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  »بعثت«

  چگونه آغاز شد؟

گیرد محتویات چهارده شماره نشریه   آنچه دراین دفتر فرادید شما قرار مى
در دوران حاکمیت وحشت وخشونت  و44 تا42بعثت است که درسالهاى 

ر ودر شکلى کامال وسانسور وخفقان رژیم شاهنشاهى ودر شرایطى بسیار دشوا
یافت وبه  عنوان نشریه داخلى دانشجویان حوزه علمیه قم، انتشار مىمخفى، به 

سهم خود توانست درآن دوران، رسالت مبارزاتى وانقالبى خویش را براساس 
  .ب اسالمى ایفا کندایدئولوژى خالص وفرهنگ نا

دقت درمضامین مقاالت این نشریه عالوه براینکه سطورى درخشان وبرجسته 
سازد،   از تاریخ انقالب خونبار وپرشکوه مردمى ـاسالمى میهنمان را روشن مى

 قرار داده 42د و خردا15خواننده را درفضاى سیاسى ـ اجتماعى روزهاى پس از 
ترقى روحانیت اصیل وجوان اسالم وتشیع آشنا واو را بااهداف وآرمانهاى زنده وم

کند ونیز وى را درراستاى شرایط دشوار وامکانات به شدت محدود مبارزاتى  مى
یابد   آن روزگار، محیط بسته وجو غبارآلود آن دوران قرار داده وبه درستى درمى

که چه افرادى، باچه اهداف وآرزوهایى ودرچه شرایطى وبا چه امکاناتى 
، دامن همت به کمر زده ودرشب دیجور حاکمیت جهل وستم بپاخاسته

ش زدند وتاصبح صادق وسپیده آب وآت  ودرآرزوى طلوع خورشید، خود را به
 طور دیگرى بیاندیشند وبگویند "محرفان تاریخ"هرچند! فجر از پاى نایستادند

ویا بنویسند که این خود نیز براجر وپاداش معنوى مبارزان راستین ومخلص 
  . افزودخواهد

آور عرضه دارم وسخنى به درازا   درصدد آن نیستم که گفتارى مطول ومالل
جهت ثبت درتاریخ وتقدیر وسپاس از زحمات «گویم، اما در این مجال 

وفداکاریها وایثارگریهاى مبارزان نخستین وانقالبیون مخلص ویادآورى از 
ان انقالب اسالمى ه به حق از پیشگامان نهضت واز بنیانگذارجوانمردان صادقى ک



٧ تبعث

به ویژه براى یادبود وآمرزش وشادى روح مبارز شکوهمندمان بودند، 
اهللا حاج شیخ  ناپذیر، روحانى مهذب، همکاربزرگوارمان، مرحوم آیۀ خستگى

ها   ت که برپایه چه انگیزهبایدگف» رضوان اهللا علیه «)1(عبدالرحیم ربانى شیرازى
رى ورشد وادامه حیات آن از چه قرار گی شکلواهدافى بعثت تولد یافت وکیفیت 

  ....بود؟

هاى  اى از علل وزمینه پس ضرورى است پیش ازبررسى این دفتر، شمه
میالد، تداوم حیات وباالخره پایان کار آن را تاآنجا که به یاد دارم، مورد ارزیابى 

  :قرار دهم

 هجرى قمرى بود که جهت تبلیغ به اتفاق 1382درآستانه رمضان سال 
... اکبرهاشمى رفسنجانى، رهسپار شهر آبادان شدیم  االسالم حاج شیخ على  حجۀ

رفتیم واوقات فراغت واستراحت را بیشتر باهم  مدت یکماه درآن شهر منبرمى
االسالم والمسلمین   که به همت واالى حجۀ«واغلب درتنها مدرسه علمیه آبادان 

» تگزار، بناشده بودآقاى حاج شیخ عبدالرسول قائمى، از روحانیون فعال وخدم
من وآقاى هاشمى «وگهگاه نیز سحرهاى رمضان را سه نفرى . گذراندیم مى
ازتجار معروف «درمنزل آقاى حاج غالمعلى خرمى» اهللا ناصرمکارم شیرازى وآیۀ
  ....بردیم به صبح مى» آبادان

که فراغتى بود وفرصتى، بیشتر به مذاکره وتبادل نظر پیرامون دراین اوقات 
  .گذشت  وبنیاد روحانیت وچگونگى ونحوه تداوم آن مىنهضت ن

دریکى از نشستها از سازمان اطالعات وامنیت وقدرت سازماندهى این 
که سازمانهاى جاسوسىــسىـĤىـاى آمریکا «تشکیالت مخوف وجهنمى 

مثل،  صحبت شد ولزوم وضرورت مقابله به» شد وموساد اسرائیل تغذیه مى
 وسازماندهى، هرچند درمرحله نخست ابتدایى ریزى، ایجاد تشکیالت برنامه
نهاد شد پس از بازگشت به قم وحوزه علمیه درمسیر درهمین رابطه پیش... واندک

با رژیم شاه ونیز باالبردن سطح آگاهى سیاسى واجتماعى اى   مبارزه نظام یافته

                                                           
 دریک حادثه اسرارآمیز ومشکوک رانندگى، جان خود را از دست داد 1359 اسفندماه 16ـ مغفورله درتاریخ 1

وپس از سالها مبارزه وتحمل درد ورنج، زندان وتبعید وشکنجه، ودراین اواخر رنجى که ازدست بىوفایى 
  .ءاهللا شتافتکشید، سرافراز وآبرومند به لقا همرزمان خود مى

اهللا ورضوانه  وسالم... خداوند او را بامقربان درگاهش، انبیاء واولیاء وصالحان صدیقین وشهداء محشور فرماید
  ....ورحمته علیه یوم ولد ویوم مات ویوم یبعث حیاً



٨ تبعث

که هنوز به جزتعداد «طالب وفضال وحتى بسیارى از اساتید حوزه علمیه قم 
شمارى، غالباً در فضاى درس وبحث، مطالعه ومباحثه فقه واصول  انگشت

کردند واندیشه ومسئولیتى نسبت به اوضاع واحوال روز  وفلسفه تنفس مى
وهمچنین برادشتن نخستین گام » هاى سیاسى نداشتند  ومسایل اجتماعى ومقوله

ورانه تشکیالتى ومخفى درقبال ترفندهاى مزى در راستاى تجربه ورود به فعالیتها
  .ریزى شده دشمن، طرح یک نشریه مخفى وزیرزمینى را بریزیم وبرنامه

چند روزى بیشتر به پایان ماه مبارک باقى . بردیم هنوز درآبادان به سرمى
که از پیروان شهید نواب «نمانده بود که طرح را با برادرى سختکوش ومبارز

» آمد  به شمار مى)1(صفوى واز اعضاى فعال ومخلص گروه فدائیان اسالم آبادان
اهللا محمدى کازرونى نام داشت، کارگر ساده  وى که فتح. درمیان گذاردم

گذراند، امانفس  مندى بود که درآن دوران روزگار را باسختى وعسرت مى  وعائله
گرم وقلب آتشین وایمان وتقواى واالى شهید سید مجتبى نواب صفوى از او 

خود    اجراى احکام خدا، از خودبىانسانى متعهد ومسلمانى مسئول ودر راه
فداکارى ومن همواره با مشاهده آن همه شور نشاط، هیجان وعشق، ! ساخته بود

واخالص دراین مؤمن راستین، از مسلمانى خود شرمنده وایثار، صداقت 
آمد  روز با مابود وبه دنبال ما به این مجلس وآن مجلس مى او شبانه! شدم مى

داد وبه اصطالح جزمریدان وهواداران مابه   فرا مىوبه سخنان ما به دقت گوش
کونوا ":آمد، لکن درواقع وى مراد بود ومرشد وازمصادیق بارز  شمار مى

  )2("...الناس بغیرالسنتکم  دعاۀ

                                                           
التى این ترین ومؤثرترین ومتنفذترین هسته تشکی ـ الزم به یادآورى است که گروه فدائیان اسالم آبادان، فعال1

 بابسیارى از افراد این گروه مؤمن وانقالبى 1334 و1333بود ومن ازسالهاى ) ازتهران پس(حزب اسالمى 
درحالیکه حامل (  به هنگام عزیمت به نجف اشرف جهت ادامه تحصیالت 33درتماسوارتباط بودم واواخر سال 

  .به من مساعدتهاى فراوان نمودندافراد این گروه ) اى از سوى رهبر شهید فدائیان اسالم بودم نامه
است  کند؟ آیازنده دانستم کجاست وچه مى  سالها بود که این برادر عزیز ومسلمان نستوه راگم کرده بودم نمى-2

 درشهر 1365ماه  تااین که دریکى از جلسات پنجمین یادواره عالمه طباطبائى که درتاریخ آبان... یاشهیدشده؟
یافتم، در حالیکه یک دست و یک چشم خود را در جبهه نبرد باصدامیان از دست کازرون تشکیل شده بود اورا

  !داده بود ودو فرزند برومندش را نیز تقدیم اسالم کرده بود
ن شهر کازرون است، درصف جانبازان وشهداى زنده  که اینک مسئول تبلیغات سپاه پاسدارا"اهللا محمدى  فتح"

  انقالب قرارداشت وآن چنان 
حال اعتدال وانصاف وبزرگوارى وسماحت اومن وبرادرم  شکوه بود که نشاط وایمان وامیداوارى ودرعینزیبا وپر

را تحت تأثیر قرار داد که پس از جدایى ازوى مدتها همراه با شگفتى پیرامون خصلتها وحاالت وصفات 
خداوند ! چون اوبودندکردیم اى کاش همانند او بودیم واى کاش همگان  گفتیم وآرزو مى اش سخن مى برجسته

  .اووامثال اورابراى اسالم ومسلمین مستدام بدارد
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اندازى یک نشریه زیرزمینى در  اهللا محمدى متعهد شد مارا جهت راه  فتح
ر پهلوى، از جان ودل مسیر مبارزه ایدئولوژیکى وفرهنگى وسیاسى با رژیم جبا

  .یارى دهد

ماه مبارک رمضان سپرى شد، ومابه اتفاق آقایان ناصر مکارم شیرازى، هاشمى 
ماهها گذشت ... رفسنجانى وعلى دوانى، آبادان را به مقصد قم ترک گفتیم

در قم طرح مورد نظررا، موضوع گفت وگوها وماهمچنان بادوستان مبارز خود 
در انتظار ورود آقاى محمدى به قم وتهیه مقدمات کار دادیم و  ومذاکرات قرار مى

  .کردیم  روزشمارى مى

 بود که پس از پایان درس وبحث وارد 83االول   یکى از روزهاى ماه ربیع
دراین هنگام برادر . شدم» اهللا بروجردى  آیۀ«اطاق مسکونى خود در مدرسه خان 

. است  قرآنمحمدى را مشاهده کردم که روبه قبله نشسته ومشغول تالوت
  :باخوشحالى وارد شدم وپس از سالم ومعانقه وخیرمقدم اوگفت

 هزار تومان سهم امام تهیه 15ام تابه عهد خود وفا کنم، مبلغى حدود  آمده"
خواهم اجازه آن را از مرجع تقلیدم کسب نموده وصرف خرید یک  نموده ومى

م ضرورى از قبیل دستگاه ماشین تحریر ویک دستگاه ماشین پلى کپى وسایر لواز
  ."کاغذ ومرکب واستنسیل نمایم

 بعدازظهر همان روز 4پس ازصرف نهارى طلبگى ومقدارى استراحت ساعت 
کرد،  به اتفاق به منزل یکى از مراجع بزرگ، که آقاى محمدى از ایشان تقلید مى

رفتیم وپس از درمیان گذاردن موضوع، ایشان اوال کارما رابه شدت مورد تأیید 
اد ومقدارى هم نصیحت وارشاد وداللت نمود، که مواظب باشید رژیم قرار د

دستتان را نخواند وباعنایت دقیق به تمام جوانب امر فعالیت خود را آغاز نموده 
ثانیاً باروى گشاده اجازه داد تاوجه مزبور را صرف خرید وسایل ... وادامه دهید

  . کندنموده ودرجریان کار بازهم اگر نیازى بود مارا یارى

بور را ترک له وبایک دنیا وجد وسرور، خانه مرجع تقلید مز باتشکر از معظم
آهن رهسپار گشت   آقاى محمدى خداحافظى کرد وبه سوى ایستگاه راه. کردیم

تاباقطار هرچه زودتر خود را به آبادان رسانده وماشینها ولوازم کار راخریدارى 
به سوى دوستان وبرادران همفکر ومن نیز مسرور وخوشحال . کرده و ارسال دارد

  ....رفتم تابه آنها مژده داده وازماجراى امر آگاهشان سازم



١٠ تبعث

باعنایات والطاف پروردگار وبا همت مردانه این برادر مؤمن ومقاوم، لوازم 
ناپذیرى  اشوق وذوق وامید وصفب. کپى آماده شد  وماشین تحریر ودستگاه پلى

ایم وهمراه با آرزوها وآرمانهاى طالیى  ودهایمان قاطع به مسیرى که آغاز نموبا 
اى درخشان وپرشکوه، نخستین نشست جدى را جهت تهیه   نسبت به آینده

وتنظیم اولین شماره نشریه مخفى درمنزل آقاى اکبر هاشمى رفسنجانى، مرکب 
 ومن، تشکیل )1(ازایشان وآقاى سیدهادى خسروشاهى وآقاى سیدمحمود دعایى

 27د قادر متعال توانستیم نخستین شماره را دردادیم وبه یارى خداون
ر وسیصد ونود مصادف با یکهزا «1342 آذرماه 23 مطابق با 1383المرجب   رجب

، منتشر سازیم وبه مناسبت )ص(ختمى مرتبتوششمین سال بعثت حضرت 
همین تقارن میمون ومبارک بود که نام آن را بعثت نهادیم، ودرسرمقاله اولین 

  : چنین آوردیم"بعثت همگانى"ن شماره، تحت عنوا

براى نجات بشر از چنگال بت پرستى واهریمنانى که ) ص(حضرت محمد..."
هاى ستم واستبداد، خود را به گلوى ملت انداخته وشیره جانشان را  پنجه
کشند   اى اسیرشان کرده وبه بیگارى مى مکند وهمچون بردگان دست بسته مى
کن کردن رذائل  وى براى ریشه.  شده بودوتنعم غوطهورند، مبعوثود درناز وخ

اخالقى، زورگوییها وهوسرانیها وخودکامگیها آمد وبراى بسط حق وعدالت 
کردن افکار خلق ودادن شخصیت  وى براى احیاى مردم وروشن. وقانون قیام کرد

  ....واستقالل به آنها دست به کارشد

این . گیریم مىماجشن بعثت را فقط به خاطرنام بعثت وتاریخ گذشته آن ن
آیا فکر . سال، بلکه همه روزه وهمه ساعت وجود دارد بعثت، همه قرن وهمه

بلند باشد که بیائید بتها را بشکنیم ) ص(کنیم که همین امروز هم فریاد پیامبر نمى
وجزخداى واحد نپرستیم وخرافات وپلیدیهاى اخالقى را کنار گذاریم وبا 

   نجات ملت محروم هماهنگ شویم؟ستمگران وزورگویان نبرد کنیم وبراى

. ندارد)ص(این نشریه هدفى جزاحیاى بعثت ورسالت تاریخى پیامبراسالم 
خواهد تاحدود امکانات محدودى که دراختیار دارد به  وباتوفیق پروردگار مى

                                                           
 آقاى دعائى تازه ازکرمان به قم آمده بود، هنوز معمم نشده بود، سرى پرشور داشت، نسبت به نهضت وامام -1

ر ناپذی عشق مى ورزید وبه کسان وجریانات دیگر چندان اعتقادى نداشت ودرمجموع مبارزى نیرومند وخستگى
  .بود



١١ تبعث

وفعال هر . بهتر معرفى کردن روح بعثت وتحرک وحیات اسالمى قدمى بردارد
وبه مناسبت روز انتشار اولین شماره آن وهم شود  یکمرتبه منتشر مىدگاه چن

  .)1("شود کند، به عنوان بعثت نامیده مى  هدفى را که تعقیب مى

اهمه این احوال تالشمان این بود که اما ب.وبه راستى هم امکاناتمان محدود بود
بتوانیم گامى برداریم وکارى بکنیم واما آنچه درآن روزگار از آرمانها وآرزوهاى 

النبى  اسالمى ونیات آزادیخواهانه متعالى وتجسم مدینه فاضله ویامدینۀانسانى ـ 
  .گذشت، اینک قابل توصیف نیست که در درونمان مى

اهللا ربانى  مرحوم آیت... به هرحال به مرور ایام همکاران دیگرى به ما پیوستند
االسالم محمدتقى مصباح یزدى به یارى ماشتافتند وصادقانه  شیرازى و نیز حجۀ

استاد مصباح یزدى عالوه . دادند  آمد، انجام مى  از دستشان برمىآنچه را که
زدند، مرحوم  برشرکت درجلسات مشاوره وتبادل اندیشه گهگاهى قلمى هم مى

ربانى شیرازى نیز عالوه برمشاوره وتبادل افکار، کم وبیش مساعدتهاى مالى براى 
  .نمود خرید لوازم نشریه مى

 باکمال صفا وصمیمیت ورشادت منزل خویش را در )2(آقاى شریفى گرگانى
 مارا درچاپ )3(اختیار ما گذارده بود وخود نیز به همراه همسر رشید ومبارزش

ب وتااذان صبح مشغول هاى ش نمود وگهگاه تانیمه وتکثیر نشریه یارى مى
  .بعثت بودکپى  پلى

دین فارسى ال درتهران نیز باآقایان شهید عزیز دکتر محمدجواد باهنر، جالل
  .نمودیم ومحمد مهدى جعفرى ارتباط برقرار نموده وتبادل افکار واخبار مى

درخصوس آقاى جعفرى الزم به تذکراست که وى درآن روزها درشرکت 
او پخش . رفت بود، وازاعضاى فعال نهضت آزادى ایران به شمار مى"انتشار"

چنین خود یک وتوزیع نشریه بعثت را نیز درسطح تهران به عهده داشت وهم
نشریه مخفى را که بیانگر نظرات واهداف ملى واسالمى جمعیت آزادى بود، 

                                                           
  . 2، 1صفحه / اول شماره/  بعثت -1
سید اهللا هرسینى، ازعلماء رشید ومبارز باختران وازعالقمندان شهید   شیخ فرج آقاى شریفى داماد مرحوم حاج-2

  . مجتبى نواب صفوى بود
مسلمان براى مابه خصوص درآن زمان تازگى داشت واعجاب وتحسین  رشادتها وشجاعت این زن -3

هاى مشارالیها به یاد یکى از زنان سیاسى ومبارز  العادگى من وآقاى دعائى بامشاهده فوق! ته بودمارابرانگیخ
 اختصاصاً میان مادونفر، حاکى " خداى رحمت کناد مرحوم سید جعفراولیاء را":افتادیم وکنایه  هموالیتى مى

  .ازاین یادآورى بود



١٢ تبعث

  .داد  انتشار مى

 یورش برده وضمن دستگیرى "انتشار"تااین که مأموریان ساواک به شرکت 
اى از مدارک واسناد  آقاى محمدمهدى جعفرى دستگاه تکثیر وماشین تحریروپاره

  !دادى نشریه بعثت را به یغما بردندها ونشریات ازجمله تع  واعالمیه

هاى ددمنشانه دژخیمان رژیم شاه مردانه استقامت کرد  جعفرى زیرشکنجه
اى برزبان نراند وجوانمردانه    نگشود وکلمهودرباره بعثت وناشران آن لب ازلب

  .کارها را به خود منسوب ساختهمه 

 فرمایشى شاه بیاد دارم که همراه آقاى خسروشاهى در یکى ازجلسات دادگاه
کرد، شرکت جسته و از جعفرى  که سران و اعضاى نهضت آزادى را محاکمه مى

راند همه ما گرفتار شده و انتشار بعثت  نستوه و مقاوم که اگر سخنى برزبان مى
  .گشت، صمیمانه تشکر نمودم متوقف مى

االسالم محمدجواد حجتى کرمانى پیش از گرفتارى و  برادرم، حجۀ
که درآن دوران میان کرمان و قم و تهران در رفت و آمد بود، )1(الهمحکومیت ده س

نوشت،   کم وبیش درصف همکاران بعثت درآمد و گاه و بیگاه نیز چیزى مى
 شعبان 28ـ مطابق 1343ماه    دى12مورخ «ازجمله سرمقاله شماره دوم سال دوم 

  .تحت عنوان جنبش رمضان به قلم ایشان نگارش یافت» 84المعظم 

اران بى شمار ونادیده وناشناسى نیز درتهران وقم وسایر شهرستانها به همک
طور قهرى وطبیعى پیدا شدند که عمدتاً براساس ایمان واحساس مسئولیت 

کوشیدند   شخصى وتحت تأثیر مطالب مندرج دربعثت درتوزیع گسترده آن مى
 ومبارز، مثال درمشهدمقدس گروهى از طالب جوان. کردند تکثیر مىواحیاناًآنرا 

درتیراژ » ازنظر چاپ وکاغذ وقطع«بعثت را در سطح کیفیتى به مراتب بهترازاصل 
االسالم آقاى سیدعلى  ظاهراً حضرت حجۀ. ساختند وسیعى چاپ ومنتشر مى

  .اى هدایت آنها را به عهده داشت خامنه

شد و  تشکیل مى)2(االسالم هاشمى رفسنجانى جلسات معموالدرمنزل حجۀ
آوردیم ودرجلسه   یاخبرى که قرار بود آماده کنیم،تهیه کرده مىهرکدام مطلب 

                                                           
 اززندان آزاد گردید، مدت توقفش درزندان که الیزال 1354 دستگیر وزندانى شد ودرسال 1344 ایشان درسال -1

  . روز به طول انجامید20ینقل من سجن الى سجن، درست ده سال و
بودیم وبه طور مجرد ومعموال درحجره   من وآقاى خسروشاهى ودعائى درآن روزگار هنوز متأهل نشده-2

  .کردیم مدارس علمیه زندگى مى



١٣ تبعث

دراختیار )1(شد گرفت واگر بااکثریت آرأ تصویب مى مورد بحث ونقد قرار مى
آورى وتنظیم همه  پس از جمع. گرفت تاآماده چاپ شود آقاى دعائى قرار مى

ت بعثت را  صفحه از صفحا18 تا12 صفحه وگهگاه نیز 8 یا6مطالب که 
ومباشرت مستقیم آقاى دعائى وهمکارى آقاى شریفى گرفت، بامسئولیت  مى

وگاهى نیز یکى دونفر ازماها وبا رعایت همه جهات وموازین امنیتى ومعموالشبها 
  .جستیم  درمنزل آقاى شریفى به چاپ آن مبادرت مى

جالب توجه اینکه یکى از مسئولین پخش نشریه درسطح حوزه علمیه قم، 
ا برزگر بجنوردى بود که به هیچ وجه از جریان وجزئیات ماجرا آقاى شیخ علیرض
  !اطالعى نداشت

. درمدرسه خان درسه حجره مختلف سکنى داشتیمایشان،آقاى دعائى ومن 
کردیم وحجره آقاى  وآقاى دعائى در دوحجره واقع در طبقه دوم زندگى مىمن 

  .ه دور از انظاراى کنار وب در زاویه. برزگر درطبقه سوم ساختمان قرار داشت

شد، تعدادى را که براى نشردرمیان طالب  پس از آن که بعثت آماده نشر مى
بندى کرده و جلوى حجره ایشان  واساتید حوزه درنظر گرفته بودیم، بسته

اى خطاب به برادر برزگر با این مضمون جلب نظر   گذاشتیم وروى آن نامه مى
  :کرد مى

مبارزات صمیمانه شما، مستدعى است باتشکر وسپاس از کوششها و! برادر"
اى صحیح ومراعات جوانب امردرمیان طالب وفضالى  محتواى بسته را باشیوه

  ."حوزه توزیع فرمایید

کرد این نشریات از تهران وتوسط برخى از گروههاى  ایشان هم که گمان مى
گردد، باوجد وسرور زایدالوصفى مارا از  سیاسى مذهبى دانشگاهى ارسال مى

