و چند نفری از همانجا به سوی 

و کنگره کار خود را از سر گرفت و پس از پایان کار کنگره و انتخاب ) ۱۱۸( پاریس حرکت کردند 
  )۱۱۹.  ( هم با تعدادی دیگر به پارس حرکت کردیمهیئت مدیره جدید، من 

اما آوردن این مطلب . کنگره هم نمایندگانی برای رفتن به پاریس و دیدار با آقای خمینی انتخاب نکرد
بایستی آقای . " با اعالم احمد آقا که  دبیران جدید اتحادیه هستند آنان را به حضور پذیرفتند" که 

مقام و منزلت خودش، به احمد آقا گفته باشد که اینها دبیران جدید اتحادیه طباطبائی برای باال بردن 
  .اصل مطلب هم نادرست است. هستند

سه ماه بعد هم کنگره فوق العاده ای تشکیل نشده است سه ماه بعد هم من و هم آقای طباطبائی در 
کنگره اتحادیه در  ۵۸اه سال به طوریکه بچه های اتحادیه به من گزارش دادند، در آبان م. ایران بودیم



۳۱٦ 
مسجد بالل آخن تشکیل و پس از ختم کار کنگره آقایان محمد صلواتی، محمد حسین بحریه، محمد 

و رسول حنائی نژادبه عنوان هیئت مدیره و عضو علی ) محمود الگه لیپه( پایا،محمود محمد زاده 
  .البدل اتخاب شدند

  

  آقایان بنی صدر و  صدر
  

در " ابتدا عنوان کرده . کتاب خود آقای بنی صدر را هم بی بهره نگذاشته است اقای طباطبائی در
میان گروه های خارج از کشور، جبهه ملی سوم و آقای بنی صدر هر چند بدشان نمی آمد که آقای 

اما روی هم رفته . صدر را تخطئه کنند و تغذیه اطالعاتی آنها هم از طریق جالل الدین فارسی بود
بعد به ) ۱۲۰." ( ای صدر و دکتر چمران محتاطانه تر و منصفانه تر برخورد می کردندنسبت به آق

دنبال همین مطلب و ماجرای تکذیبیه هانی الحسن، ماجرا را همراه با چند تحریف غلیظ تر کرده، می 
  :گوید

ی سوم نگذشته بود که خبرنامه جبهه مل.) ن. یعنی تکذ بیه هانی الحسن( دو هفته از این ماجرا " 
در این خبر سئوال و دستخطی از . این خبرنامه توسط آقای بنی صدر منتشر می شد. منتشر گردید

در مصاحبه ای که با ماهنامه قدس انجام داده : " هانی الحسن و مطلبی بدین مضمون چاپ شده بود
داده بود  هانی الحسن هم جواب" نظرتان جیست؟. اید، اظهاراتی کرده اید که سئوال بر انگیز است

طبیعتًا یکی از .....که من نه چنین ماهنامه ای را می شناسم و نه چنین مصاحبه ای انجام داده ام
آن موقع به ایشان . همان شب به آقای بنی صدر تلفن زدم. کسانی که آتش گرفت، خود من بودم

شته اید؟ گفت گفتم سید، این مطلب چیست که نو". شیخ" می گفتیم و به آقای دکتر حبیبی " سید"
آنهائی که ! گفت ببین پسر جان! گفتم آخر این سوزاند کباب است. که به من رسیده و من هم نوشته ام

می خواهند نه سیخ بسوزد و نه کباب، هم سیخ را می سوزانند و هم کباب را؛باید دارای مواضع 
عل کردید؟ آقای بنی شما ها چرا مطلب ج. نباید برای تأیید یک مقامی مطلب جعل کرد. روشن بود

برای اینکه می خواست در انجمن اسالمی به عنوان تنها . صدر قدری نسبت به آقای صدر حساس بود
. من گفتم خیلی متشکرم، فقط همین جمله را می خواستم از شما بشنوم. ایدئولوگ اعتبار داشته باشد

  ) ۱۲۱." ( بعداً انشاء الÆه خدمت خواهیم رسید
  

  :ی در باره متن فوقو اما نکات توضیح
  
اصوالÎ آقای جالل الدین فارسی با آقای بنی صدر هیچگاه رابطه خوبی نداشته است، همچنانکه  - ۱

امام موسی صدر را هم برنمی تافت و تا توانست علیه آقای صدر عمل کرد و در نوشته هائی که علیه 
" وی در مقاله ای که تحت عنوان . او منتشر کرد، آقای صدر را هم همکار رژیم ایران قلمداد می نمود



۳۱۷ 
نوشته و بوسیله دانشجویان مسلمان خارج از کشور ) ۹۶پیوست سند شماره " ( از شاه تا شمعون

جبهه ملی حفظ " چیزیکه موسی صدر بنام : " منتشر کرده، در مورد آقای صدر از جمله آورده است
قماش کثیفترین خائنان به اسالم و میخواند چند نماینده مجلس و وزیر سابق و موجود از " جنوب

و در " شیعه"حاال چند نفر که در شناسنامه شان در برابر کلمه مذهب نوشته است ....شیعه اند
ماهیت و عقیده و رفتار جز صلیبی نسیتن و باید نه شیعی بلکه از فرقه شیعه صلیبی خواندشان 

موسی صدر همراه " جبهه"کل  دبیر... تحت ارشاد موسی صدر به اینطرف و آن طرف می دوند 
چهار عضو آن به خدمت کامیل شمعون صلیبی خون آشام معروف میروند و پس از گفتگو با او کشف 

  )۱۲۲!.." (می کنند که رهبر و مقتدا و مرجع ایشان است
. نمی شد" تغذیه اطالعاتی " تا جائی که من در جریان بودم، آقای بنی صدر از آقای جالل الدین   - ۲

لبنان و سوریه آقای محمد منتظری و دوستانش اطالعات آن دیار را برای آقای بنی صدر می در 
  .فرستادند

تکذیبیه را هم آقای فارسی و دارو دسته اش از هانی الحسن گرفته بودند و  در خبرنامه جبهه   - ۳
کشور ملی سوم پخش نگردید و بصورت جروه کوچکی توسط بچه های دانشجویان مسلمان خارج از 

  .آقای فارسی را پخش می کردند، پخش شد" فدائیان"و کسانی که روزنامه 
در خبرنامه جبهه ملی )  ۷۳پیوست سند شماره (علیرغم اینکه من مطمئن بودم که آن تکذیبیه  - ۴

نظر به . سوم پخش نشده است، با خود گفتم شاید من اشتباه می کنم و یا شاید فراموش کرده باشم
نه . شماره است، در اختیار داشتم، به آن مراجعه کردم ۵۶ه همۀ خبرنامه ها که جمعًا اینکه مجلد شد

تنها تکذیبیه در آنجا منتشر نشده است،بلکه در مورد آقای صدر و مطالب فوق هم کلمه ای ننوشته 
  :آنچه در مورد لبنان و آقای صدر و فلسطینیان در خبر نامه آمده به شرح ذیل است. است

آمده " توطئه در بیروت" ،مطلب کوتاهی بنام ۱۳۵۳خبرنامه، مورخ فروردین ماه   ۳۶ه  در شمار - 
  :است

سفیر و اعضای مهم . در بیروت بوجود آورده است" عملیاتی"سازمان امنیت ایران یک مرکز " 
سفارت از کارکشته ترین اعضای سازمان امنیت ایران بوده و برای اداره این مرکز انتخاب و روانه 

منصور قدر سفیر شاه که از هر حیث شایستگی این عنوان را دارد، کارش اخالل در . نان شده اندلب
اهمیت لبنان برای جنبش ....کار رهبری شیعیان لبنان و اداره فعالیتهای جاسوسی در منطقه است

فلسطین و موقعیت لبنان از لحاظ جنبشهای منطقه، ایجاب می کند که عموم مبارزان مسئولیت 
اس با دقت مراقب وضع باشند و بهر وسیله بدولت لبنان حالی کنند از همدستی با رژیم تبهکار شن

  ) ۱۲۳" ( شاه در اینگونه توطئه ها بپرهیزد
: آمده است" توطئه در لبنان" ، تحت عنوان ۱۳۵۴خبرنامه، مورخ آذر ماه  ۴۴پس از آن در شماره  - 

ر اردن، آمریکا همواره در صدد بود که لبنان پس از تسویه حساب خونین با جنبش فلسطین د" 
پس از آنکه توطئه ایجاد کینه . دومین پایگاه مردم فلسطین را از دست نیروهای مسلح آن بدر آورد

نسبت به فلسطینی ها نزد شیعیان جنوب لبنان بر اثر درایت رهبری آن بی نتیجه ماند و ارتش لبنان 
نان علیه نیروهای مسلح فلسطین وارد عمل شود، برنامه نتوانست ببهانه درخواست مردم جنوب لب



۳۱۸ 
رهبری جنبش ....مسلح کردن عناصر دست راستی زیر پوشش مسیحیت به مورد اجرا گذاشته شد

شیعه سیاست خود را دفاع قاطعانه از جنبش فلسطین قرار داده است و ضابطه اصلی فعالیتهایش 
از اینروست که امام . هدفهای جنبش همساز است دفاع از موجودیت این جنبش بوده و اقداماتش با

چند هزار کشته . صدر رهبر جنبش آماج حمالت وابسته هاست و شیعه قربانی حمالت کتائب است
وابسته نیستند از این مردم محروم اما دالورند این " چپ ها و راست های" و هزارها زخمی از 

رومین بپاخاسته و خون خود را وثیقۀ حفظ محرومترین مردم لبنان هستند که تحت لوای حرکت مح
  )۱۲۴...." ( موجودیت جنبش فلسطین قرار داده اند

کشورهای عرب علیه " ، تحت عنوان ۱۳۵۶خبرنامه، مورخ فروردین ماه  ۵۰سپس در شماره   - 
در روزهائی که اجالس عمومی جنبش فلسطین برگزار می شد، دوست : " ، آمده است"فلسطینی ها
فلسطینی ها و چپ لبنان متقاعد شده بودند که .....این جنبش کمال جنبالت شهید شد و یار بزرگ

هیچ نمی توانستند باور کنند که روزی رئیس دولت سوریه بکمک یک . سوریه دژ انقالب عرب است
این شکست . این پندار وهم آلود جنبش فلسطین را به شکست کشاند. اقلیت مارونی مرتجع بشتابد

ود که که جنبش به ضعفهای خود کم بها می داد بلکه بدانخاطر بود که از خاطر رهبری بخاطر آن نب
جنبش خطور نمی کرد که دولت سوریه با استفاده از این ضعفها علیه جنبش وارد عملیات نظامی 

  )۱۲۵...." ( شود
چنگال  خاورمیانه در" ، تحت عنوان ۱۳۵۶خبرنامه، مورخ  بهمن ماه  ۵۴و در نهایت در شماره  - 

، نه تنها کلمه ای در این مقاله از لبنان و فلسطینی ها نیست، بلکه تحلیلی است که چرا "آمریکا  
فراز هائی از آن بقرار . انور سادات و سایر دولتهای مرتجع عرببا اسرائیل به گدائی صلح می روند

  :پیش بینی باشد رفتن انور سادات باسرائیل بگدائی صلح امری نبود که غیر قابل: " زیر است
نادیده می  ۱۹۷۰وقتی سران کشورهای عرب قصابی ملک حسین را در سپتامبر سیاه  - " 

  ....گرفتند،بلکه افکار عمومی را نسبت به کشتار فدائیان فلسطینی بی تفاوت می کردند
وقتی بدنبال سپتامبر سیاه، فاجعه لبنان که مرحله تعیین کننده طرح خنثی کردن جنبش  -

  ...ود به اجرا در می آیدفلسطین ب
وقتی واقعیت مسئله اسرائیل از افکار عمومی منطقه پوشانده می شد و نقش این دولت در  -

  ...سلطه غرب بر منطقه بافکار عمومی توضیح داده نمی شد
  ....وقتی -

می شد فهمید که سرانجام جانشین ناصر بپابوس عامل کشتار دیر یاسین خواهد رفت تا از او 
  )۱۲۶...." ( وزگی کندصلح را دری

آخرین شماره خبرنامه، در مورد  ۵۶تا شماره  ۳۶این بود بخشهائی از کلیه مطالبی که از شماره 
حال سئوال این . فلسطین، لبنان، شیعیان لبنان و رهبری آن،  دولتهای عرب و سوریه آمده است

بنی صدر و خبرنامه  است که چرا آقای طباطبائی در لباس داستان سرائی دروغهائی را علیه 
سر هم کرده است؟ این داستان سرائی ها دالیل گوناگونی می تواند داشته باشد که مهمترین آن 
پوشاندن کشتار فلسطینیان بدست رژیم سوریه درتل زعتر و نبتیه و تأیید آن بوسیله نهضت 



۳۱۹ 
م دکتر آزادی خارج از کشور و رهبری شیعیان لبنان است و به نظر من بردن جنازه مرحو

جلد اول کتاب خاطرات آقای طباطبائی را به خود  ۱۳۵- ۱۴۳شریعتی  به سوریه که صص
به خاطر کشتار فلسطینی ها در تل زعتر :  اختصاص داده  و مطلب، نادرستی هائی در بر دارد 

و نبتیه بوسیله رژیم بعثی سوریه و حافظ اسد و حمایت و تأیید آن بوسیله نهضت آزادی و امام 
بود و  –که قریب به اتفاق دانشجویان مسلمان در اروپا به آن اعتراض کردند  - صدرموسی 

جنازه مرحوم شریعتی وسیله تسویه حسابهای شخصی و دسته ای و  پاک کردن خرابکاری ها 
در عین حال می خواستیم یک " خود آقای طباطبائی هم معترف است که از جنازه . قرار گرفت

در ). ۱۲۸. ( عراق هم اجازه نمی داد  صحت ندارد) ۱۲۷." ( کنیمبهره برداری سیاسی هم ب
  .خبرنامه هم در موارد فوق نه منفی و نه مثبت چیزی نیامده است

اینجانب از خواندن مطالب فوق در مورد آقای بنی صدر از زبان آقای طباطبائی شگفت زده 
هنگی  شرکت نکرد و ظاهراً شدم چرا که رابطه آقای طباطبائی حتی بعد از اینکه در هسته فر

( جذب نهضت آزادی خارج از کشور و امام موسی صدر شده بود، رابطه اش به قول او با سید 
  )۱۲۹. (بسیار حسنه بود.) ن. یعنی ابوالحسن بنی صدر

   
گاه به مسائل جهان و  اشتباه و یا سوء استفاده نشود، من امام موسی صدر را انسانی الیق و توانا ، آ

موقعی که . خاورمیانه و بویژه لبنان و سیاستمداری مدبر و مدیر می دانم و نه عاری از اشتباهمنطقه 
در سفری که به آلمان کرده بود، برای تعدادی از اعضای . آقای صدر در لبنان در اوج قدرت بود

اتحادیه وضعیت خودش و لبنان را تشریح کرده و افزوده بود که در حال حاضر لبنان در نگین 
شخصی که ظاهرًا باید آقای مهدی سردانی باشد، از ایشان ).  شبیه به این تعبیر( انگشتر من است

می پرسد حال که لبنان در نگین انگشتر شما است پس چرا دست بکار نمی شوید و حکومت لبنان 
حکومت کردن : را کنار زده و حکومت صالحی با د ست خود بر پا کنید؟ آقای صدر جواب می دهند

شما آدم هایتان را .  داشتن، آدم های الیق و توانا و با ایمان الزم دارد، ما نداریم شما آنها را بیاورید و
  )قریب به این مضمون.( بیاورید و یا آدم ها یش را درست کنید، مابقی کار با من

  
باطبائی  در همین جا این نکته را در مورد رفتن امام موسی صدر به لیبی خاطر نشان کنم،  آقای ط

و با قذافی مالقات کردند که ) فقط یک بار( آقای صدر چند سال قبل به لیبی رفته " متذکر شده که 
..." (  بر سر مسائل عقدتی و کتاب سبزی که قذافی منتشر کرده بود. آن مالقات به دعوا ختم شد

۱۳۰ (  
ی سفر کرده بود، در سال بار اولی که آقای موسی صدر به لیب. آمده است بطوریکه قبال� در کتاب

، بعد از برگشت از لیبی در آلمان در مسجد بالل آخن، ، سخنرانی ترتیب داده شده ۱۹۷۱و یا  ۱۹۷۰
از .. . بود و ایشان  در مورد قذافی و اوضاع لیبی به بحث پرداختند و اینجانب و آقای ناطقی و

یبی و دیدار با قذافی و دیگر سران کرفلد در آن جلسه شرکت کردیم و او در آن جلسه از سفرش به ل
در سفر دومی که به لیبی رفته بود، قذافی کتاب سبز خود را به ایشان داده و از وی . راضی بود



۳۲۰ 
خواسته بود که نسبت به آن اظهار نظر کند و  به لحاظ اسالمی آن را مور تأیید قرار دهد که امام 

در سفر بعد حادثه ربودن ایشان  . می گذردموسی صدر با ظرافت مخصوص به خودش از کنار مسئله 
  . اتفاق می افتد

و چندین جای دیگر کوشش کرده است که به  ۱۷۳- ۱۹۹آقای طباطبائی در جلد دوم کتاب صص 
خواننده خود بقبوالند که آقای خمینی و مصطفی خمینی و امام موسی صدر، در یک جهت فکر می 

های  جزئی وجود داشته، بر اثر شبهه افکنی هائی کرده و همآهنگ بوده و اگر هم مشکالت و چیز
تا جائی که من اطالع دارم آقای خمینی و . بوده  که دشمنان سعی می کردند بین طرفین ایجاد کنند

تفاوت در روش . امام موسی صدر چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ عملی با هم متفاوت بودند
دوره زمانی کوتاه موفق وقتی به لبنان رفت در یک  نظری و عملی آنها همین بس که امام موسی صدر

نان که شیعه نشین و عقب نگداشته شده و مخروبه بود، به عمران و آبادی آنجا همت شد جنوب لب
گمارد و شیعیان که در لبنان چیزی به حساب نمی آمدند و در ردیف سوم و چهارم،قرار داشتند را در 

ه چنان عمل کرد که شیعیان در لبنان نقش اساسی پیدا کردند جهان عزتمند و سربلند بگرداند وخالص
اما آقای خمینی . و این نقشی هم که امروز دارند مرهون زحمات و اساسی است که او پایه آنرا افکند

انقالب به آن عظمت و جهانی را به دیکتاتوری تمام عیار تبدیل و کشور را ویرانه ساخت و چندین 
خود کرده، قبرستانهای کشور را آباد نمود و عقبۀ او هم از دانشگاه ها نسل را فدای دیکتاتوری 

  . قبرستان ساخت
در مورد ربودن و قریب به یقین از بین بردن وی اگر به این نکته توجه شود، شاید یکی از رازهای این 

  :معما بهتر گشوده گردد
سی صدر در لیبی مفقود و نا پدید یکی دو هفته قبل از اینکه آقای خمینی به پاریس بیاید، امام مو 

قبل از اینکه آقای خمینی در ایران وجهان به امام خمینی ملقب گردند، آقای موسی صدر . گردید
" السماحه االمام موسی صدر" سالیان قبل از آن در جهان، کشورهای اسالمی و بویژه لبنان  به لقب 

ایران دو امام که هر دو روحانی واال مقام و اهل حال با پیروزی انقالب ایران، در . مفتخر گردیده بود
قم بودند، وجود داشت و از آنجا که دو کدخدا در دهی و یا دو پادشاه در اقلیمی نگنجد  وجود دو 

از آن دو حذف گردد و شاید تقدیر بر این قرار گرفته باشد، که یکی . امام هم، در یک زمان را نشاید
  .ت کرده باشد و خدا دانا تر استمام موسی صدر اصابتیر غیب به ا

  
  

  !شکسته نفسی
آقای طباطبائی در سه جلد کتاب خاطرات، تعریفهای زیادی کرده و بسیاری از امور را به خود 

  :منتسب نموده است که من به چند نمونه آن اشاره خواهم کرد
  



۳۲۱ 
تور آن اتومبیل میدانم و احمد را مواگر انقالب اسالمی ایران را به اتومبیلی تشبیه کنیم، من "  - ۱

  ) ۱۳۱." (   امام را سکان دار و فرماندار آن
  
بود که  به عنوان مسئول روابط بین اللملل تصمیم گرفتم   ۱۳۴۷در کنگره پنجم ساالنه در سال "  - ۲

  )  ۱۳۲."  (  با امام در نجف ارتباط بر قرار کنیم
و آنچه که بود مسئول ارتباطات خارجی بود و   ما در اتحادیه هیچگاه مسئول امور بین اللمل نداشتیم

  . نه چیز دیگر و در تمام مکاتبات آمده است مسئول ارتباطات خارجی
  
  
  )  ۱۳۳" ( آقای بهشتی محصولی فراتر از قاعده " - ۳
  
یادم هست که صحبت از این شد که وقتی انقالب به پیروزی رسید چه می شود؟ آقای "   - ۴

بنده غلط می کنم نخست : من گفتم! د خوب شما می شوید نخست وزیرصدوقی خطاب به من گفتن
من حال این را ندارم که هر روز یک نامه دریافت بکنم : گفت چطور؟ گفتم. بشوم) امام( وزیر ایشان

من حال گرفتن این نامه ها را ندارم، هر ! که جناب نخست وزیر همان طوری که کرارًا تذکر داده ام
 ) ۱۳۴(  رئیس جمهور : دوباره آقای صدوقی گفت. راامر دیگری بکنند چ

  
طراحی بلند مدت تاکتیک ها و استراتژی مبارزه را بر اساس "آقایان موسی صدر و بهشتی " -  ۵

  )۱۳۵."  ( آرمانهای امام خمینی بررسی و تدوین کردند
  

  :نظر اینجانب  در مورد آقای بهشتی چنین خالصه شده است
  
لس خبرگان فرصتی بدست آورد علیرغم اینکه وی به والیت فقیه اعتقاد آقای بهشتی که در مج"

وی که نقشه . نداشت، مجلس را در جهت تصویب والیت فقیه برای رسیدن به امیال خود پیش برد
  )۱۳۶." (  دانست پروراند و آن را حق مطلق خود می رهبری ایران را در سر می

  
جمهور قبرس که رهبری  اسقف ماکاریوس رئیساش از سیاست و مذهب،  تجسÄم عینی"وی که 

سیاسی و رهبری مذهبی هر دو را با خود همراه داشت، بود، والیت فقیه را برای صعود خود به قله 
  . رهبری سیاسی و مذهبی کشور در جهت امیال خود یافت

ت فقیه پنداشت و به والی آقای بهشتی آخوندهایی نظیر آقای خمینی و منتظری را قبال� مرتجع می
  . دانست اعتقادی نداشت، خود را روحانی روشنفکر مترقی خارجه رفته و زبان خارجه دان می

توانند شهادت بدهند  کسانی به هنگامی که آقای بهشتی در آلمان بود با وی حشر و نشری داشتند، می
آن را به  که آقای بهشتی که در زمان ریاستش بر دیوانعالی کشور، الیحه قصاص کذایی را تهیه و



۳۲۲ 
اجراء گذاشت و حامی والیت فقیه گردید، آقای بهشتی روشنفکر مترقی در آلمان و دوران قبل از 

  ) ۱۳۷." (  پیروزی انقالب نبود، بلکه بهشتی دیگری با همان نام و نشان بود
  

آن آقای دکتر بهشتی که زمانی در مرکز اسالمی هامبورگ بود و مسئله صیغه و همبستر شدن با 
  را حل کرده بود، ... ان خارجی و نیزتناول غذای غیر ذبح اسالمی ودختر

یادم هست در یکی از جلسات در حضور آقای بهشتی صحبت از این شد که اگر یک دختر آلمانی "  
آقای بهشتی گفتند خوب، اشکالی ندارد، اگر هم . حاضر به ازدواج موقت شد، چگونه برخورد شود

و ضوابطی در مذهبتان دارید، در باطن خوشحال می شود و می فهمد که  خانم بداند که چنین مقررات
این دوست ما ادامه داد که . شما جوان بی بند و باری نیستید که رهایش کنید، تعهد و قیودی دارید

خوب ما تا این را بخواهیم به او بفهمانیم مقدماتی الزم دارد و الزمه اش یک ارتباط اولیه است و می 
 )  ۱۳۸! " ( که آقای بهشتی با سعه صدر مشکل او را حل کرد! آقای بهشتی فتوائی بگیردخواست از 

  .را نوشته بود " روحانیت در اسالم و در میان مسلمین"هنوزآن دکتر بهشتی بود که مقاله 
 
نوشته که در کتابی " روحانیت در اسالم و در میان مسلمین" آقای دکتر بهشتی مقاله ای در بارۀ  

به منظور درک بهتری ) ۱۳۹(  چاپ و منشر شده است" بحثی در باره مرجعیت و روحانیت"  بنام
وی در مورد امتیازات طبقاتی و روحانی . از نظرات  ایشان، بخشی هائی از آن در اینجا ذکر می شود

  :می گوید
  

یازات طبقاتی در اسالم امت. دین آسمانی اسالم اینگونه امتیازات ناروا را بکلی الغا کرده است" 
  .بهیچوجه و هیچ رنگ وجود ندارد

افراد انسان، سفید و سیاه، عرب و عجم شرقی و غربی، شهری و روستائی، عالم و جاهل، فقیر و 
  .غنی، سردارو سرباز، شاه و رعیت و سایرین در استفاده از کلیه حقوق و آزادیهای اجتماعی برابرند

شخصی و معلومات و صفات و ملکات الزم برای  مالک بدست آوردن مشاغل و  مناب شایستگی
حتی عالیترین مناصب و ... تصدی آنها است و هیچ عامل خانوادگی و ارثی در آن دخالت ندارد

مقامات اجتماعی حکومتی و عالیترین مدارج علمی و معنوی در گرو هیچ چیز جز شایستگی 
  )۱۴۰."(نیست

  
  :سددر مورد حکومت و خالفت در زمان غیبت می نوی

  
دیگر مخصوص بنی هاشم و برخی از فرق  برخی از اهل تسنن خالفت را مخصوص قریش، برخی" 

دانسته و باین ترتیب پای حقوق خانوادگی و طبقاتی را در اسالم باز ) ع(شیعه مخصوص خاندان علی
آنها امامت را حق . کرده اند، ولی طبق عقیده شیعه دوازده امامی مطلب بصورت دیگری است



۳۲۳ 
آنهم بعلت انحصار در موهبت اللهی یعنی علم مرتبط ) ع(صاصی دوازده نفر معین از خاندان علیاخت

وحی و تقوی و مصونیت در درجه عصمت در آن است و نظیر انحصار مقام نبوت در افراد معین با ه ب
  . صفات و مشخصات معین است بی آنکه جنبۀ امتیاز طبقاتی داشته باشد

و کوتاه بودن دست مردم از حکومت علم و عدل آن ) عج(حضرت ولی عصربا غیبت امام دوازدهم 
حضرت شئون غیر اختصاصی امامت بهمه کسانی که شرائط آنها را داشته باشند منتقل می شود 