داد وبراى  هم به من وآقاى دعائى مى  ساخت ویک شماره  آنها آگاه مىوصول
وصمیمانه درپخش آنها ! داشت آقایان هاشمى وخسروشاهى هم ارسال مى

کوشید، من براى اینکه وى بویى از ماجرا نبرد، درفاصله زمانى انتشار  مى
روز از ایشان انجامید، مرتب وگاه هر  دوشماره، به ویژه اگر این فاصله به درازا مى

  !شدم پرس وجو کرده وبانگرانى علت تأخیر را جویا مى

                                                           
بعدها بعضى دیگر از ... آقایان هاشمى رفسنجانى، سیدهادى خسروشاهى، ومن :  معموال آراء ازآن سه نفر بود-1

  .دوستان هم حق رأى یافتند



١٤ تبعث

شایان توجه اینکه، آقاى برزگر تاآخر هم متوجه نشد که ماجرا از چه قرار 
. کند؟ البد باید آگاه شده باشد  دانم کجاست وچه مى است؟ هرچند حاال که نمى

اى خسروشاهى ودر البته توزیع نشریه در آذربایجان و مدرسه حجتیه به عهده آق
  .مدرسه فیضیه ودارالشفابه عهده آقاى على کاظمى بود

رغم همه کوششى که کرد نتوانست عوامل انتشار   خوشبختانه ساواک هم على
  .)1(نشریه بعثت را کشف ودستگیر کند

عمر، وباهمه محدودیتها و   در مجموع این نشریه باهمه کم وکاستیها وکوتاهى
 نبودن شرایط وکمبود نیروى انسانى وبسته بودن عدم امکانات مالى ومساعد

... فضاى سیاسى کشور وحاکمیت تام وتمام سانسور ووحشت وخفقان واستبداد
ساز انجام دهد   توانست رسالت خود را درآن دوران کوتاه وحساس وسرنوشت

ودرباالبردن آگاهى سیاسى ورشد ایدئولوژیکى افراد، به ویژه طالب جوان مؤثر 
ه و رسوم فعالیتهاى زیرزمینى را براى نخستین بار آزمایش کند، افتد، و را

حساس، مسئولیت به وجود آورد وچراغى را هرچند کم سو قشرهاى آماده و ودر
  ...فراراه مبارزان راستین بیافروزد

ترى ادامه   امابا کمال تأسف مانتوانستیم انتشار بعثت را براى مدت طوالنى
تر مفید واقع  توانست درسطحى گسترده یافت مى مطمئناً اگر ادامه مى. دهیم

ترى را به سوى نهضت وانقالب برپایه  گردد و افراد و قشرهاى فراوان
  ....ایدئولوژى اسالمى جذب کند

ن گفت که گویا فرهنگ حاکم برجامعه ما، توا توان کرد و چه مى  اما چه مى
، همسازى نخست مارا براى فعالیتهاى دستجمعى، همفکرى وهمکارىاز روز 

دهیم   وهمیارى پرورش نداده است وخواسته وناخواسته بیشتر ترجیح مى
هاى شخصى   تاحرکتهاى جمعى را در راستاى کوششهاى فردى وذوق وسلیقه

  !قربانى کنیم

اتفاق نهضتهاى ضد  وچنین است ماجرا وسرنوشت اکثریت قریب به

                                                           
به ران اعزام شدم، جوانى  که توسط سرهنگ بدیعى رئیس سازمان امنیت قم دستگیر وبه ته43ماه   در فروردین-1

نجه من بود، پس ازپایان ماجرا وبه درزجر وشک) رئیس ساواک تهران(نام کریمى که دستیار سرهنگ مولوى جالد
دانید نشریه بعثت را چه کسانى  شمامى: پرسید! آمیز هنگام بازجویى از طریق به اصطالح مسالمت

گویا از دیگران هم چنین پرسش مشابهى شده . وهمین...  بود"خیر"سازند؟ طبیعى است که پاسخ من  منتشرمى
  .بود
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  !استعمارى وضداستبدادى درکشورهاى جهان سوم

ه صدر وتعالى اندیشه  هم که هنوزاست آن رشد وظرفیت وسعمتأسفانه هنوز
 نقاط " وتسامح وگذشت نسبت به "قدرمشترکها"وتفکر گسترده تکیه کردن روى

 رشد "شخصیت اسالمى ـانقالبى ما"اى وشخصى، در   معموال سلیقه"افتراق
سر گذاردن آن همه   هرچند که صمیمانه آروزمندیم پس از پشت. نیافته است
 تلخ وگرانقدر سالهاى اخیر وتجربیاتى که به قیمت از دست دادن تجربیات

ها وامکانات وفرصتها تمام شد، دیگر زمان آن فرا  ها وزمینه بسیارى از سرمایه
مان خود را از گوشه وکنار به یک رسیده باشد که همفکران وهمیاران وهمرز

 وبیش از . فراخوانیم"مبادى مشترک" و"کلمه سوأ"براساس همکارى گسترده 
شکنان وفرصت  این دفع وطرد دوستان وهمپیمانان دیرینه وجذب دشمنان وپیمان

گر نباشیم، وبیش ازاین اجازه ندهیم عمرگرانبهاى   طلبان را، دردمندانه نظاره
اندیشمندان صادق وپیکارجویان اصیل درعزلتهاى ساکت وخاموش به هدر رود 

وباالخره ... گان  مایه  طلبان، بى  آنهارا سفلگان، متملقان، فرصت"خأل وجودى"
  .طلبان متظاهر به دانایى وپرهیزکارى پرکنند  نادانان ورفاه

رغم معتقدات مشترک وبرداشتهاى  به هرصورت وباتأثر واندوه فراوان وعلى
هاى همسان، نسبت به اصول ومبادى مشترک، بعثت نیز قربانى   همگون واندیشه

 واحیاناً توهمات وتخیالت فردى ما هاى شخصى وتفکرات واستنباطها سلیقه
  .گردید وبه بوته تعطیل سپرده شد

 "نهضت"هرچند خداوندگار را هزاران با سپاس که هیچ کدام از مابه اصل
گوناگون تاواپسین روزهاى هاى   پشت نکردیم وهرکدام به سهم خود درزمینه

خود ، به مبارزات 57 بهمن 22شکوهمند انقالب اسالمى وفجر صادق پیروزى 
علیه مظالم ومفاسد رژیم مستبد وتبهکار پهلوى ادامه دادیم، ودر همین رابطه از 

کپى در مواقع مختلف وبه طور پراکنده جهت چاپ   ماشین تحریر ودستگاه پلى
جستیم که یکى  هاى ضرورى بهره مى  ها، پیامهاى امام واطالعیه وتکثیر اعالمیه

اى بود  آورى رانیز دربردارد، اطالعیه از موارد قابل ذکر که براى من خاطره رنج
اهللا حاج سید محمدرضا سعیدى  که به مناسبت شهادت جانگداز مرحوم آیۀ

ترین جو ترور ووحشت واختناق ماههاى نخست سال  خراسانى در بحرانى
 انتشار دادیم، اجازه بدهید دراین باره به نامه خودمانى ودرعین حال 1349
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یدهادى خسروشاهى که اخیراً ودر آستانه مسافرت دردمندانه برادر گرانقدرم س
چند روزه ایشان به خارج ازکشور، برایم نوشته است بسنده نموده ومتن اطالعیه 
نیز براى ثبت درتاریخ آورده وخود نیز به تشریح خاطره موردنظر آقاى 

  :تفا کنمخسروشاهى به صورت پاورقى اک

  هوالحق

  برادر، على حجتى کرمانى

  :د همچنان انقالبىـ اسالمىباسالم ودرو

اهللا سعیدى را من نوشتم  گفتید که اعالمیه مربوط به شهادت آیۀ روزى مى...
ه علمیه قمـ آن را وشما ودیگربرادران همکاربعثت ـ نشریه مخفى حوز

ى شما هنوز اى هم درهمان هنگام که دستها  وبرادر به حق پیوسته)1(تکثیرکردید

                                                           
انتشار خبرشهادت مظلومانه وغریبانه  مرحوم سعیدى سراسر حوزه علمیه را پس از: ماجرا دقیقاً ازاین قرار بود-1

رژیم تصمیم گرفته بود شدت عمل . کشیدن نداشت کس جرئت نفس هیچ. غبارى از غم واندوه وبهت فراگرفت
کرد وبه  مى کوالک هاى ساواک زجرها وشکنجه. بود ها حبس شده بغضها درگلو ونفسها درسینه. به خرج دهد

گونه خود مشغول بودند وتعداد معدود  اکثریت به زندگى عادى ومرگ. شدت ووقاحت خود رسیده بوداوج 
بردند ویا درگوشه وکنار به مبارزات  هاى سیاهچالهاى رژیم به سرمى شمارى متعهد ومبارز یا درگوشه وانگشت

روز جهت  اى یک ل هفتهمرحوم شهید مرتضوى مطهرى که طبق معمو... دادند مخفى وزیرزمینى خود ادامه مى
باآقایان خسروشاهى وگلسرخى . شد آمد، وارد قم روز حوزه، به قم مى تدریس دریکى ازمراکز علمى آن

بود، چنان شهادت مرموز سعیدى درزندان اورا به شدت متأثر وغمگین ساخته . مسراسیمه به خدمتش شتافتی
ودرعین حال ! رداد دراتاق را ازپشت قفل کننددستو! بود که درمحیط امن مرکز محیط وحشتى به وجود آمده

جالد ) منوچهرى(ازغندى : براى مانقل کرد که) وصدالبته آرام وبیمناک(وى درآنروز !گفت آهسته سخن مى
گر معروف ساواک آقاى هاشمى رفسنجانى را سوار اتومبیل خود کرده ومدت یکى دوساعت دور تهران  وشکنجه

است وخط  ندهاذ شیوه شدت عمل تامرحله قتل زیرشنجه به اطالع ایشان رساگردانده وتصمیم رژیم را براتخ
ونشان کشیده وتهدید کرده واتمام حجت نموده که خالصه مواظب خودتان باشید وبه دوستانتان هم برسانید که 

العمل نشان خواهیم داد وضمناً سوگند  مادیگر تحمل کوچکترین حرکتى را نداریم وبه شدت عکس
  !وى درزندان سکته کرد ومرد؟. که ماآقاى سعیدى رانکشتیم!! ستا یادکرده
حال باید  درعین: خاطر وغمناک از پیش آقاى مطهرى بیرون آمده، درراه باآقاى خسروشاهى گفتم افسرده
 را ددمنشان باکمال قساوت زیرشکنجه به قتل این براى ما ننگ است که روحانى برجسته وعالیقدرى. کرد کارى

وى نیز همعقیده من بود وبراین که ! بلند نشود کس صدایى حوزه علمیه را خفقان بگیرد وازهیچبرسانند و
نظر قرارشد آقاى خسروشاهى به مناسبت این فاجعه اسفناک  ازگفتوگو وتبادل پس. بایدکارى کرد اصرار ورزید

که مخصوص خودش (که به سرعت وهمراه باشور ودرد واحساس مسئولیتى . اى بنویسید نظیر اعالمیه وکم
اى را اصالح کردم آن طورکه آماده  ، نوشت ومن نیز دستى درآن بردم وچند کلمه)بود درچنین مواقع حساسى

آقاى رفسنجانى مدتى . حال از همکاران بعثت جز من وآقاى خسروشاهى کسى درقم نیست. چاپ وانتشار گشت
پایمردى واستقامت وشور وامید ممتازى ادامه است که به تهران مهاجرت کرده ودرآنجامبارزات خویش را با 

الموالى، امیرالمؤمنین  اشرف مهاجرت کرده ودر جوارمرقد مولى دهد، وآقاى سید محمود دعائى نیزبه نجف مى
هاى مهیج  افکنده وعالوه برسخنرانى رحل اقامت افکنده وسازمان روحانیت مبارز خارج ازکشور راپى) ع(على

که به آقاى (موقعیت زمانى عراق که به عقیده من درآن  رژیم سفاک پهلوى از رادیو ومؤثر وسازنده خود برضد
بود، به یک سلسله  بهترین بهرهورى ازبهترین فرصت مناسب): هاشمى رفسنجانى هم درهمان زمان گفتم

نى نیز آقاى شریفى گرگا... یازیده بود فعالیتهاى مبارزاتى بایارى تعدادى ازروحانیون انقالبىومسئول دست
یزدى نیز فعالیتهاى دیگرى داشتند ولذا به تنهائى وباکسب اجازه  درمسافرت بود وآقاى ربانى شیرازى ومصباح
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کنیم  کرد که گویا مبارزه نمى  انتقاد مى"ما"وداز کپى پاک نشده ب جوهر پلىاز 
خواهیم که  رویم واز بندگان خدا هم پاداشى نمى باشد، اورفت، ماهم مى... و

وبراى آن برادرهم از خداى بزرگ طلب رحمت ... اى انجام داده بودیم وظیفه
  .کنیم ومغفرت مى

. کنم  قدیم مىمن بود که به پیوست ت"آرشیو"اى از اعالمیه مزبوردر نمونه
یعنى .  خرداد22المیه ماهم  خرداد است وتاریخ اع21سالگرد مرحوم سعیدى 

گرفتند ودوهفته بعد جنازه را  ترین جواختناق وترور که شب مى  دربحرانى
  !دادند تحویل مى

کردیم، نه حاال، وچه نیکوخواهد بود که  پس مادرآن شرایط مبارزه مى
سید وهمراه متن اعالمیه دراطالعات منتشر  خود را دراین زمینه بنوی"خاطره"

گرچه من . حقایق را بیشتر ازاین تحریف نکنند! نمایان جدید  کنید،تاانقالبى
شخصاًبراین باورم که این گونه تحریفها هیچگونه ارزش واهمیتى ندارد ونزد 

دهد، ولى این را هم قبول دارم که دفاع از  اى را تغییر نمى تعالى مسئله حق
  . امر طبیعى بل یک تکلیف الهى است یک"حق"

ـ که کل شیئى » آنهم هالک«خواهید براى ثبت درتاریخ  وبه هرحال اگر مى
شود تابه   باره مطلبى بنویسید، سندآن به پیوست تقدیم مى هالک االوجههـ دراین

                                                                                                                                        
اپ اعالمیه مبادرت کپى، هرطور شده به چ ازهمسر آقاى شریفى گرگانى با وجود عدم تخصص درامرتایپ وپلى

  ...ورزیدیم
الحیل وبدبختى  کپى آن توسط من بالطایف اهى وپلىمدت متجاوز از نصف روز تایپ آن توسط آقاى خسروش

اینکه همسرآقاى شریفى درمنزل تنهابود ترجیح دادم دستهاى سیاه ومملو از  فراوانى به طول انجامید ونظربه
هاى مزبور را درمنزل آقاى شریفى  رو متجاوز از هزارنسخه ازاعالمیه ازاین. مرکب خود را درمنزل ایشان نشویم

 وخود خسته وکوفته وبااعصابى فرسوده متجاوز ازساعت یک بعدازظهر ازیخچال قاضى راهى منزلم باقى گذارده
دروسط خیابان صفائیه بامبارز . شدم) نبود که راه چندان نزدیکى هم(درکوچه کاظمى واقع درخیابان صفائیه 

ق دینى واحساس تعهد ایشان بالفاصله براساس عر. االسالم ربانى املشى برخورد نمودم نستوه مرحوم حجۀ
کنید، آقاى سعیدى را دراین کشور  مراشدیداً به باد انتقاد گرفتند که چرا مبارزه را ترک گفتید، چرافعالیت نمى

رسانند وشمامشغول درس وبحث ومقاله وکتاب نوشتن خود هستید ککتان هم  زیرشکنجه به شهادت مى
که زیرعبا پنهان نموده بودم (بود دستهاى مرکبى خود را  ىافدرآن موقع ک!توانستم بگویم چه مى! ؟...گزد و نمى

هاى آلوده بهترین سند مجرم بودنم بشمار  حال وموقع دستگیر شوم وهمین دست وبیمناک ازاینکه نکند درهمین
ى بلکه سخنان انتقادآمیز مغفورله را با حوصله وصبر فراوان. بیرون آورده وبه ایشان نشان دهم، اماچنین نکردم) آید

تر ازسوى خداوند عالم ـ السروالخفیات ـ  به امید اجر وپاداش فراوان. گوش دادم وباعجله ازایشان جداشدم
! هایم غلطید امامخفى نماند که دلم شکست وبغض گلویم را فشرد واحتماال یکى دوقطره اشک هم برگونه

طور مستقل  ل شد وعین آن بهاى انتشار یافت وبه خارج ازکشور ارسا خوشبختانه اعالمیه درسطح گسترده
البته این اعالمیه نیز، مانند . اى ازنشریات فارسى زبان خارج ازکشور نیز تجدید چاپ وتکثیر گردید ویادرپاره

ها، امضاى حوزه علمیه قم را داشت ولى نشریه بعثت را به عنوان ارگان دانشجویان  بسیارى دیگر از اعالمیه
  .ساختیم حوزه علمیه قم منتشر مى



١٨ تبعث

... ورضوان من اهللا اکبر: ولى براین باور هم استوار باشیدکه... موقع اقدام کنید
 این سرنوشت بگذار تاریخ را تحریف کنند ـکه... بک خیر وابقىوماعند ر

تاریخ است ـ بگذار حقایق را وارونه جلوه دهند، تاوقتى على همیشگى خود 
!... است خوانده  درمحراب عبادت به شهادت رسید، باورنکنند که اوهم نماز مى

نان خواهد بگویند وبنویسند ومن به شما اطمی وبگذار آنچه دل تنگشان مى
اگر «ودرنزد حق تعالى .  سال دیگر، نه ازآنهانامى هست ونه نشانى50دهم تا مى

  .هیچ اجر ومنزلتى نخواهند داشت» باورش دارند

باتبریک سال جدید، چون عازم مأموریتى چند روزه درخارج هستم، بدین 
  شود که امیدوارم پذیرا باشید وسیله عرض ادب مى

  على نگهدار

  5/1/1366سیدهادى خسروشاهى 
  

  انّاهللا وانّاالیه راجعون

  شهیدى از روحانیت
  .آیت اهللا حاج سیدمحمدرضا سعیدى خراسانى در زندان کشته شد

  !مردم مسلمان ایران
جالدان دستگاه جبار جنایت بزرگ دیگرى را مرتکب شده ویکى از وفادارترین 

ووحشیانه بقتل  روز شکنجه ضدانسانى 15ترین افراد روحانى ومبارز را پس از  ومخلص
  .رسانیدند
التحصیالن حوزه علمیه قم بود، درسالهاى اخیر درتهران اقامت  اهللا سعیدى که ازفارغ آیت

داشت وضمن ارشاد مردم ونشر اصول اسالم، بمبارزه روحانیت علیه جنایات وفجایع دستگاه 
  .داد جبار ادامه مى

 ودژخیمان دستگاه دیکتاتورى اهللا سعیدى درسالهاى اخیر چندین بار توسط مأمورین آیت
اى علیه طرح استعمارى  دستگیر ومدتها زندانى شده بود وسرانجام بخاطر نشر اعالمیه

دستگیر ودرزندان  روز پیش 15ر آمریکائى ویهودى درایران، گذارى بیگانگان استثمارگ سرمایه
  .هاى قرون وسطائى قرار گرفت وکشته شد تهران زیر شکنجه

 آورده "قم"زیز روحانیت را مأمورین ودژخیمان دستگاه شبانه به جنازه این شهید ع
ولى بالفاصله جنایت جالدان دستگاه فاش شد وموج اعتراض .... ودرگورستان قم دفن کردند

  ...روحانیت وفضالى قم باالگرفت ومجلس ترحیم از طرف طالب برپا شد
الم االس اهللا منتظرى، حجۀ بدنبال این فاجعه بزرگ روحانیون عالیمقام دیگرى مانند آیت

ربانى شیرازى وخطبائى چون آقاى مروارید وآقاى کالنتر وگروهى از طالب مجاهد قم چون 
  ....آقاى ساالرى وسلیمانى دستگیر وبزندانهاى تهران اعزام شدند

ما ضمن تقبیح این جنایات جدید وضدانسانى طبقه حاکمه،از مراجع تقلید خواستاریم که 
اهللا سعیدى به مجازات  الم کنند وبخواهند که مسببین وعاملین شهادت آیتهرچه زودتر اع
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  .قانونى برسند

دى فورى علمأ وروحانیون بزرگ را خواستاریم وعلیرغم فشار واختناق موجود به ماآزا
  .دهیم مبارزه خود علیه اقدامات ضدقانونى دستگاه ادامه مى

 وشکنجه دیگر روحانیون بزرگ اهللا سعیدى زیر شکنجه، توقیف وتبعید شهادت آیت
حوزه علمیه قم وتهران، ما رااز ادامه راهى که در راه رفاه وآسایش مردم مسلمان ایران ومبارز 

  .دارد المللى درپیش داریم، بازنمى هاى استعماربین برضد توطئه
  درود بروان پاک شهداى راه حق

  گناه سالم برزندانیان بى
  حوزه علمیه قم 

  22/3/49جمعه 
  

..*.*  

فرازهائى از اظهارنظرهائى که پس از انقالب درباره "پیشگفتار"درخاتمه این 
  :آوریم است باذکر مدرک وشخصیتها وافراد اظهارکننده، مى  نشریه بعثت شده

 خردادماه 4ـمجله نورعلم، ارگان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درشماره 1
  :نویسد ، مى1363

کرد،  ات را دنبال مىکیالتى مبارزجامعه مدرسین به شکل گروهى وتش"
هائى از خود در  بامالقات باآیات ومراجع وگرفتن اطالعیه از آنان، تنظیم اطالعیه

این «هاى مناسب، تهیه وپخش جزواتى منظم ازقبیل بعثت وانتقام  فرصت
که » شد  جزوات به شکل نشریه مرتب باشدیدترین لحن ومخفیانه پخش مى

  ."دوره آنها موجوداست
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/ جلد اول/ )1(حلیل نهضت امام خمینى درایران ـ گردآورنده کتاب بررسى وت2
  :آورده است  اى از حوزه علمیه قم   تحت عنوان نشریه632صفحه 

اى بنام  باشد،نشریه  مى)ص( که مبعث رسول اکرم 83 رجب 27ازتاریخ "
نقالب فکرى بعثت از طرف محصلین حوزه علمیه قم آغاز به کارکرد که در راه ا

  .کرد اسالمى، نقش مؤثرى ایفامى

 که نمایانگر شکل گرفتن مبارزات جامعه روحانیت )2(آغاز این نشریه ماهانه
اى  بود، رژیم شاه ودستگاه جاسوسى اورانگران ساخت وبه تکاپوى همه جانبه

کردند   جهت یافتن وسرکوب کردن گروهى که نشریه مزبور را کارگردانى مى
رشهاى پى درپى، نشریه مزبور على رغم کارشکنیها، تضییقات ویولیکن . واداشت

شد ومواضع روحانیت وحوزه علمیه قم را در امور   ومنظم منتشر مىبطور مرتب 
هائى که علیه اسالم  ها وتوطئه ساخت ونقشه مختلف به صراحت مشخص مى

  .کرد واستقالل ایران از طرف رژیم دردست طرح بود،برمالمى

انى که درآن هنگام در دادگاه فرمایشى تحت محاکمه قرار داشتند، اهللا طالق آیۀ
العاده اظهار نمودند که  وقتى شماره اول بعثت را دریافت داشتند، بابهجت فوق

خوان کنیم،   دیگر بتوانیم روحانیون قم را روزنامهماانتظار داشتیم تا پنجاه سال
نان را درظرف چند ماه اهللا خمینى آ بینیم که آیۀ خوشبختانه اکنون مىولى 

  ....اند نویس کرده روزنامه

شد، از طرف   گفتنى است که نشریه ماهانه بعثت که از قم منتشر مى
روحانیون مبارز وانقالبى مشهد باوسایل اولیه که ازمرکب سیاه، کاغذ استنسیل 