نه فرزند مرجع تقلید، مرجعیت را از پدر به ارث می . کمترین عامل خانوادگی یا ارثی دخالت ندارد
و اگر فرزند صفات و شرایط الزم برای شغل و مناصب . ب قضاء پدر رابرد و نه فرزند قاضی، منص

  .و مقام پدر را دارا نباشد هیچ اولویتی بر دیگران ندارد
بنابراین در اسالم هیچ چیز طبقاتی نیست و مناصب و مشاغل و حدود و حقوق و اصناف گوناگون و 

امتیازاتی است که واقعًا دارا هستند  مزایای هر صنف متناسب با وضع طبیعی یا شبه طبیعی افراد و
  .و با کار و کوشش بکسب آنها نائل شده اند

روحانیت و شئون گوناگون آن نیز مخصوص طبقۀ معین یا خانوادۀ معین نیست و برای روحانی هیچ 
  )۱۴۱." (    گونه امتیاز طبقاتی مقرر نشده است

  
  سمت خاصی بنام روحانیت   
  

از این باالتر، در اسالم سمت خاصی بنام روحانیت، نظیر آنچه : " ی گویدوی در ادامه همین مطلب م
در میان پیروان بسیاری از ادیان هست و تقریباً شغل و حرفه خاص روحانیون شمرده می شود،سراغ 

  .نداریم
آنچه در اسالم هست؛ یک سلسله تکالیف واجب یا مستحب عمومی است که برخی عینی و اغلب 

  )۱۴۲."(    که کمترین شغل و حرفه ای برای یکدسته داشته باشدکفائی است بی آن
  عالمان دین و مزایای مخصوص

اگر مسلمانان بیدار و هوشیار باشند، دین و علوم دینی هیچگاه وسیله : " آقای دکتر بهشتی می گوید
جتماعی و از این راه طبقه خاص که برای خود حریم ا و دنیا طلبی اشخاص قرار نگیرد سوء استفاده

  )۱۴۳."(    و مزایای مخصوص مالی و غیر مالی فراهم آورند بوجود نیاید
  

  لباس منحصر علمای دین نیست
  

  :وی در مورد لیاس روحانیت بحث خود را چنین ادامه می دهد
در عصر ما بسیاری از مردم، حتی برخی از خواص بجای آنکه اشخاص را بمالک علم و فضیلت و " 

. در محیط ما لباس شخص اساس روحانیت شمرده می شود. اس می شناسندتقوی بشناسند، بلب
بدهند در بارۀ بسیاری از مردم هر که در این لباس باشئد روحانی می شمرندبی آنکه به خود زحمت 
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حتی اگر وقت نماز ظهر ....کافی تحقیق کنند دو رکن اصلی روحانیت است باندازۀ علم و تقوای او که

گوئی چنین می تو . فتند که با او نماز بخوانندایستادند بندرت باین فکر می ارسید و همه بنماز 
هر کس ...پندارند که فقط کسانی می توانند امام جماعت باشند که لباس مخصوص داشته باشند

مختصر اطالعی داشته باشدال اقل از طرز لباس پوشیدن مردم نقاط مختلف می تواند بآسانی بفهمد 
عمامه و قبا در هیچ دوره لباس منحصر علماء دین نبوده و حتی در عصر ما مردم عادی که اوالÎ عبا و 

ثانیًا در هیچ زمانی از طرف روحانیون . بسیاری از بالد قبا می پوشند و عمامه بر سر می گذارند
هر کس می تواند . تشکیالت و مقرراتی وجود نداشته که کسی را از پوشیدن این لباس محروم کنند

تنها یک رسم در چند . بی آنکه کمترین فضیلت و تقوی و مایه علمی داشته باشد لباس را بپوشداین 
..." (   قرن اخیر بوده که علمای دین بعلت سادگی و بی آالیشی یا بعلت دیگر این لباس را پوشیده اند

۱۴۴(  
  :در پایان این مطلب ذکر این نکته را الزم می دانم

بوسیله شرکت انتشار نشر پیدا کرد و  ۱۳۴۱در سال " یت و روحانیتبحثی در بارۀ مرجع" کتاب 
در این کتاب مقاله هائی از آقایان عالمه سید محمد حسین . بعنوان کتاب برگزیده سال معرفی گردید

طباطبائی، حاج سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی، مهندس مهدی بازرگان، سید مرتضی 
این کتاب بعد از . ضی مطهری و سید محمد بهشتی آمده استجزایری، سید محمود طالقانی،مرت

علت . پیروزی انقالب تا به امروز، در محاق سانسور قرار گرفته و اجازه انتشار پیدا نکرده است
اصلی سانسور هم مقاله های شهید مطهری و اقای دکتر بهشتی است که هر دو مقاله در مخالفت با 

در مقاله شهید مطهری بجای یک مرجع تنها، . به فرد استوالیت فقیه و حتی مرجعیت منحصر 
  .شورای مرجعیت پیشنهاد شده است

تا جائی که در توان داشتم سعی کردم که ریز و درشت مسائلی را در طول ده سالی  که در آلمان بودم 
و  و در چارچوب اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان فعالیت کرده وبا سران مبارزین مسلمان کم

بگمان خودم . زیاد همکاری و رابطه داشته و آن ها را تجربه کردم، بطور نسبی و واقعی گزارش کنم
اگر در این گزارش توانسته باشم که زمینه و یا گرده نسبتًا روشنی از وضعیت مبارزین مسلمان به 

کار موفق می هنگام ورود آقای خمینی به پاریس برای خوانندگان خود گزارش کنم، خود را در این 
  .دانم و داور نهائی خداست

  محمد جعفری                  
    ۲۰۰۸جوالی ۲۶برابر  ۱۳۸۷مرداد ۵لندن                  
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  ضمائم
  

  :دو ضمیمه زیر،  به مجموعه کتاب افزوده شده است
بود و  ضمیمه یکم، مقاله ای است در مورد تشکیالت که توسط اینجانب محمد جعفری، تهیه شده

ابتداء در چند جلسه انجمن برلین روی آن گفتگو و تبادل نظر بعمل آمد و بعد به سمینار تشکیالتی 
  .ارائه گردید وبه بحث گزارده شد  ۹/۲/۵۷منطقه شمال در تاریخ 

  .برلین، کیل، هامبورگ، هانور و اشتوتگارت را در بر می گرفت: منطقه شمال انجمنهای 
  .بعد از سمینار بدان افزوده شده استدو بخش آخر این مقاله 

ضمیمه دوم انتقادات و پیشنهادات انجمن برلین در مورد نشریات و سمینارهای اتحادیه  که در 
جلسات انجمن روی آن ها  بحث و بررسی بعمل آمده وجمع بندی شده و سپس و به موقع به اطالع 

  .هیئت مدیره رسیده است
برد حوادث مصون مانده بود و دارای نکاتی است که می تواند نظر به اینکه ضمائم فوق، از دست

  . درروشن شدن بعضی از رویداد های اتحادیه به خواننده کمک کند، به کتاب افزوده گردید
نکته دیگر اینکه پاورقی و یادداشت های هر دو ضمیمه، جهت سهولت خوانندگان به بخش نمایه و 

  .   شخص گردیده و به ترتیب مسلسل شماره گذاری شده استم** یادداشت ها برده شده و با عالمت 
  

  ضمیمه یکم، سازمان و یا تشکیالت
  

  به نام خدا
سازمان و یا تشکیالت، مجموعه روابط و مناسبات و ضوابطی است که می شود به وسیله آن استعداد 

در جهت اهداف  بالقوه و بالفعل اعضاء و کسانیکه به نحوی در ارتباط با آن قرار می گیرند، را
مشترک و مورد قبول همه، همسو و هدایت کرد، به جوریکه نیروها در تقابل های کاهنده با یکدیگر 

چون فرد به تنهایی فاقد نیرو است و . واقع نشوند و مسیر هدف را در پیش گیرند، قرار می گیرد 
متناسب با هدف می  این جمع و جماعت است که نیرو ایجاد می کند، الجرم نیازمند نوعی روابط

از اینروست که اسالم کارجمعی را ارزش تلقی می کند، چرا که حرکت سازمان و نظام می . باشد
خواهد و این سازمان و نظام ترکیبی است از افراد که باید نیروی حرکتی ایجاد کند و حرکت به وجود 

  :از اینروست که قرآن می گوید. آورد
  ".با جماعت استدست خدا " یدالÆه مع الجماعه "

هر اندازه درجه ادغام اجزاء این جمع با هم یکی تر و توحیدی تر باشد، ابعاد حرکت عظیم تر و 
این نیز از مسلمات است که بدون سازمان و تشکیالت، کار مبارزه . شتاب آن بیشتر می شود
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بشود و در راه آزادی  به طوری که انسان روز به روز آزادتر و فعالتر. آزادیبخش را نمی توان پیش برد

در جهانی که روابط زور برقرار . خویش و پاره کردن روابطی که او را اسیر خود کرده است گام بردارد
است و قدرت در یک یا چند کانون متکاثرو متمرکز است و این درهمه جا، بنا گزیرانسان همواره 

ا از این جریان خارج می کنند و در مگر آنهائیکه این بازی را نفی می کنند و خود ر. درخسران است
راست راه نسبیت و فعالیت قرارمی گیرند و در هدف توحید استوارو نستوه پای می فشرند، سوره 

  : والعصرمی گوید
شاهد است که انسانیت در زمان و خسران گذران کرده و می کند و مگرآنانکه ایمان ) تاریخ(زمان " 

دیگر را بجانبداری از حق سفارش می کنند و یکدیگر را به صبر آورده و می آورند و درستکارند و یک
اسالم تنها نظامی است که حرکت و نیروی انسان را در جهت ". می خوانند ) برسختیهای مبارزه (

اسالم و . آزادی خویش و جهان سامان و سازمان داده است و قرآن نظام آن حرکت آزادیبخش است
به عبارت دیگر یک سازمان و . ل نشده بود، به حرکت خود ادامه می دادقرآن تا زمانیکه به بنیاد تبدی

  .تشکیالت تا زمانی متحرک و پویاست که به بنیاد تبدیل نشود
  :تبدیل سازمان و تشکیالت به بنیاد  

به " یک سازمان و تشکیالت تا زمانی متحرک و پویاست که به بنیاد و قالب تبدیل نشده است 
محتوای آن روابط و مناسبات : کت یک سازمان تبدیل به بنیاد می شود که عبارت دیگر وقتی حر

زور به انواع گوناگون، چه زور تشکیالتی، . تغییر کند و بر پایه موازنه مثبت و یا التقاطی قرار بگیرد
در حل و فصل امور وارد گردد، در این صورت به ..... چه زور سرداری، چه زور ایدئولوژیکی و 

زمانی که کار . بدل می گردد و سرانجام پاشیدن آن سازمان و یا تشکیالت را همراه دارد قالبی سخت
سیاسی به ( سازمان و افرادش خصلت انقالبی خود را از دست بدهند و خصلت سیاسی بیابند 

و به جای راهیابی انقالبی سازمان و افرادش برای پیش برد ) معنای روز آن نه به معنای واقعی اش
انقالبی و انسان ساز سازمان، به دنبال وجهۀ سیاسی بروند، به جای اعتال بخشیدن به ضوابط اهداف 

سازمان که به تعاقبش سازمان از انسجام درونی برخوردار می شود و به جای باال کشیدن سطح برنامه 
خالق انقالبی ا" های آموزشی سازمان و دادن بینش انقالبی و نه تنها این، بلکه صد برابر مهمتر از آن 

می کند و به "واکسینه " که سازمان و فرد را برعلیه انحرافات رنگارنگ و رنگ شدنهای مختلف 
عبارت دیگر به جای ترویج معیارهای انقالبی به عکس اینها یعنی از هم پاشیدگی سازمانی را پائین 

که بدبختانه همه ( " اخالق کور " ماندگی سطح برنامه های آموزشی، ندادن بینش صحیح و ترویج 
محتوای ساکن اتحادیه . می پردازد سازمان به بنیاد تبدیل شده است) اینها در اتحادیه مصداق دارند 

شیعه : برای روشن شدن چند مثال می آوریم. از مطالعه اجمالی در وضع انجمنها قابل استنباط است
می کند، یا کسی که علی را به  علی کیست ؟ آیا کسی است که به راه علی می رود و علی وار عملی

دوست و شاگرد او کیست؟ آیا کسی است ) ۱۴۵(  پیرو شریعتی. عنوان بت و خدا ستایش می کند ؟
که فکر او را گسترش می دهد، نارسائیهای کار عملیش را تکمیل می کند، و خالصه در یک کالم 

تنها  " ؟ یا کسی که شریعتی را هدفی را دنبال می کند و به راهی می رود که او هم رونده آن بود
و "چراغ راه " معرفی می کند، به عنوان یک مکتب فکری خطابش می کند) ۱۴۶(  اسالم شناس



۳۲۷ 
سومین نه ی بزرگ تاریخ، نه ای که : " معمار، معمار سرنوشت نسل معاصرش می داند و یا او را 

شهید  –ابرمرد ابر مردان  –و نه او  نه ایکه علی گفت در سقیقه....... محمد گفت در اسالم که الالÆه 
خود را به کار برد و .... شهیدانش می داند؟ او که در راه اسالم تمام نیروهای قلمی، فکری و عملی و 

  .اثر کوچک و بزرگ از خود به جای گذاشت ۱۵۰بیش از 
از او  آیا پیرو شریعتی دوست و شاگرد وی بودن رفتن چنین راهی که او رفت نیست ؟ و یا اینکه

اسطوره درست کردن است، بت ساختن و او را وسیله تصفیه حسابهای شخصی قرار دادن است؟ 
پیرو خمینی کیست؟ آیا کسی است که رهنودهای او را به کار می گیرد و به راه او می رود و سدها را 

و حتی یکی پس از دیگری می شکند؟ یا کسی که از او فقط برای کوبیدن دیگران استفاده می کند 
پس از شهادت " همه چیز را، امور واقع عینی را، حرکت، و نهضت را به شریعتی متعلق می داند و 

  ." شریعتی است که جامعه به بعد یک لحظه آرام و قرار ندارد
وقتی که این مرزها به وجود آمد سازمان عقیم می شود، نازا می شود، دچار تناقض و تضاد می شود و 

ردها گسترده تر می شود و شدت می گیرد تا زمانیکه دیگر تاب تحمل را از دست هر روز دامنه برخو
، از درون متالشی می شود و یا اگر هم متالشی )براثر تقابلهای کاهنده داخلی و خارجی( می دهد 

  .نشود در امر مبارزه کاری از پیش نخواهد برد
  

  : کیالت تبدیل به بنیاد نشودعواملی که باید در یک تشکیالت مراعات شود تا آن تش: الف
با روشن شدن اینکه چگونه حرکت یک سازمان تبدیل به بنیاد می شود، به روابط و مناسبات و 
عواملی می پردازیم که یک سازمان و تشکیالت، از جمله اتحادیه برای اینکه به بنیاد تبدیل نشود، 

رهبری وهم از جانب اعضاء و دیگرانی  این روابط هم از جانب: همیشه باید رعایت کند و بکار بگیرد
برای اندر یافت بهتراین روابط و نشان . که درارتباط با تشکیالت هستند، با دقت تمام مراعات شوند

دادن کمبودهایی که در اثر این روابط بوجود می آیند و نشان دادن راه حل برای از میان بردن این 
  :اتحادیه؛ مطالب زیر را می آوریم عوامل و روابط و اثراتشان برسازمان خودمان

   
از مهمترین عواملی که سرانجام اگر بخواهد پیش برود، اتحادیه را به تالشی می کشاند این است  - ۱
گروهها و احزاب و سازمانهای مختلف بخواهند اتحادیه را سپر و پوشش اعمال خود قرار دهند و : که

در این صورت برخوردهائی که در خارج و در بین . کارهای خود را از طریق اتحادیه انجام دهند
گروههای مختلف وجود دارد به داخل اتحادیه منتقل خواهد شد و سرانجام اختالف و تجزیه را تحمیل 

نمونه عینی آن کنفداراسیون جهانی است که پیش روی همه ماست و متأسفانه از . خواهد کرد
گردیده است و این مسأله جوری عیان گردیده است  مدتهاست که اتحادیه نیز میدان برخورد و تقابل

  .گذشته شاهد آن بودیم ) ۱۴۷(که در سمینار آموزشی ژانویه 
  : چند مثال دیگر

یکی دو سال است که ازطریق اتحادیه و با انواع وسایل کوشش می شود، دعواهای شخصی بین جالل 
وسید موسی صدر، رئیس مجلس  الدین فارسی، نهضت آزادی، جبهه ملی سوم، حرکت المحرومین و
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نه از طریق آماده کردن زمینه ای مناسب که همگی آنها بتوانند در آن . اعالی شیعیان حل و فصل شود

اگر ( زمینه مناسب اختالف نظر خود را مطرح کنند و راه حلهای جمعی برای اختالفات پیدا کنند 
خوب طبیعی است که توده . علیه دیگری بلکه از طریق ایجاد جو غالب بسود گروهی) اختالفی ماند 

. دانشجو حاضر نخواهد شد صاف و ساده آلت این و آن شود و بنا به خواست اینان وضع عوض کند
چه بخواهی چه نخواهی اختالف و تقابل کاهنده به وجود خواهد آمد، زیرا این تقابلها مولود آن روابط 

  .هستند
ان، فلستطین و جهان است و وظیفه او نیست که به وظیفه اتحادیه دفاع عمومی از جنبش ایر 

اگر چنین الزم دید که گروه خاصی . اختالفات گروهی آنها داخل شود و گروه خاصی را مشخص کند
را شناسایی کند و مورد حمایت خود قرار دهد، آن وقت بر اوست که خود  نماینده به میدان  محل 

دد شناخت برآید و بعد از اینکه شناخت نتیجه شناخت گسیل دارد و از طریق امور واقع عینی در ص
و تحقیق خود را که متکی بر امور عینی است در معرض افکار عمومی قرار دهد و پشت آن نیز 

می پرسم شما که بنابر بخشنامه خودتان مدت شش ماه . نه از طریق مصاحبه با این و آن. بایستد
و مدارک برای شما جمع آوری کند تا در اختیار عموم قرار نماینده به محل اعزام داشته بودید، اسناد 

تازه خبر آن را به اطالع اعضاء خود " خاک" ، چطور شد که بعد از انتشار کتاب )۱۴۸(  دهید
 آن هم برای آن مورد خاص؟. رسانیدید

به  دیگر اینکه چرا باید اتحادیه اجازه دهد تا دیگران نظرات خاص سیاسی و گروهی خود را نسبت - 
سخنرانی آقای قطب ( فدائیان، فلسطینیها و اوضاع ایران از طریق و مجرای اتحادیه اعمال کنند 

 ).زاده در اعتصاب غذای پاریس و سمینار آموزشی اتحادیه و دکتر چمران 
نوشتجات اتحادیه به خصوص از زمان شهادت مجاهد دکترعلی شریعتی به بعد، حاوی این روابط  - 

  ). ۱۴۹(و خطوط خاص است 
راه پرهیز از خطری که به داخل اتحادیه سرایت کرده و دارد ریشه می گیرد این است که خط فاصل 

اصول این خطوط را به اطالع عموم اعضاء . میان اتحادیه و گروههای سیاسی کامال مشخص گردند
  .و اتحادیه سپر دفاعی هیچکدام از آنها نشود. برسانند

تی در یک سازمان هر کس یا گروه بخواهد دیگری را سانسور کند، وق. عامل دیگر سانسور است- ۲
انواع . تشدید و تشدد ایجاد خواهد شد و اتحادیه را از نقش تعیین کننده خود محروم خواهد کرد

نبودن بحث آزاد به معنای درست برای هر کس و ایجاد : سانسور که در اتحادیه کم و بیش وجود دارد
  . شرایط نا برابر

نمی گذارند که اعضاء از امور با خبر بشوند و مخفی کردن مسائل اتحادیه و روابطش،  چرا( 
  ). بزرگترین سانسور برای افکار اعضاء می باشد و شرایط نا برابر به همراه می آورد 

ایجاد کردن اسطوره ها و چماقها برای آن که کسی جرأت نکند نظر خود را طرح کند و یا به مطلبی  - 
مثال اتحادیه در تهیه و تنظیم و انتشار نامه های ( مخالف شریعتی هستی : د از قبیل اینکه استناد کن

  ).خصوصی وی آن هم در یک چنین موقعی چه بوده است 
  .از قبیل این که مخالف حرکت المحرومین هستی
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  .از قبیل این که مخالف نهضت آزادی هستی

ژانویه در جلسه انجمن، در مورد سمینار بحث شد و دیگر اینکه در چند ماه قبل و بعد از سمینار  - 
  .انتقادات و پیشنهادات به اتفاق آرا، تصویب گردید و برای هیئت مدیره اتحادیه فرستاده شد

بحث دیگری نیز در رابطه حل اختالفات مسلمانان خارج از کشور در جلسه مجمع عمومی انجمن 
رتیب اثربه هیئت مدیره فرستاده شد ولی متأسفانه طرح و به اتفاق آراء تصویب و پیشنهادات جهت ت

به جای اینکه به آنها رسیدگی کنند و یا حداقل اگر آنها را وارد نمی دانند دالیل خودشان را به اطالع 
اینطرف و آنطرف عنوان شد که اینها نظر یک شخص است و اینها در انجمن با هم . انجمن برسانند 

  .....ست و دعوا دارند و کتک کاری شده ا
اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا جزوه توطئه و تحویل را چاپ و پخش کرده است  - 

گویا به علت اینکه حدس زده شده که آنرا آقای بنی (ولی در آمریکا بیش از یکسال در محاق سانسور
ون مسلم شده بوده است و به طوری که اکن) صدر و یا شخص دیگری از همفکران او نوشته است 

است هر مطلب و یا نشریه ایکه از جانب ایشان نوشته و یا منتشر شود، مشمول قانون سانسور قرار 
به طوریکه مسئول انتشارات و امور فرهنگی اتحادیه اطالع داده است از . ( چرا؟ خدا داند. می گیرد

و این قبیل امور برداشته زمان تحریرو قرائت این مقاله بدینسو، سانسور از مطالب آقای بنی صدر 
  ).شده است 

اصال سانسور رابطه زور است که بین اندیشه های . مبارزه با انواع سانسور باید همه جانبه باشد
مختلف برقرار می شود و این بزرگترین ستم است و مبارزه مسلحانه نیز زمانی واجب می شود که 

در " غ کرد چه جای مبارزه مسلحانه است زیرا واال اگر بشود پیام را ابال. سانسور برقرار می شود
  ".پذیرش دین اکراه و اجباری نیست 

  "  ال اکراه فی الدین قدتبین الرشد من الغی " 

عالمت سانسور این است که انسان ببیند فکر و نظری را از روی مالحظات و بیم و امیدها اظهار 
از سانسور . بتواند آزادانه نظرش را عنوان کندباید محیطی سالم به وجود آورد که انسان . نکند

اعضاء در معرض اخبار صحیح . اطالعات و خبرها نیز بگذریم که در اتحادیه کم و بیش وجود دارد
  .نمی توانند به موقع اظهار نظر و یا تصمیم بگیرند. قرار نمی گیرند

  
  :عامل مترسک تراشی است- ۳

می کنند، ) مذهبی، سیاسی ( یده و یا شخص و یا گروهی اغلب کسانیکه خود را شهید و بی قرار عق
بدین لحاظ برای آنکه کسی جرأت حرف زدن نداشته . انگیزه ای جز خود و شخصیت پرستی ندارند

این کار سازمانی و تشکیالتی نیست ، : باشد از عامل تحریک و ترساندن استفاده می کننند که مثال
ممکن است . ، به فالن حزب و گروه سخت بر خواهد خوردموجودیت سازمان را به خطر می اندازد

  ......این شخص مخالف سازمان و تشکیالت است و . موجب انحراف عده ای بشود
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آباوکم و قالو ما هذا  دُعما کان یعب کمدان یص ت قالو ما هذا االرجل یریدایتنا بینو اذاتتلی علیهم آ

  .هم ان هذا االسحر مبین هاتری و قال الذین کفرو للحق لما جائاالافک مف
جز این نیست که این مرد می خواهد شما را از آنچه : وقتی آیتهای روشن ما را بر ایشان می گویند"

می گویند این آیات چیزی جز دروغ ساخته و پرداخته نیست و . پدران شما می پرستیدند باز دارد
  ."ویند این آیات سحر آشکارندآنانکه بحق و حقیقت کفر ورزند وقتی حق برایشان آید، می گ

نا گفته نماند مترسک تراشی غیر از . با این مترسک تراشیها و انواع آن نیز باید به شدت مبارزه کرد
در جای خود به این مطلب . تعهد افراد جمع نسبت به هم است و با راز داری کامال متفاوت است

  .خواهیم پرداخت
 
 : یکار ایر - ۴
 تیاز جانب شخص التیو سازمانها و تشک ایدن یاست که در همه جا یئاز روشها زین یاکاریر

به حق از عوامل  یکار ایر. مشکل است اریبس ایر ریاز غ ایر صیچون تشخ. ورد یپرستان به کار م
 ایشناختن ر یاست که برا یروش. اندازد یاست که سالمت سازمان و حرکت آن را به خطر م یمهلک

 ایر یهایآمده است و اساس آن تضادها و غلط کار زیکار رفته در قرآن ن به تیبا موفق ایر ریغاز 
 .قول و فعل انیتضاد م) : ۱۵۰(کاران است که عبارتند از 

 ..زمان و مکان یقول و فعل به مقتضا رییتغ- 
 یچند پهلو یو قاطع و به کار بردن روشها حیاز اظهار نظرو مبادرت نکردن به عمل صر یخود دار - 

 .یجهت باز کردن راه فرار در موقع الزم و ضرور شهیمبهم هم
 :گرانیترس از د - 

 :۴۴ هیسوره بقره آ قرآن
 یم( یکیمردم را به ن) شما .(اتامرون الناس بالبروتنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افالتعقلون "
 . دیکن ینم شهیاند ایکتاب را آ دیخوان یشما م کهیحال" -"دیکن)  یم(و خود را فراموش  دیخوان) 
 ۴۷ هیسوره آل عمران آ و

 علمونیالÆه و الÆه بما  لیعن سب صدونیبطرًا و رئاء الناس و  ارهمیخرجوا من د نیو ال تکنوا کالذ" 
مردم و  یخود نمائ) بقصد ( و  یخود سست یبرون رفتند از خانه ها کهیو باشند مانند آنان"  طیمح

 .کند احاطه دارد یو خد اوند به آنچه مرا از راه خداوند ) مردم (باز داشتند 
 
 :به عنوان مثال دیافزا یرخنه کرده و دارد هرروز بر شدت خودش م یماریب نیا زین هیاتحاد در

او را  شهیبوده است، هم هیاتحاد اتینشر وریو ز بیز شهیهم ینیالÆه خم تیو نوشتجات آ یفتاو
و روشن خود  حیموضع صر ینیخم یآقا کهیاناست و بخصوص از زم دهینام یم...... قائد و رهبر و

 نیادر مورد  کهیداشته اند و گله کرده اند از کسان انیب یو عالمه مجلس) ۱۵۱(  یبهائ خیرا در ش
خوانند، درست  یم یچسبانند و آخوند دربار یآنها را به دربار م یندارند ول یاشخاص اطالع کاف

 نیبعد از ا یکم هیاتحاد یبا همکار یعتیشر دیمجاهد شه یخصوص یاز نامه ها یانتشار بعض
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 ینیخم یدر مورد شهادت مجاهد مصطف هیعمل اتحاد ایو )۱۵۲. (  قابل تعمق و تأمل است یسخنران

 کهیبا وجود( ساده از کنار آن رد شد  یلیدر کشور شد خ یشهادت باعث تحوالت نیکه به حق ا
گذشته در شمال که صحبت  یالتیتشک ناریسمدر  یوقت) ساواک مسلم شده بود  لهیشهادت او به وس
است  شانیگفته شد که به مناسبت شهادت ا ناریآمد و در سم انیبه م ینیپسر خم یآن تظاهرات برا

 هیکه در اعالم دیرس ییگذشت، کار به جا نیچن زین یاز او برده نشد، در تظاهرات بعد یمتأسفانه نام
با دقت  گرید کباریانتشار دادند که بهتر است  سیاردر پ ریاخ یکه به مناسبت اعتصاب غذا یهائ

را به مجاهد  ضتما حرکت و نه زیهمه چ. دیابیقول و فعل را اندر  نیتا تضاد ب. دیمتن آن را بخوان
 . آرام ندارد رانیا گریاست که د یعتینسبت داده شده است و پس از شهادت دکتر شر یعتیشر
 
 
و  ینیخم یگفت که شهادت مجاهد مصطف دیاند و به حق بارا بوجود آورده  هایمرزبند نگونهیا

قرارگرفته است و  یقرار یب نیچن کیبوده است که جامعه در  خیدر طول تار تیروحان یرهنمودها
با  یآورند ول یم یرو یبه سخت یلیخ ونیرروحانیبه جانب غ رانیکه جامعه ا ستیهم ن یخود یب

و  گرانیکه د ندیب یم یاصالت کی نهایل جامعه دراآشوبند حداق یبر م ونیکوچک روحان هاشار
هرروز و هر  نهایدادن خط و مرز عوض کردن ا رییچون تغ نندیب ینم رهیو غ یاحزاب اعم از اسالم

و مردم موضوع بحث و  تیروحان نیب یهمبستگ نیا لیالبته عوامل و دال(  ندیب یم نهیساعت را به ع
 ). رندیرا بکار گ شیقلم خو نهیزم نیهل فن است که در اتواند باشد بر ا یم یگسترده ا لیحلت

 نیلبنان و فلسط اناتیاز اظهار نظر قاطع و به موقع جر یچند پهلو و مبهم و خود دار یروشها
کرد و اجازه نداد  یریجلوگ یکار ایبا تمام وجود از هرنوع ر دیبا...... بر مدعاست و  یشواهد

شود  یاست و م یعمل یکارها وقت نیالبته تمام ا. د قرار دهندخو یشخص یکارها لهیآن را وس یکسان
االمکان از  یحت زیو همه ن میکرد که همه فعاالنه در کارجمع شرکت کن یریاز اشکاالت جلوگ

 .میاطالعات برابر برخورد دار باش
 
 :است قیاز عوامل باز دارنده حکم صادر کردن قبل از تحق گرید - ۵

گاه باش فیاز کم و ک نکهیبدون ا قیاز تحق قبل خود به  یو گروه یبا توجه به خواست شخص میآن آ
 حیدستور صر. میکن یرا بلند م ریحکم صادر و چماق تکف یانتقاد ایو  یاطالع نیمحض کوچکتر

) ۱۵۳" (لک به علم  سیال تقف مال: میستیآن نا یرو میعلم نداشته باش یزیقرآن است که تا به چ
به حرفها و امور واقع  نکهیقبل از ا. شود یموجب طرد افراد و اعضاء م به حق هایسخن پراکن نیا

 ایآقا و  نیوضعش فالن است و تا ا ای.... است  یشود که آقا فالن جائ یتوجه کنند حکم صادر م
 . بدود تهامد دیاست با دهیکه به اطالع رس ستین نجوریا ریانجمن به خودش بجنبد و اثبات کند که خ

 ).  هیانتشارات اتحاد ریگذشته و سا یآموزش ناریانجمن خود ما و انتقادات  به سم انیمثال جر( 
 
 : جمع برقرار نباشد نیروابط زور در ب - ۶
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 م،یشو یبا هم جمع نم یقرار و قاعده هائ کیاست که ما طبق  نیا شیزور در کار نباشد معنا نکهیا

در ....... و  یحزب ،یخانوادگ ،یلیمت، فامقد ،یروابط دوست:  میشو یبلکه در رابطه با خدا جمع م
تنها از : که است نیکاهنده ا یزور و تقابلها رهیبرون رفتن از دا یرهنمود بزرگ اسالم برا ستیکار ن

 : کند یم دایپ تیواقع شیبه کمال خو دیتوح قیطر نیکند و به ا یرابطه برقرار م یتقو قیطر
 "تقونان هذه امتکم امه و احده و انا ربکم فا" 
قرآن . ( دیکن یزکاریپس به من پره میاست، امت شما امت واحد است و من رب شما نیهمانا ا و

 )  ۵۲ هیسوره مؤمنون آ
کند که در  یم دایپ تیواقع یوقت دیتوح هیاتحاد ایروشن است که درهر سازمان و  یلیخ نیا نیبنابرا

انسان  انیاز خدا آزاد باشند آن است که م ریهمگان از غ نیا یخدا آزاد باشند، معن ریآن همگان از غ
رابطه بر  شیانجمنهاو  هیدر اتحاد ایآ هیبه سازمان خود اتحاد مینگاه کن. است دیو خدا رابطه توح

ساده  یلینگاه خ کی؟ به نظر ما با  زین....قدمت و  ،یلیفام ،یروابط شخص ایاست و  دیاساس توح
در رابطه با مسئله لبنان و  ریدو سال اخ یانهایجر نیهم. و لمس کرد دیشود د یروابط را م نیا

 ژهیه از جمله مکتب مبارز ویاتحاد ریانتشارات اخ ایآ ست؟یروابط ن نیاز ا یحاک.... و  نیفلسط
حاضر  یشود ما زمان یکند؟ چطور م یروابط نم نیاز ا تیآشنا حکا یمخاطب ها ایو  یعتیشر

را بعد از " یمترق" و همان آوردن کلمه  یمترق ونیکه آورده شود روحان میریبپذ یحت میستین
و  یخصوص ینامه ها. میده یروش م رییتغ کشنبهیو حاال  میکن یبه آنها قلمداد م نیتوه ت،یروحان
 کانیاست بر اثر فشار و خفقان همه جانبه با نزد یعیرا که طب یعتیمجاهد دکتر شر دیشه یشخص

 یاسناد و مدارک ایآ ابند؟یزمان انتشار  نیت که آن هم در اکرده است، چه لزوم داش ییخود درد دلها
  اند؟م یشد کار مبارزه معطل م یموقع منتشر نم نیبود که اگر در ا

به  یآن عموم یاز جاها یارینامه بخصوص نامه به پدرش و احسان که در بس نیانتشار ا میپرس یم
در نامه  شانیشود، ا یبدون مال و آخوند ممگر اسالم : دیگو یم ینیخم یآقا( آخوند حمله کرده است 

 نیبهتر). شده است زیتز موفق ن نیاست که ا نیکند و نظرش ا یتز اسالم بدون آخوند را مطرح م
 نیکه ا میاگر معتقد ایآ: م؟یآن مجاهد منتشر نکرده ا دنیمدرک و سند را با دست خود جهت کوب

گاهانه در از ب ستیا نم ۀفـیما حکمفرماست وظ نیدر ب یدیتوح ریروابط غ روابط  نیبردن ا نیکه آ
هست  زیما ن بکه اگر خوب بود به حسا هیاتحاد یانتشارات و کارها نیو به ا میبکوش شتریهر چه ب

 میروابط خواه نیا یخورد و از همه مهمتر هدف را فدا میخواه یو اگر اشکال داشت چوبش را همگ
بردن آن  نیبا ارائه راه حل مناسب در از ب میافتی ینتقادکرده و هر جا اشکال و ا یکرد با دقت بررس

 .میکوشا باش
 

بماند  هیاتحاد ایسازمان و  کیبودند که اگر در  یا هیکه برشمرده شدند صفات سلب یو عوامل روابط
و امامزاده  یشوند متول یم یکند که عده ا یم لیتبد یادیدواند آن سازمان و حرکتش را به بن شهیو ر

که ضامن  میدازپر یاز عوامل و روابط م یبه آن سر نکیا. و اختالف است یسرانجامش تالش دارآن و
  :است هیاتحاد یحرکت و بقا
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  :عوامل و روابط ثبوتیه - ب
  تعهد - ۱

تعهد افراد جمع نسبت به هم همان تعهدی است که نسبت به خداوند دارند که اگر کسی آن تعهد را 
  : ۱۴و  ۱۳قرآن سوره مائده آیۀ . ست شکست طبق دستور صریح قرآن کفر ا

نسوا حظا مما  عه ویحرفون الکلم عن مواض وبهم قاسیةثاقهم لعناهم و جعلنها قلیما نقضهم مفب"
  "ح ان الÆه یحب المحسینفمنهم آالقلیال منهم فاعف عنهم واصة زال تطلع علی خائنذکروا به والت

سخت دل کردیم ، که ) را(دان نقض ایشان پس به خاطر نقض پیمان خویش ، لعنتشان کردیم و ب
بدان یاد ) که (سخنان را از جای خود و فراموش کردند بخشی از آنچه را ) منحرف کنند(برگردانند 
گاه نشوی برخیانتی از آنان ، مگر اندکی از آنان ، پس در گذر راز ایشان . آور شدند  زمانی نیست که آ

  .اران را و چشم پوشی کن که خدا دوست دارد نیکوک
البته تعهد بدان معناست که تصمیمات را جمعی می گیریم ، جمعی نیز عمل می کنیم ، انسان نسبت 

از آن پیمان و . به امری که در آن امر شرکت نداشته است طبیعی است که تعهدی در قبال آن ندارد
ه خداوند کافر تصمیم جمعی است که در جمع با آگاهی گرفته شده باشد و اگر کسی آن را شکست ب

به نظر ما اخیرا بر اساس خطوطی که مورد قبول حداقل : برای درک این مهم مثالی بزنیم. شده است
عده زیادی از ما نیست و هیچ دخالتی نیز در آن نداشته ایم و بر اساس خطوط و موازینی انتشاراتی 

ر کسی بدانها خود را در یک چنین صورتی اگ. نیست که در نشست مطرح شده و تنظیم گردیده است
متعهد ندید چه گناهی کرده است؟ پس تعهد در قبال آن تصمیمی است که اوال در جمع گرفته شده 

  .باشد و ثانیا همه در کم و کیف آن تصمیم شرکت کرده باشند
) منظور سر مقاله سخنی با خواننده و حماسه یک اخالص(مقاالت مکتب ویژه شریعتی : مثال عینی

سؤال اینجاست که وظیفه ما .... طالب قدس و بعضی نامه های با مخاطب های آشنا و و بعضی از م
در قبال آن چیست ؟ یک روش است که خوب چون مکتب ارگان اتحادیه است، نامه ها از مجاهد 
شهید شریعتی است باید دفاع کرد و کاری بدرستی و نادرستی آن نداشته باشیم، ما در مقابل آنها 

روش دوم آنست که خود اعتراف به . به نظر ما این اسالمی و قرآنی نیست. ع هستیممتعهد به دفا
دومی به نظر ما اسالمی است چون ما در رابطه با . اشکاالت آنها کنیم و در صدد اصالح آنها برائیم

از نابختیاری روش این شده است که امروزه سخن حق را از کسیکه قصد . خدا با هم عهد بسته ایم
نش را دارند نمی پذیرند و صحبت نادرست را از شخص گروهی که می خواهند چماق کنند نه کوبید

تنها می پزیرند بلکه مطلق می کنند و یک انتقاد کوچک کفایت می کند که انتقاد کننده را به دشمنی 
  .با آن شخص و یا آن گروه متهم سازند و چماقهای تکفیر از پس یکدیگر فرود آورند 

  :قاد و ارزیابی آزاداصل انت - ۲
در لزوم . مطلقا مالحظه ای در بین نباشد. باید همیشه در سازمان اصل بر انتقاد و ارزیابی آزاد باشد

اما به جهات بسیار که فعال مجال پرداختن به آنها نیست . انتقاد هیچکس نه شک دارد و نه حرف
انتقاد از خود : از انواع انتقادها. است انتقاد آزاد هرگز در جامعه ای، تحقق تام و تمام پیدا نکرده
انتقاد از خود هرچند ممکن ترین اما . انتقاد از دیگری، انتقاد از جمع و مناسبات جمعی است
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تا به حال کسی سراغ . چرا که انسان در جمع است که از خود بیگانه می شود. مشکلترین آنهاست

اشتباه ...... ه باشیم که در این موارد و این و آن دارد که مثال ما در طول تاریخ اتحادیه اعتراف کرد
آن روز فهم ما تا این حد بوده است، سیر تکاملی ما : بلکه همیشه استدالل این بوده است. کرده ایم؟

چرا اینطور است ؟ چونکه در همین مناسبات است . را نشان می دهد و خالصه مبرا از خطا بوده ایم 
گاهی از مسخ شدنها و از خود بیگانه . شودکه انسان از خود بیگانه می  انتقاد از خود نتیجه آ

گاهی حاصل شد، خارج شدن از حکم و الزامات جمع جرأت . شدنهاست بر فرض اینکه در عمل آ
بسیار و اراده ای پوالدین می خواهد و اگر پیش آهنگان این راه را تحصیل کنند به عبارت دیگر انتقاد 

شهای خود را متناسب با نظریه اسالم تصیحح کنند، در عین حال از دیگری از خود کنند، روشها و من
از اینروست که انتقاد از خود به حق برترین . و از جمع و مناسبات جمع وخود نیز انتقاد کرده است

  .جهاد اکبر است و بدون این جهاد اکبر، هیچ مبارزه ای به نتیجه نخواهد رسید
  
  :تحرک در سازمان - ۳

که اتحادیه متحول و متحرک باشد باید زمینۀ آزاد کار برای همه مهیا باشد و گرنه به مرور برای این
یعنی . بایستی در جهتی حرکت کرد که استعدادها برابری بجویند. تحرک تبدیل به سکون می شود

جهت اینکه در زمینه های مختلف عمل کنند تا همه برابر شوند و یا اگر این کار  ممکن نشود، بایستی 
در سازمان ما اتحادیه همیشه و بکرات دیده . یعنی به طرف برابری استعدادها. عمومی کار این باشد

نفس این کار به آن معناست که همگی در . ایم که کارها به خاطر نبودن افراد وارد معطل می ماند
. است انحصار خوره استعداد. کارهای مختلف شرکت ندارند و امور تا حد ودی انحصاری است

کسانی و یا سازمانهایی که همه امور را در انحصار خود می خواهند و می آورند، به انواع تشبثات 
اینان امامت و رهبری را فعال کردن همگان و . دست می زنند تا هر کاری را به خود منحصر سازند

ثرا اطالعات انحصاری در اتحادیه ما اک. تنظیم کردن فعالیتها را در خود و آلت کردن دیگران می دانند
به عناوین مختلف اینکه از نظر امنیت اشکال دارد و یا موقعیت اتحادیه به خطر می افتد و یا اینان 

عالمت و نشانه . اکثرا از اموریکه در اتحادیه می گذرد خبر ندارند.... از اتحادیه زده می شوند و
ادهای نو و فعال و خالق و دورون گر هر زمان جمعیت و سازمانی استعد: انحصار کردن این است که

هر . نپرورید، این امر خود نشان  آن است که از جمله فعالیتها در اختیار انحصار جویان در آمده است
زمان که استعدادهای نو تازه نپرورید و کارها به خاطر کمبود افراد زبده و ورزیده زمین ماند و 

یک توجه کوتاه به . ر انحصار تحقق پیدا کرده استباالجبار کارها در اختیار معدودی ماند، ام
مثال در رابطه با هندوستان همیشه . ( کوششهای اتحادیه و انتخاب مسئولین برای امور کفایت می کند
در انحصار افراد خاصی است و .... افراد بخصوص صاحب نظرند، رفتن به آمریکا و خاورمیانه و 

مثال، . اشند و یا امور خارجی را فقط چند نفرند که بچرخانندآنها هستند که می توانند صاحب نظر ب
  ).آیا هر کس می تواند به آمریکا خاورمیانه سفر کند و یا با نجف تماس بگیرد ؟ 

  
  : عدالت در سازمان - ۴



۳۳٥ 
عدالت یکی دیگر از اصولی است که در سازمان باید نصب العین قرار بگیرد واال متحول شدن 

عدالت در یک سازمان و تشکیالت که بخواهد انسان مجاهد تربیت کند . تاتحادیه امری محال اس
  : ودر قسمتها و کارهای مختلف بدین شرح است

یعنی اینکه به نحوی تقسیم کار گردد و . بسیج استعدادهای در حد مطلوب بر پایه عدم تمرکز -الف
  .از عهده کارها برآیندوظیفه ها و مسئولیتها مشخص شود که کارها تخصصی نشود، همه بتوانند 

  .شرکت دادن تمام اعضاء در رهبری واحد و کل سازمان - ب
به جای اینکه حلقه رهبری را تنگتر کرد، باید آن را وسیتعتر کرد تا بتواند همه شرکت کنند و مشی 

  .ولی بر شیرینی خواهد داشت . شاید اول کمی کار مشکل به نظر برسد، طبیعی است. امامت کنند
  .نگ کردن فعالیت اعضاء و واحدها به مشی توحیدهماه - ج
و .... حل کردن مسئله قدرت از طریق جهت دادن به کارهای تولیدی فکری، ادبی، هنری، و  - د

یعنی اینکه فقط چند نفرند که کارهای مهم را می : کارهای امور جمعی و منطبق کردن آن با نیازها
دیگر اینکه نیاز  - ی یک کار مشخص کاربر زیاد داشته باشیمتوانند انجام دهند از بین برود و مثال برا

  .را درست شناخت و فعالیتها را با جهت آن نیازهای شناخته شده انطباق داد
با توجه به مطالبی که .... تغییر جهت دادن و همسو کردن نیروهای محرکه، فکری، علمی، و  -هـ

باید همه آنها بر اساس مشی توحید . تندگذشت هم اکنون نیروها هماهنگ و همسو و هم جهت نیس
  .جهت همسو کردن نیروها پیشنهاداتی به اتحادیه ارائه داده شده است. هم جهت و همسو گردد

  
  :امامت در سازمان - ه

چون امامت اصلی است عمومی بنابراین اقتضای اصل امامت آن است که همگی ما به عنوان مسلمان 
  :صریح می گوید ۵رآن در سوه قصص آیه ق. باید نقش امامت را ایفا کنیم

اراده ما بر ". ( وال نرید آن نمن علی الدین استضعوا فی االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین " 
 ۱۳۴آن است که بر مستضعفین زمین منت بگذاریم و آنان را امامان و وارث زمین بگردانیم و در آیه 

  :سوره بقره می گوید 
بدینسان شما . ( ه و سطالتکونو اشهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیداوکذالک جعلنالم ام

  ). را امتی وسط قرار دادیم تا شهدائی برای مردم باشید چنانکه پیامبر بر شما شهید است 
  آیه     سوره    آیه    سوره  :وآیات 

  ۷۲    انبیاء      ۷۱  بنی اسرائیل    
        ۱۲    یسن      ۲۴     سجده    
   ۷۴ – ۶۳     فرقان    

بنابراین تحقق اصل امامت یعنی . تمام این آیات صراحت دارند بر این که امامت اصلی است عمومی
مثال ) پیش آهنگ شدن ( پیش آهنگ شدن تمامی انسانها درهر موردی اگر تزاحمی بین اصل امامت 

رد با اصل پیش آید، این تزاحم باید د ر جهت انطباق نحوه دست آو....حفظ موقعیت، دست آورد و 
وظیفه اساسی جمع آن است که شرایط امامت و پیش آهنگی را برای همه فراهم . امامت حل گردد



۳۳٦ 
اینطور نباشد که جمع به افراد به خصوصی عنایت داشته باشد و اگر افراد دیگری بخواهند به . کند

معنا نیست که  اینکه جمع جلوگیری می کند به این. ( این مرحله برسند از طریق جمع جلوگیری شود
دست کسی را می گیرند و می گویند تو حق نداری بلکه از طریق شرایط نادرستی که در جمع فراهم 
می آورند خودبخود تحت آن شرایط و روابط امکان باال آمدن افراد خاصی ممکن می گردد، تازه آن هم 

د که آلت بوده اند و از حد آلت تجاوز نمی کند و اگر خدای نکرده روزی این افراد بهوش آمد ن
ضد نهضت است، ضد اتحادیه : خواستند زنجیر اسارت را پاره کنند، از همه چیز ساقط می شوند

یک چنین جمعی بیمار .....) است، و یا وقتی شریعتی به شهادت رسید با دمش گردو می شکست و 
سانی هم که برای از است و اگر به موقع معالجه نشود تضاد و پاشیدگی آن اجتناب ناپذیر است و ک

. بین بردن این روابط بیمار گونه موسی وار ایستادگی می کنند مورد اتهامات گوناگون واقع می شوند
یکبار نشده است که انتقادها و پیشنهادهای اساسی کسانی که نسبت به رهبری اتحادیه انتقاد دارند 

وضع فعلی . استدالل به اثبات برسانندرا در یک محیط آزاد مطرح کنند و اگر انتقاد نادرست بود با 
این . رهبری در اتحادیه قائم به ضوابط و اصول سازمانی نیست بلکه قائم به فرد و افراد خاصی است

تمام امکانات . وضع به آنها امکان داده است که هرجور مصلحتشان ایجاب کند، جمع را بدانسو ببرند
اتحادیه بدون اینها قادر به یک لحظه نفس کشیدن سازمان نزد این افراد متمرکز و متکاثر است 

چه به فرد خارج از سازمان باشد و چه به افرادی در داخل . وابستگی، وابستگی است. نخواهد بود
همانطوریکه گفته شد اتحادیه باید قائم به ضوابط و روابط صحیح سازمانی باشد نه به فرد و . اتحادیه

  .یا افرادی
  

این افراد هر موقع بخواهند می توانند از طریق اتحادیه نسبت به مسائلی  نتیجه این می شود که
مخفی کردن .... مثال در مورد مسائل لبنان، در مورد سازمان مجاهدین و . موضع بگیرند و یا نگیرند

امور از همگان، شورای خصوصی درست کردن، افرادی را بر افراد دیگر رجحان دادن، مواقعی از 
معیارهای غلطی است که در اتحادیه موجود است ...... ن و موقعی دیگر کوبیدن و شخص تعریف کرد

و کسانیکه به منافع آنها نیست که معیارهای درست جای معیارهای غلط را بگیرد در ماندن این 
  . روابط غلط مؤثرند

  
درونی  معیارهای. عقب ماندگی ما یکی به خاطر باقی ماندن این معیارها در درون اتحادیه است

  .همه باید به موقع از امور آنطوری که هست با خبر شوند. اتحادیه باید عوض شود
آیا اعضاء اتحادیه در معرض آنچنان اطالعات درستی هستند که بتوانند در اموریکه حادث می  - س

شود به موقع به همان نتیجه ای برسند که رهبری رسیده است؟ اگر نیستند آیا این خطر وجود ندارد 
  که رهبری قائم به فرد و افراد هر طور که صالحشان ایجاب کرد اتحادیه را بچرخاند؟

به عنوان مثال در جریان کار منافقین اگر بعضی افراد انگشت شمار سکوت می کردند، یا خدای 
س می ساختند، اتحادیه به همان خوابی که برایش دیده بودند دچار نمی شد ؟ این  –نکرده با آقای  م 



۳۳۷ 
بد نیست که از خود . قاد از رهبری بدان معنا نیست که ما کار پذیری اعضاء را نادیده می گیریمانت

  بپرسیم به راستی ما چقدر تمرین امامت می کنیم ؟
  

به نیروی خالقه خویش ..... اگر ما به جای مطلق کردن این و آن، بت تراشیدن، امامزاده بازکردن و 
ر داشتیم که لیاقت امامت و رهبری داریم، آیا خود منبع تولید نمی ایمان می آوردیم و به راستی باو

شدیم؟ گفتن اینکه ما باید امام و پیش آهنگ باشیم یک حرف است، و ایمان داشتن به آن حرفی 
کسانی که به اصل عمومی امامت ایمان دارند، سدهایی را که جلو عمومی شدن آن است  را . دیگر

  .با خالقیت و فعالیت خویش بدان تحقق می بخشند یکی پس از دیگری می شکند و
  
  :ضرورت توحید عمل و نظر  - ۶

یک جمع و یا سازمان نمی تواند به نیرو بدل گردد و به فرض توانستن، نمی تواند نهضتی را به 
. پیروزی رساند مگر آنکه آینده را در سازمان و افراد خود و در روابط فی ما بین خود فعلیت بخشد

باید نظریه و اصول اسالم به . که نیروی جانشین پدید آید تنها بیان اسالم کفایت نمی کندبرای آن
در یک کالم، تا وقتی اسالم، لباس عمل نپوشد قابلیت فهم پیدا . صورت ملموس و محسوس در آید

ن برای آنکه اعضاء اتحادیه بتوانند الیق عنوا. بنابراین باید نظریه به عمل تبدیل شود. نمی کند
معماران سرنوشت فردای جامعه آزاد خود باشند، باید که قدم در جاده انسان نو شدن بگذارند و 
کوشش کنند مبارزه را از دنیای ذهن به عالم واقعیت ببرند و با صمیمیت و قاطعیت به کمک جمع 

پویای  یکدیگر، با ضعفهای خود به مبارزه برخیزند و ساختمان جامعه فردا را در انجمنهای کوچک و
  .خود آغاز کنند و به راستی شهدائی برای مردم باشند

  
  :برنامه عمل - ج

بعد از شناخت روابط مندرج در بخشهای الف و ب که یا موجب می شوند حرکت سازمان را به بنیاد 
تبدیل کنند و یا حرکت آن را بقا و دوام بخشند، چگونگی برنامه و عمل سازمان، در خور اهمیت 

تفکیک کردن روابطی که به شرح آمدند، بدان معنا : ن نکته نیز به جا و ضروری استتذکر ای. است
بلکه به حیطه علم در آوردن و شناخت دقیقتر این روابط . نیست که تقدم و تأخری در کاراست