یافت به طرز زیبا وجالبى تکثیر  ویک قطعه شیشه صاف تشکیل مى
  "....گردید مى

یس مجلس شوراى اسالمى ایران، در االسالم هاشمى رفسنجانى رئ ـ حجۀ3
                                                           

باشد، ازمتأسفانه نتوانسته   این کتاب داراى اشکاالت فراوانى است که نشأت گرفته از روحیه نویسنده آن مى-1
باشد  طرفى خود را درنگارش وقایع ورویدادهاى تاریخى که شرط اصلى یک مورخ وارد ومنصف مى است بى

 یا نادرست نویسنده واغراض ونیات ها، برداشتها وموضعگیریهاى صحیح حفظ کند، ولذا درجاى جاى آن اندیشه
که نمونه بارز آن نقل تهمت وگزارش دروغ فاسقان سفاک درمورد ... خورد وى نسبت به افراد وگروه به چشم مى

نگارى  سازگار نیست تاریخ... یک ازموازین اخالقى، شرعى، تاریخى و یکى از همکاران است که این امر، باهیچ
اعتبار سازد تأثیر دیگرى ندارد  والبته این قبیل امور، جزآنکه کتاب را بى... ته باشدباید فرق داش"گشایى  عقده"با

  ...وحیف است که نیروها هدر رود
طور که مالحظه خواهید فرمود براثرکمبود امکانات هرچندگاه یکبار منتشر   نشریه بعثت ماهانه نبود وهمان-2

  .شد مى



٢١ تبعث

 22مورخ / سال سوم/ 68شماره / الوثقى مصاحبه مطبوعاتى بانشریه عروۀیک 
  :گوید   درمورد نشریه بعثت چنین مى38صفحه / 1360بهمن ماه 

کارمهمى که شروع کردیم دراین موقع، ایجاد یک نشریه مخفى بود که ..."
تابه حال هم تاریخ این نشریه روشن نشده براى مبارزین، من فکر . خیلى مؤثربود

 را از آرشیو ساواک بگیرید، جالب )1(هاى این مبارز مى کنم اگر بتوانید نسخه
باشد، یک نشریه به نام بعثت که من وآقاى دعائى وآقاى باهنر وآقاى سیدعلى 

کردند،  کمک مىاین نشریه را راه انداختیم، دوستان دیگر هم )2(خسروشاهى
  "....نشریه سیاسى ـ اجتماعى بود

، آنگاه که به 1361وشاهى در فروردین ماه االسالم سیدهادى خسر ـ حجۀ4
عنوان سفیرجمهورى اسالمى ایران در وایتکان، در رم اقامت داشت، پس از 
انتشار مصاحبه آقاى هاشمى رفسنجانى، نامه نسبتاً مشروحى دراین رابطه براى 

  :باشد  اى از فرازهاى آن به شرح زیر مى نویسد که پاره  مى)3(الوثقى مجله عروۀ

براى تکمیل مطالب فوق وآشنایى بیشتر با مبارزه فوق وکیفیت آن به طور ..."
  :رسد  خالصه وخیلى فشرده، افزودن نکات زیر، ضرورى بنظر مى

ارگان دانشجویان حوزه "درنشریه بعثت که درحوزه علمیه قم وبه عنوان 
شد، عالوه بر آقایان هاشمى، باهنر، دعائى   درافشاى رژیم منتشرمى"میه قمعل

واینجانب که ذکر رفته است، آقاى على حجتى کرمانى وآقاى شریفى گرگانى نیز 
  .)4(کردند  شرکت داشتند ومرحوم ربانى شیرازى هم هزینه آنرا تأمین مى

خچال قاضى آقاى شریفى گرگانى درآن شرایط بحرانى سخت منزل خود دری
دراختیار ماگذارده بود که شبانه، وبیشتر اوقات بعدازنصف ) نزدیک منزل امام(را 

  ....رسیدیم  رفتیم وبه کارهاى بعثت مى  نجا مىشب به آ

اند، ساواک از کشف محل  طور که برادرمان آقاى هاشمى اشاره کرده همان
                                                           

  . باید صحیح باشد" نشریه" این-1
ویااسم  چاپ شده است "على" نام "هادى" است که سهواً یاعمداً بجاى "ى خسروشاهى سیدهاد"آقاى  مراد -2

است، اماسانسورچى ناشى تنها نام فامیل را سانسور کرده   نام داشته نیز برده شده"على"همکار دیگرى که 
  ! سراسم آقاى خسروشاهى قرارگرفته است؟"على"و
ومن خالصه ...آموزان حزب جمهورى اسالمى سابق چاپ نکرد  ارگان دانش"ثقىالو عروۀ" البته این نامه را -3

  .یادداشت کردم"ایتالیا"آنرا ازروى نسخه دوم نامه، ازآرشیو آقاى خسروشاهى در
اهللا ربانى شیرازى ازنظرفکرى نیز مساعد مابودند وپیرامون محتواى نشریه هم  مرحوم آیت:  توضیح اینکه-4

کردند ودربرخى از مواقع مجبور بودیم هزینه  ردند وازنظر هزینه هم کم وبیش کمک مىک گهگاه اظهارنظر مى
  .اهللا محمدى کازرونى بگیریم وگهگاه نیز از دیگران بعثت را ازمرجع تقلید آقاى فتح



٢٢ تبعث

ب انجام این نشریه واعضأ آن عاجز ماند وحتى توزیع آن طورى توسط طال
تاآنجا که من به . کنندگان آشنایى با ناشرین آن نداشتند گرفت که خود توزیع مى

آقاى برزگر که تاچندى پیش دادستان یکى ازشهرهاى مازنداران بود ودرمدرسه 
کرد، سپرده بودم که هروقت نشریه به دستش رسید، حتماً یک   خان زندگى مى

  !نسخه براى من نگهدارد

مان آقاى حجتى کرمانى که درهمان مدرسه زندگى درصورتى که برادر
نهاد   کرد، همیشه یک بسته پنجاه عددى به اطاق اوـ وقتى که نبودـ مى مى

  !داد  وجالب اینکه یک نسخه هم به خود آقاى حجتى کرمانى مى! تاتوزیع کند

بعداز آن مرحوم ربانى . ادامه داشت"منصور خائن"این نشریه تااعدام انقالبى 
وبعد . وآقاى هاشمى رفسنجانى دستگیر شده وبه قزل قلعه برده شدندشیرازى 

 شوال وحمله به 25 رهبرى تظاهرات طالب درهم مرا دستگیر کردند، به بهانه
پلیس و شهربانى در جلو حرم، که البته من رهبرى آن تظاهرات را به مأمورین 

  .عهده نداشتم

اند وشکنجه  انفرادى بردهدرقزل قلعه معلوم شد که آقاى هاشمى را به بند 
  .است سختى را در ارتباط با هیئتهاى مؤتلفه تحمل کرده

من یک روز درجلو پنجره بند انفرادى ایشان که به حیاط قزل قلعه مشرف 
آقاى هاشمى متوجه شد . بود، ایستادم وشروع به خواندن شعر عربى کردم

  !عربى وباآهنگ شعرنجره آمد وایستاد، ضمن احوالپرسى از ایشان به ونزدیک پ

آیامسئله بعثت هم دربازجویى مطرح شده یانه؟ وایشان اعتراف : گفتم
  !را فقط بگردن ایشان نگذاریم"جرم"اند یانه؟ تاما دربازجویى  کرده

من هیچ : آقاى هاشمى هم باصداى بلند وبه بهانه قرآن خواندن، به عربى گفت
 هستند واز هیچ چیز "خنگ"ى ام، شماهم اعتراف نکنید، اینها خیل  چیزى نگفته
: شعر عربى خواندن من تمام نشده بود که سربازنگهبان آمد وگفت. اطالع ندارند

اهللا  منهم رفتم جلو پنجره سلول انفرادى آیت! ...حق ندارى اینجا روضه بخوانى
ازآنجا هم ردم . انوارى ایستادم وآنجا هم به قول سرباز به روضه خواندن پرداختم

  ...کرد

دراینجا از برادر شریفى گرگانى که عکس او را اخیراً درمیان رزمندگان ...
دهد، باید از  دانم تاکنون شهید شده یاهمچنان به نبرد ادامه مى جبهه دیدم ونمى



٢٣ تبعث

نو یاد کنم که درآن شرایط حساس یکى دو اطاق منزل کوچک خود را با وجود 
ار داد وخود نیز عاشقانه دریغ در اختیار بعثت قر  ناراحتى همسر وفرزندانش بى

  .)1(...کوشید وبدون تظاهر درنشرآن مى

، ضمن نوشتن یک 1359آقاى خسروشاهى پیش از نگارش این نامه، درسال 
  :مقاله درپاسخ آقاى احمدعلى بابائى نوشته بود

توانم پاسخگوى شما باشم، من   سال از بخش زندگیم، مى28من به اعتبار ..."
اهللا    ودرتهران درمسجد هدایت با آیۀ"فدائیان اسالم" با از روزى که به قم آمدم

طالقانى وانجمن اسالمى دانشجویان همکارى کردم وسپس دردوره مقاومت ملى 
 "وبعدها. درکنارآنها بودم... به تصدیق برادرانى چون چمران ورضوى وطاهرى و

  ...." نهضت روحانیت" وبعد در"نهضت آزادى

 نشریه مخفى بعثت را درافشاى رژیم به همراهى )2(درهمین رابطه دوسال تمام
برادرانى چون هاشمى رفسنجانى، دعائى وحجتى کرمانى چاپ ومنتشر 

  .)3("...کردیم

) 3ـ صفحه 2 و1دوره سومـ شماره(وى درسرمقاله نخستین شماره بعثت 
  :نویسد  نشریه مرکز بررسیهاى اسالمىـ قم نیز درهمین رابطه چنین مى

دوره اول آن سال . یخ درخشان وپرافتخارى را پشت سر داردنشریه بعثت تار"
شد وبرادران ویاران عزیز   منتشر مى"قم" درعهد شاهنشاهى پهلوى از )4(42ـ41

کرمانى، شریفى گرگانى  هاشمى رفسنجانى، دعائى، حجتى: وارجمندى چون
مکارى اهللا ربانى شیرازى، هریک به نحوى باآن ه وشهید باهنر ومرحوم آیۀ

ـ درآن شرایط اختناق ودیکتاتورى )5(و نشرآن ـ که دوسال طول کشیدشتند دا
سیاه، نقش خاصى در روشنگرى طالب حوزه علمیه ودانشجویان دانشگاههاى 

توان گفت   درواقع مى. شتبه عهده دا) که خوانندگان عمده نشریه بودند(ایران 
                                                           

درنبرد بادشمنان انقالب نیز باهمان صفا ... اى حضور فعال داشت  اوسرباز گمنامى بود که همیشه درهرجبهه-1
کند واز آن فرزندان کوچک که بزرگ شده بودند، یکى شهید شد، ودیگرى مدتیست  لوص قبلى شرکت مىوخ

  .اهللا منه تقبل...  بسترى است "مجروح جنگى"ان به عنوان دربیمارست
 42 آذرماه 23از(د  ده ماه به طول انجامی11 تاشماره 1بلکه سال اول آن ازشماره .  بعثت دوسال تمام عمر نکرد-2
که ) 44 خرداد 10 تا43 آذرماه 11از( هفت ماه طول کشید 5 تاشماره 1وسال دوم آن ازشماره ) 43 شهریور31تا

  .ماه شود شانزده مجموعاً مى
  1359ماه  دى/  روزنامه اطالعات-3
  . انتشار یافت42 نخستین شماره بعثت درآذرماه -4
  . قریب دوسال-5



٢٤ تبعث

شعلدار بسط وتکامل اى بود که م درآن تاریخ، تنها نشریه سازمان یافتهکه بعثت 
آمد وعلى رغم فشار از  اندیشه انقالبىـاسالمى درجامعه مابه حساب مى

اى را در  رحم حاکم، توانست نقش سازنده وارزنده  هرطرف، وخفقان بى
  .)1("...هاى مقدماتى ایفاکند دگرگونى افکار نسل جوان ایران وایجاد آمادگى

 "اى ازتاریخ معاصر  هصفح"آقاى خسروشاهى درهمان نشریه، تحت عنوان
  :آورده است

 خرداد وبا اوج گرفتن فشار واختناق رژیم ستمشاهى وادامه 15پس از قیام "
، مبارزات مانیز 1342ام خمینى درسال اهللا العظمى ام  یافتن حبس غیر قانونى آیۀ

درحوزه علمیه قم ودر دانشگاههاى ایران اوج گرفت ودرابعاد گوناگون گسترش 
کار علنى وآشکار که از راه تألیف ونشر کتب ونوشتن مقاالت عالوه بر. یافت

درحوزه علمیه قم )2(ها که تقریباً همه مابه آن مشغول بودیم وروشنگرى توده
براى آگاهى دادن به طالب جوان ودرواقع براى استمرار راه امام درافشاى رژیم 

م به دالیل امنیتى گذارى کردیم که ه را پایهاى به نام بعثت   تبهکار پهلوى، نشریه
 شماره 14شد وجمعاً دردوسال  بار منتشر مى دالیل مالى هرچندبار یکوهم به 

رغم  از آن چاپ ومنتشر شدکه على»  شماره5 شماره وسال دوم 9سال اول «
کوشش همه جانبه ساواک قم ودیگر عمال رژیم، انتشار آن تادستگیرى ما ادامه 

  "....یافت

االسالم هاشمى   گفتار فوق، مصاحبه حجۀـĤقاى خسروشاهى درادامه5
رفسنجانى وفرازهایى از پاسخگویى خود به آقاى احمدعلى بابائى در روزنامه 

  :دهد طور ادامه مى  واین)3(اطالعات نقل کرده

یکى دیگر از همکاران این نشریه،برادرمان على حجتى کرمانى هم دریک "

                                                           
 هــ 1407 چاپ قم رمضان 3صفحه / نشریه مرکز بررسیهاى اسالمى/ اول ودوم بعثت   نقل از سرمقاله شماره-1

  .1365خرداد 
یکى از  57 بهمن 22 تا42و خرداد 15 منبر وسخنرانى هم درمساجد وتکایا وهیئتهاى مذهبى وعزادارى پس از -2

رغم   علىسال سخنرانان شجاع مذهبى دراین پانزده. هاى افشاى جنایت ومظالم رژیم شاه بود ترین پایگاه مهم
هاى فراوان، بزرگترین وواالترین خدمات را در تسریع  محدودیتها ومحرومیتها وممنوعیتها وزندانها وشکنجه

طور که سزاوار بود قدرنهاده نشد وباکمال تأثر  پیروزى انقالب اسالمى ارائه دادند، که متأسفانه به حرمت آنان آن
ه نکردند آنها که حتى یک سخنرانى برضد رژیم شا. برند ىوتأسف هنوز هم بسیارى ازآنان درمحرومیت به سرم
  !مندند؟ وبهرهترازماها وبیش از سابق نیز مأمون ومحفوظ  ویک روز رنج زندان را تحمل ننمودند، اینک انقالبى

  .اینست که خداوند اسالم ومسلمین را پیروز گرداند وبه همه ماحسن عاقبت عنایت فرماید عمده! مهم نیست
  .ه آقاى هاشمى وپاسخگوئى آقاى خسروشاهى را قبال نقل کردیم مصاحب-3



٢٥ تبعث

  .گوید   چنین مىهمصاحبه مطبوعاتى بامجله سروش درباره این نشری

اول مبارزاتى علنى شامل : شد طور کلى مبارزات ما به دوشکل تقسیم مى  به"
گردید ودوم مبارزات  نوشتن وسخنرانى که منجر به زندان وشکنجه وتبعید مى

درخصوص شکل دوم که بیشتر برنشر موضوعات . مخفى وزیرزمینى
 بود با نام بعثت وبا همکارى اى اولین اقدام انتشار نشریه. ایدئولوژیکى متکى بود

آقاى ربانى شیرازى،آقاى هاشمى رفسنجانى، آقاى سیدمحمود دعائى، وآقاى 
اى که ازاین نشریه منتشر شد، عمال   باحدود پانزده شماره. سیدهادى خسروشاهى

نتیجه رسیدیم که انتشار نشریه بعثت درسطح جامعه توانست به کارى مابه این 
شود وهنوز هم براى ما جاى تأسف است که نتوانستیم بنیادى وروشنگر تبدیل 
چرا که این نشریه نه تنها درزمان خود که درزمان حاضر . انتشار آن را ادامه دهیم

دهندگى وسازندگى نقش مؤثرى داشته   توانست درزمینه آگاهى  هم مى
  .)1("...باشد

 ، آنگاه که بعنوان نخستین سفیر58آقاى سیدمحمود دعائى نیز درسال 
جمهورى اسالمى ایران درعراق، عازم بغداد بود، دریک مصاحبه مطبوعاتى 

  :گوید  مشروح بامجله سروش، دراین رابطه چنین مى

رزه روحانیت درنقطه اوج خود بود هاى قم پیوستم مبا وقتى به جمع طلبه"
فقط .  را ندیده بودم"آقا"گذشت، اماآن ایام من   خرداد مى15ویکسال از واقعه 

اى که به شرکت  اند، باتمام عالقه بودم که ایشان را بازداشت کرده شنیده
دانستم کار راباید ازکجا وباچه کسى شروع  درفعالیتهاى مبارزاتى داشتم اما نمى

  .کنم

مبارزین قم هرچند تشکیالتى منظم نداشتند، بااین همه درعمل فعالیتشان 
د که من به فعالیتهاى آنها خیلى زود تشخیص داده بودن. شده بود دقیق وحساب
شان  ازمن خواستند براى شرکت درفعالیت انتشاراتى. مند هستم مبارزاتى عالقه

اى کار   اى که به شکل زیرزمینى براى تهیه نشریه وارد عمل شوم ومن درهسته
کننده   تشکیالت مزبور براى اینکه اعضاى تهیه. کردم، به فعالیت پرداختم مى

االمکان از  ون بمانند ترجیح دادند که مارا حتىاى مص نشریه از هرنوع صدمه

                                                           
  .6صفحه/ 58 تیرماه 9شماره /  به نقل از مجله سروش 6صفحه / 2 و1شماره /  بعثت-1



٢٦ تبعث

  .)1("...فعالیتهاى علنى محروم کنند

 از انتشار نخستین )2( روز7 سال وچهارده ما و22واینک پس از گذشت 
 روز از انتشار چهاردهمین 20 سال وده ماه و20از گذشت )3(شماره، و پس 
، »حوزه علمیه قمنشریه داخلى دانشجویان «نشریه بعثت )4(وآخرین شماره

» االسالم سیدهادى خسروشاهى  شماره که از آرشیو حجۀ14«مجموعه کامل آن 
مندان نهضت روحانیت    دریک مجله تقدیم عالقه)5(سخاوتمندانه فرادست آمد

هاى آزادى بخش وضد استعمارى جهان، ومشتاقان تاریخ   شیعه وکلیه نهضت
  .گردد  انقالب اسالمى مردم ایران، مى

ید که گامى هرچند کوتاه درمسیر بیدارى وآگاهى ورشد وتعالى هرچه بدین ام
هاى به پا خاسته، انقالبى، مظلوم ومقاوم وایثارگرمیهن عزیزمان  بیشتر توده

  .برداشته باشیم

  اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عواقب امورناخیرا

  )1987 آوریل 18 (1407معظم ال  شعبان19ـ مطابق با 1366 فروردین 29

   على حجتى کرمانى- تهران

                                                           
  .20صفحه / 1358 خرداد 17شماره مورخ /  مجله سروش-1
  ! بهنگام نوشتن مقدمه-2
 سال 1396که (1383المرجب   رجب27ف با  مصاد1342 آذرماه 13 نخستین شماره بعثت در روز شنبه -3

 15گذشت، ونیز درحالى که شش ماه و مى) ص(مرتبت، نبى رحمت محمدبن عبداهللا  ازبعثت حضرت ختمى
اهللا العظمى امام خمینى   وتوقیف غیر قانونى مرجع تقلید آیت42 خرداد 15انگیز  روز ازماجراى اسفبار وفاجعه

خشونت وخفقان وسانسور تمام عیار رژیم ستمشاهى ودرشرایط بسیار درروزگار حکومت وحشت و) گذشته بود
  .دشوار وباامکاناتى به شدت محدود ودرشکلى کامال مخفیانه، انتشار یافت

الحرام  محرم 29مطابق با (1344 خرداد 10در روز دوشنبه )  سال دوم5 و4هاى  شماره( آخرین شماره بعثت -4
  .، منتشر گردید)1385

اى ازتاریخ معاصر دراین زمینه انتشار داده است،  اهى درگزارش کوتاهى که تحت عنوان صفحه آقاى خسروش-5
  :نویسد این چنین مى

رغم مرور زمان وفشار ازهرطرف، مابه یارى حق توانستیم یک دوره کامل ازآنرا درآرشیو  خوشبختانه على..."
. ز دستبرد شیاطین زمان دور نگهداریما) شد که هیچوقت درمنزل خودم نگهدارى نمى(اسناد  خصوصى خود 

طور  وامیدواریم به زودى براى اجابت درخواست بسیارى ازبرادران وهمفکران، مجموعه کامل آن دریک مجلد، به
 وکسانى که امروز با سؤاستفاده ازموقعیت، قلم به دست "خواران انقالب میراث"تا. مستقل چاپ ومنتشر گردد

اند، بدانند  اند، ومتأسفانه پاره اى از حقایق را تحریف یا پنهان نموده شده! "نویستاریخ "گرفته وبه خیال خود 
  !.اند؟  شده"طلبکار"کردند وچه کسانى ودرچه شرایطى امروز  چه کسانى ودرچه شرایطى براى خدا مبارزه مى



٢٧ تبعث
  

  بعثت
  

  )سال اول(شماره اول 
  

  . هـ  ق1383شنبه بیست وهفتم رجب 
  

  . هـ  ش23/9/1342مطابق با 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بعثت همگانى،نهضت حوزه، ماهیئت 
کنیم، بررسى  حاکمه را استیضاح مى

ها، سیاست  امکان سازش، عَلَم گفت، نکته
  .اراز دین جدانیست، یک روایت، اخب



٢٨ تبعث
  
  
  
  
  

  بعثت همگانى

است، یک هزار )ص( رجب مصادف با بعثت حضرت ختمى مرتبت 27امروز 
وسیصد ونود وشش سال قبل، مثل چنین روزى پیغمبر اسالم رسالت عظیمى 
پیداکرد که دامنه این رسالت تمام بشریت را درقرون واعصار براى همیشه 

  .ودرهمه جا شامل گردید

وى برانگیخته شد، بلکه ازآن روز دامنه این وظیفه، فقط براى آن روز نبود که 
شد وحتى از همان روزهاى اول دورنماى   واین قیام وبعثت، وسیع ترمى

  .دید امپراطوریهاى ایران وروم وباالتر ازآن صدها هزارسال بعد راهم مى

هاى ستم   وى براى نجات بشرازچنگال بت پرستى واهریمنانى که پنجه
مکند وهمچون   لوى ملت انداخته وشیره جانشان را مىواستبداد خود را برگ

 وتنعم اى اسیرشان کرده وبه بیگارى وامى دارند وخود  درناز  بردگان دست بسته
کن کردن رذائل اخالقى وزورگوییها  وى براى ریشه. مبعوث شدغوطهورند 

وى براى بسط حق وعدالت وقانون قیام کرد . وهوسرانیها وخودکامگیها آمد
حیاى مردم وروشن کردن افکار خلق ودادن شخصیت واستقالل فراموشى وبراى ا

این بعثت همیشه زنده است واین فریاد نهضت اسالمى .شان دست بکارشد  شده
این خون حیاتبخش اسالمى همیشه . بلنداست) ص(الیزال از حلقوم پیغمبر اسالم

  .باید درعروق ملت اسالمى بجوشد

گیریم، این  بعثت وتاریخ گذشته آن نمىماجشن بعثت را فقط به خاطر نام 
این . بعثت، همه قرن وهمه سال، بلکه همه روز وهمه ساعت وجود دارد

مسئولیت، این وظیفه، این انگیزه آسمانى ونجاتبخش واین تحریک وتحرک 
این سرخوردگى وضعف وزبونى وذلت فراموش گردد . اسالمى باید زنده شود