هرچه بنیاد روابط دسته اول در . تفکیک به میان آید واال این روابط در یکدیگر تأثیر متقابل دارند
مان سست ترو ضعیف ترگردند درعین حال روابط دسته دوم را استوار تر ساخته اند و یک ساز
  :بالعکس

  
  تقسیم کار- ۱

جهت تحقق این . تقسیم کار و وظایف باید طوری تنظیم گردند که امور داخل سازمان تخصصی نشود
که نیروهای  به جوری. گسترش داد" شورایی " امرمهم و حیاتی، باید رهبری اتحادیه را بر اساس 

بلکه نیرو در مجموعه سازمان در گردش . سازمان در یک سطح و یا افراد و گروهی متمرکز نگردد



۳۳۸ 
امامت و رهبری کار اساسش پرورش استعدادها و جهت دادن به نیروهاست به انسان، به . باشد

ن باید با مجموعه سازما: طوری که برآیند و منتجه نیروها در جهت اهداف تعیین شده، شتاب گیرد
کار مبارزه را پیش برند و بدانند که باید چون " واعتصموا بحبل الÆه جمیعا و التفرقوا" وحدت کلمه 

ان الÆه یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان : بنیادی پوالدین به مقابله با دشمن بایستند
  ).سوره صف ۴آیه . ( مرصوص

  
  رانچگونگی برخورد ما در خارج با دیگ - ۲

در طرز تفکر مارکسیستی آخرین تضادش با نیروهای مذهبی است و : یک نکته مسلم است که
حداقل در مملکت ما تجربه تاریخی . ولی آخرین مبارزه مارکسیستها با ماست! بنابراین وگرنه اولین

ثابت کرده است که هرکجا و درهر موردی که مارکسیستها دستشان رسیده، ضربه را به نیروهای 
با توجه به قدرت روس و .....) جنگل، جبهه ملی، مجاهدین خلق، و  ،مشروطه. ( ذهبی زده اندم

چین و بازی آنها با آمریکا، بدون حل مسئله مارکسیسم در ایران، امر مبارزه مشکل به نظر می رسد 
غیر نادیده گرفتن نیروهای مارکسیستی در کشور، افتادن در دام آنهاست، وحدت با آنها یک امر 

  . ممکن و مخالف صریح قرآن است
در خارج از . بنابراین حل مشکل مارکسیسم درایران در گرو برنامه ای صحیح و جدی است

توده های وسیع . برابر افراد فعال مسلمان است ۵کشورافراد فعال غیرمسلمان تحقیقًا بیش از 
را به کار " وجادلهم بالتی هی احسن "اگر ما روش قرآنی  . دانشجویی نا آگاه به دام آنها افتاده اند

را درهم بریزیم، قطعا توده " اساس مارکسیسم " ببریم و بر اساس بینش علمی توحیدی پایه های 
در محیطی که اگر . های ناآگاه به سوی اسالم جلب خواهند شد و جو اسالمی به وجود خواهد آمد

رباره مارکسیسم منتشر می شود، جو اسالمی نگوییم هر روز حداقل هرهفته کتابها و مقاالت فراوان د
. بوجود آید، قطعا یک چنین جوی در داخل نیز اثرات قطعی و انکارناپذیری برجای خواهد گذاشت

آماده . نیست..... بنابراین اگر بخواهیم محیط را اسالمی کنیم طریقۀ آن ناسزا گفتن و فحش دادن و 
متأسفانه اتحادیه و سایر نیروهای اسالمی نه . عرضه کرد کردن محیطی سالم که بشود در آنجا اسالم را

اینکه در بین نیروهای غیر مسلمان یک جو متعصبانه بوجود می آورند، که مانع از رساندن پیام اسالم 
یک مثال . می شود، بلکه در بین خود مسلمانان نیز هر روز به خط کشی و مرزبندی دست می زنند

که به مناسبت روز بزرگداشت شریعتی  ۱۳ر قدس فوق العاده شماره اتحادیه د: کفایت خواهد کرد
این حرکت اجتماعی که بنیادهای : انتشار داده است، به جمع بندی یکسال گذشته پرداخته می نویسد

فکریش را، به خصوص در نسل جوان به خود و ارزشهای اصیل خود بازگشته، مدیون کار خالق 
: ی است، که در لحظاتی که دشمنان قسم خورده اسالم و مسلمینواندیشه رهیاب و دردشناس شریعت

صهیونیسم، امپریالیسم، و مارکسیسم با اتحاد مثلث نامقدس، جبهه واحدی در مقابله با این مکتب 
انقالبی و ناجی بشریت برپاساخته و اضطراب و هراسی عظیم بر موجودیت آن حکمفرما کرده بودند، 

  .ا خستگی نشناس بدوش کشید، اکنون به شتاب خود افزوده استظهور کرد و بار رسالت ها ر



۳۳۹ 
با وجودیکه از جانب انجمن ما بارها و بارها به روش اتحادیه بخصوص در دو سال اخیر انتقاد شده 

اتحادیه . نه اینکه از تغییر روش اثری نیست، بلکه روش قبلی روز بروز نیز شدت گرفته است. است
زان مارکسیسم رابا بیان علمی اثبات کند، و آن را درمعرض افکار عمومی به جای اینکه پایه های لر

تعجب از رهبران اتحادیه . توده های دانشجوئی قرار دهد، روش فحش و ناسزا گفتن را برگزیده است
گاهی حتی بین مسلمانان نیز خط کشی بوجود می آورد آیا یک بار فکر نکرده . است که با وجود آ

حانیت به پا خواست و خمینی قائد ملت اسالم، سنگ را در دریا رها کرد و است آن وقتی که رو
موجها از پس یکدیگر آفرید، شریعتی کجا بود؟ آیا از یک گروه اسالمی که کارش ارائه اسالم درست 

  : ی بمناسبت هجرت مجاهد شریعتی تهیه کند و در آن" پوستر " است، بایسته است که 
  "عتی را معماران تجدید بنای تفکر اسالمی معرفی کند ؟شری –اقبال  –سید جمال " 

نقطه عطف در تاریخ مبارزات  ۴۲خرداد  ۱۵که قیام ) که دارند ( اگررهبران اتحادیه قبول دارند 
مردم ما حداقل از سه قرن بدینسو است، این نقطه عطف بودن، خودش بیانگر این معنا نیز هست که 

که نوع مبارزه  –جدیدی جای معیارهای قبلی را گرفته است  مبنای تفکری عوض شده و معیارهای
می پرسیم چه کسانی محرک این تغییر بوده اند؟ از این گذشته جا و موقعیت . تغییر پیدا کرده است

اوال کجاست؟ و ...... سید قطب، عبده، مدرس، طالقانی، بازرگان و : متفکران اسالمی دیگر از قبیل
  معنویات را به ابعاد مادی ملموس در می آورید؟ ثانیا با چه معیاری این 

ما از اتحادیه سؤال می کنیم آیا نمی داند که اکنون بیش از چند ماهی است که هرروزش و هرجلسه 
روحانی، دانشگاهی، بازاری، ( اش، عده ای از مردم مسلمان کشور ما از طبقات مختلف مردم 

ته می شوند و دم فرود نمی آورند، ولی برای شریعتی به دست دژخیمان جالد کش........) کارگر، و 
ول، شب هجرت و روز شهادت می گیرد؟ و اگر چنین قراری شد، برای مجاهد نستوه مدرس شهید ا

چرا نه، آیا ...... ا سید قطب، آیت الÆه سعیدی، آیت الÆه غفاری و غطشهید دوم، آیت الÆه کاشف ال
  آنها فدائی اسالم نبوده اند؟ 

  دانیم کجای این خط کشیها که خود شرک آشکاری است منطبق با اسالم است؟مانمی 
 ۷۸و با نهضت آزادی که نماینده اش برادرمان قطب زاده در سمینار آموزشی اتحادیه در ماه ژانویه 

ما با مطهری در لندن پس از تشیع جنازه دکتر شریعتی، تصفیه حساب کردیم و هم اکنون او : گفت
:" ولی باز امروز بعد از گذشت فقط چند ماهی می نویسند . ان ارجمند ماستیکی از دانشمند

  .پناه به خدا از بکار بردن این روشهای ضد اسالمی) ۱۵۴"(دستش به خون شریعتی آغشته است 
همه می دانیم که این کنفدراسیون جهانی با آن کب کبه و دبدبه، یکی به خاطر اعمال این روشهای 

عبرتی برای ما نیست؟ آیا فکر کرده اید که . یله اعمال نفوذ ساواک متالشی شدتخریبی و دیگری وس
اگر ما به وسیله ایجاد تعصبهای نابجا زمینه را آماده کنیم و احیانا رژیم هم در برابر نیروهای اسالمی 
 و به خاطر مقابله با مسلمانان به آنها از طریق ایادی اش کمک کند تا دوباره دورهم جمع شوند،

  آنوقت چقدر کار مشگلتر خواهد شد؟
  
  جهاد - ۳



۳٤۰ 
جهاد، وجوه مختلف و گوناگون دارد و هر کدام از آن وجوه اسباب و لوازم خاص الزم دارد که باید 

  .جهاد از راه تبلیغ و جهاد مسلحانه است: از جمله آن وجوه. آنها را فراهم کرد وآموخت
  : جهاد از راه تبلیغ –الف 

به خارج از ) برای اشاعه و گسترش فکر اسالمی ( یه، تربیت مبلغ و گسیل دادن یکی از اهداف اتحاد
کار تبلیغ نیز به جائی نخواهد رسید مگر اینکه مبلغ در خود تغییرات الزم را به . خودش می باشد

 وجود آورده باشد، تا زمینه به وجود آمدن انسان انقالبی به معنای واقعی فراهم آید و این مهم به وجود
  :نخواهد آمد مگر اینکه در زمینه نظری جهاد که متضمن

  ،)یا مبارزه با کیش شخصیت ( جهاد با نفس و یا جهاد اکبر  - ۱
  جهاد افضل، - ۲
  امر به معروف و نهی از منکر،  - ۳
  .آموزش صحیح انجام گرفته باشد) ارزیابی و انتقاد ( 

دیدش تغییر نکند و انسان دیگر نشود و از  هدف از این آموزش نیز آن است که مسلمان باید بداند تا
روشهای زورپرستانه به کلی آزاد نشود، نه انقالبی به وجود خواهد آمد و نه جامعه می تواند انتخاب 

  نگاهی کوتاه به وضع کشور حکایت از این امر ندارد؟. کند و روی به انقالب آورد
ذکر . مبلغ تغییرات اساسی به وجود آمده باشدجهاد از راه تبلیغ، زمانی مفید واقع خواهد شد که در 

این نکته نیز ضروری است که در اصل، تبلیغ را باید اول از کسان و افراد نزدیک به خود شروع کرد 
تا بدورترین رسید و در جهاد مسلحانه باید اول از دورترین شروع کرد و این روش عملی پیامبران و 

مبلغ و یا کسانی که بتوانند فکر صحیح و درست اسالمی را  چند. ائمه ما در طول تاریخ بوده است
از جاهای دیگر نیز می گذریم، اگر در این . نشر دهند، به وطن اسالمی خود ایران گسیل داده است؟

امر موفقیت چندانی نداشته است آیا یکی هم دلیل بر این نیست که روش برگزیده روش درست و 
  صحیحی برای این کار نبوده است؟

  
  :حدود همکاری ما با دیگران - ۴

این . حدود همکاری اتحادیه با دیگران باید مشخص و براساس اصول اسالمی تنظیم شده باشد
  غیر مسلمانان –مسلمانان  ب  –الف : همکاری و حدود شامل دو دسته است

  :مسلمانان  –الف 
در . بخش الف توضیح داده شدهمکاری اتحادیه با سازمانهای اسالمی و مسلمانان و خط و مرز آن در 

اینجا به تذکر یک نکته کفایت می کنیم که اتحادیه باید با مسلمانان و سایر سازمانهای اسالمی بر 
کلیه نیروهای اسالمی بکوشد و در این راه از هیچگونه کوششی که موجب " وحدت کلمه " اساس 

نیروهای اسالمی، " وحدت"  ما در زمینه. نزدیکترشدن مسلمانان به هم است فرو گذار نکند
امید آن است که هرچه زود تر به آنها . پیشنهادات خود را برای هیئت مدیره اتحادیه ارسال داشته ایم

  .ترتیب اثر داده شود
  :غیر مسلمانان - ب



۳٤۱ 
چون مسلمان مبلغ . زمینه ای که در آن همکاری انجام می پذیرد، باید حتما اسالمی باشد: زمینه - ۱

ف و بیانگر آن است، بایستی دیگران را در کارهای معروف شرکت دهد و از به وجود امر به معرو
آوردن زمینه های متعصبانه و جوهای ناسالم که در آنها امکان مطرح کردن نظریه درست اسالم را از 

بر واحدهای اتحادیه است که شرایط الزم را چه در زمینه نظری و چه فکری . بین می برد، پرهیز کند
چه زمینه عملی و اخالقی، کسب کنند و فکر اسالم را از حصارهای تنگ و محدوده شده چند نفر و 

وسایلی را فراهم آورند که همگان امکان شنیدن حرف اسالم را داشته . اعضای خود بیرون ببرند
  :باشند

موقع  برای مسائل عینی و حیاتی مردم کشورخویش براساس واقعیات عینی، راه حل اسالمی را به - 
  .ارائه دهند

  .نیاز و خواست جامعه را به موقع اظهار کنند - 
  .باشند.....) کشاورزان ، کارگران و ( بیانگر حقوق توده های محروم  - 
باید این . نمی تواند نیرو را درداخل خودش حبس کند. جمع، باید نیروی خود را متوجه خارج کند - 

  .معناست که جمع بسته ای نیستنیرو در دیگران به کار رفته و این بدان 
بر اساس مطالب فوق آیا در کارهای عملی که اتحادیه بدانها دست می زند از قبیل تظاهرات، 

به نظر ما . دیگران می توانند شرکت کنند؟ جواب ما به این سؤال مثبت است....... اعتصاب غذا و 
تعیین کرده و رهبری آنها تماما در  در کارهای معروف که در اتحادیه خود کم و کیف آن را فراهم و

دست اوست، اگر کسانی خواستند شرکت کنند هیچ اشکالی ندارد و خود این عمل، شرکت دادن 
اگر در زمینه ای ورود آنها خدشه ای به رهبران اسالمی وارد می . دیگران در کارهای معروف است
  .از آن پرهیز کرد) ۱۵۵(آورد، باید بر اساس آموزش قرآن

با توضیحاتی که داده شد، وقتی زمینه همکاری اسالمی بوده، رهبری سازمان باید در اجرای  - ۲
از هرنوع فکر وسلیقه شخصی جلوگیری به عمل . برنامه هایی بکوشد که سازمان خواستار آن است

از بر اتحادیه است که با استدالل و برهان به جنگ ایدئولوژیک برخیزد و با بیانی رسا و خالی . آورد
بر اتحادیه نیست . عرضه کند.... هرگونه روشهای زور مدارانه ای، اسالم را به توده های دانشجویی و 

  .که اگر سازمانی و یا حزبی روش خود را تغییر داد، او نیز به پیروی و دنباله روی تغییر دهد
  
  :هدفهای سازمان - د

ه، شناخت نکات زیر ضروری جهت شناخت صحیح و درست اهداف یک سازمان، فی المثل اتحادی
  :به نظر می رسد 

  نوع سازمان،  - ۱
  سنجش و ارزیابی درست از نیروهای فعالۀ آن،  - ۲
  . علت وجودی سازمان - ۳
   ۳و  ۲و  ۱نیازها با توجه به مولفه  - ۴



۳٤۲ 
با توجه به نکات فوق جهت شناخت درست اهداف اتحادیه، باید دید کجای کار مبارزه رهائی بخش 

نیازها چیست، و چرا مبارزات مردم ما به نتیجه نمی رسد، نارسائیها . گ است؟مردم ما لن
  کجاست؟

  آیا مردم به اندازه کافی فداکاری و از خود گذشتگی ندارند؟ - 
  آیا فکر راهنما روشن نیست و یا ضعف رهبری است؟ - 

ت که مردم ما به از گذشته ها که بگذریم، مختصر توجه به اوضاع چند ماه گذشته، این امر روشن اس
شکستها و موفق نشدنها را باید در روشن نبودن فکر . اندازه کافی از خود گذشتگی و فداکاری دارند

  .راهنما وضعف و نبودن یک رهبری الزم دید
اتحادیه، چون یک سازمانی است اسالمی دانشجوئی و تقریبا علنی، عمال قادربه آوردن یک سری از 

( آیا اتحادیه می تواند آن را سازمان دهد؟ . مبارزه مسلحانه، نیاز مردم ماستمثال : نیازها نخواهد بود
به ناچار اتحادیه باید هدف ). البته می تواند زمینه مساعد و آماده ، برای انجام این مهم فراهم آورد

رار خود را پر کردن خالء ها و آن دسته از نیازهای اساسی جامعه که در شرایط ما امکان پذیر است، ق
  :دهد

. یکی از اساسی ترین علت شکست نهضتهای معاصر دوران ما روشن نبودن فکر و راهنماست - ۱
کسانی که با واقع بینی به این مسئله می نگرند، قطعا به این نتیجه خواهند رسید که به حق روشن 

شه نبودن فکر صحیح اسالمی، یکی از عوامل مهم شکستها بوده و امروز این ضعف بیش از همی
  .نمایان است

ایران امروز تب اسالم دارد و این در تاریخ بی نظیر است و . موقعیت امروز ایران غیر از گذشته است
ولی بر اثر روشن نبودن آینده و فکر راهنما، یارای . جامعه هرروز و شب حاضر به قربانی است

هدفهای مهم آموزش و  اگر این امر بدیهی قبول است، یکی از. برابری با طرف مقابل را ندارد
  .پرورش، فکر صحیح و درست اسالمی، جهت راهگشایی مبارزه مسلحانه خلق می باشد

  :تربیت مبلغ برای تبلیغ و گسترش نظام اسالم - ۲
باید به واقعیات کشور توجه کرد . در دو زمینه فوق، اتحادیه می تواند قدمهای اساسی و مؤثر بردارد

می را روشن کرد و آن را گسترش داد و بر اساس اسالم، برای نیازهای و تا دیر نشده است نظام اسال
  . مردم راه حل ارائه داد

  ):پیش آهنگ ( تربیت امام - ۳
ظاهرا . ایجاد یک جانشینی برای رهبری جامعه اسالمی، به طوری که آنها را به توحید رهبری کند

، باید برای همه روشن "ند ارائه میدادندکه اگر اینها برنامه داشت" جریانات اخیر کشور وحرفهای شاه
کرده باشد که جامعه فاقد آن چنان رهبری است که بتواند توده های مختلف مردم را به هم بسط داده 

بنابراین سومین هدف، . و نیروهای آنها را درجهت مشخص که از بین بردن رژیم شاه است، بسیج کند
قتی که بحران فرا می رسد، جامعه را برای آینده ای آماده کردن رهبری فعال است که بتواند در و

  .روشن به حرکت درآورد
  والسالم 



۳٤۳ 

  ضمیمه دوم
  

  انتقادها و پیشنهاد ها 
  

  :ذکر چند نکته را قبل از ورود در بحث
قبل ازبحث و بررسی بخشی از انتقادات و نظرات و پیشنهادات و نیز مقاله تشکیالتی انجمن برلین، 

  .به نظر می رسد ذکر چند نکته ضروری
ما مرتب نشریات اتحادیه را در جلسات انجمن به بحث گذارده، انتقادات و پیشنهادات را  - ۱

  . جمعبندی کرده و به موقع به اطالع هیئت مدیره رسانده ایم
هیئت مدیره در چند مورد اظهار . مقاله تشکیالتی در سمینار منطقه ای شمال به بحث گذارده شد - ۲

اولین  ۲۴با انتشار مکتب مبارز شماره . تقادات و پیشنهادات شما عملی خواهد گردیدداشتند که ان
در مواردی ) را در آن درج کنند ۲۳قول داده بودند که انتقادات مکتب . ( وعده آنها راست در نیامد

و این بر شما خواهران . دیگر نیز شفاهی چندین بار قول داده اند که پیشنهادات عملی خواهد گردید
  . برادران عزیز است که خود توجه کنید که به کدام یک از آنها تا به حال جامه عمل پوشانده اند

بر . مطالبی را که مالحظه می کنید ممکن است جائی و یا مطلبی از جهت خواننده نا روشن باشد - ۳
به ما، شماست که هرجا سوالی پیش آمد و یا مطلبی نا روشن بود قبل از داوری و قضاوت نسبت 

بعد از روشن شدن کل مطلب قضاوت به عهده . مطلب را سوال کنید تا تفصیل بیشتر داده شود
  . شماست 

خواسته اند با این بیان، انتقادات . در بسیاری از جاها عنوان شده است که ما ضد نهضت هستیم - ۴
بر یک یک خواهران و . وارد ما را نسبت به اتحادیه و نهضت آزادی در رابطه با اتحادیه لوث کنند

ما هرجایی را . برادران است که هرجا انتقادات را نادرست دیدند با ارائه استدالل، ما را روشن کنند
که نادرست تشخیص دادیم، البته نسبت بدان بدون کوچکترین پروائی و با کمال شهامت انتقاد می 

  .دکنیم و از همه می خواهیم که ما را در این امر حیاتی یاری کنن
تا به حال چند بار هیئت مدیره به ما وعده دادند که از انجمن دیدن خواهند کرد و از نزدیک  - ۵

رمضان  ۱۸ولی متأسفانه تا به امروز . نسبت به مشکالت و مسائل به تبادل نظر خواهند پرداخت
  .این مسائل وعدۀ خود را عملی نکرده اند ۲۳/۸/۷۷برابر 

ت انتقادات و پیشنهادات و چه به صورت مقاله تشکیالتی نظراتی مطالب ارائه شده چه به صور - ۶
است که مجموع انجمن پس از بحث و بررسی و غور در مسائل اتحادیه، به آنها رسیده است و این که 

کافی است که یک بار . عنوان شده است که اینها نظر شخصی واحدی است از پایه بی اساس است
  .نجمن حاضر شوند تا صحت گفتار ما را  در یابندخواهران و برادران در جلسات ا
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  هو                               
   ۳۱/۱۲/۷۷   -    ۲۸/۱۲پیشنهادات و انتقادات مربوط به سمینار آموزشی اتحادیه  –نظرات 

  برنامه ریزی  -الف
جود وقت برای مقاله آقای شبستری، طوری در نظر گرفته شده بود که عمال امکان بحث و - ۱

نداشت، چون معموال همیشه اینطور بوده است که روز آخر از بعد از ظهر به بعد، امکان بحث و 
معهذا این وقتی هم . آنجا را تخلیه می کردیم ۳بخصوص که این دفعه، بنا بود ساعت . گفتگو نیست

ستند به که در نظر گرفته شده با جریان شب قبل آن، وضعی را به وجود آورد که حتی افراد نتوان
در واقع بحث آقای شبستری شهید شد و به وجود آوردن . بحث گوش فرا دهند و اکثرا خواب بودند

  .یک چنین وضعی توهینی است بگوینده
دراطالعیه هایی که برای انجمن ها جهت سمینار آموزشی ارسال شده بود، وقتی برای بحث آزاد  - ۲

. د که برادرمان آقای قطب زاده نیز بحث آزاد دارنددر نظر گرفته نشده بود و ابدا حرفی از آن نبو
ناگهان در سمینار اعالم شد که برادرمان قطب زاده در رابطه با مسائل ایران و خاور میانه بحث دارند 

نه موقعیتی ) انتقادات مربوط به آن در زیر خواهد آمد. ( شب طول می کشد ۱۱تا  ۱۰که از ساعت 
بعد از نصف شب طول کشید وهمین امر باعث شهید  ۵/۳یز تا ساعت بود که کمی بحث کند و عمال ن

  .شدن بحث آقای شبستری گردید
با وجودی که در نشست تصویب شده بود که در سمینار آموزشی می بایستی رئوس مطالب را  - ۳

کسانی که سخنرانی دارند به اطالع واحدها برسانند، معذالک بحث آزاد و در واقع سخنرانی  قبال 
و یا بهتر بگوئیم نظرات نهضت آزادی قبال اطالع داده نشده بود و اگر ناگهان آمدند ( ی قطب زاده آقا

چه لزومی داشت که سخنرانی کنند و حاال که کردند چرا طوری برنامه تنظیم نشد که هم بتوانند 
  .لخیلی روشن بگوئیم برادرمان یک سری حرفهایی زدند بدون استدال. نظرات خود را بگویند؟

چه رابطه ای است بین نهضت آزادی خارج از کشورواتحادیه؟ برادرمان که اخیرا و به خصوص  - ۴
از زمان شهادت دکتر شریعتی به بعد، در مجامع عمومی اتحادیه، برادرمان می آید و آن هم معموال در 

ال برای موقع ختم جلسه و یک سری حرفهایی را می زند که بسیاری از آنها نادرست است، ولی عم
از جمله سخنرانی ایشان در جلسه ختم . دیگران که نظرات سیاسی دیگری دارند امکان نیست

اعتصاب غذای پاریس، درسمیناراخیر و به عنوان نماینده مسلمانان، در چهلم بزرگداشت دکتر 
 اگر رابطه ای است آن را روشن کنید و اگر رابطه این نیست این چه جور تنظیم برنامه. شریعتی
  . است؟

در یکی از دو سمینار است که عمال دیده می شود یک اولویتی از بعضی جهات برای نهضت  - ۵
مثال در اتحادیه، کتابهای گوناگونی فروخته می شود ولی برای نهضت . آزادی در نظر گرفته می شود

جود آورده این کار تا به حال چند بار ناراحتی به و. آزادی، یک اطاق خاص در نظر گرفته می شود
یکی دعوایی با دو نفراز برادران . است، به خصوص که در همین سمینار گذشته، دو مورد آن دیده شد

که مسئول تدارکات جای خوب دراطاق کتاب، به نهضت آزادی داده بود و مسئول نهضت جلوگیری 
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ل توضیح داده دیگری برخورد همان مسئول، با یکی دیگر از برادران که اگر الزم شد، مفص. می کرد

این استثنا ها برای چیست ؟ و آیا همین کارهای اتحادیه نیست که می گویند اتحادیه به . خواهد شد
  صورت مسلمانان جوانان نهضت آزادی درآمده است ؟

  محتوای مقاالت و بحث ها   - ب
کال بحث موازنه ها بسیار جالب و ارزنده ارزیابی شد، به خصوص که با بحث میزگرد چند اش - ۱

اساسی روشن شد و اصوال اینگونه بحثها از مباحثی است که دیدی روشن در برخورد با خود و 
  .واقعیتهای جوامع خویش به ما خواهد داد

مقاله تاریخ در مجموع مسائلی را مطرح می کرد که مفید بودند ولی متأسفانه آنچه را فاقد بود راه  - ۲
ئل قبل وجود دارد و یا چگونه می شود از سردرگمی بدر حل و اینکه چگونه و چه راه حلی برای مسا