  . اسالم باشدواین عید مبدأ حرکت نوى درتاریخ

اگر باید ملت اسالمى سربلند باشد، اگر باید ملت توحید با بردگى واسارت 
چه سد راه ترقى وسعادت ملت است نبرد کند، اگر مسلمان باید بجنگد وبا آن 

همیشه درحال تالش وفعالیت یک زندگى انسانى باشد، واگر تفکر اسالمى باید 



٢٩ تبعث

شى صحیحى به وجود آورد، پس امروز اندی  بینى ومĤل  درافکار وارواح ما روشن
را که مبدأ ظهوراسالم باید الهام بخش خود گرفته وزنده ومتحرک شویم 

  .وحساسیت بیشترى نشان دهیم ودر راه دفاع از دین وجامعه خود تالش کنیم

کنیم که همین امروز هم فریاد پیغمبر بلند باشد که بیایید بتها را   آیا فکر نمى
حد نپرستیم وخرافات وپلیدیهاى اخالقى را کنار گذاریم بشکنیم وجز خداى وا

  وبا ستمگران وزورگویان نبرد کنیم وبراى نجات ملت محروم هماهنگ شویم؟

جواب مثبت دهیم ودراین راه قدرى ) ص(بیایید به نداى آسمانى پیغمبراسالم
  .غیرت نشان داده وفداکارى واز خودگذشتگى کنیم

ندارد ) ص(ت ورسالت تاریخ پیغمبراسالماین نشریه هدفى جز احیاى بعث
خواهد تاحدود امکانات محدودى که دراختیار دارد به  وبا توفیق پروردگار مى

بهتر معرفى کردن روح بعثت وتحرک وحیات اسالمى قدمى بردارد، فعال 
شود وبه مناسبت روز انتشار اولین شماره آن وهم   هرچندگاه یک مرتبه منتشر مى

  .شود  نامیده مى"بعثت "کندبه عنوان    مىهدفى را که تعقیب
  

  نهضت حوزه

از چند ماه قبل مراجع عالیقدر وعلما وپیشوایان دینى یک چند دور طوالنى 
 را پشت سر گذارده وچنین تشخیص دادند که باید درباره محیط فترت وسکوت

گذرد بیشتر فکر کنند وبه دنبال این فکر مطالعه وعمل   خود وآنچه برآنها مى
ها نداریم ودرصدد نیستیم که جهات وعلل سکوت  مافعال کار به گذشته. ایندنم

ها باهمه  گذشته.گفت وگو وقضاوت بپردازیم سابق را بررسى کنیم ودرباره آن به
اند وموقعیتها وامکانات گذشته هم همراه با   اند گذشته آن چه که با خود داشته

ى  موجود خود فکرى کنیم واندکتوانیم دروضع مافقط مى. اند زمان از دست رفته
  .ایم طرحى بریزیم که خواه ناخواه باآن مواجهاى  هم براى آینده

متأسفانه روز به «است  اند، محیطى محیطى که مراجع درآن سکوت را شکسته
که دستگاه حکومت به کلى قانون اساسى واصول منشور » شود  روز هم بدترمى

م را توسط مأمورین خود سلب ملل متحد را زیر پا گذارده وآزادى مرد
نشانده جعل  الساعه توسط چند نفر دست قانون به طور خلق. است کرده
 است وحقوق انسانى واولیه افراد مورد مصالح ملت زیرپاگذاشته شده. شود مى



٣٠ تبعث

رغم موقعیت عمیقى که از نظر قانون اساسى دردستگاه  علىاسالم . نظر نیست
حکومت . گیرد  شد موردتجاوز قرار مىحکومت وقانونگذارى باید داشته با

بلکه . دست مردم نیست ونه تنها ملت حق شرکت درمقدرات خود راندارند به
  .است  حق نظارت واظهارنظر هم ازآنان سلب شده

هاى  دستگاههاى تبلیغى یکپارچه بلندگوى بالارداه دستگاه حکومت وخواسته
سهم .  کار افتاده استچیز براى حمایت دستگاه به چیز وهمه  وى گردیده وهمه

هاى زندان، محرومیتها،  هاى قرون وسطایى، گوشه مردم فقط شکنجه
  .است  وباالخره اختناق وبدبختى... ورشکستگیها، بیکاریها، باالرفتن سطح هزینه

شاید هیچ عقل وعاطفه انسانى اجازه ندهدکه درچنین محیطى بازهم سکوت 
ازاین رواز چند ماه قبل تذکرات ونصایح . ادامه یابد، تاچه رسد به مراجع عالیقدر

وراهنماییهاى آقایان شروع شد، اما متأسفانه دستگاه نه تنها به تذکرات آقایان 
رفته هتاکى  ر ورفتهاحترامى نگذارد، بلکه روزبه روز برشدت سختگیرى وفشا

هاى مراجع تقلید، قاچاق شناخته  ها ونوشته  اعالمیه. درى خود افزود وپرده
هاگروه گروه به زندان وشکنجه   ها وناشرین این اعالمیه ان چاپخانهصاحب!!شد

اتهامات وفحاشیهاى دستگاه شروع شد وروزبه روز پرده از . سوق داده شدند
  .شد بهتر برداشته مى!خواهى دستگاه روى ماهیت دیندارى وملت

تر وشدیدتر کردند ودامنه فعالیت   حضرات مراجع تذکرات خود را صریح
هضت پیوستند وعلماى بزرگ طبقات مختلف مردم به این ن. ا کردتوسعه پید

شهرستانها هماهنگى کردند وموج عظیمى از انتقاد واعتراض قانونى مردم ووعاظ 
کردند،  توأم با ناراحتى وتأثر شدیدى که از شرایط قرون وسطائى مشاهده مى

 همه فریادها ببینیم این: درمقابل، دستگاه حتى یک لحظه هم فکر نکرد. بلند شد
فقط دراین باره . ابداً...خواهد؟ دردشان چیست؟  براى چیست؟ این ملت چه مى

کرد که چگونه باید این فریادهارادرهم شکست واین هیجانات را  فکر مى
ا درسینه خفه نمود تامنافع ما واربابانمان محفوظ خاموش کرد واین صداها ر

تااین مردم خود از گرسنگى . انددرتیول ما وبیگانگان بمبماند،تااین سرزمین 
مانده وتوسرى خورباشند وسفره مستشاران رنگین   وبیکارى جان بدهند وعقب

  .باشد

شرمى را   آرى شدت عمل به خرج دادند تاآنجا که بزرگترین جنایت وبى



٣١ تبعث

اهللا  وآیۀ... اهللا  اهللا العظمى خمینى وآیۀ مرتکب شده ومرجع عالیقدرحضرت آیۀ
رگان ووعاظ وخطبا وصدها نفر از طبقات مختلف مردم را محالتى وجمعى از بز

را بهوجود آوردند وهزارها )  محرم12( خرداد15به زندان انداخته وفاجعه عظیم 
پناه را به خاک وخون کشیدند وهرآنچه را که دیدیم وشنیدیم به  نفرمردم بى

اهللا العظمى خمینى   وجود آوردند، وباالخره هم درحالى که حضرت آیۀ
حاصره بودند وسایرمراجع به شدت تحت نظر وکنترل قرار داشتند وجمع درم

ترین مردم این مملکت، از اساتید ودانشجویان دانشگاه  کثیرى از شریف
ومحترمین بازار واصناف وغیره هم درزندان بودند وهیچگونه آزادى تبلیغاتى 

ایى نماینده مجلس منصوب کرده ومجلس کذد نداشت، جمعى را به عنوان وجو
  ...را افتتاح کردند وبعد ازآن هم محاکمات واعدامها وصدها عمل دیگر

روحانیت درتمام این جریانات ساکت ننشست، حداقل نظر خود را ولو به 
طور کلى  هاى علمیه وبه درهرحال حوزه. وسیله اعالمیه به گوش مردم رسانید

عى به عهده روحانیت دوران جدیدى راشروع کردند ودراین صحنه مسئولیت وسی
» آن توجه شدکه البته این مسئولیت همیشه بوده ولى دراین اواخر به «گرفتند 
طور روزافزون ادامه دارد وماهمیشه درمقابل رسالتى که  محیط اکنون بهمفاسد 

توان  ایم مؤاخذ ومسئولیم واکنون باید دید چگونه وازچه راه مى عهده گرفته به
  وظیفه سنگین وبحرانهاى موجود چه باید کرد؟وظیفه خود را انجام داد وبااین 

  ."ست  سکوت درمقابل تجاوز جرمى نابخشودنى"
  

  کنیم ماهیئت حاکمه را استیضاح مى

درست شش ماه ونیم از بازداشت غیر قانونى مرجع تقلید شیعه حضرت 
گذرد، بازداشتى که سند قطعى محکومیت هیئت   اهللا العظمى خمینى مى آیۀ

  .یران استشکن ا حاکمه قانون

اهللا خمینى خیانتى را مرتکب شد که درتاریخ   دستگاه جبار با توقیف آیۀ
. خیانتى غیرقابل جبران. حکومتهاى شیعه ومسلمان ایران اصال سابقه ندارد

شکن یکى از قوانین محکم مملکت را بازندانى کردن این مرجع   دستگاه قانون
دامن هیئت حاکمه ایران ترین لکه ننگ را بر  عالیقدر زیرپا گذاشت وکثیف

  .لکه ننگى غیرقابل تطهیروشستشو. چسبانید



٣٢ تبعث

شکن گویافراموش کرده که دررأس مملکتى قرار دارد که قانون  دولت قانون
را "مراجع تقلید"آن به صراحت حق بازداشت وتوقیف ومحاکمه وزندانى کردن 

قامات از هرمقام ومنصبى سلب کرده ومرجع تقلید را بدون قیدوشرط برتمام م
  .ومناصب حکومتى وغیر حکومتى قرار داده، حکومتى مقدس وآسمانى

ست که همه آیات وحجج ایران وعراق با کمال   این زندانى عزیز کسى
اند،بااین که مأموران ابلیس صفت  صراحت مرجعیت اورا تصدیق واعالن نموده
 به تکاپو آویز وبهانه توقیف ایشان وجادوگر دستگاه باهمه قوا بدنبال تهیه دست

ترین نقطه ضعف که مجوز دستگیرى این پرچمدار  هستند، نتوانستند کوچک
  .دست بیاورند رشید شیعه باشد به

اهللا خمینى بدون پروا  تورها این است که حضرت آیۀآویز این دیکتا  تنهادست
شکنى وخیانتهاى به دین وملت را که توسط زمامداران وطنفروش صورت   قانون
کنند، ووظیفه مقدس نظارت برهیئت حاکمه وزمامداران  ىگیرد محکوم م مى

  .دهند فاسد را درست انجام مى

اهللا  اند میل دارند که آیۀ اینها طبق الهامى که از اربابان استعمارگر خود گرفته
العظمى از حریم مقدس قرآن ومنافع ومصالح ملت دفاع نکنند، وبرتمام این 

گذارند، درمقابل خرابکاریهاى ایادى  جنایات وخیانتها وتجاوزات آنها صحنه
استعمار وعاملین صهیونیسم ساکت وآرام ومهربرلب بنشینند، وخالصه به تمام 

  !نشین باشند معنى راهبى دیرنشین یاکاهنى صومعه

اهللا خمینى  آیۀ.جا وآرزوى خام را دیگر باید به گور ببرند ولى این هوس بى
بعد جمعیت علماى   ، ازاین بهوآیات عظام دیگرعصر مهر سکوت را شکستند

کنند  اعالم مانند کوه عظیمى درمقابل اجراى اغراض شوم استعمارى مقاومت مى
سات پاک ملت ایران را علیه ریاکاران دغل کنند واحسا  وعوامفریبیها را رسوا مى

  .کنند شورانند ورفته رفته مردم را به وظیفه خویش آشنا مى مى

 ایران وجهان دستگاه حاکمه را با سئواالت اکنون مااز طرف تمام مسلمانان
  :کنیم ویقین داریم که جوابى براى آنها نخواهند داشت که ذیل استیضاح مى

چرا مأموران خبیث سازمان امنیت به پشتیبانى ارتش وپلیس نیمه شب به منزل 
  العظمى خمینى ریخته وایشان را جبراً به تهران جلب کردند؟ اهللا آیۀ

ونیم مقام محترم مصون مرجع تقلید وریاست مذهبى را شش ماه چرا مدت 
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  اید؟ باید روزانه صدها گرفتارى را ازمردم برطرف کنند درزندان نگاه داشتهکه 

 درجراید رسمى "آیات عظام"ها ونظریات   گذارید حرفها وخواسته چرانمى
  هاآزادانه پخش شود؟ کشور ویاحداقل توسط اعالمیه

کشید وشکنجه  اهللا خمینى به محاکمه مى زآیۀچرا مردم را به جرم تقلیدا
دهید، ومأموران شمامزاحم مردمى که دل خود رابه همراه داشتن عکس مرجع  مى

  شوند؟  اند، مى   خود خوش کردهتقلید

اهللا خمینى درمجامع ومحافل  چرامانع دعاکردن وحتى اسم بردن آیۀ
  شوید؟ مى

  کنند؟گذارید مردم به پیشواى خود اظهارارادت  چرانمى

اهللا  طرف منزل آیۀ که به...هاو چرامانع رسیدن سیل تلگرافات ونامه
  شوید؟  سرازیراست، مى

شماچه بخواهید وچه نخواهید مردم ارادت دارند واز هیچ فداکارى در راه 
کنند براى این  اگر گاهى سکوت مى. تعقیب هدف پیشواى خود دریغ ندارند

 خود فکر دیگرى کنیدباعمل خالف، بروید براى. است که دستور صریح ندارند
اهللا خمینى  این که شش ماه است، اگر آیۀ.توان جبران کرد خالف دیگررا نمى

شصت سال هم در زوایاى زندان بماند، باز زوایاى قلوب مردم را دراختیار 
  .خواهند داشت

  
  بررسى امکان سازش

عه بین جامگروهى از کوته فکران به خیال خام خود درفکر ایجاد حسن تفاهم 
ودستگاه » ودررأس آنان مراجع تقلید قم ونجف ومشهد«روحانیت مبارزایران 

  !اند ثمرى برخاسته  اند ودراین راه به کوششهاى بى جبار برآمده

درتعقیب این تالشهاى مذبوحانه توأم باتهدید وارعاب، مردم مسلمان ابراز 
قلید امکان تحقق این نگرانى کردند وخوشبختانه جوابهاى قاطع وکوبنده مراجع ت

البته نه تنها مراجع قم ومشهد، بلکه مراجع عالیقدر نجف . افسانه را باطل ساخت
اهللا خوئى درمصاحبه خود که   اند مثالآیۀ  نیز هرگونه سازشى را محکوم کرده

  :فرماید است درجواب سئوال ازامکان سازش با دولت مى  منتشر شدهاخیراً 

. مصالح عمومى ملت ایران باکسى معامله کنیمتوانیم درحقوق دینى و مانمى"
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گذشت کردن ما از شرایط خود معنایش از دست دادن دین وملیت ودرحقیقت 
سازش کردن باحکومت جور وظلم، وشرکت درسرکوبى وخونریزى ملت 

این تنها مانیستیم که با این وضع مخالفیم بلکه حوزه علمیه . دفاع ایران است  بى
کنند ودراین مبارزه نقشى مؤثرتر از ما   همکارى مىوعلماى اعالم قم باما

باخون خود مبارزه ملت ایران را رنگین وازمقدسات کشور اند، وعمال  داشته
  ."اند  تاپاى جان دفاع کرده

شوند با دستگاهى  آرى ما ایمان داریم که مراجع تقلید شیعه هرگز حاضر نمى
است صلح وسازش  ردهکه جنایات یک ساله اخیرآن را هنوز ملت فراموش نک

هنوز خون محصلین ودانشجویان که درمدرسه فیضیه به دست مأمورین . کنند
ریخته شد، خشک نشده » که روحانیت وعلما رامورد حمله قرار دادند«دستگاه 

  .است

هنوز صداى گوشخراش حمالت رادیوئى دستگاه که مراجع وعلمأ راعمال 
انداز    درگوشهاى مردم طنینکردند  فئودالیسم ومخالف اصالحات معرفى مى

  !است

هنوز جوهرقلمهاى زهرآگین مطبوعات ضدملى وابسته به دستگاه که 
  .است  ترین حمله را علیه علماى بزرگ کردند خشک نشده ناجوانمردانه

آور عامل کثیفى بنام هیئت مصلحین چاپ  هاى ننگین وشرم  هنوز ورق پاره
ترین  رمانهش  ترین وبى  درآن زنندهشود و ومجاناً درسراسر ایران شبانه بخش مى

  .شود  ها به علمأ ومراجع مى  تهمتها وحمله

کشتار دوم " درتهران وشیراز وقم و" خرداد15کشتار وحشیانه "هنوز 
  .است   درمشهد فراموش نشده"مسجد فیل" درتبریز وکشتار"فروردین

نظر مأمورین  العظمى آقاى خمینى وآقاى قمى توقیف وتحت اهللا  هنوز آیۀ
  .ولتى هستندد

  .برند  اهللا وعلماى تبریز درزندانهاى دولت بسرمى هنوز آیات

  .شوند  مىاهللا طالقانى ورفقاى با ایمانش محاکمه هنوز آیت

دهند والیحه  هنز مجلسین قالبى وتحمیلى به کارهاى مضحک خود ادامه مى
  !کنند  نامه غیر قانونى دولت را تصویب مى   تصویب600مربوط به 

  .هاى دستگاه مملو ازجوانان مسلمان وبازارى ودانشگاهى استهنوز زندان
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هنوز بسیارى از طالب حوزه علمیه قم وتبریز ودانشجویان دانشگاه به جرم 
  !برند ها بسر مى مبارزه درسربازخانه

  .هنوزنفوذ صهیونیسم ویهود از مملکت ماقطع نشده است

نگ ودانشگاه انگیز فره هنوزفقرعمومى، وضع ناهنجار بازار، وضع اسف
  ....اصالح نشده وادامه داردو

ودرچنین شرایطى امکان صلح وسازش وحتى تصور آن از هر مقامى که باشد 
هاى مشروع  غیر عاقالنه، غیرمنطقى وضد ملى است وتاروزى که همه خواسته

وقانونى ما عملى نشود، حکومت مردم برمردم رسمیت نیابد، قانون اساسى احیأ 
هاى ضدملى وضداسالمى لغو نگردد، هرگونه سازشى از  نامه  نشود وتصویب

  . شدطرف علما وملت طرد خواهد

سازش با دولتى که حاضر نیست حقیقت را بپذیرد، حاضر نیست حقوق 
اساسى مردم را رعایت کند، حاضر نیست به افکار عمومى احترام بگذارد، حاضر 

تقلید جواب مثبت نیست به خواستهاى قانونى ومنطقى وشرعى وانسانى مراجع 
دهد، هرگز معقول نیست ودرصورت ادامه این وضع براى همیشه معقول 

  .ومتصور نخواهد بود

پذیرد، مراجع وعلما هرگز تن به این  ملت این سازش را به هیچوجه نمى
  .دهند وسرانجام سازش نمى

  "پیروزى ازآن حق وحقیقت است"
  

  عَلَم گفت

ومطبوعاتى خود به ! صطالح رادیویىا  چند روز قبل آقاى علم درمصاحبه به
! "مسلمان" نخست خود را "! پانزدهمین سالگرد اعالمیه حقوق بشر"مناسبت 

فرزندان "و! حل شود... نده نزدیک مسئله مذهب ونامید وسپس آرزو کرد که درآی
هاى کهن   جز افسانه" گذشته بخوانند و"اى ازتاریخ صفحه"آن را در "ایشان
  ! بدانند"قرون

ینده درباره اعالمیه حقوق بشر وکیفیت اجراى آن درایران سخن خواهیم مادرآ
آور است که آقاى علم مدعى   شویم که بسیار شرم  ولى دراینجا یادآور مى. گفت

اسالم ومدعى نخستوزیرى مملکت اسالمى،آرزوکند که مسئله مذهب درآینده جز 
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 خالفت باآنها را بهآیا ملحدین وکمونیستها که سنگ م. هاى تاریخى باشد افسانه
  زنند، و غیر از اینها حرف دیگرى دارند؟ سینه مى

البته آقاى علم وهرکس دیگر که همچو آرزویى دارد باید فقط درخواب ببیند 
اسالم به حکم قرآن برتر ازهمه مذاهب است ... که آرزویش تحقق یافته است

 "میرقائناتالملک ا  شوکت"واین برترى تا ابد حفظ خواهد شد، خواه فرزند 
  !....بپسندد یا نپسندد

  
  ها نکته

 خرداد درضمن مصاحبه خود مطالبى بیان داشت 15آقاى علم پس از فاجعه 
 ژوئن روزنامه نیویورک هرالدتریبون ترجمه ونقل 9 و8که قسمتى ازآن شماره 

  :شود مى

علم امروز گفت پانزده نفراز بزرگترین پیشوایان مذهبى که درآشوب ضد "
اند تسلیم محکمه نظامى   ن هفت درشهرهاى مختلف دست داشتهدولتى ای

  ."خواهند شد

  :اوگفت

  ."محکمه نظامى ممکن است معنى مجازات اعدام را داشته باشد"

  :وى افزود

آنها درنتیجه اصالحات ارضى مبالغ . مالها مانند موش دردست ماهستند"
ه مالها معیوب اند، هم  هنگفتى از عایدات خود را از موقوفات از دست داده

  ."باشند  نیستند ولى بسیارى از آنها فاسد وکثیف مى

 "مالیان"این آقاى علم اکنون مدافع اسالم وحامى علماى اسالمى و: حاشیه
  کند؟   آیا عقل سلیم این راباور مى-!است  شده

.*.*.  