  .آمد و این رژیم فاسد و خونخوار را بر انداخت؟
مقاله خلقت انسان، نظری نسبت به آن نداریم، بعد از اینکه نوار آقای شبستری را گوش کردیم  - ۳

، عمال چیزی آمد ۳و  ۲و  ۱بند : نظر ایشان را خواهیم دید، چون با مطالبی که در قسمت الف 
  .نفهمیدیم

در مورد بحث آزاد ویا سخنرانی در رابطه با مسائل ایران برادرمان مسائلی را مطرح کرد و  - ۴
  . نسبتهایی به گروه و افراد داد بدون دلیل ما آنها را مطرح کنیم، روشن است که آنها جواب می طلبد

ابستگی به عراق کردند بعد از آن از آقای قطب چریکهای فدائیان خلق را از جهت مالی متهم به و- ۱
آنها از مرز اسلحه می بردند . او سوال شد، شما سندی دارید ؟ در جواب گفتند که خیلی روشن است

  . و می آوردند
تمام کمونیستها و مخصوصا چریکهای فدائی خلق از بین رفتند و خالصه پنبه همه شان به وسیله  - ۲

  .برادر قطب زاده زده شد
د بیانیه کانون نویسندگان، برادرمان قطب زاده کانون نویسندگان را به زیر سؤال کشیدند در مور - ۳

که اینها جلسه سخنرانی خود را سالن انجمن گونه قرار دادند و مسئله را طوری بیان کردند که گویا 
د اینها وابسته به سفارت یک کشور خارجی هستند در صورتی که کانون نویسندگان در اعالمیه خو

شرح دادند که ما به هرجا مراجعه کردیم از دادن محل خودداری کردند و ما مجبور شدیم از سالن 
انجمن گونه استفاده کنیم و برای اینکه جلوی بعضی از حرفها گرفته شود  و نسبت های ناروا به ما 

ا که عبارت از سی هزار تومان اجاره کردیم و پول آن ر ۳داده نشود، ما اعالم می کنیم که سالن راشبی 
هزار تومان باشد از راه اعانه جمع کردیم و برادرمان قطب زاده بدون اینکه این توضیح را عنوان کند 

ما . و دلیلی ارائه دهد، مسئله را چنان عنوان می کند که گویا اینان وابسته به سفارت خارجی هستند
آن طورکه هست عنوان کنیم و حرفمان را  اگر حقایقی در مورد کانون نویسندگان می دانیم باید آن را

اگر حرفی هم . بزنیم نه اینکه باتحریف کردن و بیان نکردن تمام موضوع نسبتی را به کسانی بدهیم
و بعد هر حرفی راجع . در مورد گوته داریم، اول مسئله را به طور کلی بیان کنیم آن طور که بوده است

می شود که گر چه حق با ماست ولی به واسطۀ تحریف کردن این کارها باعث . به آن داریم را بزنیم
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بعضی از مطالب و سانسور آن، نه تنها خود را بعنوان مسلمان به زیر سؤال کشیده ایم، ثانیا با این 

  .کارها حقانیت خویش را هم از بین می بریم
برای کسی نمی  فلسطینها، مو را از ماست بیرون می کشند و تا چهار برابر نگیرند آنها کاری - ۴

آیا این حرفها لوث کردن مجاهدین فلسطینی نیست که با صداقت و ایمان به خصوص به . کنند
سازمان مجاهدین خلق تعلیم و کمک مادی و معنوی می کردند و آیا این مجاهدین راستین نبودند که 

  ...دادند و می گفتند برادران فلسطینی ما را از جان و دل کمک کردند، اسلحه دادند، تعلیم 
سال قبل آقای قطب زاده و دیگران از نهضت آزادی می گفتند که اتحادیه  ۵/۱چطور شد که تا  - ۵

  :نباید کارهای سیاسی بکند ولی امروز ناگهان در سمینار اتحادیه، داد از اینکه 
از این  و بعد از یکسری..... اتحادیه و اعضاء اتحادیه هیچ کار سیاسی نمی کنند و عافیت طلبند و 

حرفها که بعد از آنکه اتحادیه در آن سالها بوجود آوردیم، حساب ها با انگشت می کردیم ولی حاال با 
  ... ماشین حساب، و بعد حاال بایستی کارهای سیاسی کرد، تمام مجامع عمومی را فتح کردو 

بعد ازاینکه نوبت  بعد از آنکه چند نفر شروع کردند، آقای مطهری و دیگران را نیش زبان بزنند، - ۶
در ( نیش زبان به مطهری رسید، آقای قطب زاده گفتند ما اختالفات خود را با آقای مطهری در لندن 

تصفیه کردیم و آقای مطهری یکی از دانشمندان ارجمند و ) حین مراسم تشیع جنازه دکتر شریعتی 
 .بزرگوار ماست

  :ما از شما می پرسیم   
سابهای شخصی و مسائل شخصی داریم ؟ و ثانیا آیا این حرفها بیان یک اوال مگر در اسالم تصفیه ح

واقعیت نیست که اتحادیه محل تصفیه حسابهای شخصی شده است و این اعضاء بازیچۀ دست این و 
به شدت بیان نمی کند که مقاله سراسر فحش ) و یا واقعیت را ( آن نیستند و ثالثا این گمان را 

در مکتب مبارز ویژه شریعتی، متعلق به نظرات آقای قطب زاده و یا نهضت و اتهام درج شده ) ۱۵۶(
مثال در ارگان (آزادی است و در جایی که خودشان نمی توانند و به صالح نیست تصفیه حساب کنند 

در اتحادیه به تصفیه حساب شخصی می پردازند و رابعا با این حرفها این گمان واقعیت پیدا ) نهضت 
  .گان اتحادیه، محل تصفیه حسابهای شخصی و احزاب است؟نمی کند که ار

در مقاله گزارشی از یک حماسه ( و رابعا کسی که در آن مقاله کذایی مندرج ومکتب ویژه شریعتی 
آقای مطهری را تا سرحد یک دستگاهی پائین آورده، امروز یک دانشمند ) مکتب  ۲۰ – ۴۴صفحه 

در ) منظور تصفیه حساب ( ا این ذکر کردن که از آن به بعد بزرگوار و اندیشمند و گرانمایه بودن ر
آیا مسئله اینجوری است ؟ و خامسا آیا . تمام جلساتی که برای شریعتی برپا شده بود شرکت کرد

شهادت شریعتی وخود شریعتی را ما سپر برخوردها و تصفیه حسابهای شخصی نکرده ایم و آیا این 
  شریعتی ؟  است بزرگداشت شریعتی و رفتن راه

ممکن شما بگوئید این حرفها را برادرمان آقای قطب زاده زده است و هرکس آزاد ! برادران عزیز
ایشان از روی میل خود نمی توانند هر حرفی را بزنند آن . اینطور نیست. است و به ما مربوط نیست

. ختالف عقیده استایشان بحث ایدئولوژیک نکردند که بگوئیم خوب ا. هم در جلسه سمینار اتحادیه
عالوه بر اینها تمام حرفهای او در باره مطهری منطبق بر مواضع مقاله مکتب مبارز . خیر چنین نیست
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ویژه بود و همانطوری که در خود سمینار زمزمه شد که این مقاله را یا قطب نوشته است و یا نهضت 

  .این حرفها بسیار خطرناک است. آزادی
تمام این جریانات می دانیم و مصرا می خواهیم که این مسائل را روشن برادران ما شما را مسئول 

  .کنید
  

  : پیشنهادات و نظرات اصالحی –ج 
برنامه را آن طوری که اجرا می شود و ... در برنامه ریزی برای سمینارها، آموزشی و تحقیقی و  - ۱

طالبش را به اطالع همه هر کسی که قرار است صحبت و یا سخنرانی کند، همراه با خالصه ای از م
هر کسی که می خواهد . برسانید و از گنجاندن برنامه ای البالی برنامه ای دیگر جلوگیری کنید

سخنرانی کند و یا مطلبی برای بحث دارد، به عنوان آموزش و یا سخنرانی از پیش برنامه برایش 
مطلب از چه قرار است و ثانیا بریزند تا اوال حق هیچکس ضایع نشود وثانیا همه از پیش بدانند که 

  .وقت برای هر مطلبی نسبی کافی باشد
اگر کسی چه سخنران و چه دیگران از مواضع اتحادیه عدول کرد، می توانید حرفش را قطع کنید  - ۲

  .البته با ذکر دلیل 
در مورد جا و این قبیل کارها از جمله کتاب و میز کتاب نیز نسبت به تمام بایستی یکنواخت  - ۳

نظر ما این است که اگر اتحادیه می تواند خودش تمام کتابها را از صاحبش بگیرد و بعد . عمل شود
از فروش پول آن را به آنها مسترد دارد و اگر خودش نمی تواند مسئولیت فروش آن را به عهده 

ف دیگر بگیرد، همه را یکجا بگذارد و مثال یک گوشه ای از یک سالن و یا اطاق مثال مال نهضت، طر
با این حساب فکر می کنم حداقل نسبت به همه یکنواخت عمل .... محرم و ۱۲انتشارات مصدق و 

  .شده، دیگر اینکه از درگیریهای احتمالی جلوگیری می کند
. در اتحادیه باید به شدت از برخورد نظرات سیاسی احزاب و دسته جات مختلف جلوگیری کرد - ۴

اگر اتحادیه تبدیل به میدان .  در انتظار پاشیدگی و چند دستگی باشیمکه اگر این کار عملی نشد باید 
به نظر ما . بدو همان رود که به کنفدراسیون رفت این و آن حزب یا احزاب سیاسی شد، تاخت و تاز

. نفر در سمینار، ما را نفریبد ۴۰۰شرکت .  این کار عملی است فقط یک مقدار قاطعیت می خواهد
کنگره هایش هزار و دو هزار نفر و بیشتر شرکت می کردند ولی وقتی میدان  در کنفدراسیون، در

هر سازمان . وجوالنگاه این و آن شد و محل برخورد نظرات احزاب مختلف گردید از هم پاشید
علت پاشیدگی هم این است که . دانشجویی که محل برخورد باشد، قطعا به نابودی خواهد کشید

وارد کردن تضاد در جمع می شود و ثانیا وجوهی از تضاد را برجسته و برخورد اینها با هم باعث 
بزرگ و بزرگتر می کنند تا زمانی می رسد که ظرف دیگر تاب تحمل این تضادها را ندارد از درون و 

  :بنابراین راهی که اتحادیه باید پیش بگیرد به نظر ما این است که. برون منفجر می شود
  .نظرات مختلف سیاسی احزاب و دسته جات مختلف جلوگیری به عمل آیددر اتحادیه از برخورد  - 
و یا ( اتحادیه نسبت به سازمانهای سیاسی که در درون اتحادیه طرفداران و یا عالقمندانی دارند  - 

به طور یکنواخت عمل کند، بدین معناست که مسئله ای سیاسی مطرح شد که مواضع ) عضو هستند 
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و شخص گوینده ...) از جمله مسائل اخیر ایران، و مسائل لبنان و (  مختلفی در قبال آن است

موضعی خاص حزبی و یا گروهی دارد، باید وقت به اندازه کافی گذاشت تا دیگران نیز نظرات خود 
  .را بگویند تا وسیله بحث خالق، واقعیت آن طوری که هست برای همگان روشن شود

ه خصوص وجهه سیاسی آن بر وجوه دیگری می چربد، مثل در مجامعی که به نام اتحادیه است و ب
هستند نباید اجازه ... اعتصاب غذای گذشته، افرادی که مربوط به سازمانهای شخصی، حزبی و یا 

داده شود به نام اتحادیه، نظرات سیاسی خود را ابراز دارند در صورتی که امکان نبود بایستی همراه 
  .با بحث کافی خاتمه پذیرد

ضع سیاسی اتحادیه وسیله خود هیئت مدیره و یا مشاورینی که از اعضاء اتحادیه هستند اعالم موا - 
  .گردد

اتحادیه در مورد مسائل عام نهضت رهایی بخش خلق ایران را به موقع خود ابالغ کند ونیز نظرات  - 
  .و خواست اعضاء در مواقع مختلف ودر قبال مسائل مختلف را در نظر بگیرد

مسائل خاورمیانه، به خصوص فلسطین و لبنان اگر موضعی می گیرد، به موقع خودش در مورد  - 
و اگر نمی تواند در مواقعی اتخاذ . باید اظهار کند و نه بعد از اینکه قضایا و آب از آسیاب افتاد

  .تصمیم کند، بهتر است سکوت را رعایت کند، تا اینکه جبهه ای بگیرد احیانا خالف امر و واقع
  .ادیه خود بیانگر نظرات سیاسی و بیان خواست اعضایش باشد نه دیگراناتح - 
از تهمت زدن و برچسب به این و آن در درون اتحادیه و در مجامع عمومی آن باید به شدت  - 

  .جلوگیری به عمل آید
اجازه ندارد در غیاب افراد نسبت به حزبی، دسته ای، شخصی صحبت و انتقاد کرد مگر در  - 

  .بالمانع و بلکه سازنده استحضورش که 
  :آخرین پیشنهاد اینکه 

زمانی می توانند اعضاء اتحادیه با هم در یک محیطی سالم و اسالمی تبادل نظر کنند که بتوانند  
نظرات خود را بدون هیچگونه قید و بندی ابراز دارند ، در این صورت امکان می یابند که اوال از 

گاه شوند و یکدی گر را بهتر بشناسند و ثانیا در اصالح نظرات و ارشاد همدیگر نظرات همدیگر آ
بکوشند و ثالثا برای اینکه انتقاد و ارزیابی که یکی از جلوه های مختلف جهاد است عمومی گردد 

  : پیشنهاد می کنیم 
مکتب مبارز، ( از این به بعد تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات مختلف در زمینه های مختلف 

که وسیله انجمنها و اعضاء اتحادیه می رسد، بدون ...) شریات، سمینار، مواضع سیاسی و قدس، ن
  .تغییر آنها جمعبندی شود و در اختیار همه اعضاء اتحادیه قرار گیرد

اگر از جهت تایپ و یا وقت و یا مسائل دیگرامکان ندارید، انجمن ما حاضر است عهده دار این کار 
نه تنها اینکه حاضر  ۳/۳/۵۷تا به امروز . ( تایپ و غیره را انجام دهد شود و تمام کارجمعبندی و

نشده اند نظرات و انتقادات را در اختیار اعضاء خود بگذارند، بلکه به شدت از انتقاد جلوگیری به 
  ).عمل می آورند 
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  به نام خدا                                           

می رسد در جلسه مجمع عمومی انجمن اسالمی شهر برلین غربی وابسته مسائلی که در زیر به نظرتان 
مطرح شده بود و مورد بحث و بررسی  ۱۰/۱/۷۸به اتحادیه انجمنهای اسالمی و دانشجویان در اروپا 

  :قرارگرفته است و همگی در مورد پیشنهادات و راه حلهایی که ارائه شده توافق نظر داشته اند
در آمد، آنهم وسیله کسانی که تا چند ماه  ۱۳۵۱در خراد ماه " پیام مجاهد  " ه اولین بار ک: تاریخچۀ 

را می دانند، کسانی را به فکر وا داشت که نکند این کار، " خبرنامه " قبل از آن به اتفاق دیگران 
با کسانی همزمان و بعد از آن تماس گرفته شد و صحبت شد . اولین زنگ تفرقه و فرقه گرایی باشد

هرچه زودتر این اشخاص را بر سر یک میز قرار داد تا اوال ببیند اختالفات کجاست و ثانیا راه که 
البته در جمعهای دو سه نفری . (به هرترتیب این کار عملی شد. حلی مناسب برای اختالفات پیدا کرد

کدیگر نیستند از همان اول پیدا بود که اینها نه تنها کامل کننده ی.) شد و تصمیمات گرفته شده است
در " نجف "چند ماه بعد از آن در . بلکه زمینه های مناسب را برای گروه گرایی بوجود آوردند

تحت نام "روزنامه منتشر شد که هرکدام ازآنها موضعی خاص و مقابل یکدیگر داشت و هردو 
ک حوزه و اینکه آقای خمینی رهبر آنهاست آن هم در یک شهر و هر دو از ی" رهبری آقای خمینی 

علمیه، هردوی این روزنامه به دست اتحادیه می رسید و اتحادیه نیز کم و زیاد آنها را برای اطالع 
عموم پخش می کرد، ولی در صدد بر نیامد که چرا در یک شهر نجف، دو روزنامه آن هم وسیله 

). مانده است  شاید هم کرده و از نظر ما پنهان( مسلمانان معتقد به رهبری آقای خمینی منتشر شد 
در اروپا انتشار یافت که خود " محرم  ۱۲" چیزی نگذشت نشریه و یا انتشاراتی دیگر به نام 

  . منعکس کننده گروهی دیگر بود آن هم در اتحادیه منتشر شد
در این زمان بود که اولین بار از طرف . وارد صحنه شد" ابوذر" زمانی بعد انتشاراتی دیگر به نام 

  و اعضاء اتحادیه، صدای اعتراض بلند شد وعده ای را بیشتر به فکر فرو بعضی انجمنها
به فکر افتادند که اگر اقدامی نشود هر روز باید شاهد . برد که باید جلوی این قبیل کارها را گرفت

علم و کتل تازه ای و دسته ای و گروهی تازه تر بود و به این ترتیب عمال وضعی را بوجود خواهد آورد 
ها نتیجه اش سلب اعتماد عمومی از یکدیگر است و لذا در مواقعی که بایستی متحدا عمل کرد، که تن

و طبیعتا عملی نیز انجام نخواهد . اعتماد عمومی که ضامن کار دست جمعی است وجود ندارد
پذیرفت و اگر هم عملی انجام پذیرد از مرحله گروهی و دسته و شخصیت پرستی پا فراتر نخواهد 

در آن روز بعد از آن که چند انجمن به اتحادیه اعتراض کرد، قرار شد که کتابهای انتشارات  .گذاشت
و در نشست نیز تصویب گردید که به جز ) ۱۵۷(دیگر در مجامع اتحادیه گذاشته نشود " ابوذر" 

یز و مورد قبول اتحادیه ن) محرم  ۱۲ –مصدق  –نهضت آزادی ( انتشاراتی که تا به حال بود مانند  
هستند، انتشارات دیگری ولو تحت هر نامی در مجامع عمومی  اتحادیه به معرض فروش و پخش 

در آنجا بنابرآن که ". اعتصاب غذای پاریس" این جریان همینطور ادامه یافت تا .  گذاشته نشود
" یک  اتحادیه نیز تنها برگزار کننده نبود و طرف مقابل یعنی روحانیون مبارز نظرش این بود که در

تا . می خواهد عمل کند، بنابراین همه می توانستند میز کتاب داشته باشند) ۱۵۸"( کلیت اسالمی 
" ابوذر " در نشست از مسئول انتشارات . کشیده شد" شریعتی " اینکه همین جریان به نشست 
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تو،  پرسیده شد خوب اگر تو می خواهی در اتحادیه عمل کنی و اتحادیه سازمانی است مورد قبول

  دیگر چه صیغه ای است ؟ " ابوذر" پس این انتشارات 
نتیجه اینکه در نشست نیز گذاشته شد و باز در همین نشست . باالخره در آنجا سؤال و جوابهایی شد

( گفته شد که تصمیمات گذشته به قوت خود باقی است و فقط مواردی که در مصوبات تغییر می کند 
بحث و گفتگو می شود و مابقی تصمیمات گذشته به قوت خود باقی روی آنها ) به علت کمبود وقت 

" ابوذر" بنابراین بر خالف تصمیمات نشست در سمینار گذشته، میزی هم متعلق به انتشارات . است
بود با وجودیکه چند بار با دو نفر از مسئولین صحبت شد، ترتیب اثر داده نشد تا اینکه باالخره با 

 -هانور –کلن  –بوخوم  –برلین ( در جمعی کوچک متشکل از چند انجمن  یکی از برادران مسئول
روی این مسئله در راه حل اساسی این قبیل کارها بحث شد و در آنجا به نتایجی رسیدیم ) زاربروکن 

که قرار شد در انجمنها به بحث گذارده شود و بعد از بحث و بررسی نظرات و پیشنهادات ارسال 
در همین جمع روی این مسئله بحث شد که . جموع آنها راه حلی مناسب برگزیدگردد تا بر اساس م

فعال هیئت مدیره مجری مصوبات اتحادیه است و باید آن را اجرا کند تا راه حلی کلی و اساسی پیدا 
نشده است که مورد قبول جمع باشد، از آوردن انتشارات دیگر به جز آنهایی که تصویب شده اند 

اگر جلوگیری نکند عنقریب باید چند و چندین انتشارات دیگر را اجازه دهد ( ل آید جلوگیری به عم
و عمال صحه بر فرقه گرایی بگذارد زیرا بر همگان روشن است انتشاراتی که در خارج منتشر می 

در اینجا هرانتشاراتی، بیانگر گروهی و دسته ای است . شوند تفاوت کلی با یک بنگاه انتشاراتی دارد
.(  
  

  :راه حل اساسی که به نظر ما می رسد
  

باید زمینه ای به وجود آورد : تنها راه حل اساسی که به نظر می رسد و عملی نیز هست این است که
همه . که از تخریب یگدیگر بشود جلوگیری به عمل آورد و در این زمینه همه امکان عمل داشته باشند

مامت به کار گیرند تا در عمل زمینه وحدت اساسی به بتوانند استعدادهای خود را در خط رهبری و ا
  . وجود آیند

باید جمعی بوجود آید که در آن تمام گروهها و احزاب و دسته : برای اینکه چنین زمینه ای بوجود آید
ها جمع شوند و همه حرفهای خود را درحضور جمع بزنند، اختالفات و زمینه های آن را مطرح کنند 

ثانیا بعد از اینکه تمام حرفها زده شد بر اساس . هر کس و گروهی چه می گوید تا اینکه مشخص شود
آنها راه حلی جمعی انتخاب شود که همه متعهد بدان باشند و اگر خدای نکرده دسته ای، شخص و یا 
اشخاصی تعهد و میثاق را شکستند، آن موقع بر همگان روشن است که چه  رابطه ای باید با آنها 

  . دداشته باشن
اینکه چه سازمانی و یا گروهی می تواند حداقل اقدام به تشکیل یک چنین جمعی متشکل از تمام  
گروههای اسالمی کند به نظر ما بهترین و مناسبترین و قادرترین همه، اتحادیه انجمنهای اسالمی 

  :به چند دلیل. است
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ه یافته است که عنقریب اگر اقدام این اختالفات و پشت سر هم اندازیها چنان به درون اتحادیه را - ۱

  .عاجل نشود خود اتحادیه به گروههایی تقسیم خواهد شد
حداقل در اروپا و خاورمیانه بین مسلمانان، جمعی دیگرغیر از اتحادیه نیست که در برگیرنده همه  - ۲

  .باشد و در آمریکا و کانادا نیزانجمن اسالمی
دیه را این افکار به خود مشغول داشته است و درست چند سالی است که بسیاری از اعضاء اتحا - ۳

مثل درشگه ایکه به چند اسب بسته است و هر اسب به طرفی آن را می کشد و در این میان به جز 
گاهند ما بقی در نا آگاهی به طرفی کشیده می شوند نتیجه بعد . عده ای معدود که از کم و کیف کار آ

گاه شدند که نقش  با آنها بوده از همه چیز رانده و وامانده می شوند و عمال " ت آل" از زمانی که آ
  . اعتماد خود را نسبت به عموم وهمه از دست می دهند

  . این احزاب و گروها بدون این اتحادیه انجمنهای اسالمی وجود خارجی ندارند - ۴
یه می کنند  که اعضاء اتحاد......  - فروش  –دفاع  –تمام کارها و یا قریب تمام کارهای پخش  - ۵

  .اگر اینها نکنند عمال دیگر نه حزبی و نه دسته ای می ماند
جز ( همه هم مسلمان و هیچکدام از آنها نیز خارج از این جمعهای دانشجویی اسالمی نیستند  - ۶

به استناد به این دالئل که به نظر ما غیر قابل انکار هستند و اگر کسانی معتقد ..... و ! ) چند تن 
به دین لحاظ اتحادیه می تواند و باید . د می شود یک به یک آنها را عمال و تجربی اثبات کردنیستن

این کار برگزاری این جمع را به عهد ه بگیرد، حداقل اگر به حیات خودش می خواهد امید  داشته 
  .باشد

در جمع زده چون تا حرفها . است" جمع"به نظر ما تنها راه حل از بین بردن اختالفات تشکیل این 
هرکس در هرجا هرچه خواست می گوید و وقتی هم که . نشود و جمعی نیز ضامن تصمیمات نباشند

  .تنها به قاضی می رود خوشحال که پیروز شده است
البته در جمعهای کوچکتری ( اتحادیه نیز تا به حال که چند بار این کار جمعی را آزمایش کرده است 

دو بار که  ۱۰و  ۹مثال در بین نشست . اری از مسائل را روشن شدندکارش نتیجه داده است و بسی) 
به " جمع " اختالفاتی بین برادران خود اتحادیه به وجود آمد و به درون اتحادیه کشیده شد با تشکیل 

  .میزان قابل مالحظه ای حل گردید و حداقل مردم فهمیدند که حرفها و نظرها چیست
بود که اختالفات به شدت در مورد کنفدراسیون و برادرمان  ۱۱ و ۱۰یک بار دیگر در بین نشست 

بنی صدر پیش آمد و حرفهایی را به او نسبت داده بودند که آن هم در جمع روشن شد که حرفها از 
چه ناحیه ای بوده، خالصه اینکه تا جایی که عمل کرده است، نتایجی مثبت در برداشته زیرا اگر جمع 

ید است قطعا وقتی مسائل روشن شد و حق معلوم گشت  دیگر انسان نسبت و جماعتی معتقد به توح
  .و علت جمع شدن نیز همین است. به مسائلی بی تفاوت نخواهد بود

ما وظیفه اتحادیه می دانیم که دست به تشکیل یک چنین جمعی که در برگیرنده همه آن کسانی باشد 
عیت آن است که بیشتر مسائل شخصی است تا و واق( که ظاهرا با هم بر سرعقیده اختالف دارند 

  .بزند) عقیدتی 



۳٥۲ 
محرم، ابوذر، روحانیون  ۱۲نهضت، جبهه، ( ما معتقدیم در این جمع می توانند از همه باشند 

اگر اتحادیه به هر عنوان به این کار اقدام نکند و مسئله را جدی نگیرد مسئول است  و ....) مبارز
  . ه استحتی به تخریب خودش نزدیکتر شد

از آن روز ( سال قبل نیز از طرف سمینار تشکیالتی شمال نظیر چنین پیشنهادی به هیئت مدیره شد 
که خواستار تشکیل جمعی متشکل از اینها ) مسئله نهضت آزادی و خبرنامه و اتحادیه مطرح بود

حتی ... .گردید، ولی اتحادیه از اجراء آن سرباز زدند به دلیل اینکه حزب هستند و مخفی و 
پیشنهادها که از سمینار تشکیالتی منطقه های مختلف تهیه کرده بود، این پیشنهاد را در آن نگنجانده 