  : یونایتدپرس-  سپتامبر8 - واشنگتن: نکته دیگر

د تیپ مخصوص ارتش ویتنام جنوبى منابع کامال موثق واشنگتن دیروز گفتن"
کوانک تانک مرد نیرومند نظامى ویتنام هنوز هم  به فرماندهى سرهنگ له

همین . دارد   دریافت مى"سیا"کمکهاى سرّى خود را از اداره اطالعات آمریکا
سرهنگ له کوانک تانک ساالنه سه میلیون دالر به طور سرى از : منابع گفتند
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سربازان تحت فرماندهى خود ازآمریکا دریافت  نفر  براى تربیت دوهزار"سیا"
 هزار دالر از 250حمله کننده به معابد بوداییان ماهیانه تیپ مخصوص . کند مى
سربازان تحت فرماندهى این سرهنگ نقش مهم ودرجه . کند  دریافت مى"سیا"

  ."اند  اولى درحمالت اخیرضد بودائى داشته

  »اطالعات:نقل از«

فتن تشابه رفتاراستعمارگران درایران وویتنام این سئوال پیش بادرنظرگر: حاشیه
سالح را   آید که آیا مأمورینى که به مدرسه فیضیه قم حمله کردند وطالب بى مى

 ویاسازمان "سیا"ترین وجه مضروب ومجروح ومقتول ساختند آیا از  به سخت
  !اند؟  پول نگرفته"سیا"دیگرى شبیه 

  
  سیاست از دین جدانیست

اهللا العظمى شریعتمدارى در روز بیستم   ز فقرات سخنرانى آیۀیکى ا
  :ران این است، پس از مراجعت از ته1383االول   جمادى

اند سیاست ازدیانت   استعمارگران براى اغراض استعمارى خود مشهورکرده"
زیرا اگر سیاست به معنى تقلب وتزویر . جداست، واین غلط است

ولى اگر سیاست به . ین ومخالف دین استاندازى است، البته ضد د هم وپشت
مجارى االمور "اند  معنى تدبیرامورودخالت درمصالح مردم باشد درجایى که گفته

.  تمام جریان روز به دست علمأاست"بیدالعلمأ باهللا االمنأعلى حرامه وحالله
 باید یقین کند که مجارى اگرکسى به مذهب شیعه واسالم عقیده داشته باشد،

 ":مذهب مامثل مسیحیین نیست که بگوید. ت علمأ ومجتهدین استبه دسامور 
بنابراین علمأ . "کار قیصر رابه قیصر واگذارید وکارى به امور دیگر نداشته باشید

درجایى که به یکنفر . از هرکسى اولى هستند که دراین قبیل مصالح مداخله کنند
ه چهار روز مشق گویند امضاى خودش را بلد نبوده وس  سواد که مى دهاتى بى

دادند، بگویند بیائید ودرمصالح مملکت دخالت کنید، ببینید باچه  امضأبه او مى
درجایى که اینها حق دارند درمهام . ا چه دولتى جنگ کنیمدولتى صلح وب

فهمند ونه محمولش را  امورمملکت دخالت کنند که نه موضوعش را مى
چگونه ممکن است .  فهمیددانند وپنجاه سال دیگرهم اگر برود نخواهند مى

اند وسردوگرم دنیا را  مجتهدین بزرگ که در راه اسالم سالیان دراز تحصیل کرده
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  "!اند، اگر یک کلمه بگویند دخالت درسیاست است؟  دیده
  

  یک روایت

اذکان امرائکم اخیارکم واغنیائکم سمحائکم وامرکم شورى بینکم فظهراالرض 
اشرارکم واغنیائکم بخالئکم وامورکم الى النسأ خیرلکم من بطنها واذاکان امرائکم 
  ).ص(پیامبر اکرم. فبطن االرض ـ خیرلکم من ظهرها

وقتى که زمامداران شما افرادى صالح وخیراندیش وپاک باشند ":ترجمه
وثروت شمابه دست مردان سخاوتمند وبزرگوار باشد وکارها بامشورت انجام 

 وقتى که زمام امور شما ولى. هستیدگیرد، آن روز شماالیق زندگى برروى زمین 
ناپاک وشرور بیفتد وثروت دردست مردانى بخیل وپست قرار به دست مردم 

گیرد وزنهاى شما دراداره امور جامعه دخالت کنند، آن روز شماسزاوار زندگى 
نیستید وهمان بهتر که چنین ملتى درشکم زمین برود وروى زمین را براى مردمى 

  ."صالح والیق بگذارد
  

  اخبار

ح هیئت حاکمه به خانه علما  رجب مأمورین مسل17شب چهارشنبه : تبریز
اهللا  اهللا آقاسیداحمد خسروشاهى، آیۀ ووعاظ محترم تبریز حمله کرده وشبانه آیۀ
اى   االسالم حاج سیدمهدى دروازه حاج سیدمحمدعلى قاضى طباطبائى، حجۀ

ه تهران اعزام وگروه دیگرى  نفردیگر ازعلمأ ووعاظ را دستگیر وگروهى را ب15و
شکن  ماسک دستگاه قانون. چالهاى زندانهاى تبریز زندانى ساخته است را درسیاه

براى صدمین بار از رخسارش افتاد وبراى بار دیگر ملت مسلمان ایران به ماهیت 
  .دآن پى بردن

به همین مناسبت حوزه علمیه قم روز شنبه بیستم رجب را تعطیل عمومى 
اى بدین مناسبت از طرف    وتمامى دروس تعطیل گردید واعالمیهاعالم داشت

  .حوزه علمیه منتشر گردید

اى ازطرف حوزه علمیه قم منتشر گردید ودرآن  دو سه روز قبل اعالمیه*
هایى که به دست دولت برپیکر اسالم واردآمد وبه علت   اعالم شد که براثر ضربه

اهللا قمى و  آقاى خمینى و آیۀاهللا العظمى  این که مراجع تقلید حضرت آیۀ
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ترین افراد مسلمان درزندانند، روحانیت  روحانیون تبریز وصدها نفر از شریف
  .امسال عید مبعث را جشن نخواهد گرفت

 آذر وبخاطر بزرگداشت خاطره مرگ 16دانشگاه تهران به مناسبت : تهران *
 العمل شدید ولى این مراسم با عکس. جانگداز چند دانشجو مراسمى برپا داشت

مأمورین دولتى مواجه گردید ودانشجویان مورد ضرب وشتم قرار گرفته وگروهى 
  .دستگیر شدند

الدین اهللا العظمى آقاى سید شهاب  اى از طرف حضرت آیۀ اعالمیه: قم*
اهللا العظمى  درباره اوضاع روز وگرفتارى علماى تبریز وادامه توقیف آیۀنجفى 

سماًاعالم فرمودند که از انجام مراسم عید مبعث آقاى خمینى منتشر گردید، ور
  .کنند خوددارى مى

آقاى احمد نفیسى شهردار سابق تهران ورئیس کنگره به اصطالح : تهران*
وکارگردان انتخابات رسواى دوره بیست ویکم به اتهام ! آزادزنان وآزادمرادن

  .اختالس پس از ده ساعت بازجویى بازداشت شد وبه زندان رفت

شد وکلید  نفیسى که به قول اطالعات سوار ماشین شماره یک تهران مىى آقا
شود وحتى به  طالیى تهران را درجیب داشت، امروز به اتهام دزدى دستگیر مى

زنش بانو نزهت نفیسى هم که به اصطالح نماینده مجلس به اصطالح شوراى 
  .دهند  اجازه مالقات نمى! ملى است

باوجود :ه به مخبرکیهان انترناشنال گفتراه وى دکتر پیراست  رفیق نیمه
 ریال بودجه شهردارى براى اسفالت، وضع اسفناک اسفالت شهر 000/000/700

البته هیچ بعید نیست که فردا خود آقاى دکتر !. دبینن تهران را همه مردم مى
باش «!هم به جرم شرکت درانتخابات قالبى معزول وبه دادگاه برودپیراسته 

  .»بدمد، که این هنوز از نتایج سحراست! دهتاصبح دولت سازن

مقامات رسمى آمریکا اعالن کردند ازاین به بعد از کمک به :آمریکا*
این خبر براى . سازمانهاى دفاعى غیر نظامى ممالک خارجى کاسته خواهد شد

بسیار گران آمده ونیز درمحافلى که از مظالم ... تشکیالتى از قبیل سازمان امنیت و
  .اند با خوشوقتى تلقى گردید ین سازمانهایى به ستوه آمدهوجنایات چن

الحالى عده زیادى از طالب   چند روز قبل دراثر شکایت شخص معلوم*
مدرسه حجتیه قم به دادگسترى احضار شدند، ومتعاقب آن مأموران دولتى به 
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مقامات عالى . گناه را از مدرسه بیرون کردند   نفر از طالب بى9مدرسه ریختند و
  .حانى براى این آقایان منزلى تهیه کردند وآنان را درآنجا سکونت دادندرو

نژاد که  مدتى قبل دانشمند محترم آقاى سیدعبدالکریم هاشمى: مشهدمقدس*
بابیاناتى مستدل ومتین از خالفکاریهاى هیئت حاکمه پرده برداشت، مورد خشم 

 به مجلس مهمى که دستگاه واقع گردید وباحمله قواى انتظامى ویک ستون نظامى
 منعقد بود وکشتن چند نفر مسلمان وزخمى نمودن دهها نفردیگر، "مسجدفیل"در

  .له دستگیر وتاکنون درزندان لشکر مشهد زندانى هستند معظم

گویى، ملت را به مسلسل  این عمل نشان داد که درمملکت ما به جرم حق
  .نمایند کشند وتوقیف مى بندند ومى مى
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  بعثت
  

  )سال اول (شماره دوم
  

  .قمرى  هجرى1383چهارشنبه پانزدهم شعبان المعظم 
  

  . هجرى شمسى1342مطابق با دى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها،اعتراف درمورد  پانزدهم شعبان،نکته
ادارات دولتى، انتخابات، هدف روحانیت، 
حزب جدید، بحث فکرى، درود به 

  .شلتوت، اخبار
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  پانزدهم شعبان

) عج(بان بار دیگر خاطره والدت با سعادت امام زمانبافرارسیدن پانزدهم شع
. کند این خاطره شور وحساسیت خاصى را ایجاب مى. دردلها زنده مى شود

 است ووى براى "قائم"مگرنه این است که معروف ترین القاب آن حضرت لقب 
  یک قیام وسیع ساخته شده؟

 ملتها، براى همبستگى. آید اوبراى برقرارى عدالت وحکومت جهانى مى
یها، جاه طلبیها، جنایات، کن کردن جنگها، تجاوزات، خودسریها، دیکتاتور ریشه

  ...بازیهاوو  دروغپردازیها، حقه

. آید  اوبراى نجات ملتها از چنگال طواغیت جهان وجباران وسرکشان عالم مى
خواهد به فریاد باطنى وفطرى که خواستار صلح عمیق وهمزیستى مسالمت   اومى

هاى فساد   ریشه.  وحفظ منافع تمام انسانهاست جواب مثبت گویدآمیز واقعى
واختالف را بکند ونهال عدل وصمیمیت را بنشاند وجهانى را آباد وآزاد وسربلند 

  .سازد

دارى را ایجاب  ت چنین مبارزه وسیع ودامنهعقیده به امام زمان ضرور
 صلح ویک فرد شیعى مذهب را آن چنان سرسخت وبیدار وخواستارکند  مى

او با این عقیده .دارد وعدالت مى سازد که دائماً وى را به قیام ومبارزه وامى
تواند تن به مذلت  نمى. تواند حکومتهاى متجاوز وخائن را امضأ کند نمى

... شکنیها ویغماگریهاى زمامداران را تحمل کند  تواند قانون نمى. واسارت دهد
هاى لرزان حکومتهاى جور  پایهد و کوشد تابا عوامل فساد و مذلت مبارزه کن مى

قدمى ) عج(رهگذر در راه هدف مقدس امام زمانتا مگر از این . را درهم ریزد
  .بردارد
  

  ها نکته

وابسته به حزب منحله توده درشب پنج شنبه بیست وهشتم ! رادیو پیک ایران
موند  به نقل از روزنامه لو"روحانیون ایران با مردم باشید" تحت عنوان 42آذرماه 
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طرفدار مالکین ": ایران را به دوگروهمورخه دوازده دسامبر، نخست روحانیون 
  . تقسیم کرد، وسپس ازآنان خواست که بامردم باشند"مبارزومترقى" و"وارتجاع 

قبل از آن که شما براى روحانیون تعیین تکلیف کنید، : گوییم مادرجواب مى
روحانیون ایران . مردم بودند وهستندروحانیون ایران از مردم، درکنار مردم ودردل 

به آنان حمله » سال گذشته«چه آن زمان که شمادرصداى رادیوهاى دولتى ایران 
 "تهنیت"دادید، وچه حاال که به آنان   کردید وشعارهاى تندى برضد آنان مى مى
گوئید، طبق خواست اسالم وتعلیمات قرآن بامردم ودرکنار مردم بودند وتاابد  مى

  .ند بودنیز خواه

روحانیون ایران قبل از شهریور بیست وبعداز آن، درروزگارى که 
کرد، ودرآن زمان  مردم مسلمان را تیرباران مى! "سى آذربایجانین دمکرات فرقه"

پیاله شده و ائتالف کرده بودید و در کابینه او وزیر  ها هم که شما باقوام السلطنه
هاى خود  رصت در کتابها وروزنامهو در آن وقتى که با استفاده از ف! داشتید

نمودید ودرآن روزگارى که نهضت   ترین حمالت رابرضد آنان مى  شرمانه  بى
کرد وشما آن را   ملى ایران به رهبرى روحانیون بزرگ بااستعمار مبارزه مى

 روزنامه به سوى آینده، ملى 137نامیدید ودرسرمقاله شماره  نهضت ضد ملى مى
ى داغدار وننگین وآخرین تیرترکش استعمار ها نقاب سیاسى چهره"را 

 مرداد که شمابه پناهگاههاى ماورأ 28وپس از ... کردید   معرفى مى"ما دردنیاى
همیشه ودرهمه وقت بامردم بودند ودررنج ودرد ومبارزه ... مرزها فرارکردید و
  .م بودندبا مردم شریک وسهی

  اعتراف درمورد ادارات دولتى

  :نویسد  ز سه شنبه سوم دى ماه مىاطالعات درسرمقاله رو

مردم تعجبشان . هاى بسیار ازاین ریخت وپاشها سراغ دارند مردم نمونه..."
ازاین است که چرا همین که سازمان به خصوصى از اعتبار افتاد این قبیل 

درصورتى که . آید  هاى آن بیرون مى  ها وکشوها وبایگانى ها از قفسه پرونده
بینید درشکم آن از این قبیل   اههابگذارید مىدستگدست روى هرکدام از 

  ."ها زیاد خوابیده است پرونده

ماه درجواب وزیر دادگسترى  وسپس درسرمقاله روز پنج شنبه پنجم دى
  !نویسد مى
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ایم، فقط دستگاه شهردارى نیست که دراین  ماپاى حرف خود ایستاده"
شود،    تحقیق مىمملکت عضو مفتخور دارد واگر با عینکى که درباره شهردارى

درسایر سازمانها هم تفحص شود، عضو مفتخور وزائد وکسى که خودش دراروپا 
شود، یادرهمین  چرخد وحقوقش از خزانه دولت حواله مى وآمریکا مى

  ."گیرد زیاد پیدا خواهد شد رود وحقوق مى شهرتهران راست راست راه مى

ولتى نکرده است؟ آیادولت سازنده، فکرى براى این مفتخورهاى د: حاشیه 
  ....روند؟ ودیگران به دادگاه مى! وچرا فقط مفتخورهاى سازمانهاى ازنظر افتاده

  !حمایت از صنایع داخلى

  :دراجتماع کامیونداران گفته شد

مااین راه ...انیهاریختیم به جیب کمپ کردیم ومى  درتمام مدت سال ماکار مى"
المللى الستیک آشنا  قیمت بینبروى کمپانیها بستیم وحاالکه مابادنیا وبا را 
اند که بیایند کارخانه درست کنند وبه نام حمایت  ایم، به این اندیشه افتاده  شده

از صنایع داخلى جلومارا بگیرند وبه همان طرزى که درگذشته اسیرشان بودیم، 
اند  اند پروانه هم گرفته زمینه را فراهم کرده. بدبخت بودیم، مجدداً گرفتار شویم

آن دکان بسته شد وحاال بایک وضع جدید . اند   به ساختمان کردهوشروع
خواهیم، فقط  ماازدولت پول وکمک مالى نمى... اند هترى آمد وفریبنده

  ."کمپانیهاى غارتگر کمک معنوى کننددرخواست داریم مارا برابر 

  "ماه اطالعات پنج شنبه پنجم دى"

  :حاشیه ناطق سپس افزودکه 

اند  درسراسر طول زندگى خود به مردم اجحاف کردهافرادى که درگذشته "
  ."اند  دام خود را ازنو گسترده"حمایت از صنایع داخلى"تحت عنوان 

خواهدنمود؟ ! ى دولت سازنده به کامیونداران چگونه کمک معنوىراست
وچگونه پروانه کمپانیهاى غارتگر را که مشغول ساختمان هستند لغو خواهد 

  کرد؟
  

  !!انتخابات

ز دوسال ونیم که رسماًمجلس تعطیل بود وقوانین توسط چند نفر پس ا
شد، باالخره انتخابات دوره بیستویکم انجام شد،  الحال تصویب مى معلوم
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اى انجام شد که خود آن هم از  نامه س آئینبگذریم که انتخابات براسا
نامه مولّد   تواند درتصویب هاى کذایى بود، وآیاچنین مجلسى مى  نامه تصویب

خود نظر دهد واگر فرضاً آن را رد کرد، آیا چنین مجلسى خود بخود تعطیل 
  شود؟ نمى

رسید، چه  اماخوشبختانه جریان کارطوالنى بود که کار به این بحثها نمى
اى است، انتصابى بود که روى  نامه مسئله انتخابات نبود تاببینیم براساس چه آئین

 کنگره مرکب از چند نفر مأمورین .کرد هاى سابق را سفید مى انتخابات دوره
سرشناس دستگاه وجمع کثیرى از مأمورین مخفى سازمان امنیت ویک عده مردم 

دانستند به ریاست  که حتى معنى کنگره ومنظورازاین نشست وبرخاست را نمى
  . شهردار سابق تشکیل شد"احمد نفیسى"آقاى 

زمقدار زیادى ـ پس ا!آرى دراین کنگره ـ کنگره آزادزنان  وآزادمردان
مزه مأمورین، لیست تنظیم شده دستگاه که درآن   بادهاى بى سرایى وزنده مدیحه

نام منصوبین دوره بیستویکم قانونگذارى نوشته شده بود به جمع حضار محترم 
  !رسید

طورى که درتاریخ مشروطیت   انتخابات درمحیط صدرصد آزادى انجام شد به
شتند، سیل سیل بسوى زندانها روانه مردم حق نفس کشیدن ندا! نظیربود  بى
پخش یک اعالمیه کوچک انتخاباتى ازطرف علماى مذهبى وافراد ملى . شدند مى

به مجرد اعالم یک اجتماع از طرف ملت، . بود مساوى بازندان وشکنجه وحشیانه
پوش کشیده  گرداگرد منطقه مورد نظرحصارى از پلیس مسلح وتانک وزره

 رادیو، تلگرافات قالبى خوار ودستگاه دروغپرداز هاى جیره روزنامه. شد مى
درسایه سرنیزه حکومت نظامى ... کردند  نام طبقات مردم بازگو مىمأمورین را به 

مراجع بزرگ تحت نظر بودند . حتى اجتماعات چندنفرى ملت هم ممنوع بود
هاى زندان به  وجمع کثیرى ازاساتید دانشگاه وطبقات مختلف مردم درگوشه

  .دندبر سرمى

درچنین شرایطى مراجع تقلید ودستجات ملى وطبقات دیگر انتخابات را 
تحریم کردند، امادستگاه باکمال وقاحت صندوقها را پرکرد واینک باید منتظر بود 

ها خروار خروار ازیک درمجلس وارد شده وازدردیگر به  هنام که تصویب
شناسد   ت نمىملت ایران این مجلس قالبى را به رسمی. شودسالمتى خارج 
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  .وانحالل آن را هرچه زودتر خواستاراست
  

  هدف روحانیت

ها  ایران، روزنامه  درمبارزه اخیر روحانیت علیه هیئت حاکمه غیرقانونى
د ملى هاى تبلیغاتى مزدور سعى کردند که این مبارزه مقدس وصدرص ودستگاه

 واسالمى را، یک مبارزه ارتجاعى وضد اصالحات قلمداد کنند وجهشهاى
اسالمى وملى زیرماسک الفاظ فریبنده به   غیرقانونى دستگاه حاکمه را علیه مصالح

روز این مرزوبوم بدهند ودرنتیجه بتوانند به ثروتهاى مادى  خورد مردم سیاه
!  مانند سابق ناجوانمرادنه تجاوز کنند"استعمار سیاه"ومعنوى ملت اسالم به نفع 

 ازاصل طبیعى "هدف روحانیت"رمادراین ستون براى روشن شدن هرچه بیشت
 پیروى "هاجویاشد  ان آن پدیدهها وحوادث را باید ازآفرینندگ انگیزه پدیده"

رهبران "ها واحیاناً گفتار مراجع عالیقدر تقلید   ها ازمتن اعالمیه  و نکتهکرده 
 که مشخص واقعى هدف روحانیت است، بدون توضیحات واضافات نقل "مبارزه

  .کنیم مى

اى که به مناسبت  العظمى آقاى خمینى مدظله دراعالمیه  اهللا حضرت آیۀ
  :نویسند چهلمین روز فاجعه مدرسه فیضیه منتشرکردند، چنین مى

دستگاه جبار گمان . جرم ماحمایت از احکام اسالم واستقالل ایران است..."
تواند مارا ازمقصد خود که  ن اعمال غیرانسانى وفشارهامىاست باای کرده

ها وقانون شکنیها وحفظ حقوق اسالم وملت  لم وخودسرىاز ظجلوگیرى 
  ."وبرقرارى عدالت اجتماعى که مقصد بزرگ اسالم است منصرف کند

  آقاى میالنى العظمى  اهللا  حضرت آیۀ

دردنیایى که سالهاست قدرتهاى فردى جاى خود را به قدرتهاى اجتماعى "
متهاى قرون دهد این مملکت شیعه واسالمى ماست که نمونه حکو  وملى مى

دراین . یزتراستانگ گر است وشاید ازآنهم وحشت وسطاى غرب درآن جلوه
مملکت وکال ودولتها تعیین شده ملت نبوده وحکومتها باانحصار وسایل تبلیغاتى 

گناه را که براى اعتراض به مظالم   هرحقیقتى را تحریف کرده، هزارها مردم بى
معى مرتجع براى حمایت از مالک گویند ج کشند ومى  اند مى موجود قیام کرده

کنم این  من به دنیااعالم مى. ویامبارزه علیه آزادى پول گرفته وسرکوب شدند
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قیام ونهضت به هیچوجه صورت ارتجاعى ندارد، بلکه نهضتى است که ملتى 
ابرانه با پیشوایى مقامات عالیه روحانى تعقیب مسلمان براى مقابله باحکومتهاى ج

سلمان ایران این است که بیش ازاین به مصالح دنیایى هدف ملت م. کند مى
باید حکومت مردم را به مردم سپرد وحق مردم را به . ودینى آنان تجاوز نشود

  "...خودشان واگذارکرد
  

  اهللا العظمى آقاى گلپایگانى حضرت آیۀ

جاى بسى تأسف است که دستگاهى که خود رامسئول حفظ امنیت معرفى "
مصادر امور مطمئن باشند که اگر به . امات مبادرت نمایدنماید به این اقد مى

بازداشت دسته جمعى علما ومراجع هم اقدام کنند، فتاوى آنان همچنان نافذ 
االتباع است، حریم احکام شرعیه مقامى نیست که بتوان   وبرهر مسلمانى واجب

 تسکیت ملت شیعه ایران که ازدین ومذهب خود. بازور وتهدید درآن نفوذ کرد
  ."بردار نیست به وسیله کشتار وایجاد محیط حاصل نخواهد شد دست
  

  !حزب جدید

 تأسیس شد والالیى جدید که نمونه کامل "ایران نوین"حزب جدیدى به نام 
محصول کارخانه دستگاه سازندگى پس از انتخابات رسواست به بازار آمد وبراى 

ارپیدا شود، پس از ده ماه ماه ک یک میلیون ایرانى بیکار که قرار بود پس از سه
  ...!کار خوبى پیداشد

درنیم قرن اخیرهیئت حاکمه ایران ازخانها ومالکان بزرگ وفئودالها تشکیل 
یافت واکنون همان خانها وفئودالها واربابها با تغییر ماسک برما حکومت  مى
داراست که براى خلع سالح  دانند، ولى خنده  همه مىاین را. کنند مى

المللى طبقه حاکمه یاهیئت حاکمه روزى به رهبرى  کمونیسم بین ایدئولوژیک
سازد وروز دیگر به رهبرى  زاده وخواجه نورى حزب عدالت مى  آقایان تقى

آقاى سید ضیأالدین حزب دیگرى درست کرده ودر روزنامه شرق ورعدوبرق 
اسالم را به "گوید و  براى مردم از فوائد سوسیالیسم سخن مى! ارگانهاى حزب

کند وروزى هم قوام السلطنه  معرفى مى"هاى سوسیالیستى ازهمه نزدیکتر  نبهج
وباحزب کمونیست » ها پادوى آن بودند که دکتربقائى«سازد  حزب دموکرات مى
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کردند وروزى هم دکتر اقبال کسى که پاک آمد وپاک رفت   ایران همکارى مى
لم فرزند خان ع  وامیراسداله. وپاک هم برگشت ورئیس شرکت ملى نفت شد

اندازند وامروز هم   به راه مى"ملیون ومردم"امیرشوکت الملک امیرقائنات، حزب 
على منصور رئیس گروه مترقى ورهبرفراکسیون نهضت ششم بهمن  حسن

  !شود پرچمدار حزب جدید مى

 بزرگ آیاکسانى که تادیروز عامل اصلى ادامه سیستم خان خانى ومالکیتهاى
اند حوادث وواقعیتهاى قرن مارا ارزیابى کنند وایمانى  بودند وامروز هم نتوانسته

توانند باتراژدى بزرگ قرن باکمونیسم   به هدفها وکارهاى حزبى ندارند، مى
  وسوسیالیسم بجنگند؟