موقعیت امروز غیر از دیروز است و زمان بس تنگ و تاریک است و اگر امروز در امر وحدت . بود
ل اینکه آنها حزب پس به دلی. اقدام نشود فردا بس دیر است و معلوم نیست زمان به سود ما باشد

کیست که نداند نهضت . هستند و مخفی و غیره نمی شود اینها را جمع کرد قابل قبول نیست اوال 
کیستند ؟ و این سازمانها کم و کیف کارشان در خارج .... آزادی، جبهه ملی و انتشارات ابوذر و 

زادی، جبهه سوم، یکبار دیگر تکرار می کنیم، نهضت آ. درچه حدودی و درچه جمع هایی هستند
این جمعهای اسالمی در خارج از کشور واقعیت خارجی .... .محرم، روحانیون مبارز و ۱۲ابوذر، 

بنا براین به هر دلیلی از اقدام تشکیل یک چنین ) اگر غیر مسلمان بودند چرا ( نخواهند داشت 
" رخ " ینار گذشته که جمعی کوتاهی شود، عواقب و گرفتاریهایی  به بار خواهد آورد و در همین سم

اتحادیه . نمود به عهده هیئت مدیره اتحادیه و کسانی است که دست اندر کار رهبری و اداره آن هستند
منظور افراد متعهد و مسئول که فکر نمی کنم بیش ( می تواند در یک محیط سالم همه را دعوت کند 

اگر اینها به نظر ما راه خدا و مردم را . اندو تمام اینها را به یک چنین جمعی بخو) از پنجاه نفر شوند 
در پیش دارند به این ندا پاسخ مثبت خواهند داد و در جهت به ثمر رسیدن آن نیزکوشش خواهند کرد 
و اگر بودند کسانی که حاضر نشدند و حتی عمال در صدد بر آمدند که یک چنین جمعی تشکیل 

گاهانه می نشود،آن وقت دیگر براتحادیه است که رابطه خود ش را با اینها مشخص کند واعضاء اش آ
  . دانند که چه روابطی داشته است

  
  .خداوند همۀ ما را در راه حق پیروز گرداند

  مسئول ارتباطات
  
  

  ۹انتقادات و نظرات در مورد قدس شماره 
  

  :مقاله اربعین شریعتی
  

قرآن و اعالم دستور جلسه به  پس از قرائت) منظور چهلم ( در این جلسه :" در این مقاله آمده است
برادرمان صادق قطب زاده، به نمایندگی از ..... ترتیب، آقای صدر به عنوان رهبر شیعیان لبنان و 
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" (   سخن گفتند.... اسالمی ایرانی دعوت کننده و دوستان شریعتی ) ۱۵۹(طرف سازمانهای 

د و عمال نیز چنین بود، تمام جلسات تا قبل از چهلم به طوری که از نشریات اتحادیه بر می آی).۱۶۰
اروپا و آمریکا را برگزار کرد، جنازه شریعتی از طرف احسان شریعتی و اتحادیه انجمن های اسالمی 
در اروپا و انجمن اسالمی دانشجویان در آمریکا و کانادا با آن تظاهرات عظیم لندن به سوریه حمل 

  . شد
دق قطب زاده نماینده مسلمانان شد و در آنجا به عنوان چه شد که ناگهان در روز چهلم، آقای صا- 

آیا اتحادیه اروپا و انجمن آمریکا که در برگیرنده اکثریت قریب باتفاق . مسلمانان سخنرانی کرد؟
مسلمانان سازمان یافته خارج است و سرتاسرمنطقه می دانند که تمام اقدامات مربوط به تشیع جنازه 

خوب باالخره او را انتخاب کردند . که نماینده خودش نیزسخنرانی کند؟ وغیره را کرده است، نمی شد
شما قسمتی از سخنرانی آقای صدر را و تمام سخنان یاسر عرفات و احسان . و سخنرانی کرد

لطفا نوار سخنرانی برادرمان آقای قطب را برای ما بفرستید، چون مایلیم . شریعتی را چاپ کرده اید
  .نوارسخنرانی یاسرعرفات را نیز برایمان ارسال دارند. ان کرده اندبداینم چه مطالبی عنو

  
  

  ۱۰قدس شماره 
اتحادیه خود برگزار کننده تظاهرات است، ولی برای دادن خبر و تعداد افراد :  در مورد تظاهرات بن

و شرکت کننده ازرادیو آلمان نقل می کند، بدون اینکه کوچکترین تفسیری خودش براین نقل قول رادی
  . آلمان داده باشد

اینکه شما نقل . نفر بوده اند ۲۵۰- ۳۰۰تا جایی که ما اطالع داریم تعداد افراد شرکت کننده حدود 
قول رادیو آلمان را نقل کرده اید و چیزی اضافه نشده به عنوان موضع خود گرفته اید، بهتر نبود 

قل کسانی که شرکت کرده اند نمی حدا. خودتان تعداد شرکت کننده را از زبان خود نقل می کردید؟
آیا به فکر فرو نمی روند که شما هم که برگزارکننده هستید، . دانند که این خبرچقدر بی اساس است؟

در این صورت اعتماد خودش را به جمع از دست نخواهد داد؟ . خبرصحیح آن را گزارش نمی کنید؟
ه سالیان دراز آنها را تخطئه می کردیم؟ به ک) غلو کردن ( آیا این همان کارهای کنفدراسیونی نیست 

  .نظر شما چه می کردید که تعداد افراد شرکت کننده اینقدر بوده است؟ 
  :در مورد تظاهرات لندن

  
در سمینار تشکیالتی گذشته در منطقه شمال، بنا به گفته برادران هیئت مدیره صحبت کرده بودند که 

کنند، تا آنجایی که خبربه دست ما رسیده است، تظاهرات  اتحادیه و روحانیون مبارزتظاهراتی برپا
اگر مطالب درست است دلیل اینکه اسمی از روحانیون . لندن با شرکت روحانیون مبارز بوده است

مبارز نیاورده اید چیست ؟ و این نیاوردن اسم آنها دلیل بر این نیست که ما تنها برگزار کننده بوده 
  باشد، کار شما در جهت انحصارگری نیست؟ اگر این خبرها درست . ایم؟
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  :در مورد پیام دانشجویان دانشگاههای ایران به نشست

اگر شما انتقاد را وارد می دانید . ما انتقاداتی بر محتوای این پیام داریم که در ذیل مالحظه می کنید
گر بی مورد تشخیص سعی کنید به برادران دانشجویان ایران به هر وسیله ای که شده ابالغ کنید و ا

  :چنین آمده است ۱۰در قدس شماره  ۳در صفحۀ . دادید که هیچ
نه ای که محمد گفت ..... بزرگ تاریخمان را بایسته بود و گفت ) ۱۶۱( او که سومین نه ی " 

ابرمرد ابرمردان، شهید شهیدان دکتر  –نه ای که علی گفت درسقیفه و نه او ........ دراسالم که الالÆه 
  "شریعتی علی 

خمینی، حسین بن علی : اگر نه ای محمد و علی و دکتر علی شریعتی بزرگ است، یعنی نه های دیگر
، زید بن علی ابن الحسین، امام صادق، مدرس، طالقانی، و نه ی ابراهیم در تاریخ نه ی قابل )ع(

دکترعلی  شهید شهیدان –اهمیتی نیست، بگوئید اگر نه ی دکترعلی شریعتی ابرمرد ابرمردان 
  شریعتی است، پس نه ی حسین بن علی چگونه نه ای است ؟ نه ی خمینی چطور؟

این جورارزش یابیها و . حضرت ابراهیم چطور؟ اسالم یک چنین دستگاه ارزیابی و سنجش ندارد
: معیارها سر انجام به اسطوره سازی و بت تراشی می گراید و بدبختی ملت اسالم همین است که 

گاه و ناخود گاه شخصیتها بت می شوند و بعد که بت شدند، سپربالی کسانی می شوند که نه به آ آ
شما . خاطر عقیده، عقیده مند می شوند، بلکه به خاطرشخصیت خدا شده خویش دم ازعقیده می زنند

اگر سراسر قرآن را نگاه کنید حتی در یک مورد چنین ارزشیابی دیده نمی شود و خود آن الالÆه االلÆه 
اگر نه این یکی بزرگ و دیگری کوچک شد، هزاران گرفتاری دیگری به : ین قبیل حرفهاستضد ا

  .وجود می آورد که از بدترین آن فرقه گرایی و تفرقه است 
  
  

  انتقادات قدس شماره یازده
اتحادیه توضیح مختصر در مورد اعالمیه انجمنهای اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران آورد، که 

نان رهنمود می دهد، که مواضع مورد نظر در اعالمیه درست و منطبق با واقعیات خواننده را چ
خاورمیانه و به خصوص لبنان است و با توجه به این توضیح و محتوای اعالمیه خواستار جواب به 

  .سؤاالت مطروحه در مورد آن هستیم 
ش و به خاطر مبارزه همه آیا برادر شهید شریعتی، قبل از شهادتش شریعتی شد، یا در زمان حیات- ۱

  .مسلما به خاطر عملکرد و نشان دادن راه مبارزه است که شد شریعتی. جانبه اش؟
کجا بودند، موقعی که او ) بعد از مرگ ( آیا کسانی که اینقدر امروز از مجاهد شهید تحلیل می کنند 

و شخصیتهای سرشناس زنده بود، موقعی که او در زندان بود و موقعی که او نیاز به دفاع افراد 
داشت، به خصوص روحانی شیعه؟ آیا آقای موسی صدرقبل از شهادت شریعتی او را نمی شناخت؟ 
اگر نه، پس چطور پس از شهادتش یک شبه ازاو شناخت حاصل کرد و این همه تجلیل و تکریم؟ و 

  اگر آری، آیا کلمه ای قبل از شهادت شریعتی به زبان آورد و یا درارگانش 
  . نوشته است ؟"  امل" 
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بنا به نوشته دانشجویان ( مسلح آماده داشت،  ۲۰۰۰نفرعضو و  ۵۰۰" امل " اگراین سازمان 

پس اینها زمانی که حتی دختران شیعی مورد تجاوز قرار ) دانشگاه تهران، انجمن اسالمی دانشگاه 
  . گرفتند کجا بودند؟

س ازانتقاد از خود و ارزیابی از کارهای خود ما نمی دانیم چرا مسلمانان اینقدر تر! برادران عزیز
داریم و چرا با هزاردگنک سعی بر این داریم که اشتباهات و انتقادات وارد به شخص و یا سازمان را 

  بشوئیم و وارونه جلوه دهیم ؟ 
این یک واقعیت تلخ تاریخی است که سوریه باعث درهم کوبیدن مبارزین فلسطینی گردید ولو امروز 

  .امام زمان شده باشد، آن روز این خیانت را مرتکب شده است) رژیم سوریه )(۱۶۲(  او
درآن زمان مواضع حرکت المحرومین و سید موسی صدرمنطبق بر مواضع سوریه بود و به همین دلیل 

  :خودش در نطقی گفت ) از بین رفتن فلسطینیها ( هم بود از ختم جریان 
  
  "اتش عمل نکردکرد و به تعهد) خیانت ( سوریه غدر "

با وجود همه اینها و بسیاری مطالب دیگر، ما مطالب را طوری می آوریم که خیر، حرکت المحرومین 
و سوریه هیچ عیبی ندارند و اشتباهاتی نکردند و مواضع آنها منطبق بر مواضع فلسطینیها بوده است، 

تهران است از بینش روشن آنها بنابراین هرمطلبی که دراعالمیه آمده است چون ازدانشجویان دانشگاه 
بهتر است شما قبال . است و می تواند صحیح باشد، خیر، صحت هر حرف درخود حرف نهفته است

پیش داوری نکنید و سعی کنید مطالب و وقایع را آنطور که هست و بوده نگاه کیند و اال دچار هزارو 
  .االت پاسخ گوئیدما خواستار آن هستیم که به این سؤ. یک نوع گرفتاری می شوید

  
  :قدس  ۱۲شماره 

  : این شماره به بیانیه های سازمان جوانان مسلمان اختصاص یافته بود
که اگر این سازمان : گذشته از محتوای مطالب بیانیه ها، یک اشکال اساسی سازمانی مطرح است

  ):۱۶۳( جوانان مسلمان همان انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا هستند  
  چه دلیلی دارند که به نام خود انجمن کارهای سیاسی خود را اعالم نمی کنند ؟ - 
  نفس این اقدام، داللت بر باز کردن راه تفرقه و گروهگرایی نیست ؟ - 
سازمان مسلمان ایرانی مدعی بود که چون انجمن آمریکا و کانادا کارافشاگرانه سیاسی علنی نمی  - 

تشکیل سازمان جوانان ( حاال اقدام این برادران . گانه ای زده اندکند لذا دست به تشکیل سازمان جدا
  ادعای آنها را به کرسی صحت نمی نشاند؟ ) مسلمان 

ما از برادران اتحادیه می خواهیم که به این سؤاالت پاسخ گویند و موضع خودشان را نسبت به این 
  .اقدام روشن کنند 

  بسم الÆه الرحمن الرحیم
  

  :در مورد سالگرد هجرت شهید شریعتی  ۱۳در مورد قدس فوق العاده شماره  انتقادات و نظرات
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  :انتقادات  –الف 
اساس ) ۱۶۴(در این اعالمیه و سایر اعالمیه ها یی که منتشر شده است، شریعتی را در تمام موارد - ۱

این همان  و" شریعتیسم " این می شود ) قدسها و سایر اعالمیه ها  ۲۳مکتب مبارز . ( قرار می دهد
متاسفانه ما به اندازه ای در بعضی زمینه ها . چیزی است که خود او با تمام وجودش مخالف آن بود

و در بعضی زمینه های دیگر راه . غلو می کنیم که با روح اسالم نه سازگار است بلکه ضد آن می باشد
اهد شریعتی دوجلسه ما برای مج: به ذکر یک مثال قناعت می کنیم. تفریط را در پیش می گیریم

بزرگداشت هجرت و شهادت در سرتاسر اروپا برگزار می کنیم ولی از این همه کشته هایی که ملت ما 
به نظر ما اگر . داده و تا به حال چهار چله برگزار کرده با بیش از ده هزار کشته، فراموش می کنیم

یه به خصوص در سال جاری کارهای کسی بخواهد در آینده در رابطه با نشریات و اعالمیه های اتحاد
حداقل . ما را تجزیه تحلیل کند و در اختیار افکار عمومی قرار دهد شناسنامه خوبی نخواهیم داشت

  .اگر توجهی به اعضاء خود و نظرات آنها نداریم از قضاوت عموم مردم در مورد خود کمی به خود آییم
م که کار یک مسلمان و سازمان اسالمی با یک با وجودی که ما بارها و به کرات تذکر داده ای - ۲

نفرغیرمسلمان و سازمان غیر اسالمی باید تفاوت داشته باشد و تفاوت در عمل ما متبلور باشد تا 
مردم بتوانند انتخاب کنند، ولی متاسفانه ما همان روشهای تخریبی را که سالهای سال کنفدراسیون 

اگر واقعا عقیده داریم که . ون خود همان روشها را برگزیده ایمبه کارمی برد و ما انتقاد می کردیم، اکن
و جادلهم بالتی هی "این را باید انتخاب کنیم به طریق قرآنی " اال سالم یعلو وال یعلی علیه : " 

این حرکت : در صفحه اول پاراگراف سوم چنین آمده است. نه فحش دادن و ناسزا گفتن" احسن
درد شناس شریعتی است، که در لحظاتی که دشمنان قسم خورده .....  اجتماعی که بنیاد فکریش را

صهیونیسم، امپریالیسم، و مارکسیسم، نا اتحاد مثلث نامقدس جبهه واحدی درمقابله : اسالم مسلمین
  .......با این مکتب 

اریم اگر ما در برابر مکاتب دیگر حرف داریم و می توانیم حقانیت اسالم را اثبات کنیم چه دلیلی د
و تازه فحش دادیم و ناسزا گفتیم چه چیزی را حل می کند ؟ آیا . که از راه فحش و ناسزا وارد شویم

بیشتر توده را از ما می راند و یا به ما جذب می کند ؟ خود این وسیله نیست که به این توده های 
از طریق فحش و . ...چون مسلمانها حرف ندارند ضد علمی هستند و : اغفال شده بگویند بفرمائید

یک واقعیت هست و آن این که فحش دادن و ناسزا گفتن روشهای تخریبی را . ناسزا وارد می شوند
. به  کار گرفتن خیلی ساده است نه علم می خواهد و نه عمل، بلکه چماق علم و عمل را الزم دارد

عیت علمی متکی نیست زیرا اگر بخواهیم از طریق علمی اثبات کنیم که مکتب مارکسیسم برهیچ واق
  . مسلم است که هم زحمت الزم دارد و هم علم 

انشا . اغلب نشریات و به خصوص اعالمیه های اخیر، فاقد تحلیل متکی برواقعیات عینی است - ۳
با کمی دقت انسان متوجه می شود که دراعالمیه ها چیزی . نویسی آن بیشتر است تا اصل مطلب

اساس براین بودکه اعالمیه های ما از . ایان چیزی دستگیرش نمی شودبیان نشده اند و خواننده در پ
  .آن گونه که دیگران می دهند نباشد و همراه با تحلیل درستی از امور باشد
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  :سؤاالت  - ب
  
" آمده است  ۳در صفحۀ دوم نقل قولی از مجاهد شهید دکترعلی شریعتی از اسالم شناسی درس - ۱

اختالف فروانی داشته .... هبی روحانی که عالم جدی مذهبی است ممکن است من با فالن عالم مذ
او به شدت به من بتازد و من به شدت به او حمله کنم اما اختالف من و او اختالف پسر و پدری . باشم

آیا با توجه به این نقل ." دشمنی است که بهترین وسیله را دردست بگیرد.... است در داخل خانواده 
بر " مخاطبهای آشنا " مان شریعتی انتشار چند نامه خصوصی برادرمان در کتاب قول ازخود برادر

  ضد خواستهای او عمل نکرده اید ؟
نهضت عظیم فکری ....... در صفحه، سو پاراگراف دوم یک مقابله ای آمده است بدین ترتیب  - ۲

و استاد محمد تقی ها و  سید جمال ها و اقبال ها و نائینی ها و بازرگانها و طالقانی ها و سحابی ها
  . خمینی ها قرار داده اند

این مقابله ها بچه منظوری آمده است ؟ اگر بدین معنا آمده که مثال بازرگان و سحابی و محمد تقی 
شریعتی در ردیف طالقانی ها و خمینی ها هستند، به نظر ما نادرست است چون که آقای خمینی می 

ریا بزند دریا را نجس می کند و ابدا او را مشروعیت نمی گوید، شاه نجس است و اگر دست به د
. دهد، ولی بازرگان نامه به شاه می دهد و ازاو می خواهد که با او مصاحبه تلویزیونی انجام دهد

طالقانی تمام عمردر زندان است، سحابی و بازرگان حتی کارشان وعملشان درتضعیف فتاوی مقام 
شود به نامه او به معینیان رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی و توجه . ( مرجعیت خمینی بوده است

  خالصه این مقابله را برای ما روشن کنید چیست ؟ ) سایر نامه ها و خواسته های آنها 
و او که اینجا .......  و شریعتی در زینبیه " ....... به بعد، چنین آمده  ۱۱در صفحه سوم از سطر  - ۳

که  –" بد حادثه " اینجا به پناه آمده بود ازاین " بد حادثه " از نه پی عزت و جاه آمده بود، که 
  " . مصون نماند  –انتظارش نیز می رفت 

سؤال این جاست که اگرانتظارش می رفت چرا او را به سوریه بردید؟ و اگر بازانتظارش می رفت 
. او به حساب می آوریم آمده را جزو افتخارات.... چرا مثال به تشیع جنازه او و زیر اوقاف سوریه و 

در آن زمانها به حساب کسانی که دست . و انتظار آن را هم داشتید " حادثه " چطور حاال ناگهان شد 
اندر کاربردن جنازه شریعتی به سوریه بودند، رژیم سوریه را شیعه علوی می پنداشتند و هنوز هم به 

  . نظر ما تغییر روش نداده اند
آیا این . ناگهان، رژیم سوریه را مرتجع و ضد اسالمی خطاب کرده استصفحه  آخر  ۱۴از سطر  - ۴

ارتجاع و ضد اسالمی بودن او فقط به خاطر تخته کردن مزار شریعتی " مرتجع و ضد اسالمی " رژیم 
است یا خیر؟ و اگر کارهای دیگرنیز چطوراتحادیه تا قبل از این جریان کارهایش طوری بوده که به 

  مام شده است ؟نفع رژیم سوریه ت
وقتی خود اتحادیه معترف است که رژیم سوریه دستش به خون صدها فلسطینی آغشته است چرا  - ۵

مصاحبه ای را پخش می کند که متکی برهیچ واقعیتی نبوده و نیست و در آنجا دست او را از این 
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در اختیار افکار عامه و اتحادیه این مصاحبه را با آگاهی به این جنایت . جنایت پاک و مبرا می داند؟

و حتی توضیحی برآن نیز نمی دهد که این مطلب از نظر ما واقعیت ندارد ؟ و تازه . قرار می دهد 
  چرا حاال این امور را عنوان نمی کند ؟ 

این کارها داللت برنوعی روابط شخصی از جانب گروهی در اتحادیه  ۵و  ۴با توجه به سؤال  - ۶
  نیست ؟ 

  :مورد اعالمیه ها عموما پیشنهادات در  –ج 
  
" بیان خود مکتب باشد نه اینکه بیان رنج خود شخص " بهتر است سرنویس ارگان و یا اعالمیه  - ۱ 

در مورد هر . مثال از برادر شریعتی کلمات قصاروکوتاه فراوانی داریم که روح مکتب رابیان می کنند
  .، به این مطلب توجه کنیم بهتر است شخصی اگر بخواهیم در باالی ارگان و یا اعالمیه بیاوریم

در اعالمیه ها باید مطالب را روشن و بی پیرایه آورد بطوری که ممکن نشود به انواع مختلف  - ۲
  .تفسیر کرد و یا برای خواننده توهم فکری ایجاد کند

از  در عکس و این قبیل کارها باید دقت کرد که واقعا منظور را درست برساند مثال در عکسی که - ۳
شریعتی در زندان آمده، نشان می دهد که زندانی است وسیع، با تخت خوابی درست ومرتب و با نور 

  .و این با زندانهای ایران به خصوص در مورد خیلی از زندانیان سیاسی واقعیت ندارد
مثال در سطر آخر صفحه آخر آمده . مطالبی آورده نشود که در تضاد با روح و اصل مکتب باشد - ۵

  ".گرامی داریم.... بکوشیم تا خاطرۀ پر افتخار معمار سرنوشت نسل معاصر را " ت اس
نیزآمده بود نسل معاصر خودش معمار سرنوشت خودش است  ۲۳این مطلب عینا در مکتب شماره 

معمار سرنوشت جامعه باشند، پس .... اگر مثال شریعتی و یا . نه شخصی واحد، معمارسرنوشت باشد
و بنابراین مابقی جبراً به راهی کشیده می شوند و این مخالف با بسیاری از آیات قرآن  بقیه چکاره اند

  . می باشد ....و  ۳۹سوره والنجم آیه  ۱۳و سوره رعد آیه  ۴۲و  ۴۱از جمله سوره روم آیه های 
بهتر است حداقل در هر اعالمیه ای، تحلیلی درست از وقایع و امور، به جای حماسه سرایی و  - ۶ 
  .عریف و تمجید از اشخاص پرهیز و آورده شود  ت
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٤۸۳ 
  - ۸۰-سند شماره 

  



٤۸٤ 
  - ۸۱-اره سند شم

  
  
  



٤۸٥ 

  
  
  
  



٤۸٦ 
  - ۸۲-سند شماره 

  
  
  



٤۸۷ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤۸۸ 
  - ۸۳-سند شماره 

  



٤۸۹ 
  - ۸۴-سند شماره 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤۹۰ 
  - ۸۵-سند شماره 

  
  

  
  
  
  
  
  



٤۹۱ 
  - ۸۶-سند شماره 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤۹۲ 
  - ۸۷-سند شماره 

  
  
  
  



٤۹۳ 
  - ۸۸-سند شماره 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤۹٤ 

  
  
  
  
  



٤۹٥ 
  - ۸۹-سند شماره 

  
  
  
  



٤۹٦ 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤۹۷ 
  - ۹۰-سند شماره 

  



٤۹۸ 

  
  



٤۹۹ 

  
  



٥۰۰ 
  - ۹۱-سند شماره 

  



٥۰۱ 
  - ۹۲-سند شماره 

  



٥۰۲ 
  - ۹۳-سند شماره 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥۰۳ 
  - ۹۴-سند شماره 

  



٥۰٤ 
  - ۹۵-سند شماره 

  
  
  



٥۰٥ 
  - ۹۶-سند شماره 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥۰٦ 
  

  عکسها
  
  

  
  

  ۲۷/۰۲/۴۹) کنگره ششم اتحادیه(دریاچه مصنوعی دهکده اشتاین هوده در حومه شهر هانور آلمان 
  آقایان خطیب و محمد جعفری

  
  
  
  
  
  
  
  



٥۰۷ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ۱۹۷۰، )در منزل آقای عاصم مجددی(منظقه اوردینگن در شهر کرفلد 
  آقایان عاصم مجددی و محمد جعفری

  
  
  
  
  



٥۰۸ 
  
  

  
  ۱۹۷۰محمد جعفری، مسجد بالل واقع در شهر آخن آلمان  

  



٥۰۹ 
  
  
  

  
  ۲۲/۱۰/۱۳۴۹جلسه بحث با آقای مجتهد شبستری در منزل اینجانب، شهر کرفلد 

  :پاز راست به چ
  آقایان ترازوئی، اسفندیاری، جعفری، سنگلجی، مجددی، شبستری، ناطقی، تجریشی 

  
  
  



٥۱۰ 
  
  
  
  

  
  ۲۲/۱۰/۱۳۴۹جلسه بحث با آقای مجتهد شبستری در منزل اینجانب، شهر کرفلد 

  :از راست به چپ
  عقیلی،سنگلجی، مجددی، شبستری، ناطقی، اسفندیاری، جعفری :آقایان 

  
  



٥۱۱ 
  
  
  

  
  ۱۲/۰۳/۱۹۷۰نان شهر کرفلد آلمان متعاقب سخنرانی آقای دکتر  بهشتی سالن پروتستانهای جوا

  :از راست به چپ
خشی، علی مجید تجریشی، محمد جعفری، اسماعیل ناطقی، محمد قیلی، ابراهیم بدآقایان حسن ع 

  عاصم مجددی، حمید بهشتی، نفر نشسته ترازوئی



٥۱۲ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
آقای حسین نمازی از انجمن  ی و انتشاراتی اتحادیه،سئول فرهنگمنزل آقای ناطقی، متعاقب بازدید م
  اسالمی دانشجویان شهر کرفلد آلمان 