تواند خأل فکرى وسیاسى مملکت    مى"ایران نوین"آیاواقعاً حزبى از قماش 
  را پرکند؟

ى معتقدیم که اگر حزبى ماطرفدار وجود احزاب ملى ومترقى هستیم، ول
باایمان نسبت به دار نداشته باشد،اگررهبران ملى و ایدئولوژى اصیل وریشه

هدفهاى حزب نداشته باشد، اگرافراد آن به خاطر مقام وپستهاى دولتى عضو 
حزب شده باشند ودرراه هدفهاى آن صمیمانه نکوشند وتشکیالت آن از طرف 

  ."عدمش به زوجوداست"اهد شد ومردم پشتیبانى نشود، هرگز پیروز نخو

 بود درمکتوب "حزب عدالت"آقاى خواجه نورى که مدت سه سال است دبیر
  :نویسد   مى186شماره 

ماند  باد مى دموکراسى بدون حزب، عیناًمثل اتومبیل پنجر یاچرخهاى بى"
شود وچرخهاى   یشرفتش کند ومشکل، الستیکش به زودى پاره پاره مىوپ

شوند واگر هم به دره هولناک استبداد سقوط نکند،   ىکج وکوله ماش  رونده
  ."گردد ایستد وبراى یک قدم جلو رفتن محتاج کمک دیگران مى حتماًازکار مى

وى سپس رهبرى حزب واداره امور آن را منحصر به ایمان افراد وخوب جلوه 
  !داند دادن یک ایدئولوژى جالب مى

به ایمان افراد وخوب جلوه وى سپس رهبرى حزب واداره امور آن را منحصر 
  !داند ب مىدادن یک ایدئولوژى جال

حزب ایران "آیا: پرسیم  ما درهردوقسمت بانویسنده موافقیم ولى ازایشان مى
مى تواند داراى یک ایدئولوژى جالب ورهبران باایمانى باشد؟ دراین که "ونوین
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ران حزب جدید واحزاب مشابه آن فاقد هرگونه ایدئولوژى هستند خود رهب
آنهاهم شکى ندارند، ولى درمورد ایمان افراد حزب باید بگوییم که بسیارى 
ازاعضاى آن حزب جدید قبال عضو احزابى نظیر مردم وملیون بودند، چون درب 

وشاهد مااعالمیه حزب مردم بود که آنهاتخته شد به این حزب روى آوردند 
جدید سردرآورده که عضوآن هستند واکنون از حزب باکمال تعجب از کسانى 
 وضع خود را درحزب مردم "اند خواست که الاقل  وجزو مؤسسین آن شده

  !"روشن سازند

 "بعث عراق، حزب جمهوریخواه خلق ترکیه"بدون شک احزابى نظیر حزب 
گاهى دربین مردم ندارند پیروز نخواهند شد وسرنوشتى بهتر ازاحزاب   که تکیه

  .دولتى قبلى نخواهند داشت

جه این قبیل ب جدیدى به وجود آمده ماپیدایش وبرنامه ونتیاکنون که حز
کنیم باشد که مورد توجه عمیق طبقه  احزاب را درسطورى چند ارزیابى مى

  :حاکمه قرارگیرد

چندصد مؤسس پولدار، سرشناس، وزیر، وکیل، باماشینهاى آخرین سیستم، 
هاى   هکلوپهاى بزرگ مفروش، فرشهاى عالى براى تشریفات، وسازمان وشعب

هاى سنگین وکمرشکن از   وبودجه... ها  تر از وزارتخانه تر وپرخرج مفصل
  !چنین است وضع پیدایش حزب... المال مسلمین  بیت

اى نخواهد   ن حزب که هرگز خوانندهچاپ نشریات رنگارنگ به نام ارگا
فعالیتهاى حزبى باحضور استانداران ورجال دولتى ومأمورین ادارات . داشت

آورى سپورها وحمل ونقل   رى کارخانجات ودبیرستانها وجمعوتعطیل اجبا
آالت وزارت راه وتشکیل متینگهایى که کسى بامیل ورغبت  دهقانها با ماشین

... 1864خود درآن شرکت نخواهد کرد ومسافرتهاى پرخرج باهواپیماها واتومبیل 
دلسردى وبدبینى مردم نسبت به کوششهاى ! چنین است برنامه آینده حزب

المال، سؤاستفاده افرادى نظیراحمد نفیسى   تشدن بی  جمعى وحزبى، نفله  تهدس
انتخاب چند وکیل ووزیر به نام حزب، انحراف وخوردشدن شخصیتها ودکتراقبال 

وافراد درمقابل حزب وبه خاطر ترفیع رتبه ادارى واضافه حقوق ومصالح مادى 
...  شناخته شده آنودورى ونفرت مردم از هیئت حاکمه وعمال... زودگذر دیگر

مابراى اثبات مدعاى خود ! وچنین است محصول ونتیجه یک حزب دولتى
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شاهدى از آقاى امیرانى مدیرمجله خواندنیهاکه خود وارد معرکه است واوضاع را 
 آذرماه درباره حزب 24 مورخه 24وى درشماره : آوریم مى! بیند ازنزدیک مى
  :نویسد  مىجدید چنین 

زب ایران نوین، یکى دیگر از نواقص مهم ومؤثر بااعالم موجودیت ح"
مشروطیت سراپا کمال ما که فقدان حزب بود جبران شد ومادر علیل وعقیم 
دمکراسى طى زایمانى مصنوعى فرزندى برفرزندان ناقص وناخلف وعلیل 

رشد به رکن اول وچهارم مشروطیت که مجلس ومطبوعات باشند افزود  وکم
مربى برعده ور جدید به اسم دایه وپرستار وهللا وخ وبدین وسیله یک عده نان

  ."...کشور اضافه گردیدچران  مفت

اند  چنین است واقعیت انکارناپذیرى که امیرانى ومردم همه آن را درک کرده
وفقط طبقه حاکمه، آن را هنوز مانند مسائل اجتماعى دیگر عصرما درک نکرده 

  .است

حزب قانونى واسالمى درچهارچوب مادرشماره آینده درباره لزوم تشکیل یک 
قانون اساسى براى احیاى مشروطیت وتحقق نظریه مراجع بزرگ تقلید کنونى 

  .دراین زمینه باشما سخن خواهیم گفت
  

  بحث فکرى

منظور اساسى مااز این نشریه مطرح ساختن بحثهاى فکرى وعقیدتى ونشان 
 است، وبنابراین دادن یک مکتب اجتماعى جامع درمقابل کمونیسم وکاپیتالیسم

قرار بود که ازاین شماره بحث فکرى وتئوریکى اسالمى خودرا شروع کنیم، ولى 
امید آنکه از . متأسفانه به علت تراکم مطالب دراین شماره چاپ آن مقدور نشد

  .شماره آینده شروع کنیم

  درود برشلتوت

مردى که سدلجاج وتعصب را شکست، واقعیتى بسیار ارزنده را آشکارکرد 
وبه امیدى که قرنها افکار مردان روشن بین اسالمى را مسخرکرده جامه عمل 
پوشانید، اوصریحاً ورسماً فتوى داد که مذهب شیعه مثل مذاهب اهل سنت ونظر 

جائزالعمل وقابل فقهاى شیعه همانند فتواى مجتهدین عامه براى تمام مسلمانان 
  .اجراست
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د که اگر به امیدتحصیل آن صدها اى به دست آم از این فتواى تاریخى نتیجه
کردند، دهها مجلس و محفل و کنگره به وجود   نویسنده و گوینده فعالیت مى

گردید،  شد و هزارها ساعت وقت مصرف مى آمد و میلیونها ریال خرج مى مى
  .بجا و به موقع بود

قرنهاست که افکار عده زیادى ازسران شیعه وسنى براى تحصیل این نتیجه 
حتى مرحوم ده وفعالیتتهاى سرى وعلنى بسیارصورت گرفته وبکار افتا

بافعالیتهاى فراوان ووعده پول هنگفتى به حکومت وقت تامرز نتیجه سیدمرتضى 
سرانجام این طلسم بدست . اى به دست نیامد ولى باالخره نتیجه. پیش رفت

عالمه شلتوت شکسته شد وباتوجه به خطرى که ازناحیه جهال متعصب متوجه 
اى از واقعیات را براى مسلمانان  ان بود، پرده تعصب ولجاج را درید وگوشهایش

  .زده اهل سنت روشن نمود غفلت

اگر در سراسر دوران زندگى این رادمرد نقطه درخشانى غیراز ابراز همدردى 
و تأثر که در مبارزات اخیرمسلمانان ایران به روحانیت ومسلمانان ایران نمود 

بینى ایشان کافى است، زیرا  راى اثبات عظمت روح وروشنوجود نداشته باشد، ب
رساند که نظر بلند ایشان تنها درمرزهاى مصر وحدود ممالک   این همدردیها مى

اهل سنت متمرکز نبوده، بلکه آماده دفاع ازحریم مقدس اسالم هرکجا که مورد 
  .است  خطر واقع شده، بوده

مسلمانان دنیا تسلیت ما ضمن این که فاجعه درگذشت وى را به عموم 
گوییم ازمقامات مسئول مذهبى انتظار داریم که باتعقیب این هدف مقدس،  مى

  .این خدمت اساسى را تکمیل نمایند
  

  اخبار

آقاى میالنى به علماى مبارز   العظمى اهللا تلگرافى از طرف حضرت آیۀ: مشهد
ه قسمتى ازآن بند کشیده شده تبریز به زندان قزل قلعه تهران مخابره شده ک وبه

  :بدین شرح است

عموم مسلمانان بالخصوص جامعه روحانیت را فوق العاده ...بازداشتخبر..."
تأسى به . آمد براى خودآقایان مزید عزت وشرف است متأثرکرد، گرچه این پیش

اولیاى خدا وائمه اطهار کرده ودرراه احقاق حق ودفاع از مصالح امت اسالمى 
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  ."اید توقیف وزندانى شده

هاى زیادى ازطرف مراجع تقلید وحوزه علمیه قم به   تلگرافات ونامه: قم*
مناسبت مرگ عالمه شلتوت به دانشگاه اسالمى االزهر واستاد شیخ محمدتقى 

. ارسال گردید که جواب آنهانیز واصل شدقمى دبیرکل دارالتقریب مخابره و
اتعطیل وپیرامون روز درس خود ر  العظمى شریعتمدارى بدین مناسبت یکاهللا  آیۀ

شایع است متن این . شخصیت و خدمات برجسته شیخ شلتوت سخن گفتند
  .سخنرانى چاپ و منتشر خواهد شد

امروز به مناسبت نیمه شعبان ازطرف حوزه علمیه قم جشن باشکوهى 
پیشواى "دراین جشن نسبت به زندانى بودن . درمسجد اعظم برقرارگردید

ز بسیار هایى به طر  درپایان اعالمیه. تنفر گردید شدیداً ابراز "عالیقدر شیعیان
جلب وتوقیف ! شهربانى قم سه نفراز طالب را به همین جرمجالب پخش شد 

  !است؟  نموده

العظمى میالنى نامه اعتراض آمیزى به سازمان   اهللا  اخیراً حضرت آیۀ: مشهد*
 خفقان اند، دراین نامه ماهیت هیئت حاکمه ایرن، تجاوزات، ملل متحد فرستاده

گذرد وباالخره به قید   روز این مملکت مى وسلب آزادى وآنچه که برمردم سیاه
  .است وبند ومحاکمه کشیدن رجال دین ودانش تشریح گردیده

  درود بخمینى، مرجع شیعیان، زندانى قهرمان
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  بعثت
  

  »سال اول«شماره سوم وچهارم 
  

  .قمرى  هجرى1383شنبه بیست وپنجم شوال  سه
  

  . هجرى شمسى1342ندماه مطابق بااسف
  
   شوال25ه مناسبت ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جوشد، حزب  خونهایى که مى
جماعت اسالمى، هیئت حاکمه جواب 

دهد، چند خبر، مکتب مبارزه، سازمان  مى
روحانیت پیام دانشجویان قم، هدف 
روحانیت، هیئت مفسدین، بازهم قانون 

  .شکنى، سقوط دولت، شهداى فیضیه
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  جوشد مىخونهایى که 

بیست وپنجم شوال سال گذشته یک پرده سیاه وخون آلود از جنایات دستگاه 
تماشاکنندگان بیش ازبیست هزار جمعیت . حکومت درمعرض نمایش گذارده شد

ومرکز این حادثه ... هاى مختلف درقم اجتماع کرده بودندبودند که ازشهرستان
اش در جوار مرقد  ودهاى که ساختمان قدیمى وفرس مدرسه فیضیه بود، مدرسه

باشد،  مطهر حضرت معصومه علیهاسالم شاهد سوابق طوالنى علمى آن مى
بوده وبسیارى از ) ص(اى که سالها مرکز تعلیم وتعلم فقه آل محمد مدرسه

سقف . اند علماى بزرگ  وفضالى دینى درآنجاپرورش یافته وازآن مرکز برخاسته
جز قرآن وحدیث وفقه وبحث ها درطول اعصار صدایى  ودر ودیوار وحجره
. رده وفضایش چیزى جز حق وفضیلت به خود ندیده استعلمى منعکس نک

هزارهانفراز طالب ازمردم ) ع(ودین روز وفات امام صادقآرى دراین کانون علم 
شهرستانها اجتماع کرده بودند وبه استماع فضایل امام بزرگوار خود مشغول 

  .بودند

رین پلیس مخفى وارتش وافراد گارد بالباس ناگهان دژخیمان حکومت، مأمو
مبدل واحیاناًرسمى به این مرکز على هجوم کردند وبا وحشیگرى ودرندگى به 

کنند، خونها  مأمورینى که ازخون دل مردم ارتزاق مى...پناه افتادند  میان طالب بى
هاى مدرسه را شکستند،   ریختند، دست وپاهاشکستند، کتابهاسوختند، دروپنجره

) ع(ل واثاثیه را غارت کردند، صدها نقطه مدرسه باخون شاگردان امام صادقاموا
معلوم نبود جنازه . رنگین شده بود ومدرسه به گورستان خاموشى تبدیل شد

شود وابدان کشتگان درکدام دره ودریاچه گم وگور   کشتگان درکجا دفن مى
ها اخراج کردند گردد؟ مجروحین را برخالف تمام اصول انسانیت از بیمارستان مى

رفت   ار مرگشان مىوبیماران را درحالى که قدرت حرکت نداشتند وهرآن انتظ
  .کردندبیرون 

زده حق   خفقان ووحشت عجیبى سایه انداخته بود وحتى داغدیدگان مصیبت
نداشتند مجلس تذکرى براى شهداى خود ترتیب دهند وبه یاد آنان قطره اشکى 
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  .بریزند

سط دستگاه به وجود آمد که خودرا حامى دین آرى تمام این جنایات تو
بازى وفریب خود را طرفدار  داند، دستگاهى که باحقه ومرتبط باعالم غیب مى

ن مملکت کند، حکومتى که باصرف میلیونها تومان از بودجه ای  ملت معرفى مى
هاى خود   تبلیغى داخل واحیاناً خارج را براى پوشاندن کثافتکارىدستگاههاى 
  .کند  ىاستخدام م

آرى همین دستگاه ریاکار ومتظاهر، جمعى دزد ودرنده ووحشى را که به 
ریزد  عنوان مأمورین پلیس وارتش دراختیار دارد به مراکز علم ودین مى

جوشد   کشد، این خونها مى را به خاک وخون مى) ع(یافتگان امام صادق وتربیت
هاى هیئت حاکمه هاى مردم از وحشیگری سینه. شود واین جنایات فراموش نمى

آنها که برروى . پذیر نیست  وجانفرسا مرحمبه تنگ آمده و داغ دلهاى عمیق
هاى علمى وبدنهاى قطعه قطعه واجساد کشتگان   وحوزهها   هاى مدرسه ویرانه

مادران خون جگر وپدران داغدیده  گناه وآه وناله  مردم مسلمان وطالب بى
.  حکومتشان بسى لرزان استهاى  خواهند حکومت کنند، بدانند که پایه مى

کشد وتاروپود وزر وزورهاى   هاى خشم وتنفر عمومى دیریازود زبانه مى  شعله
آرى آنان به دست خود گور سقوط ورسوایى خود را . سوزاند آنان را مى

  .سرازیر شونددره اند ودیرى نخواهد پائید که به این جهنم   کنده
  

  حزب جماعت اسالمى

 غیرقانونى اعالم گردید ومعلوم شد که سیاست "جماعت اسالمى پاکستان"
هاى اسالمى به طور یکنواخت درهمه سرزمینهاى اسالمى  غلط کوبیدن گروه

این سیاست غلط قبل از هرچیزى حاکى از عدم درک واقعیتهاى .شود  اجرأ مى
هاى اسالمى  ازمانها وگروهس. قرن ما از طرف سردمداران این حکومتهاست

ار تجدید زندگى دینى واحیاى انترناسیونالیسم اسالمى خواستدرجهان اسالم 
وهوادار سرسخت استقالل اقتصادى وسیاسى، برقرارى حکومت مردم برمردم، 
ملى ساختن منابع عمومى ثروت بوده ودراین راه به مبارزه سرسختانه وآشتى 

  .اند ناپذیرى برخاسته

روز بیشتر، باتمام زده براى دوام وبقاى چند  درمقابل اینها زمامداران غرب
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گیرند وهزار ویک  خود مى جانبى هم به  کوبند وتازه قیافه حق به قواآنها را مى
  .کنند تهمت وافترانثار رهبران مسلمان احزاب اسالمى مى

درنتیجه اجراى این سیاست غلط واستعمارپسندانه از اندونزى گرفته 
. اند قانونى اعالم شدهسازمانهاى اسالمى منحل وغیر... تاپاکستان وترکیه ومصرو

ولى باید پرسید که راه آینده ومکتب فکرى شمابراى نجات نسل جوان چیست؟ 
  دهید؟ آیابدین ترتیب آنها را دست بسته تحویل کمونیسم وامپریالیسم نمى

.*.*.  

که طبق تصریح اعالمیه دولتى پاکستان به سال "حزب جماعت اسالمى"
د آمده واز آن وقت تا امروز فعالیتهاى  سال پیش به وجو22 میالدى یعنى 1942

شود که باتأسیس دولت پاکستان سخت مخالفت   علنى داشته وامروز متهم مى
  !مىورزید

اندونزى پس ازنیم قرن مبارزه برضد » مشارکت اسالم «"ماشومى"حزب 
شود که بااستعمار رابطه دارد وباصدها هزار  استعمار هلند، امروز متهم مى

 پس از نیم قرن مبارزه "المسلمین اخوان". شود  بیده مىعضوى که داشت کو
بریتانیا وفرانسه درکشورهاى اسالمى عربى وپس از جهاد برضد استعمار 

فداکارانه درجنگ فلسطین واقدامات مثبت وملى درداخل مصر به اتهام همکارى 
چنین است وضع سازمانهاى اسالمى درعراق، . گردد  سرکوب مى! بااستعمار
وجرم آنها فقط آن است که بااستعمار به ... بنان، ترکیه،ایران وافغانستانسوریه، ل

ولى باید گفت که این سیاست، سیاست غلط . پردازند ناپذیر مى  مبارزه آشتى
نگذارند جمعیتهاى مترقى اسالمى به راه خود ادامه دهند ت اگر ایس وناجوانمردانه

ند، راه را براى احزاب ومکتب فکرى جهانى اسالمى را به آنان عرضه بدار
راه ترکستان . اند وسرانجام این راه هم بسیار روشن است ضدملى باز گذاشته

  !...شوروى
  

  هیئت حاکمه جواب دهد

اهللا قمى درتوقیف  العظمى آقاى خمینى و آیۀ تاکى باید حضرت آیۀ
  سربرند؟ى به غیرقانون

  .گردد  ده مىاى برصفحات تاریخ ننگین دولت افزو  گذرد صفحه  هروز که مى
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  چندخبر

 اجتماع کردند وبه "مدرسه حجتیه قم"روز عیدفطرهزارنفردر: خطبه عیدفطر
اهللا العظمى شریعتمدارى گوش دادند، در این خطبه تاریخى   خطبه تاریخى آیۀ

این خطبه . اع فعلى ماستحقایقى افشا ومسائلى مطرح شد که مورد نیاز اجتم
له یامردم مسلمان  نتظار داریم که معظمشده، به متن آن گوش فرادهید وا  ضبط

  .به چاپ مستقل آن اقدام کنند

.*.*.  

 مراسمى درمسجد اعظم "العظمى آقاى بروجردى اهللا  آیۀ"درسالروز رحلت 
قم برپا شد، دراین مراسم علیه دستگاه جبار شعارهایى داده شد وتراکتهایى به 

از طالب به وسیله نیه پخش گردید وپس از آن چند نفروسیله طالب علوم دی
ولى طالب قم ونجف خود را براى بزرگداشت . توقیف شدندشهربانى قم 

مبارزه برضد : اند تاهیئت حاکمه بداند که  سالروز مدرسه فیضیه آماده کرده
  .شکنى وحکومت سرنیزه ادامه دارد خودسریها وظلم وستم وقانون

  
  مکتب مبارزه

رمعاصرایران وعراق دیگاهللا العظمى آقاى خمینى مانند مراجع  آیۀ
برد وبراى   مردخداست، اواز نابسامانیهاى اجتماع منحط واستعمارزده ما رنج مى

خیزد وپشتیبانى همه ملت در راه حق گام  اصالح اساسى وتحول بنیادى به پا مى
دستگاه جبار با توقیف غیرقانونى او وبا اعمال زور . رود دارد وپیش مى برمى

تمامى به اعمال نگودین دیم در ویتنام جنوبى داشت، وفشار، که شباهت تام و
. هاى میهن مارا سرکوب کند تواند نهضت ملى واسالمى توده خیال کرد مى
 ومراجع "العظمى میالنى اهللا ظمى شریعتمدارى وآیۀاهللا الع  آیۀ"اماهمزمان او 

ه ناپذیر خود ادامه داده وهیئت حاکم مبارزه سرسختانه وآشتىدیگر قم ونجف به 
  .قانون شکن را رسوا ساختند

اکنون نیز مبارزه درشکل جدید خود ادامه دارد ومانبرد خود را تاپیروزى 
اساسى واجراى عدالت اجتماعى عمومى ادامه  نهایى ملت واحیاى قانون

دهیم، زیرا این راه راه خداست، راه اسالم وقرآن است، مکتبى است که  مى
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م برداشتند وسپس درعصر ادراین راه گاوپیشوایان دیگر م) ع(وعلى) ص(محمد
العظمى خمینى به راه آنها  اهللا  رأس آنهاحضرت آیۀما مراجع بزرگ تقلید ودر 

  .ادمه دادند

اند که تاسرحد پیروزى هدفهاى مقدس اسالمى   مکتبداران مابه ما آموخته
شدن بساط ظلم وستم باید به پیکار مقدس خود  وتانابودى استعمار وبرچیده

رغم تالشهاى مذبوحانه هیئت حاکمه که خواستارصلح   دهیم وماعلىادامه 
  .دهیم  است به رهبرى مراجع عالیقدر به راه خود ادامه مى!وآشتى

شکن وضداسالمى وعامل استعمار غربى که میهن  نونآشتى باهیئت حاکمه قا
مارا حتى براى مرغداران اسرائیل تیول ساخته است ومنابع سرشار ما را به غارت 

  .پذیر نیست  دهد هرگز امکان ىم

 برخالف همه انتظارها وآرزوهاى "مبارزه نو"مراجع تقلید رهبران بزرگ 
: گویند اند مى دستگاه، حاضر به سازش نیستند همان حرفى را ک روز اول گفته

باید قانون اساسى اجرأ شود، عدالت عمومى گردد، دست دزدها ازمراکز حساس 
 که باشند ازمیهن ما بیرون روند، مجلس شکل ورنگىکوتاه شود، بیگانگان به هر

گردد، احترام مذهب طبق قانون حفظ شود، عاملین کشتار مدرسه قالبى منحل 
خرداد مجازات گردند، به ملت آزادى داده شود تادرسرنوشت 15فیضیه، کشتار