  :از راست به چپ
  سلیمانی فر، جعفری، بهشتی، ناطقی، نمازی، عقیلی :آقایان 

  
  
  
  



٥۱۳ 
  
  
  
  
  

  
  در هلند حاج بهرامی حسن جعفری : ، هلند آقایان۱۳۵۲پائیز 

  
  



٥۱٤ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  هلند رم در سفر به، به اتفاق براد۱۳۵۲ پائیز

  
  
  
  
  
  
  



٥۱٥ 
  
  
  
  
  
  

  
در بین راه آلمان به ( سنگلجی و نخودیان  در مسافرت به پاریس حسن جعفری،: ، آقایان۱۳۵۲پائیز 

  .)پاریس
  
  
  
  



٥۱٦ 

  
  و آقای سنگلجی در پاریس آقای حسن جعفری برادرم ، ۱۳۵۲پائیز 



٥۱۷ 

  
ه اکنون پرفسور در انرژی آقای کالوس بوشر پسر صاحبخانه اینجانب در شهر وپرتال آلمان ک  

  .۱۹۷۵خورشیدی است در تراس منزلشان ، 
  
  

  



٥۱۸ 

  یادداشتها و نمایه
، از " پاریس و تحول انقالب از آزادی به استبداد" برای اطالع بیشتر در این رابطه به کتاب  -١

  . ، مراجعه کنید۳۵۴- ۳۶۱محمد جعفری، فصل هشتم، پرواز انقالب،ص 
 ۲۴ و ۱۹ نگاه کنید به همین کتاب ص -٢
آنچه . البته بفکر سازماندهی و تشکیالت بودن نه تنها از نظر من عیب نیست بلکه حسن هم دارد -٣

  .    عیب محسوب می شود، قدرت طلبی و دیکتاتوری به هر شکل و یا نامی است
، حمید ۱۳۷۲تاریخ بیست ساله کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی، چاپ اول   -۴

   ۱۵۰شوکت،  ص 
  .۱۳۴۴، خرداد ۳۲ان آزاد، سال سوم، شماره ایر -۵
  یکساله، همین نوشته، فصل سوم،تاریخچه . ک.ر -۶
  .۱۳، ص۱۳۷۱اصول راهنمای اسالم، ابوالحسن بنی صدر،انتشارات انقالب اسالمی  -٧
گرچه بوجود آمدن این دو دستگی بصورت دو نوع طرز تفکر صورت شرعی بخود گرفته است ولی  -٨

 . اساس آن را تشکیل می داده استبیماری کیش شخصیت، عمده 
مصوبات خط مشی به صحنه آمد و تصویب شد،  ۲بعد ازاینکه سران همدیگر را دیدند و بند 

" کمپرومیس"بالفاصله آقای ناطقی همراه با ضربی که روی میز گرفت، اعالم کرد که الحمدالÆه بند با 
  .عروف گشتم" کمپرومیس" تصویب شد وازآن لحظه به بعد این بند به بند

اگر چه در آن موقع انتقادهائی به آن شد ولی امروز بعنوان اینکه در بدو امر از مجاهدین دفاع  -٩
  .کرده اند یاد می کنند

خوشمزه اینجاست که خود این بند نیز رعایت نگردید و حتی افراد را کسانی بدون اطالع هیئت -۱۰
را از لندن دعوت کرده بود و . ) اقر زاده نحسین ب" ( ب ز"از جمله یکی آقای : مدیره دعوت کردند

از طرف دیگر برادر دیگری از فرانسه اطالع پیدا . هیئت مدیره را در مقابل کار انجام شده قرار داد
باالخره در همانجا صحبت شد و چون هیئت مدیره .). قطب زاده ن(کرده بود و تلفنی که دارد می آید 

مهم این . در مورد اولی که این موافقت نیزنبود. موافقت کرد در مقابل کار انجام شده قرار گرفت،
  .است که این بند ها جز زورنمائی چیز دیگری در بر نداشته است

، امامت توحید چطور خزانه دارهائی انتخاب می )ع(که علی: تو خود این اختالف را توجه کن-۱۱
و اصال� مسئله را جوری جلوه داده  کند ولی اتحادیه برایش مهم نیست و تا بحال همنطور بوده است

اند که مسئول امور مالی شدن، یکنوع کسر شأن تلقی شد تا جائی که بعدها جذب در قسمتهای دیگر 
  . کردند

و  ۱۴/۳/۱۳۵۱، در جواب مسئول انتشارات مورخ ۱۶/۳/۱۳۵۱نقل از نامه مسئول مالی  -۱۳
ئول ارتباطات نیز بعد از نشر اعالمیه ، اطالع مس]در جلسۀ جمع هیئت مدیره[بطوریکه معلوم شد

  .بوده است



٥۱۹ 
گوست ۲۰نقل از نامه مورخ  - ۱۴   ، مسئول کمیته فرهنگی به ۱۳۵۱/مرداد/۲۹،برابر با ۱۹۷۲آ

  .۲مسئول ارتباطات بند 
گوست ۱۵نقل از نامه مورخ  - ۱۵     .، مسئول کمیته فرهنگی به مسئول ارتباطات۱۹۷۲آ
  .، برادر حØکم برای مسئول انتشارات،قسمت    دوم نامه۲۳/۱۱/۱۹۷۲نقل از نامه مورخ    - ۱۶  
کسانی که مخالف کار سیاسی بودند و با فشار آن ها این بند تصویب شده بود و نیزبرادر  - ۱۷   

سردمدار جناح مخالف کار سیاسی، آقایان مهدی نواب و مهدی سردانی .[ دیگری از جناح دیگر
  .]بهشتی، محمد معین و صادق طباطبائی است بودند و سر دسته جناح موافق، حمید

منظور، آقای مهدی سردانی است که در موقع تهیه این گزارش برای اتحادیه، در تاریخ  - ۱۸   
  .، در رابطه با اتحادیه وضعیت معلقی داشت۲۲/۹/۱۹۷۷

ست، که در پرونده اتحادیه ضبط ا] حسن حبیبی[برای اطالع بیشتر از نظر برادرمان آقای ح  - ۱۹ 
  .میتوان به آن پرونده مراجعه نمود

  .نویسنده متن، آقای مهدی سردانی و نفر دیگر، آقای مهدی نواب بود - ۲۰ 
  .۲۲/۹/۱۹۷۲نقل از پروتکل بازدید هیئت مدیره از انجمن بوخوم در تاریخ  - ۲۱  
  .۱۵نگاه کنید به سرمقاله مندرج در مکتب مبارز شماره  - ۲۲  
  .بررسی سمینار از واحد گراتسنقل از انتقاد و  - ۲۳  
  .نقل از انتقاد و بررسی سمینار از واحد بوخوم  - ۲۴  
سمینار آموزشی سالهای قبل بدین منوال بود که در مرکز اسالمی هامبورگ و  بوسیلۀ مسئول  - ۲۵  

نفر  ۲۵مرکز در مورد مسائلی، آموزش داده می شد و دو باری که من اطالع دارم، هر بار بیش از 
  ).نفری بودند ۸- ۷یکبار آن گویا (کت نمی کردندشر
  .۶/۶/۱۹۷۳نقل از گزارش مسئول کمیته فرهنگی به نشست نهم  - ۲۶  
  .از پیشنهاد مسئول کمیته فرهنگی آقای مهدی نواب به هیئت مدیره - ۲۷ 

  .۱۸/۷/۱۳۵۱برابر  ۲/۲/۱۹۷۲نقل از نامه اتحادیه به طالب  - ۲۸   
مسئولیت امور مالی، مسئولیت کمیته فلسطین و رابطه با افغانستان و  در این سال عالوه بر - ۲۹   

  . پاکستان به من واگذار شده بود
/ ۱۹است که در - الفتح- منظور از محمود، محمود الهمشهری، نمایندۀ نهضت نجاتبخش فلسطین -۳۰

اهد عکس و شرح حال او در پیام مج.( در پاریس بدست صهیونیستها ترور گردید ۱۳۵۱/ دیماه
  )شماره هشت ص آخر

  ۱۳۵۱٫، شهریور۴.ش.م.پ -۳۱
  ۱۳۵۲٫،تیرماه ۱۳. ش.م.پ -۳۲
  ۱۳۵۳٫، اسفند ۲۸. س.م.پ -۳۳
  ۱۳۵۶٫،خرداد ۴۸.ش.م.پ -۳۴
  .،سر مقاله مارکسیست اسالمی۵۴، مهر ماه ۳۵. ش. م. پ -۳۵



٥۲۰ 
دیماه  )خارج از کشور( مرامنامه جریان تأسیس نهضت آزادی ایران  ۱۸از یادداشت شماره  -۳۶

۱۳۵۴ .  
  . ۲، ص  ۱۳۵۶، ارد یبهشت ۴۷. ش. م. پ -۳۷
  .همان سند  -۳۸
  ۱۸۷٫- ۱۸۸شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدی بازرگان ، جلد دوم، ص    -۳۹
  .  همان سند -۴۰
  ۱۱۱٫درس تجربه، ابوالحسن بنی صدر، ص   -۴۱
  ۴۷۸٫ج اول ، صساله سیاسی ایران، سرهنگ غالمرضا نجاتی،  ۲۵تاریخ   -۴۲
  ۱۶٫یاد نامه شهید جاوید علی شریعتی، زندگینامه ، ص -۴۳
  .، مصاحبه با مجله البالغ۳،ص۱۸.ش.م.پ -۴۴
  ۱۸۵٫-۱۸۶شصت سال خدمت و مقاومت خاطرات مهندس مهدی بازرگان، جلد دوم، ص -۴۵
  .  ۳۲۹، ص ۱۳۸۴، ایرج افشار، نشر روشن )در باره الهیار صالح(پرونده صالح   -۴۶

  .۱۹۹۸گفتگوی اینجانب با آقای عنایت الÆه اتحاد در لندن در سال  - ۴۷ 
  .....نگاه کنید به همین نوشته  -  ۴۸ 

  .۳۹-۴۰،ص ۱۱۳مجله سروش،مصاحبه با عبدالکریم سروش، شماره -۴۹
  ۳۴٫، ص۱۱۲همان سند، شماره  - ۵۰ 

  ۴۰٫، ص۱۱۳همان سند، شماره  -۵۱
  ۳۴٫، ص۱۱۲همان سند، شماره  -۵۲
  ۳۴٫- ۳۵،  ۱۱۲ان سند، شماره هم -۵۳
  ۹۷٫همان سند ، ص  -۵۴
  ۳۹٫، ص ۱۱۳همان سند، شماره   -۵۵
  . ۶۱و  ۳۵، ص ۱۱۴همان سند، شماره   -۵۶
  برلین، بوخوم، هامبورگ، آخن، هانور و: به نقل از مجموعه نظرات مشاورین انجمن های  -۵۷
  . کنستانس که این مجموعه نزد اینجانب موجود است  

ور آقای بنی صدر از نامه با امضای سه نفر، نامه سر گشاده ای است که آقایان دکتر کریم منظ -۵۸
بعنوان شاه در مورد اجرای  ۱۳۵۶خرداد  ۲۲سنجابی، دکتر شاپور بختیار و داریوش فروهر بتاریخ 

قانون اساسی و رها کردن حکومت استبدادی منتشر کرده اند و در حقیقت این نامه، بمنزلۀ اعالم 
  .تشکیل جبهه ملی در آن روز تلقی گردید

، عده ای از ملّیون در باغ گلزار نزدیکی کاروانسرا سنگی )روز عید قربان( ۱۳۵۶در دوم آذر  -۵۹
داریوش فروهر در این میتینگ به  سخنرانی . کرج، برای میتینگ و سخنرانی گرد آمده بودند

ه برده و مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند اوباشان و چماقداران شاه به باغ گلزار حمل. پرداخت
که عده ای از آنان بشدت مجروح شدند و بویژه آقای فروهر با چوب و چماق بشدت مورد لطف 

  .          ملوکانه قرار گرفت



٥۲۱ 
  .، مقاله اربعین شریعتی۱، ص۵۰. ش. م.پ -۶۰

  .، سرمقاله فاجعه لبنان۲، ص۱۳۵۵تیرو مرداد  ۴۲و۴۱. ش. م.پ  - ۶۱ 
هنما، ترجمه نوشته علی رمسلمانی در جستجوی نا کجا آباد، زندگی نامه علی شریعتی،  - ۶۲ 

  .   ۵۲۲ص۱۳۸۱کیومرث قرقلو، گام نو، چاپ دوم 
  .۵۲۴همان سند، ص  - ۶۳   
  .،ستون سه۹،ص۴۹.ش.م . پ - ۶۴ 
  .ستون سوم ۲، ص۴۹. ش.م. پ - ۶۵ 
  .۴همان سند، ص   - ۶۶ 
  )منظور دکتر تکمیل همایون است. (و دوم، ستون اول ۲همان سند، ص - ۶۷ 
  .مقاله اربعین شریعتی  ۱، ص ۵۰. ش.م. پ - ۶۸ 
  . ۲۵و۲۴، ص, اخالص, یا حماسه, نه, ویژه شریعتی، مقاله حماسه ۲۳مکتب مبرز شماره  - ۶۹  
  .۲۸همان سند، ص   - ۷۰ 
  . ۴۳و۴۲همان سند، ص   - ۷۱ 
  .اد ها، در همین نوشتهضمیمه دوم انتق - ۷۲ 
  . مراجعه کنیدبرای اطالع بیشتر به ضمیمه یکم، در همین نوشته، مقاله تشکیالتی  - ۷۳ 
  ۱۳۲- ۱۳۱شماره مخصوص شریعتی، ص  ۲۳اسالم مکتب مبارز، شماره  - ۷۴ 
  ۹۸، شعبان ۷۶-۷۷نهضتهای اسالمی در صد ساله اخیر، شهید مرتضی مطهری، ص   - ۷۵ 
  .۵۲،ص۱۳۷۸رفسنجانی،چاپ سوم عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی   - ۷۶ 
   ۱۰و۹، ص۲۵مکتب مبارز شماره   - ۷۷ 
  .، سرمقاله۲،ص۲۴مکتب شماره   - ۷۸ 
  .، سرمقاله۸همان سند، ص    - ۷۹ 
  .، سرمقاله۹همان سند ،ص  - ۸۰ 
  .همان سند - ۸۱ 
  ، سرمقاله ۱۰همان سند ،ص  -  ۸۲ 

  .۳و۲، ص۶۱.ش.م.پ -۸۳
 ۱۳۸۷اه تیر م ۲شهروند امروزمورخ یکشنبه  - ۸۴ 
)http://shahrvandemroz.blogfa.com/post-544.aspx(  

 )Iran Global - Iranian futurist online magazine(ایران گلوبال  ۲۶/۰۹/۱۳۸۶ -۸۵
  .همان سند - ۸۶ 

  .همان سند -۸۷
  .همان سند -۸۸
  .همان سند -۸۹
  .همان سند -۹۰
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  .همان سند -۹۱
  "بعضی از مواضع پیام مجاهد"، بخش همین کتاب -۹۲
  همین کتاب   -۹۳
 )Iran Global - Iranian futurist online magazine(ایران گلوبال  ۲۶/۰۹/۱۳۸۶   -۹۴

۱۳۸۶٫۰۹٫۲۶ 
 ايران گلوبال

Iran Global - Iranian futurist online magazine  
  

پاریس و تحول انقالب از "نگی انجام و حک و اصالح مصاحبه ها به کتاب به منظور چگو -۹۵
  .مراجعه کنید ۶۰ -۶۳آزادی به استبداد، نوشته محمد جعفری، ص 

  
پاریس و تحول انقالب از آزادی به استبداد، محمد جعفری، انتشارات " نگاه کنید به کتاب  - ۹۶ 

  .۳۵۵ - ۳۶۱برزاوند، و فصل هشتم پرواز انقالب، ص 
  .۱۷۹- ۱۸۰امت و امامت، دکتر علی شریعتی، ص   - ۹۷   
  .۱۶۲همان سند، ص  - ۹۸   
  .۱۸۹-۱۹۱همان سند، ص - ۹۹   
هنما، ترجمه گی نامه علی شریعتی، نوشته علی رمسلمانی در جستجوی نا کجا آباد زند -۱۰۰ 

  .۳۲۹ص ۱۳۸۱کیومرث قرقلو، گام نو، چاپ دوم 
  .، نظرات و انتقادات خوانندگان۱۴۳، ص ۱۷- ۱۸اسالم مکتب مبارز، شماره  -۱۰۱ 
  - ۴۷۷سرهنگ غالمرضا نجاتی، جلد اول، ص: تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، از -۱۰۲ 

       ۴۷۴  .  
  اتحادیه انجمن های اسالمی ( تاریخچه مبارزات اسالمی دانشجویان ایرانی خارج از کشور  -۱۰۳ 

  ۱۹۵، ص۱۳۸۶مجتبی باقرنژاد،انتشارات اطالعات : و تدوین، تنظیم )دانشجویان در اروپا       
خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبائی، جلد اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  - ۱۰۴

  .  ،  سخنی با خواننده، ص ح و خ ۱۳۸۷خمینی، چاپ اول 
  ۱۰۶٫-۱۰۷همان سند، ص  - ۱۰۵
  ۱۷۹٫، ص ۲همان سند،  ج  - ۱۰۶
  .همان سند - ۱۰۷
  ۴۶۶٫و۳۳۵- ۳۳۶، از محمد جعفری، ص " پاریس و تحول انقالب از آزادی به استبداد - ۱۰۸
  - ۴۷۷سرهنگ غالمرضا نجاتی، جلد اول، ص: تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، از - ۱۰۹

       ۴۷۴  .  
خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبائی، جلد اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  - ۱۱۰
  ۱۱۹٫، ص۱۳۸۷ینی، چاپ اول خم
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  ۱۵۴٫همان سند، ص  - ۱۱۱
  .نگاه کنید به همین کتاب، ص - ۱۱۲
   ۴۳و  ۴۲، ۲۴شماره مخصوص شریعتی، ص  ۲۳اسالم مکتب مبارز، شماره  - ۱۱۳
خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبائی، جلد اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  - ۱۱۴

  . ۲۱۱ - ۲۱۲، ص ۱۳۸۷خمینی، چاپ اول 
  فصل پنجم. ک.رهمین کتاب،  - ۱۱۵
خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبائی، جلد اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  - ۱۱۶

  . ۱۴۸، ص ۱۳۸۷خمینی، چاپ اول 
  ۳۴۶٫-۳۴۷همان سند، ص  - ۱۱۷
  ۱۴٫شماره  ۴۴۲و ۵- ۶، از محمد جعفری، ص " پاریس و تحول انقالب از آزادی به استبداد - ۱۱۸
  .همان سند - ۱۱۹
خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبائی، جلد دوم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  - ۱۲۰

  . ۱۷۶، ص ۱۳۸۷خمینی، چاپ اول 
  ۲۰۴٫همان سند، ص  - ۱۲۱
صفحه کپی چند  ۸صفحه که همرا با  ۱۶اصل که . ۱۲و۹و  ۴از شاه تا شمعون، به ترتیب ص  - ۱۲۲

  .نجانب موجود استروزنامه عربی، نزد ای
  .، ص اول۱۳۵۳، فروردین  ۳۶خبرنامه جبهه ملی سوم، شماره   - ۱۲۳
  .،ص اول و دوم۱۳۵۴، مورخ آذر ماه  ۴۴همان سند، شماره  - ۱۲۴
  .،ص آخرودوم و هفتم۱۳۵۶، مورخ فروردین ماه  ۵۰همان سند، شماره   - ۱۲۵
  .دوم، ص اول و ۱۳۵۶، مورخ  بهمن ماه  ۵۴همان سند، شماره  - ۱۲۶
خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبائی، جلد اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  - ۱۲۷

  . ۱۳۸، ص ۱۳۸۷خمینی، چاپ اول 
  ۱۲فصل همین نوشته،  - ۱۲۸
، از محمد جعفری،فصل " کتاب پاریس و تحول انقالب از آزادی به استبداد"نگاه کنید به  - ۱۲۹

  .۳۲۹- ۳۳۰ششم گروه بنی صدر، ص 
خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبائی، جلد دوم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  -۱۳۰ 

  . ۲۲۴، ص  ۱۳۸۷خمینی، چاپ اول 
  . همان سند، جلد اول،  سخنی با خواننده، ص ج  -۱۳۱ 
     ۷۶همان سند، ص  -۱۳۲ 
  .۱۲۱- ۱۲۲، ص۲همان سند، ج   -۱۳۳  
  .۱۲۱، ص ۳همان سند، ج -۱۳۴ 
  .۱۷۹، ص ۲ن سند، ج هما -۱۳۵ 
  .۱۵، از محمد جعفری، ص ۱۳۶۰تقابل دو خط یا کودتای خرداد  -۱۳۶ 
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  .۱۷همان سند، ص -۱۳۷ 
خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبائی، جلد اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  -۱۳۸ 

  . ۱۰۳- ۱۰۴، ص ۱۳۸۷خمینی، چاپ اول 
  
بوسیله شرکت انتشار نشر پیدا  ۱۳۴۱در سال " حانیتبحثی در بارۀ مرجعیت و رو" کتاب  -۱۳۹ 

  .  کرد و بعنوان کتاب برگزیده سال معرفی گردید
  .۱۳۹-۱۴۰، ص ۱۳۴۱بحثی در باه مرجعیت و روحانیت، شرکت انتشار  -۱۴۰ 
  .۱۴۱- ۱۴۲همان سند، ص  -۱۴۱ 
  .۱۴۲همان سند، ص  -۱۴۲ 
  .۱۴۸همان سند، ص  -۱۴۳ 
   ۱۵۲- ۱۵۴همان سند، ص  -۱۴۴ 
  

                                          **  
... البته کسانی که موجودیتشان در شایعه پراکنی و دورنگهداشتن توده از بیان درست امروز  - ۱۴۵   

این افراد از این شایعا ت بهره می گیرند . که انجمن برلین مخالف شریعتی است: است شایع کرده اند
از اشاعه اش در سطح اتحادیه وحشت دارند خنثی نمایند، بیهوده تالش  تا اثرات حرف و نظری را که

کیست که خدمات دکتر شریعتی را به این نسل نادیده بگیرد و حتی کم بها دهد ؟ برچسب . می کنند
نیست که " الحاد " نا چسب ضد شریعتی ساختن برای افراد و انجمنهای داخلی اتحادیه جز مارک 

آیا آنهائیکه چنین . بود و جز مارک کفر نیست که شریعتی مبلغ اسالم بود" توحید " شریعتی مروج 
برچسبهائی را برای برادران دیگر خود که به روش آنها انتقاد دارند کار سازی می کنند، خود به 

  . راستی شاگرد شریعتی اند ؟ روحش شاد که او از چنین شاگردانی بیزار بود
،  ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹،  ۸و قدس های  ۲۲ا از مکتب مبارز شماره عین" " تمام جمالت داخل  -۱۴۶  

  .، نقل شده است ۱۳
انجمن ما به موقع درهمان زمان گردش کار سمینار آموزشی را مورد بحث و بررسی قرار داد  -۱۴۷  

و همراه با پیشنهادات انجمن برای هیأت مدیره ارسال شد و نیز تقاضا شد که انتقادات را برای تمام 
دها ارسال دارند تا برای حل آنها راه حل جمعی و مناسبی پیدا شود ولی تا به امروز از ارسال آن واح

  .به انجمنها کوتاهی شده است
  معلوم نشد گزارش کار این نماینده چه شد و چرا آن را به اطالع اعضاء نرساندند؟  -۱۴۸  
  .اعالمیه اعتصاب غذای پاریس و......و۱۱و ۱۰و ۹و ۸، قدسهای ۲۳مقاالت مکتب مبارز  -۱۴۹  
  .مراجعه شود ۲۵۷تا  ۲۵۲وکیش شخصیت صفحات ۱۴۳و۱۴۲به  سوره نساء آیه های  -۱۵۰  
البته از جانب جبهه سوم و روحانیون مبارز . اتحادیه هنوز این سخنرانی را انتشار نداده است-۱۵۱  

  ". انتشار یافت 
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ه شریعتی چیست؟ اگراز جانب نشست تصویب از تمام اینها بگذریم می پرسیم این کمیت  - ۱۵۲

  ..    شده، الجرم باید مسئول انتشارات و امور فرهنگی بر آن نظارت داشته باشد
به طوری که خود ایشان اطالع می دهد، هیچگونه نظارتی ندارد و افراد آن را هیئت مدیره قبلی ..... 