  .وچنین است راه ما وچنین است هدف نهایى ما... خود دخالت کنند
  

  سازمان روحانیت

االول وچهارشنبه  ادى جم20هاى   اهللا العظمى شریعتمدارى درسخنرانى یۀآ
لزوم اصالح ": خود به یک نکته اساسى وحیاتى اشاره فرمودند83شعبان  22

  ."وتصفیه حوزه علمیه قم

الشأن به نحؤى از این نابسامانى  دانیم که ایشان وسایر زعماى عظیم البته مامى
در رنجند وباآن دید وسیع و نظر بلندى که به آور  نظمى زیان  جانبه وبى  همه

تشکیالتى  مقتضاى تعالیم اسالم وتوجه به اوضاع وتحوالت جهان دارند، این بى
 عمیق دانند ومعتقدند هرچه زودتر باید تحولى  سروسامانى را محکوم مى  وبى

دار ایجاد گردد واین مرکز بزرگ علمى واسالمى که باسرنوشت دنیاى  وریشه
  .گى دارد ازخطر سقوط نجات یابدشیعه بست
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اهللا حائرى مؤسس حوزه، این  اماتاآنجا که مااطالع داریم از زمان مرحوم آیۀ
مسئله حیاتى مورد بحث وگفتوگو بوده وازقالب لفظ وسخن قدمى فراتر نگذارده 

  .است

خواهیم تاوقت  اکنون ماصمیمانه ازمراجع بزرگ وزعماى عالیقدر حوزه مى
رغم موانعى که اغلب آنها خیالى  ىرحله لفظ تجاوز کرده، علنگذشته است از م

است، باشهامت هرچه بیشتر عمال دست به کاراصالحات شوند، اصالحاتى وسیع 
هاى تخصصى، تجدید لباس،  هاى تحصیلى، تبلیغى، رشته  دار درزمینه  ودامنه

ى امتحان ورودى، رسیدگى کامل به وضع طالب، تحدید غیبتها، تعیین وقت منظم
براى شروع وتعطیل درسها، بناى ساختمانهاى مجهزى به منظور تدریس، تغییر 
کتابهاى درسى، رسیدگى به وضع اخالقى محصلین، تراکم بودجه دریک جا، 

ب ومتناسب، طرد اشخاص ناالیق وگاهى مخرب توزیع شهریه به وضع مطلو
  ...وصدها مسئله دیگرومفسد، 

ک تجزیه وتحلیل کامل ونشان دادن هاى بعد بای مابه یارى خدا درشماره
راههاى مثبت وعملى پیرامون هریک از این مسائل بحث خواهیم کرد ومطمئنیم 
که اگر آقایان به پیشنهادات ماصادقانه توجه نموده وشجاعانه وارد عمل شوند 

  .توده طالب وکلیه مسلمانان بیدار وروشنفکر طرفدار وپشتیبان آنها خواهند شد
  

  ن قمپیام دانشجویا

اى از طرف انجمنهاى اسالمى دانشجویان ایرانى دراروپا  دراوایل ژانویه کنگره
العظمام میالنى،  اهللا  تشکیل گردید وپیامى از طرف آیات"هایدپارک لندن"در 

نجفى، شریعتمدارى ودانشجویان حوزه علیمه قم به آن ارسال گردید واینک متن 
  :شود اده عموم دراینجا چاپ مىپیام دانشجویان حوزه علمیه قم براى استف

  بنام خدا"

بسیار خوشوقتیم که کنگره ساالنه ! رفقا، برادران، همکاران عزیز وارجمند
دهید این اقدام شما به ماامید  انجمنهاى اسالمى دانشجویان را درلندن تشکیل مى

به امور میهن اسالمى ما درآینده  بخشد، امید به آن که اداره اى مى نو والهام تازه
دست فرزندان برومند وفداکارى وباایمانى مثل شما خواهد بود والهام به این که 

اى که دستگاه هیئت حاکمه بردانشجویان حوزه علمیه   جانبه  رغم  فشار همه على
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انشجویان دانشگاههاى ایران وانجمنهاى اسالمى د» دانشگاه اسالمى ایران«قم 
گیرد ونشان   ازایران اوج مىنهضت نجات بخش ملى اسالمى مادرخارجدارد، 

بینى زنده وخدایى  دهد که باید در راه اشاعه طرز فکر جهانى اسالم وجهان مى
خود بیش از پیش بکوشیم ومأیوس نگردیم ونبرد فکرى وعقیدتى خودرا وسیعتر 

  .گیرتر نمائیم وپى

ملت مسلمان ایران به رهبرى : که مابسیار خوشوقتیم به اطالع شمابرسانیم
 بزرگ ومراجع تقلید ازیکسال پیش به این طرف به مبارزه وسیع علماى
زده وباتمام قوا در راه پیشبرد هدفهاى ملى واسالمى مردم  دستدارى   ودامنه

  .کنند کوشند ومبارزه مى زجر کشیده واستعمارشده مامى

البته دانشجویان حوزه علمیه قم همانند دانشجویان دانشگاههاى ایران دراین 
دس وآشتى ناپذیر سهم مؤثروبه سزایى دارند ودراین راه گروهى ازآنان مبارزه مق

درحمله ناجوانمردانه کماندوها ومأمورین دولتى به مدرسه فیضیه کشته شدند، 
ها   سربازخانهوگروهى ازآنان مانند رفقاى دانشگاهى به جرم مبارزه وحقگویى به

برند وهمه روزه هم  کشیده شدند، وگروه دیگرى درزندانهاى دولتى به سر مى
درمعرض تهدید وحمله وهجوم ایادى وعمال دستگاه هیئت حاکمه قرار گرفته 

  .گیرند مى

  ! برادران-رفقا

اى ازآنها را درپیامهاى  مطالب گفتنى وحقایق افشانشده بسیاراست وگوشه
  :کنیم اى اشاره مى اید ومانیز به صورت کلى به مسئله مراجع عالیقدر دیده

ساله اخیر   ونین یک شیعه وعلماى بزرگ ایران ازمبارزات خهدف روحانیت
رغم همه تهمتها وافتراها وافسانه بافیهاى دستگاه حاکمه ایران، براى  على

هدف بزرگان ورهبران ما پیروزى خواستهاى مشروع . منظورهاى ارتجاعى نیست
قى روحانیت به پیروى از تعلمیات متر. وقانونى ملت محروم و ستمدیده ما است

تواند هدف ارتجاعى داشته ویامخالف اصالحات  وارجدار اسالم هرگز نمى
باشد، بلکه روحانیت به حکم خواست قرآن واصول اسالم خواستار برقرارى 

دست آوردن آزادیهاى  ساسى وبهعدل وداد، مساوات وبرابرى، اجراى قانون ا
  .واجتماعى واستقالل سیاسى واقتصادى استفردى 

هاى ارتجاعى واستعمارطلب   ات خارجى وابسته به گروهمتأسفانه مطبوع
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غرب باالهام ازمنابع دولتى وضدملى، قیام علما ونهضت ملت را ارتجاعى قلمداد 
ولى شمابه مردم آزاده دنیا برسانید که علما ومراجع شیعه هدفى . اند کرده

جزهدفهاى قانونى وانسانى ندارند وخواهان استقرار حکومت مردم برمردم 
المى ورهبران دینى باقانون علماى اس. عمیم عدالت اجتماعى واقتصادى هستندوت

هاى غیرقانونى واجحاف وتعدى مخالف  نامه شکنیهاى هیئت حاکمه وتصویب
خواهد مردم درسرنوشت خود دخالت کنند، انتخابات آزاد  روحانیت مى. است

ى واجتماعى شود، مشروطیت مفهوم واقعى خود را به دست آورد، آزادیهاى فرد
تأمین گردد، اصالحات ازمرحله حرف ومصاحبه بگذرد وبه مقام عمل وتحقق 
برسد، دهقانان، زحمتکشان وکارگران ایرانى به طور مشروع صاحب ملک وزمین 

دالها وعمال امپریالیزم ازمنابع قدرت دست مالکان بزرگ وفئو. واختیار گردند
زمنابع طبیعى وثروتهاى خدادادى وثروت عمومى کوتاه گردد وایران بااستفاده ا

  .یک کشور نمونه، آزاد ومستقل باشد» رود  که اکنون به غارت مى«

روحانیت براى همین هدف مقدس قیام کرده وبراى هیمن منظور کشته داده 
است وبراى همین مقصد انتخابات را تحریم کرده ومجلس فعلى ومصوبات آن را 

دانیم که   البته مامى. نموده استغیر قانونى وغیر مشروع اعالم ومعرفى 
خواهیم دردنیاى آزاد   طور که خود مى  دس خود را آنایم هدفهاى مق نتوانسته

کنید که باوجود خفقان   دانشجویان عزیز منعکس سازیم وتصدیق مىودرمیان 
. توان کارى انجام داد ها، بیش از این نمى وسرنیزه وسانسور مطبوعات وروزنامه

شود که هدف   هاى مراجع تقلید روشن مى  ها واعالمیه یانیهولى بامراجعه به ب
نهایى واساسى روحانیت ازاین مبارزه انجام اصالحات عمیق اجتماعى وبرقرارى 

  ....یک حکومت ملى وقانونى درچهار چوب قانون اساسى است

دهد که   که امکانات وشرایط نامساعد فعلى به ما اجازه نمىمتأسفیم 
 شمابفرستیم، ولى امیدواریم که درآینده بتوانیم باآشنایى به کنگرهاى   نماینده

وهمفکرى وهمکارى بیشتر وبهتر همه باهم درراه نشر طرز فکر جهانى اسالم 
واشاعه هدفهاى مقدس ملت ایران وانجام رسالت تاریخى اسالم ورهایى همه 

  .هاى زجردیده ومحروم آسیا وآفریقا بالخصوص ملل مسلمان گام برداریم توده

خجسته .  را بپذیرید وبه همه اعضاى کنگره برسانیددرود گرم و صمیمانه ما
  .نخستین کنگره ساالنه انجمنهاى اسالمى دانشجویان اروپاباد 
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  ."سالم برمردان خدا، برخمینى بزرگ، برهمه زندانیان ایران

  "دانشجویان حوزه علمیه قم"
  

  هدف روحانیت

  :ویسندن اهللا العظمى شریعتمدارى مى  حضرت آیۀ

مادرهدفهاى دینى، درهرفرصتى که ممکن شود خوددارى نخواهیم کرد "
اگرچه دستگاههاى تبلیغاتى هنوز .وازتمام امکانات موجود استفاده خواهد شد

کنند که به مبارزات اصولى وعمیق جامعه روحانیت درراه حفظ   بیهوده تالش مى
 بااصالحات را مقدسات اسالم واحیاى قانون اساسى رنگ ارتجاع ومخالفت

بدهند، ولى بحمداهللا این تالشها بجایى نرسیده، وافراد چه درداخل وچه درخارج 
دانند که روحانیت هدفى جز حفظ   هدف مقدس شده ومىمملکت متوجه این 

احکام اسالم واحیاى اصول آزادى وجلوگیرى ازهرگونه تجاوز به حقوق مردم 
  ."ندبینى شده ندار ایران که درقانون اساسى پیش

  :نویسند العظمى آقاى میالنى مى  اهللا  حضرت آیۀ

مردم مسلمان وظیفه دارند درراه رفع این اختناق ومطالبه یک حکومت "
مشروع وقانونى کوشیده واجازه ندهندبیش ازاین به حریم مقدس اسالم وحقوق 

  .ملت مسلمان تجاوز شود

مى ورهاندن دادن به مقاصد عالیه اسال تحمل هرنوع حبس ورنج براى تحقق
مجتمع اسالمى ازظلم وفساد، مورد توجه خاص صاحب شریعت بوده وروزى به 

  ."ها خواهند برد ثمر خواهد رسید وملت مسلمان درسایه آن استفاده

هاى مراجع تقلید وعلماى  هاى دیگر قسمتهاى دیگرى از بیانیه  درشماره
نقل ودرج باشد،  دهنده هدف روحانیت مى بزرگ ایران وعراق را که نشان

  .خواهیم نمود

  هیئت مفسدین

ورق پاره جدیدى از طرف عامل کثیف وشناخته شده دستگاه جبار علیه یکى 
پاره که تحت عنوان مصلحین  این ورقه. از مراجع بزرگ تقلید از نو منتشر شد

الحالى در قم   شود، به وسیله عنصر خائن ومعلوم حوزه علمیه قم منتشر مى
ط دستگاه چاپ و بهوسیله مأمورین آن در شهرستانها و توس«. شود  نوشته مى
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همین عنصر نفرت انگیز پس از توقیف غیرقانونى . »گردد  پخش مى
ترین  العظمى آقاى خمینى مدظله به وسیله هیئت حاکمه، ناجوانمردانه اهللا آیۀ

  .اى علیه این مرد بزرگ منتشرکرد  پاره  گوییها را درورق ترین زشت وبیشرمانه

عرضه که درحوزه علمیه   نقاب از چهره ننگین این فرد خائن وبىمادرآینده
داریم  قم ودرمیان مردم مسلمان ایران مانند اربابانش آبرو وحیثیتى ندارد برمى

وماهیت واقعى وپست وپلید اورا همراه اعمال دوران مرحوم پدر بزرگوارش 
ر اطرافى کنیم  وهشت نف  وسوابق زندگى درقم وتهران وشمیرانش را افشأ مى

نمائیم تاهمه مردم مسلمان این عامل   همه مأمور مخفى هستند، معرفى مىاورا که 
خوار را بهتر بشناسند وقیافه منحوس وبدون ماسک اورا  کثیف ونوکر جیره

  .ببینند

کنند که دستگاه جبار همیشه ازآنان  اصوال این قبیل افراد خائن خیال مى
نگ  آنان را اداره خواهد نمود درصورتى که پشتیبانى خواهد کرد وزندگى سرتاپان

دهد که دستگاهها وطبقه حاکمه همیشه  حتى تاریخ معاصر نیز به ما نشان مى
هاى ارتجاعى استعمار سیاه آنان   راده وازاین مهرهپس از استفاده ازاین آلتهاى بالا

خ ولى این احمقهاى کوردل نه ازتاری. اندازد هاى زنان بدور مى کهنهرا مانند 
  !خبرى دارند ونه از واقعیتهاى زندگى ونه از فرداى تاریک خود

دنیا وسیرزمان وجبرتاریخ درآینده نزدیک به آنها واربابان آنها خواهد فهماند 
که سرانجام به رسوایى تمام سقوط کرده وازجامعه مسلمانان براى ابد طرد 

ره سیاه آنان خواهند شد وداغ ننگ ونفرت وانزجار عمومى درصفحه تاریخ برچه
  .براى همیشه نقش خواهد بست

  
  شکنى باز هم قانون

شکن ایران باکشاندان طالب حوزه علمیه مشهد به سربازخانه  حکومت قانون
نص صریح قانون مملکت محصلین . یکبار دیگر خود را مفتضح ورسوا نمود

علوم دینى را از خدمت سربازى نظام معاف داشته وحدود بیست سال است که 
که اکنون عامل این بق همین قانون رفتار شده وهمین ادارات نظاموظیفه برط

  .کردند  بامهر وامضاى رسمى برگه معافیت براى طالب صادر مىجنایت هستند 

دانند که این عمل زشت هیئت حاکمه براى چیست وچرا چنین   همه مى
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 این بدبختها خیال. دارند ظلمى را نسبت به این طبقه شریف مملکت روامى
اند که باایجاد ناراحتى وگرفتن چند نفر طلبه جامعه روحانیت دست از  کرده

شود که  دانند که این خالفکاریها خود باعث مى دارد ونمى مبارزات خود برمى
را بهتر بشناسند ونتیجتاً درمبارزات روحانیت وملت، زمامداران فاسد وناالیق 

محیط مدرسه وخانه ) عج(براى سربازان امام زمان. تر شوند  خود جدى
وسربازخانه تفاوتى ندارد زیرا آنها مثل نورچشمیهاى رؤسا وزمامداران مملکت 

اند که میحط سربازخانه براى آنان  سرنبرده باناز واسراف واتراف وباپول ملت به
ها  اگر روحانیت و طالب مظلومى که به ناحق به سربازخانه. غیرقابل تحمل باشد

بینند مردمى   کنند براى این است که مى  اظهار تأثر مىاند، ازاین عمل  جلب شده
اند وقوانین مملکت را  دست گرفته بهلکت را شخصیت زمام امورمم  فاسد وبى

  .شوند  اند وبدون پروا وشرم علناً مرتکب خالف قانون مى بازیچه قرار داده

زقم اند ومحصلینى که سابقاً ا در میان طالبى که اخیراً ازشهر مشهد اعزام شده
و اصفهان وتبریز ورضائیه وسبزوار ویزد ازکالسهاى درس به پادگانهاى نظامى 

اى  اند افرادى وجود دارند که داراى زن وچند فرزند هستند وعده منتقل گردیده
عى بعضى برگه دیپلم یاکارت دانشجویى دانشگاه تهران را دردست دارند، جم

اى سن آنها بیش ازسى سال  دهبرند، ع درخدمت نظام به سرمىبرادرانشان فعال 
ویاکمتر از هیجده سال است، جمعى متکفل مخارج پدر یامادر یابرادر وخواهر 
ویاهرسه هستند چندنفرى دراثر کسالت، مرض وضعف ازخدمت معافند 

  .توانند از خدمت معاف شوند  اى هم از چند جهت مى وعده

کنند    مىعجب این است که هریک از اینها به مقامات مربوطه شکایت
گوید  شود، دادگاه مربوطه باصراحت مى وپرونده بامدارک الزمه آماده رأى مى

راستى اگر این طبقه از خدم نظام . نداریم که رأى معافى صادر نماییمماجرأت 
اند چرا مدت بیست سال هیئت حاکمه ایران بدون جهت وبرخالف   معاف نبوده

 عمل بیست سال گذشته صحیح قانون به آنها برگه معافیت داده است؟ واگر
شود؟ واى برمملکتى که  است چرا اکنون مرتکب چنین عمل غلطى مى بوده

اراده دستور  بسته وبى دادگاه وپزشک واداره پلیس وکارمند وکارگر آن چشم
  .کنند خالف قانونى را بدون چون وچرا اجرا مى

 اگر روزى دراین مملکت قانون قدرتى به دست آورد وحکومتى حامى
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این جنایت به دیوان کشور کشیده  ومجرى قانون به وجود آمد مسببین وعاملین
شوند وبه مجازات وخیانت به ملت وبه قانون خواهند رسید وراستى براى  مى

مردم خیلى گران است کسانى که باید خود حافظ وحامى قانون باشند، تااین 
  .دریده باشندپروا و اندازه درشکستن مرز قانون وتجاوز به حریم آن بى

  :درحاشیه

اهللا  آیۀ"رین دولتى وسپس توقیف کشته شدن دانشجویان دینى به دست مأمو
  . مدظله داغ ننگینى برپیشانى سیاه عمال استعمار سیاه است"العظمى خمینى

.*.*.  

 هنوز به پاى میز محاکمه "مدرسه فیضیه"عاملین کشتار وغارت وویرانى 
وچنین است برگشت ...ع عدالت درایراناست وض  چنین.... اند کشیده نشده

  ....دوران بربریت ووحشیت درقرن بیستم

.*.*.  

گلوله بستند، آنهایى که   کسانى که طالب قم را کشتند، کسانى که مردم را به
لباس وکتاب دانشجویان دینى را سوزانیدند، آنهایى که مدرسه فیضیه راغارت 

  .کردند، باید درپیشگاه عدالت محاکمه شوند

..*.*  

پیشواى شیعیان وروز ویرانى دانشگاه ) ع(وز شهادت امام صادق شوال ر25
خاطره این روز را . شیعه درقم وکشتار وحشیانه دانشجویان حوزه علمیه است

  .باید بزرگ داریم

.*.*.  

وکشتار شاگردان ) ع(تادنیا دنیاست وتاتاریخ وجود دارد شهادت امام صادق 
رین دولت به اصطالح مسلمان ایران به موازات وى درقرن بیستم وبه دست مأمو

  .همدیگر یادآورى خواهدشد
  

  سقوط دولت

ناپذیر علماى مجاهد ومردم  شکن عَلَم درسایه مبارزات آشتى دولت قانون
ودرصفحات تاریک حیات خود چیزى . مسلمان ایران سرانجام سقوط کرد
  .نگذاشتشکنى ازخود به یادگار  جزبدنامى، رسوایى، آدمکشى، قانون
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 درباره مادرآینده درباره بیالن اعمال حکومت علم شرحى نوشته ونظر خود را
  .دولت جدید اعالم خواهیم داشت

  
  شهداى فیضیه

السالم بود، براى بزرگداشت سالروز شهادت آن  روزشهادت امام صادق علیه
پیشواى بزرگ وبراى ابراز نفرت وانزجار مدام تاریخ وبشریت ازدستگاه ظلم 

عباس، مجلس باعظمتى باحضورمتجاوز از بیست هزار نفردرمدرسه  م بنىوست
  .فیضیه تشکیل یافته بود

کردند   عباس را تقبیح ومحکوم مى سخنرانان مجلس ظلم وستم بنى
وشعارهاى ضداسالمى کماندوها ومأمورین دولتى درمیان امواج صلوات، شعار 

  .گشت  جاویدان اسالمى خاموش مى

ولى نخست . اى پایان یافت مأمورین بدون حادثهرغم کوشش  مجلس على
حلمه ... وبعد حمله چتربازها شروع شد! یک سکوت وسپس یک دستور نظامى

ناگهانى به افرادى که آماده دفاع نبودند وبه طالبى که این جنایت را باور نکردنى 
  .دانستند کارخود را کرد مى

 ساعت مدرسه  نفرکماندو وچترباز به همراهى پلیس درعرض یک1200
گویى که لشکر مغول وارتش آلمان هیتلرى .اى تبدیل ساختند فیضیه را به ویرانه

  .است به خاک دشمن حمله کرده

سراسر آن ویرانه را خون طالب وشهیدان رنگین ساخته بود وناله مجروحین 
ها  دهها کشته، صدها زخمى، عمامه. کرد بندها اثرى نمى در دل سنگ قداره

. ه، محصول این حمله وحشیانه که در تاریخ سابقه نداشت بودوکتابها سوخت
  ....را شبانه مدفون نمودندوجنازه شهدا 

فیضیه ویران داغ ننگى برچهره سیاه عمال استعمار سیاه بود تاآن که آن را به 
  ."اماخاطره آن فراموش نشده نیست"... صورت ظاهر تعمیر کردند

داریم وهمه ساله این روز    بزرگ مىهمه باهم خاطره شهادت عزیزان خود را
  .نماییم را روز عزاى دوخاطره جانگداز ملى وعمومى اعالم مى

  .درود به سربازان گمنام که درفیضیه شربت شهادت نوشیدند

  .به شهداى عزیزى که قبر آنان نیز ناشناخته ماندسالم 



٦٧ تبعث

  .نفرت وانزجار برعمال استعمار سیاه

  .مسلمانننگ ابدى برقاتلین طالب ومردم 

.*.*.  