ع تشکیالتی است؟ آیا روابط شخصی را می این چه نو. تعیین کرده اند و از آنها مشروعیت گرفته اند
با وجودی که مطالب بسیارمورد نیاز دیگری از مجاهد شریعتی بود، . رساند یا یک تشکیالت منظم؟

  این نامه ها را در رأس همه کارها قرار دادن به عنوان اسلحه که ما کار کردیم نیست؟
  ۳۶٫قرآن، اسرا، آیه  - ۱۵۳
ی که به مناسبت سالروز هجرت شریعتی، نهضت آزادی خارج از مراجعه شود به اعالمیه ا - ۱۵۴

اتحادیه که با نهضت آزادی همکاری دارد نمی پرسد این چه . کشور بخش اروپا، منتشر کرده است
  نوع برخورد اسالمی است؟

   ۱۲۰- ۱۱۸قرآن، سوره آل عمران ایه های  -۱۵۵ 
امید اینکه اگر . اد کردیم ولی جوابی نشنیدیمما به موقع خود، بر آن مقاله در همان اوایل انتق - ۱۵۶

برادران مسئول اتحادیه در سمینار . انتقادات وارد است در جایی برای اطالع همگان درج شود
تشکیالتی شمال اظهار داشتند که انتقادات مربوط به این مکتب و مقاله های آن که حتی مورد 

ره آینده درج خواهد شد ولی اکنون که مکتب اعتراض انجمن آمریکا نیز بوده است، در مکتب شما
  .انتشار یافته به قول و عهد خود نیزعمل نکرده اند

البته اینکه چرا تنها انتشارات ابوذرنباید بیاید خالی از دلیل نبود، ولی راه حل اساسی  -۱۵۷ 
ی دیگری نیزنبوده زیرا تا عوامل موجده این کارها وجود دارند به فرض این که جلو یکی را گرفت

راه حل اساسی آن است که باید زمینه تفرقه و گروه گرایی را ازبین برد و به کار جمعی . خواهد آمد
  .گردن نهاد

روزنامه دیگر از  ۲می باشد، پیش بینی ما تحقق پیدا کرده است و  ۵۷و تا امروز که سوم خرداد ماه 
جوانان مسلمان در آمریکا و دیگری  یکی از جانب: جانب مسلمانان خارج از کشورانتشار یافته است

با این تک روی ها . روزنامه فدائیان از طرف کمیته ایرانی پشتیبانی ازنهضت آزادیبخش فلسطین
  .باید منتظر تجزیه های دیگری نیز باشیم

  .حال اینکه کم و کیف این کلیت چیست؟ بماند، سئوالی بود که در جواب مانده بودند -۱۵۸  
ن بیان صریح برادرمان قطب زاده جز نهضت آزادی، سازمان اسالمی ایرانی دیگر آیا با ای -۱۵۹  

وجود دارد و اتحادیه نیز سازمان دانشجویی نهضت آزادی است ؟ و حکم سرپوش برای کارهای 
  نهضت را ندارد؟ 

امروز روشن شده است که چرا برادران هیئت مدیره ازفرستادن نوار سخنرانی برادرمان آقای  -۱۶۰ 
چون که درقدس آمده که او به عنوان نمایندگی . قطب زاده دراربعین شریعتی برای ما خودداری کردند

در صورتی . سخن گفته است.... از طرف سازمانهای اسالمی ایرانی دعوت کننده و دوستان شریعتی 
 نهضت آزادی خارج از کشور را:.... ازطرف نهضت آزادی سخن می گوید"که او خودش می گوید 

  ." سازمانی که من امروز به نام آن با شما سخن می گویم. بنیان نهادند



٥۲٦ 
ولی پس ازتالشهای پیگیر و پا فشاری فرزند او : درمورد تحویل گرفتن جنازه شهید شریعتی می گوید

به خاک ) ع(و فعالیتهای نهضت آزادی، باالخره توانستیم جسد او را در کنار مزار حضرت زینب 
از سخنرانی آقای صادق قطب  ۲۸و  ۲۵شت دکتر علی شریعتی در بیروت صفحات بزرگدا. بسپاریم

  .زاده
نگاه کنید به کارتی که اتحادیه : گویا برادران هیئت مدیره نیز این مرزبندیها را صحه می گذارند - ۱۶۱

  .انتشار داده است ۵۶خرداد  ۱۹به مناسبت اولین سالگرد شهادت مجاهد دکترعلی شریعتی 
امروز حقایق از پرده بیرون افتاده است و مسلم شده است که سوریه و حافظ اسد یک  گرچه - ۱۶۲

در لبنان . ماه پس ازاینکه نماینده آمریکا اظهار می دارد که سوریه باید دفاع لبنان را به عهده بگیرد
ین تمام ا. نیرو پیاده می کند و برنامه اجراء نابودی مقاومت فلسطین به دست وی اجرا می گردد

  .برنامه ها درجهت مهار کردن فلسطین صورت گرفته است 
بنابراطالعیه اتحادیه، اینها همان سازمان انجمن اسالمی آمریکا و کانادا هستند که کارهای  -۱۶۳ 

گویا اخیرا شنیده شده است که این سازمان . سیاسی خود را به نام جوانان مسلمان انجام می دهند
اگر این خبر صحیح باشد، ) سازمان جوانان نهضت آزادی . ( هستند  جوانان مسلمان، کسان دگری

خود دلیل بر این نیست که سعی می شود توده دانشجویی را از طریق آلت کردن به کارهای گروهی 
  کشاند ؟ 

  .پاراگراف اول و دوم ،ص اول ، دو خط آخر از صفحه آخر - ۱۶۴
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  فهرست اعالم
  

  الف
  ۳۱۲، ۲۷۶، الباقی عبد   آیت اللهی
  ۱۰۸، ۱۵، سید علی   ابریشمی

  ۱۳۳، عباس آقا زمانی   ابو شریف
  ۱۳۳، عنایت ال>ه    اتحاد

  ۲۶۲،     استمپل
  ۱۶۵، محمد   اشکان نژاد

  ۱۳۲،     اعرابی
  ۵، غالمرضا     امیری

  ۸۵، ابو موسی     اشعری
  ۲۶۰، سید جمال الدین   اسد آبادی

  ۳۲۱، ۱۸،   ماکاریوس اسقف
  ۳۱۸،   انور سادات

  
  ب

  ،۱۸۰، ۱۶۵، ۱۵۹، ۱۴۷، ۱۰۷، ۸۰، ۷۷، ۷۶، ۶۲، مهدی   بازرگان
 ۱۹۳ ،۲۳۳ ،۲۳۶ ،۲۳۷ ،۲۶۲ ،۲۶۳ ،۲۶۷ ،  

۲۷۲ ،۲۷۶ ،۲۹۳ ،۳۰۴ ،۳۲۴ ،۳۳۹ ،۳۵۷ ،۵۲۰  
  ۱۰۷، محمد  بازرگانی
  ۲۸۲، حسین    باقرزاده

  ۳۰۶، محسن  باقر نژاد



٥۲۸ 
  ۳۰۷، مجتبی    باقرنژاد
   ۱۰۷، علی    باکری
  ۵۲۰، ۱۹۴، ۱۹۱، شاپور    بختیار
  ۵۱۳، ۱۸، حاج ابوالفضل    بهرامی
  ۳۱۶، محمد حسین    بحریه

  ۱۰۷، علی اصغر  بدیع زادگان
  ۱۷۳، باقر  برنجکوب
  ،۴۰، ۳۹، ۳۷، ۳۶، ۲۷، ۲۶، ۱۳، ۱۲، ۷، سید ابوالحسن  بنی صدر

۴۱ ،۵۱ ،۶۶ ،۶۷ ،۷۳ ،۷۷ ،۷۸ ،۷۹ ،۸۴ ،۸۶ ،۸۷ ،۸۹ ،
۹۰ ،۹۱ ،۱۰۵ ،۱۰۶ ،۱۱۱ ،۱۱۷ ،۱۲۱ ،۱۲۶ ،۱۳۱ ،

۱۳۳، ۱۳۴ ،۱۳۵ ،۱۳۶ ،۱۳۷ ،۱۳۸ ،۱۳۹ ،۱۴۰ ،۱۴۱ ،
۱۴۳ ،۱۴۴ ،۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۴۹ ،۱۵۰ ،۱۵۱ ،۱۵۲ ،۱۵۴ ،
۱۵۹ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،۱۶۲ ،۱۶۳ ،۱۶۴ ،۱۶۸ ،۱۷۲ ،۱۷۳ ،
۱۷۴ ،۱۷۵ ،۱۷۶ ،۱۷۸ ،۱۷۹ ،۱۸۰ ،۱۸۱ ،۱۸۲ ،۱۸۴ ،
۱۸۶ ،۱۹۳ ،۱۹۸ ،۱۹۹ ،۲۰۰ ،۲۰۱ ،۲۰۲ ،۲۰۳ ،۲۰۵ ،
۲۱۱ ،۲۱۷ ،۲۱۹ ،۲۲۱ ،۲۲۴ ،۲۲۵ ،۲۲۶ ،۲۳۰ ،۲۳۱ ،
۲۳۳ ،۲۳۵ ،۲۳۹ ،۲۴۰ ،۲۴۲ ،۲۴۸ ،۲۴۹ ،۲۵۱ ،۲۵۲ ،
۲۵۳ ،۲۵۴ ،۲۷۱ ،۲۷۲ ،۲۷۶  

  ۱۶۴، ۱۱۴، گیزال    بوشر
  ۵۱۷، ۱۱۴، کالوس    بوشر

  ،۱۹، ۱۸، ۱۵،۱۷، ۱۴، ۱۲، ۱۰، ۷، سید محمد حسین    بهشتی
 ۱۶۶ ،۲۶۱ ،۲۶۲ ،۲۶۳ ،۲۶۴ ،۲۷۸ ،۲۹۳ ،۳۰۳ ،۳۰۷ ،

۳۱۲ ،۳۱۳ ،۳۲۱ ،۳۲۲ ،۳۲۳ ،۳۲۴ ،۵۱۱ ،۵۱۲  



٥۲۹ 
  ۲۶۱، سید علیرضا    بهشتی
  ۵۱۹، ۵۱۱، ۳۰۷، ۲۰۰، ۱۷۳، ۵۳، حمید    بهشتی

  
  پ 
  ۳۱۶، محمد    پایا

  ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۱۳، رئیس بخش تحقیقات شیمی    پاول
  ۲۸۰، کلنل محمد تقی    پسیان

  ۱۸۵، جواد  پور ابراهیم
  ۱۷۷، حسن  پهلوان صادق

  
  ت

  ۳۰۷، ۳۶، ۳۵، ۱۸، ۱۵، عباس    تائب
  ۵۱۱، ۵۰۹، ۱۱، ۱۰، علی  تجریشی
  ۲۷۶، ۲۶۰، محمد    ترکمان

  ۳۰۹، ۲۱۷، ۷۸، ۷۳، ۲۸، ۲۷، الصمدعبد  تقی زاده
  ۳۱۴، ۲۸۴، ۲۲۰، ۲۱۸، ناصر  تکمیل همایون

  ۱۱۵، ۱۴، حسین  تویسرکانی
  ۳۰۳، ۸۴، ۱۵، ال>هعبد    توسلی

  
  ث ج

  ۳۲۴، سید مرتضی    جزایری
  ۵۱۶، ۷۳، حسن    جعفری
  ۱۶۸، ۱۸، ۵، عقیله    جعفری



٥۳۰ 
  ،۱۲۵، ۱۱۱، ۱۰۸، ۹۲، ۷۲، ۴۱، ۳۵، ۱۱، ۱۰، ۶، محمد    جعفری

۱۴۰ ،۱۴۱ ،۱۶۰ ،۲۰۰ ،۲۲۹ ،۲۵۹ ،۳۰۳ ،۳۰۵ ،۳۱۰ ،
۳۱۵ ،۳۲۴ ،۵۰۵ ،۵۰۶ ،۵۰۷ ،۵۰۸ ،۵۰۹ ،۵۱۰ ،۵۱۱ ،
۵۱۲ ،۵۱۳ ،۵۱۵ ،۵۱۸ ،۵۲۲ ،۵۲۳،  

  ۲۷۸، محمد تقی    جعفری
  ۲۶، محمد مهدی    جعفری
  ۳۱۸، کمال    جنبالت

  
  چ

  ،۳۰۹، ۳۰۶، ۳۰۳ ،۲۸۶، ۲۰۶، ۱۷۱، ۷۹، ۲۷، مصطفی    چمران
۳۱۶ ،۳۲۸  

  
  ح

  ۱۸، ۱۵، یزدان  مزهححاج 
  ۱۶۵، محمود  حاج مانیان
  ۳۲۶، ۳۱۹،   حافظ اسد

  ،۶۲، ۶۱، ۵۱، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۷، حسن    حبیبی
۶۵ ،۷۳ ۷۸ ،۱۰۸ ،۱۲۹ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،۲۱۵ ،۲۱۷ ،۲۲۱ ،

۲۲۳ ،۲۸۵ ،۲۸۶ ،۲۸۷ ،۲۹۲ ،۲۹۷ ،۳۰۳ ،۳۰۶ ،۳۰۷ ،
۳۰۹ ،۳۱۰ ،۳۱۵ ،۳۱۶ ،۵۱۹  

  ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۲۶، علی  حجتی کرمانی
  ۳۰۸، ۲۶۹، ۱۸، رضا    خجسته

  ۲۳۷، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، احمد  حسینی فر



٥۳۱ 
  ۱۵، مصطفی    حقیقی
  ۳۱۶، رسول    حنائی

  ۱۰۷، ۷۴، محمد  حنیف نژاد
  
  خ

  ۲۸۷، سید محمد    خاتمی
  ۲۷۹، ۱۸۷، ۷۰، ۱۸، ۱۵، کریم  خداپناهی

  ۲۹۳، ۲۷، هادی  خسرو شاهی
  ۱۸    خطیر

  ،۹۶، ۹۴، ۸۷، ۸۰، ۷۸، ۷۶، ۵۹، ۵۸، ۵۳، وح ال>هسید ر    خمینی
 ۱۰۵ ،۱۲۷ ،۱۴۰ ،۱۶۲ ،۱۹۲ ،۱۹۵ ،۱۹۶ ،۲۲۶ ،۲۴۰ ،

۲۴۱ ،۲۴۲ ،۲۴۳ ،۲۴ ،۲۴۵ ،۲۴۶ ،۲۴۷ ،۲۴۸ ،۲۵۰ ،
۲۵۶ ،۲۵۹ ،۲۶۰ ،۲۶ ،۲۶۷ ،۲۶۹ ،۲۷۰ ،۲۷۱ ،۲۷۶ ،
۲۸۰ ،۲۸۱ ،۲۸۴ ،۲۸۵ ،۳۰۴ ،۳۰۵ ،۳۱۱ ،۳۱۲ ،۳۱۴ ،
۳۱۵ ،۳۲۰ ،۳۲۱ ،۳۳۰ ،۳۳۱ ،۳۳۲ ،۳۴۹ ،۳۵۴  

  ۳۳۱، ۳۲۰مصطفی،     خمینی
  ۳۲۱، ۳۱۵، ۲۷۱احمد،     خمینی
  ۸۷، ۸۵، دکتر    خنجی

  
  د ذ  

  ۲۸۹، ۱۶۷، ۱۶۰، ابراهیم  درازگیسو
  ۳۰۴، ۶۱، سید محمود    دعائی

  



٥۳۲ 
  ر 

  ۷۲، محسن    رجائی
  ۲۲۵، محمد علی    رجائی
  ۱۸، ۱۵، حبیب    رحیمی
  ۷۴، ۶۶، مهدی    رضائی
  ۷۲ ،  نیسیانی روحانی
  ۶۳، >ه سید صادقآیت ال    روحانی

  ۵۲۲، ۵۲۱، علی    رهنما
  

  ز ژ 
  ۳۲۴، ۱۶۵ سید ابوالفضل    زنجانی
  ۳۰۴، سید حمید  )روحانی(زیارتی

  
  س

  ۱۵، جواد    ساالری
  ۳۱۴، ۸۰، ۲۶، عزت ال>ه    سحابی
  ۳۵۷، ۱۶۵، یدال>ه    سحابی
  ۲۷۱، سودابه    سدیفی
  ،۱۵۲، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۰۸، ۸۹، ۴۲، ۱۸، ۱۵، مهدی  )طارمی(سردانی

 ۱۵۴ ،۲۰۰ ،۲۸۰ ،۲۸۱ ،۲۹۰ ،۳۱۹ ،۵۱۹  
  ۱۳۴، حسن    سرو

  ،۱۳۶، ۱۳۵ ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، )حاج فرج دباغ( عبد الکریم     سروش
۱۳۸ ،۱۳۹ ،۱۴۰ ،۱۴۱ ،۱۴۲ ،۵۲۰  



٥۳۳ 
  ۲۳۹، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، سعید  سلطانپور

  ۲۶۳، ۲۶۲،     سلیوان
  ۱۸، سالخی

  ۵۲۰، ۱۹۵، ۱۹۴، کریم    سنجابی
  ۵۱۲، ۱۳۳ ،۱۱۵، ۱۱،    سلیمانی فر

  ۵۱۶، ۵۱۵، ۵۱۰، ۵۰۹، ۶، ۵، علی اصغر  سنگلجی
  ۳۳۹، ۲۹۳، ۲۷۹،   سید قطب

  
  ش

، ۱۳۱، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۰۶، ۹۴، ۸۹، ۸۸علی،   شریعتی
۱۶۶ ،۱۷۰ ،۱۷۴ ،۱۹۹ ،۲۰ ،۲۰۹ ،۲۱۴ ،۲۱۵ ،۲۱۶ ،
۲۱۷ ،۲۱۸ ،۲۱۹ ،۲۲۰ ،۲۲۱ ،۲۲۲ ،۲۲۳ ،۲۲۴ ،۲۵۹ ،
۲۶۰ ،۲۶۷ ،۲۷۶ ،۲۸۱ ،۲۸۲ ،۲۸۳ ،۲۸۴ ،۲۸۵ ،۲۸۶ ،
۲۹۱ ،۲۹۳ ،۲۹۴ ،۳۰۳ ،۳۱۳ ،۳۱۹ ،۳۲۶ ،۳۲۷ ،۳۳۰ ،
۳۳۱ ،۳۳۸ ،۳۳۹ ،۴۴ ،۳۴۶ ،۳۴۹ ،۳۵۲ ،۳۵۳ ،۳۵۴ ،
۳۵۵ ،۳۵۶ ،۳۵۷ ،۵۲۰ ،۵۲۱ ،۵۲۲ ،۵۲۵ ،۵۲۶  

  ۲۸۵، ۲۲۱، ۱۰۶، ۹۵، محمد تقی    شریعتی
  ۳۵۳، ۲۸۵، ۲۲۱، ۲۱۶، احسان    شریعتی
  ۲۱۵، پوران    شریعتی
  ۲۱۵، سارا    شریعتی
  ۲۱۵، سوسن    شریعتی

  ۲۴۶، ۱۹۹، آیت ال>ه سید کاظم  شریعتمداری
  ۱۴۵، عباس    شیبانی



٥۳٤ 
  ۲۸۶   شفیعی کدکنی

  ۳۱۷، کامیل    شمعون
  ۱۷۶، ۱۷۵، علی    شیرازی

  
  ص ض

  ۱۰۷، ناصر    صادق
  ۵۳۹، اللهیار    صالح

  ۵۳۹، ۲۷۹، سید مهدی  صحرائیان
  ۲۷۶، علی اصغر  صدر حاج سید جوادی
  ۴۷۶، احمد  صدر حاج سید جوادی

  ،۲۱۴، ۲۰۶، ۱۷۱، ۱۶۹، ۱۰۷، ۳۱، ۳۰، امام موسی    صدر
           ۳۰۶ ،۳۱۶ ،۳۱۹ ،۳۲۰  
  ۳۱۵، ۲۲۳، رضا    صفاتی
  ۳۱۰، ۳۰۷، ۲۸۰، ابوالفضل    صلواتی
  ۳۱۶، محمد    صلواتی

  
  ط ظ

  ۳۲۴، سید محمد حسین)  عالمه(  طباطبائی
  ۱۳۲، سید صمد  طباطبائی
   ۱۳۲، خلیل  طباطبائی
، ۱۰۸، ۸۹، ۴۲، ۳۰، ۲۶، ۲۴ ،۱۸ ،۱۵، سید صادق  طباطبائی

۱۱۷ ،۱۳۱ ،۱۳۵ ،۱۴۵ ،۱۴۹ ،۱۵۴ ،۱۵۹ ،۱۶۰ ،۱۸۱ ،
۱۹۹ ،۲۰۰ ،۲۱۷ ،۲۶۹ ،۲۸۰ ،۲۸۲ ،۲۸۶ ،۳۰۳ ،۳۰۴ ،



٥۳٥ 
۳۰۹ ،۳۱۱ ،۳۱۲ ،۳۱۴ ،۳۱۶ ،۳۱۸ ،۳۱۹ ،۳۲۰ ،۵۱۹ ،
۵۲۲ ،۵۲۳ ،۵۲۴  

  ۱۴۷، مجتبیسید     طالقانی
   ،۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۱۵۹، ۱۴۷، ۸۰، ۷۷حمود، سید م  طالقانی

۲۳۶ ،۲۳۷ ،۲۹۳ ،۳۰۴ ،۳۱۴ ،۳۲۴ ،۳۳۹ ،۳۵۴ ،۳۵۷  
  

  ع 
  ۲۴، ۱۸، ۱۵، محمد    عابد

  ۳۰۴،     عبائی
  ۲۶۲، عباس    عبدی

  ۲۷، جمال  عبد الناصر
  ۱۰۷، محمود  عسگرزاده

  ۵۱۲، ۵۱۱، ۵۰، ۱۸، ۱۱، ۱۰، حسن    عقیلی
  ۳۱۵، ۲۶۲، محمد    علیزاده

  
  غ

  ۳۰۵، ۱۶۰، محمد  )حیدری(غرضی
  ۲۷۱، ۱۷۶، احمد  غضنفرپور 

  ۳۳۹، ۲۸۴، آیت ال>ه    غفاری
  ۱۷۷، هادی    غفاری

  
  ف

  ۳۱۷، ۳۱۶، ۳۱، جالل الدین    فارسی



٥۳٦ 
  ۲۶۳، حسین  فردوست

  ۷۶، فرامرز    فرشاد
  ۵۲۰، ۱۹۵، ۱۹۴، داریوش    فروهر

  ۲۴، ۱۸، ۱۵، ابراهیم    فروهش
  ۲۱۸، ۲۱۵، علی    فکوهی

  ۲۱۵، ناهید    فکوهی 
  
  ق

  ۳۱۹، ۲۸۳، معمر    قذافی
  ۳۱۷، منصور    قدر

، ۶۷، ۶۶، ۶۴، ۶۱، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۱۲، ۷، قصاد  قطب زاده
۷۰ ،۷۱ ،۷۲ ،۷۷ ،۷۸ ،۷۹ ،۸۳ ،۱۳۳ ،۱۳۴ ،۱۳۶ ،

۱۴۳ ،۱۴۴ ،۱۵۹ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،۱۹۹ ،۲۰۰ ،۲۰۱ ،۲۱۵ ،
۲۲۳ ،۲۲۴ ،۲۳۰ ،۲۷۱ ،۲۷۶ ،۲۸۳ ،۳۰۳ ،۳۰۴ ،۳۰۵ ،
۳۰۶ ،۳۰۷ ،۳۰۹ ،۳۱۰ ،۳۲۸ ،۳۳۹ ،۳۴۴ ،۳۴۵ ،۳۴۶ ،
۳۵۲ ،۳۵۳ ،۵۱۸ ،۵۲۵ ،۵۲۶  

  
  ک گ
  ۳۰۸، ۲۶۹، حسین    کاشفی

  ۳۳۹،   کاشف الغطاء
  ۳۰۹، ۷۸، ۷۳، ۱۸، ۱۵، رحمان    کارگشا

  ۲۹۴، ۲۶۰، محسن  کرباسفروشان
  ۱۵۴، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۱۷، ۱۸،۱۱۲، مسعود    کریم نیا



٥۳۷ 
  ۱۴۵، منوچهر    کریمی

  ۳۰۵، ۱۸، رحیم   کمالیان
  ۱۰۹، خسرو    کالنتری
  ۱۸، محمد    کیارشی

  ۱۹۹، آیت ال>ه سید محمد رضا  گلپایگانی
  
  ل

  ۲۴۱، صمدیه    لباف
  ۲۱۱، مجید  الریجانی
  ۲۸۰، پاتریس    لومومبا

  
  م

  ۱۰۹، حسن    ماسالی
   ۵۰۷، ۷۲، ۶۸، ۱۸، ۱۱، ۱۰،محمد عاصم    مجددی
  ۹۲، شفیقه    مجددی

، ۱۳۶، ۱۳۳، ۵۱، ۴۱، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۲۵، ۱۴، ۱۲، محمد  مجتهد شبستری
۲۷۹ ،۲۸۸ ،۳۱۲ ،۳۴۴ ،۳۴۵ ،۵۰۹ ،۵۱۰،  

  ۳۰۴، سید علی اکبر  محتشمی
  ۳۳۹، ۲۹۸، ۲۷۶، ۱۱۱، ۵۵، سید حسن    مدرس

  ۲۸، ۱۸، عباس  محسن زاده
  ۳۱۰، سعید    محسن

  ۳۱۶، محمود  محمد زاده
  ۱۰۷، رسول  مشکین فام



٥۳۸ 
، ۱۸۷، ۱۷۹، ۱۱۱، ۸۷، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۲۷، دکتر محمد  مصدق

۱۸۹ ،۱۹۲ ،۱۹۶ ،۲۴۷ ،۲۵۳ ،۲۵۶ &۲۶۰ ،۲۶۵ ،۲۷۶  
، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۱، ۲۱۸، ۱۹۹، مرتضی  مطهری

۲۹۳ ،۳۱۳ ،۳۲۴ ،۳۳۹ ،۳۴۶ ،۵۲۱  
  ۵۲، ۵۱، ۳۹، ۳۸،     مظفری

  ۲۴۷ حسین    مکی
  ۱۱۱، محمد    ملکی

  ۳۱۸،   ملک حسین
  ۳۲۱، ۳۱۵، ۳۱۴، آیت ال>ه  حسینعلی    منتظری
  ۳۱۷، ۳۰۴، ۲۴۹، ۲۴۰، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۳۴، محمد    منتظری
  ۳۰۸، ۲۶۹، محمود  موحدیان
   ۱۴۰، سید جمال الدین    موسوی
  ۳۲۴الفضل، ابو    موسوی
  ۲۱۵، ناصر    میناچی
  ۳۱۴، لطف ال>ه    میثمی

  ۱۵، تراب  میر صادقی
  ۲۷۲، ۱۸، محمد  میوه چی

  ۱۰۷، علی  میهن دوست
  
  ن

  ۲۸۴،   ناصر الدین شاه
  ۵۲۲، ۵۲۰، ۳۱۲، ۳۰۵، ۳۰۴، ۷۷، سرهنگ غالم رضا    نجاتی
  ۱۹۹، آیت ال>ه سید شهاب الدین    نجفی



٥۳۹ 
  ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، احسان    نراقی
  ۵۱۲، ۴۱، ۲۹، ۱۸، ۱۵، سینح    نمازی

  ۲۹، ۱۸، ۱۵، جعفر    نیکوئی
، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۱۸، ۱۰۸، ۴۲، ۳۶، ۲۶، ۱۸، ۱۵ ،مهدی  نواب

۱۲۶ ،۱۲۷ ،۱۲۹ ،۱۳۳ ،۱۳۴ ،۱۶۰ ،۱۷۳ ،۲۰۰، ۲۶۰ ،
۲۹۰ ،۳۰۹ ،۳۱۲ ،۵۱۹  

  ۲۱۱، حسین  نواب صفوی
  ۲۱۱، علیرضا    نوبری
  ۲۷۶، شیخ فضل ال>ه    نوری

  ۲۳۶، ۱۷۶، بهمن    نیرومند
  ۲۲۰، ۲۱۸، ۱۶۵، ۱۰۸، ۱۸، ۱۵، حشمت ال>ه    واهنیکخ

  
  و ه

  ۵۲۱، ۲۲۵،  علی اکبر  هاشمی رفسنجانی
  ۳۴، محمد  هاشمی رفسنجانی

  ۳۱۵، ۳۱۴، سید مهدی    هاشمی
  ۳۱۷، ۳۱۶، ۲۹۰، ۲۱۳،   هانی الحسن

  ۵۱۹، )نمایده فلسطینیها در پاریس(محمود   همشهری
  
  ی

    ،۳۵۳، ۲۱۳، ۱۸۶،   یاسر عرفات 
  ۲۰۰، ۱۶۰، ۱۳۳، ۱۱۲، ۲۹، ۲۶، ۱۸، ۱۵، مایونه  یاقوت فام



٥٤۰ 
، ۲۳۹، ۲۱۷، ۱۶۰، ۸۰، ۷۸،۷۹، ۷۷، ۷۳، ۲۷ ،ابراهیم  یزدی

۲۶۲ ،۲۶۴ ،۲۶۵ ،۲۶۷ ،۲۷۶ ،۲۷۸ ،۲۷۹ ،۳۰۳ ،۳۰۴  
 