  درود به قمى، فقیه مجاهد

  سالم به علماء بزرگ تبریز



٦٨ تبعث
  

  بعثت
  

  »سال اول«شماره پنجم
  

  . هجرى قمرى1383شنبه بیستم ذیقعده 
  

  .15/1/1343مطابق با
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دادگاه تجدیدنظر، دولت جدید، عیدما،
جواب یک نامه، سازمان روحانیت، عوامل 

لروز بزرگداشت سا: شکت، رپرتاژى از
حمله به دانشگاه اسالمى قم درزیر برق 

ها، کابینه سیاه، تاریخ  سرنیزه
  .شود، اخبار، کشتار وحشیانه تکرارمى

  
  
  
  
  

  !دیددولت ج

هایى که داده بود دروغ   سرانجام سقوط کرد وهمه وعده"خان علم اسداهللا"
م او درمقابل ملت وتاریخ روسیاه شد وبراى ابد جزافراد بدنا. از آب درآمد

  ....قرارگرفت



٦٩ تبعث

خود ! کننده انقالب پس از آن آقاى منصور کابینه به اصطالح حزبى و تکمیل
  .را تشکیل داد

آقاى منصور برخالف علم الاقل سخنرانى بلداست وباآب وتاب فراوان درباره 
  .کند هاى جدید وبرنامه حزب ایران نوین صحبت مى  نقشه

م، آینده این حزب نیز بهتر از ای بینى کرده ولى ماچنانکه درشماره دوم پیش
 نخواهد بود وبرنامه اصالحاتى این دولت "ملیون" و"مردم "دو حزب مرده 

مااصوال معتقدیم که . هاى دولتهاى قبلى نخواهد داشت سرانجامى بهتراز برنامه
 بنیادى وتحوالت اساسى درجامعه ماهرگز امکان ندارد که - اصالحات اجتماعى

اریکاتورهایى به نام دولت ونخستوزیر جدید انجام به دست طبقه حاکمه و ک
  .یابد

درهیچ کجاى دنیا سابقه ندارد کسانى که خود عامل فساد وپرچمدار ظلم 
تشکیالتى که . وستم هستند، بتوانند منشا اصالحاتى بشوند یابافساد مبارزه کنند

ى که وکسان. خمیرمایه فساد را در خود ذخیره دارد، همیشه فسادپرور خواهدبود
خود بنیانگذار مثال رژیم ارباب ورعیتى هستند ودهها سال خو دهقانان ایرانى 

  !توانند اصالحات ارضى بکنند؟ اند، چگونه مى رامکیده

ى وهرگامى به دار، هرگونه اصالح اجتماعى بنیاد هرگونه تحول عمیق وریشه
م نفع توده مردم فقط به فقط درسایه اسالم واجراى عدالت اجتماعى اسال

  .پذیراست وبس وبرقرارى یک حکومت قانونى امکان

نه دولت جدید ونه دولتهاى غیرملى بعدى از این : آینده ثابت خواهد کرد
قماش، هرگز نخواهند توانست مشکالت اجتماعى ملت ومیهن ما را برطرف 

  .سازند، ولو آنکه خیلى هم پرمدعا باشند
  

  عیدما؟

  !درشد نوروز آمد ورفت، سیزده نیز به

ولى امسال هم مانند سال پیش بهار طراوت وزیبایى همیشگى خود را نداشت 
هاى نو و سبزى چمنزارها نتوانست با دلمردگى و اختناق موجود  و شکوفه

  .هماهنگ باشد

سال نو با شهادت عزیزان واسارت بزرگان وزندانى بودن مرجع شیعیان هرگز 



٧٠ تبعث

  .تواند عید نامیده شود نمى

  :ن نیز سرانجام عیدى خواهد گرفتولى مرد مسلمان ایرا

عید برافکندن بساط ظلم وفساد، سرنگونى قدرتهاى موهوم استعمار واستثمار، 
عیدآزادى ورهایى ملت ازبندهاى اسارت استعمار سیاه وعمال صهیونیسم 

المللى، عید حاکمیت ملت درزیر پرچم اسالم، عید فکروعقیده، عید عدالت  بین
  ....ه یک حکومت ملى واسالمىاجتماعى واقتصادى در سای

الیس الصبح بقریب؟ ....انهم یرونه بعیدا ونراه قریبا"چنان عیدى دورنیست  آن
  ."اهللا العظیم صدق
  

  !دادگاه تجدیدنظر

طالقانى   اهللا دادگاه تجدیدنظر نظامى براى بررسى پرونده ساخته شده علیه آیۀ
 باایمانشان درپادگان وآقایان مهندس بازرگان ودکتر سحابى ویاران وهمرزمان

  .آباد شروع به کارکرد عشرت

هاى فرمایشى صداى ملت  خواهد با تشکیل محاکمه هیئت حاکه مى
شدن   وبرچیدهوروحانیت را خاموش سازد، غافل از آن که مبارزه تاپیروزى نهایى

  .وفساد ادامه خواهد داشتبساط ظلم 

اره کسانى که اکنون طبقه حاکمه ایران بداند که ملت ماقضاوت خود را درب
مردم . است کرده شوند، ازمدتها پیش  درچهاردیوارى دادگاه نظامى محاکمه مى

اند به خوبى   مسلمان ایران هم آنها و هم کسانى که آنها را به بند کشیده
  .اند اند و رأى خود را نیز درباره هردوطرف صادرکرده  شناخته

 معاصر ایران براى ابد اى درتاریخ این رأى قاطع ملت با خطوط برجسته"
  ."ضبط خواهد شد

  
  جواب یک نامه

اى از تهران رسید ودرآن از این که  پس از انتشار شماره سوم وچهارم، نامه
ماضمن انتقاد از انحالل جمعیتهاى اسالمى درجهان اسالم ازمصرواندونزى نیز نام 

  .بود  ایم انتقاد شده برده

دهیم که مراد ما درآن مقاله  ضیح مىامضأ، تو ماضمن تشکراز نویسنده نامه بى



٧١ تبعث

انتقاد یابحث درباره وضع داخلى فعلى یا چگونگى پیشرفت مصر واندونزى که 
به قول نویسنده محترم هردو درقبال امپریالیسم غیر متعهد هستند وسیاست 

دانیم که اندونزى ومصر از نقطه نظر  ما خود نیز نیک مى. مستقلى دارند، نبود
طرف بوده ووابسته به پیمانهاى تجاوزکارانه غربى وشرقى  سیاست خارجى بى

دانیم که مصر هواپیما ساخته، موشک به فضا فرستاده، کانال سوئز   وبازمى! نیستند
ى مردانه جنگیده واخیراً را ملى کرده ودرقبال تجاوز سه جانبه امپریالیسم غرب

نیز پیشرفتهایى دانیم که اندونزى   ومى. است  خود را نیز ملى کردهمنابع نفت 
 برنئى "هاى گوناگون دارد وعلیه نقشه خائنانه امپریالیزم انگلیس در درزمینه
  .جنگد  وفدراسیون قالبى مالیزیا مى"شمالى

دانیم که درهر دو کشور فعالیتهاى گروههاى  وبازمانند نویسنده محترم مى
 انحالل کوچک وگوناگون اسالمى ادامه دارد، ولى انتقاد ما فقط وفقط درمورد

 ماشومىـ بود که هردو جمعیت اخوان المسلمین وحزب مشارکت اسالم ـ
از نیرومندترین وضداستعمارترین جمعیتهاى اسالمى درآسیا وآفریقا جمعیت 

تواند از نظر  پیشرفتها وهدفهاى ضداستعمارى این دو کشور هرگز نمى. بودند
ومبارزترین جمعیتهاى ترین   طرزفکر اصولى ما مجوز آن باشد که ماانحالل قوى

  .اسالمى این دو کشور را ندیده بگیریم ویا فراموش کنیم

البته از کار نیک باید تقدیر کرد واز عمل بد باید انتقاد نمود، ولى حب 
گوید که  مکتب مابه ما مى. باز داردوبغضهاى خاصى نباید مارا از بیان حقایق 

هار کنیم وماباتوجه به این نکته اظ خودمان باشد باید بالصراحهحق را ولو برضرر 
اى نامیدیم وگرنه همه  بود که انحالل جمعیتهاى اسالمى را کار غیرعاقالنه

دانند که کشورهاى وابسته به استعمار سیاه غربى واستعمار سرخ شرقى هرگز  مى
  .توانند باشند قابل مقایسه باکشورهاى آزاد ومستقل نیستند ونمى

  .امضأ کافى باشد  تصر براى نویسنده نامه بىامیدواریم که این توضیح مخ
  

  سازمان روحانیت

  !تحدیدلباس

تشکیالتى ونابسامانى حوزه را شرح دادیم   درشماره گذشته اجمالى از بى
وگفتیم این مطلب را ادامه داده وپیرامون هریک از نواقص تشکیالت روحانیت 



٧٢ تبعث

روحانیت واساس کم به ریشه  اى است که دارد کم  که هرکدام به منزله تیشه«
دهد، تاآنجا که صفحات این نشریه واوضاع واحوال اجازه » زند  دیانت لطمه مى

  .بحث کنیم

هاى علمیه ومسلمانان بیدار  اکنون توجه مراجع عالیقدر وزعماى بزرگ حوزه
  :کنیم را به مطالب زیر جلب مى

رویه هرچند هم که افرادى صالح وخوش  یک نظام پوسیده وبى. تحدید لباس
اولین قدمى که روحانیت براى حفظ حریم . فکر درآن باشند قابل بقا ودوام نیست
خود راه ندهد عبارت  گونه تردید وضعف به دیانت باید بردارد ودراین کار هیچ

ادى الیق است از محدود کردن لباس مقدس روحانیت واختصاص دادن آن به افر
  ....روحانىوواقعاً 

سواد،   اى گدا، شیادبى دانند که عده  همه مى.عمامه به سرهاى ناالیق ومضر
یعنى عمامه به "المذهب وباالخره مأمور سازمان امنیت درلباس روحانیت هستند

 شاید درمیان خوانندگان کمتر کسى باشد که به "اند  سر دارند  وقباى بلند پوشیده
اند، برخورد  سر، که لباس روحانیت را هم دزدیده این قبیل دزدان عمامه به

  .نکرده باشد

شناسد که   نویسنده اکنون مشغول نوشتن این سطور است افراد زیادى را مى
ام افرادى درلباس روحانیت  من بسیاردیده. کنند  لباس روحانیت سؤاستفاده مىاز 

من افراد زیادى را . کردند در خیابانها وبازارها واحیاناً باالى منابر گدایى مى
روند واسالم عزیز  قت علمى واخالقى منبرمىگونه لیا شناسم که بدون هیچ مى

  .کنند ها و خرافات به مردم بیچاره معرفى مى را باپیرایه

 که علیه بزرگان اسالم به "!هیئت به اصطالح مصلحین"همین فرد خائن 
یاهى به سردارد وهمه افراد حوزه کند، پارچه س دستور دستگاه اعالمیه منتشر مى

جا  اى از همه  وباالخره امروز عده. شناسند ا مىکوچک وبزرگ او وایادیش راز 
واخورده  وناالیق که متأسفانه تعداد آنها هم کم نیست، ملبس به لباس روحانیت 

دین ویاهردو، درهرصورت خطرشان براى اسالم   سواداند ویابى  اینها یابى. هستند
  .ومسلمین وروحانیت قابل تردید نیست

شوند وبگویند این مطلب را نباید علناً بافان پیدا دراینجا ممکن است منفى
  .ها را باال زد  گفت وپرده



٧٣ تبعث

فکر الزم است گفته شود که همین  باف وکوته  درجواب این عده منفى
اگر از همان روزهاى اول . ها نگفتنها بود که ما را به این روز سیاه نشاند مجامله

 را کنار "نظمى نظم دربى"مابه وضع خود رسیده بودیم ومنطق غیر عاقالنه 
گذاشته ومانند همه جمعیتهاى عاقل دنیا حدومرزى براى خود قائل شده وطبق 

توانست براى کوبیدن  نظم وتشکیالت کارکرده بودیم، امروز هیئت حاکمه نمى
یست که مااین امروز روزى ن! هاى قالبى استفاده کند  اهللا دین وملت ازآیۀ

امروز مردم . بافى از آنها بگذریم  فىرانادیده گرفته وبامجامله ومنواقعیتهاى تلخ 
نما را از نظر آنها دور   هاى روحانى  توان این رجاله اند ودیگر نمى  روشن شده
  .نگاه داشت

توان سرمردم   نمى"نظمى نظم دربى"امروز دیگرباعنوان کردن مسئله فرسوده 
  .د کردپرده درمیان گذارد ونواقص را گوشز شیره مالید، بنابراین باید حقایق را بى

گوییم یکى از نواقص روحانیت همین عدم تحدید لباس است   حاالمامى
العظام خمینى،  اهللا حضرات آیات«هاى علمیه ومراجع شیعه   وباید زعمامى حوزه

براى رفع » حکیم، خوئى، شاهرودى، میالنى، گلپایگانى، نجفى و شریعتمدارى
ل نظر مشغول فعالیت آور هرچه زودتر باهمفکرى وتباد این نقیصه بزرگ وزیان

گردند واجازه ندهند بیش ازاین از راه آزاد بودن لباس روحانیت، دشمنان اسالم 
البته تحدید لباس باید طبق یک برنامه عقالنى . به اسالم وروحانیت ضربه بزنند

ومامطمئنیم که تنها به دست مراجع تقلید بامقدارى مجاهده وفداکارى انجام گردد 
. تحقق دادن به این آرزو بازعماى روحانى همگام خواهند بودراه قاطبه ملت در 

  .درشماره آینده باز دراین باره بحث خواهیم کرد
  

  :بحث فکرى
  

  عوامل شکست؟

که براى شکست  درهرنهضتى براى پیروزى شرایطى باید باشد، چنان
د یک نهضت مقدس را هرجنبشى نیز عواملى باید دست به دست هم بتوانن

  ....شکست دهند

درشرایط کنونى که ملت مابه رهبرى علماى بزرگ ومراجع عالیقدر تقلید قم 



٧٤ تبعث

ونجف ومشهد وشرکت رهبران مذهبى ووعاظ شهرستانها به مبارزه 
ترین  اند، ناجوانمردانه ناپذیرى برضد استعمار سیاه وعمال آن برخاسته آشتى

داده شود که به ترین روشها آن است که فهمیده یانفهمیده اعمالى انجام  وخائنانه
پراکنى، دروغپردازى، تهمت  ایجاد اختالف، شایعه. شکست نهضت منجر گردد

از عوامل مؤثر در ... بندوبارى، غرضورزى، اعمال نظریات خصوصى و وافترأ، بى
  .تواند بود شکست هر نهضتى مى

هاى معرضین وایادى دستگاه جبار را خنثى سازیم  کوشش کنیم که نقشه
ه مغرضین به بزرگان ورهبران مبارزه جسارت ورزند وزبان به واجازه ندهیم ک

تر ازایجاد   کننده براى دستگاه جبار هیچ عاملى خوشحال. دشنام وتهمت باز کنند
کسانى . اختالف بین رهبران مبارزه وایجاد یأس وبدبینى دربین مردم وجود ندارد

خیر ملت ما به نحوى انها افرادى را که درمبارزه اکوشند در تهران وشهرست  که مى
اند و دارند، کنار بگذارند  ودانسته یاندانسته شایعاتى درباره  داشتهاز انحاسهمى 

  .کنند آنان نقل کنند، ندانسته به دستگاه جبار کمک مى

علما ووعاظ شهرستانها که با بیانات خود فکر وذهن مردم را روشن 
باط با دستگاه به آنان زده اى لکه ارت اند، هرگزنباید باکوچکترین بهانه  ساخته

. ترین عامل شکست ماست شود، این خود بزرگترین پیروزى دشمن واساسى
صدا سازیم نه آن  سانى را که درصف مبارزه نیستند با خود همهمیشه بکوشیم ک
  .اند، از خود دور کنیم یا دلسرد ومأیوس سازیم تاکنون با مابودهکه آنهایى را که 

  :رپرتاژى از

اسالمى قم درزیر برق   سالروز حمله به دانشگاهبزرگداشت"
  "ها وسرنیزه

ایران درقم  اسالمى قبال اعالم شده بود که سالروز حمله کماندوها به دانشگاه
زدن  و کشتار وحشیانه محصلین علوم دینى ومردم مسلمان درآنجا وغارت وآتش

 درحوزه ب به دست مأمورین دولت با شکوه هرچه تمامترکتابها ولباسهاى طال
  .علمیه قم برگزار خواهد شد

اهللا العظمى شریعتمدارى مجلسى بدین مناسبت درمدرسه   قرار بود که آیۀ
فیضیه برپا کنند، ولى مأمورین دستگاه جبار از دو روز قبل پلیس را مأمور 
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ساختند که از ورود مردم به مدرسه فیضیه جلوگیرى کند وسپس نماز جماعت 
ممنوع ساخت وچند نفر از طالب را به عنوان درصحن ومساجد اطراف را 

ى خواست ودرب مسجد مقدمه دستگیر نمود، سپس از تهران پلیس امداد پیش
که درصورت برگزارى سالروز شهادت شهیدان سر را بست واعالم کرد  باالى

  !فیضیه همان برنامه سال قبل را تکرار خواهد کرد

ه محض آن که به قم رسیدند، مسى  وسرنیزه به دست دستگاه ب  سربازان کاله
نخست درجلوى مدرسه فیضیه رژه رفتند وسپس دراطراف آن مدرسه موضع 

ماشین شهربانى بابلندگو درشهر . حمله را شروع کنند! گرفتند تادر موقع مناسب
» محال بودکه تحصیل آن «ندارد بدون اجازه مخصوص  کس حق هیچ: اعالم کرد

برگزار کند وحرکت دستجات عزادارى را ) ع(مجلس عزادارى براى امام صادق 
در خیابان وبازار ممنوع کرد ورسماً اعالم نمود که هرگونه تظاهراتى به شدت 

  !سرکوب خواهد شد

دولت ! نمایى مدبرانه  بازى مسخره نخستین قدرت شب در واقع این خیمه
رغم  ولى على! جدیدالوالده وبه اصطالح حزبى فرزند آقاى منصورالملک بود

که براى فتح مجدد مدرسه فیضیه ! نفس مسى تازه  هاى مأمورین کاله ق سرنیزهبر
رغم همه مأمورین مخفى پلیس وساواک، درمنزل  آمده بودند  وعلى

اهللا روحانى  العظمى آقاى نجفى و آیۀ  اهللا العظمى آقاى گلپایگانى و آیۀ اهللا آیۀ
یئت حاکمه ایران هایى از جنایت ه مجالسى بدین مناسبت تشکیل گردید وگوشه

کرمانى براى مردم  حجتى توسط سخنرانان دانشمند وارجمند واز جمله آقاى على
  .تشریح گردید

اهللا العظمى  مجلس پرشکوهى نیز درمسجد مدرسه حجتیه از طرف آیۀ
 االسالم آقاى حاج میرزاعلى شریعتمدارى برپا شد و سخنران مجلس حجۀ

باشند مطالب الزم را به سمع حضار   ىمشکینى که از مدرسین حوزه علمیه قم م
اهللا   العظمى آقاى خمینى مدظله و آیۀ  اهللا رسانیده و به ادامه توقیف غیرقانونى آیۀ
حضار مجلس باصداى صلوات وشعار . العظمى قمى سخت اعتراض نمود

له را تأیید کرده   هاى معظم  طلبى وآزادگى وبانگ اتحاد واتفاق، گفته حق
رغم همه   یکبار دیگر به هیئت حاکمه نشان دادند که علىوبامشتهاى گره کرده 

، صداى ملت خاموش هایى که دارند  تهدیدها، کشتارها، زندانها وسرنیزه
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  .است  نشدنى

االسالم مشکینى سپس توسط شهربانى دستگیر وچند روزى درسازمان   حجۀ
  .امنیت زندانى شدند

حوزه مجلس بعدازظهر همان روز درمدرسه فیضیه از طرف دانشجویان 
دیگرى برپا شد وحمله ناجوانمردانه چتربازان بىوجدان هیئت حاکمه به آن 

ماهرسال روز فیضیه را بزرگ خواهیم داشت وهرسال . مدرسه شدیداً تقبیح شد
خان علم   عرضه اسداهللا  شکنیهاى دولت بى  خیانتها وجنایتها وآدمکشیها وقانون

یم ساخت تا تاریخ بداند که وهیئت حاکمه زورگو وغیرقانونى را فاش خواه
چه جنایاتى رخ ! هزار ساله دارد درقرن بیستم درکشورى که میگویند تمدن هفت

ترین طبقات تحصیلکرده مملکت را مقتول  ترین افراد، شریف داده وچگونه رذل
  .ومضروب ساختند وخانه آنان را ویران نمودند

اهللا العظمى   آیۀ  بهسالم. درود به علماى بزرگ ومراجع تقلید ایران وعراق
  . خرداد15ناپذیر، افتخار به شهداى فیضیه و  خمینى عزیز، زندانى شکست

  
  کابینه سیاه

عرضه وآلت بالاراده حاکمه روى کار آمد   عروسک بى"علم"روزى که 
  :گفت

خان    مادراین مقاله کوتاه کارنامه سیاه کابینه سیاه"!امسال، سال زندگى است"
کنیم تا معنى سازندگى درقاموس   وار ارزیابى مىبزرگ بیرجند را فهرست

  !طور صحیح بدانید سردمداران ایران را به

  .منهاى ایالتى ووالیتىـجنجال الیحه انج1

  !ـرفراندم قالبى با شش میلیون رأى2

  . درتبریز1342ـکشتار مردم دردوم فروردین 3

 ـمضروب ومجروح ودستگیر ساختن طالب مدرسه طالبیه تبریز در سوم4
پلیس پس از آنکه درنیمه شب درهاى مدرسه را بست طالب را از «فروردین 

که آنهارا مضروب ومجروح ساخت  اطاقهاى خود بیرون کشید وپس از آن
  .»گروهى رابه زندان وگروهى را به سربازخانه برد

 اسالمى ایران وکشتار مردم مسلمان ودانشجویان دینى ـحمله به دانشگاه5
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  . شوال25یه دروویرانى مدرسه فیض

اکنون  ـسربازگیرى درحوزه علمیه قم، مشهد، اصفهان، آذربایجان که هم6
  .برند ها به سر مى نفر از طالب در سربازخانه متجاوز از صدو پنجاه

  .ـ سربازگیرى دانشجویان شریف دانشگاه تهران وحمله به دانشگاه7

  .العظمى خمینى درقم  اهللا  آیۀ  ـدستگیرى حضرت8

م دستغیب االسال  اهللا محالتى وحجۀ اهللا العظمى قمى وآیۀ یۀـبازداشت آ9
  .ازمشهد وشیراز

جمعى هزاران نفرازمردم مسلمان تهران، قم، شیراز، ورامین،  ـ کشتار دسته11
  .»پانزدهم وشانزدهم خرداد«دردوازدهم محرم ... کاشان و

ن که رئیس آ! وآزادمردان! اصطالح آزادزنان ـ تشکیل کنگره قالبى به12
  .اکنون به اتهام پانصدمیلیون ریال دزدى درزندان است  هم

اهللا طالقانى ومهندس بازرگان ودکتر سحابى ویارانشان در   ـمحاکمه آیۀ13
  .دادگاه نظامى

گناه درمسجد فیل ودستگیرى دانشمند  ـایجاد غائله مشهد وکشتار مردم بى14
  .نژاد محترم آقاى هاشمى

اى  االسالم دروازه اهللا خسروشاهى، حجۀ اهللا قاضى، آیۀ ـدستگیرى آیۀ15
  .وده نفر از وعاظ ودهها نفراز مردم مسلمان تبریز درهفده رجب

ـفحاشى وزشتگویى مستقیم وغیرمستقیم علیه مراجع وعلماى بزرگ ایران 16
  .ومأمورساختن عضو کثیف وخائنى درقم براى این کار

  .نى وضدملى الیحه غیرقانو600ـتصویب 17

دهها نفراز وعاظ وطالب درماه مبارک رمضان وبعد از آن ـدستگیرى 18
درتهران وقم وتبریز وزاهدان وکاشان، وممنوع ساختن وعاظ از سخنرانى 

  .مخصوصاً خطیب دانشمند آقاى فلسفى که هنوزهم ممنوعند

حتى ازاسرائیل براى ما کاال «ـواردات بنجلهاى غربى پنج برابر صادرات 19
  .»دندمرغ وارد کر وجوجه وتخم

اهللا العظام میالنى، نجفى و  ـاعزام جبرى وغیرقانونى مراجع عالیقدر آیات20
علمابراى «به شهرهاى خودشان ...شریعتمدارى وعلماى تبریز، همدان، رشت و
  .»اعتراض به جنایات دستگاه به تهران آمده بودند
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 میلیون تومان کسربودجه، 600ـرکوداقتصادى، ورشکستگى صنایع ملى،21
خارجى، عدم  یش میلیونها دالر بروامهاى خارجى، عدم تعادل دربازرگانىافزا

پرداخت سیصدتومان سود رباخواران غربى که دردولت جدید براى حفظ آبروى 
اى از سازندگى   چنین است نمونه... پرداخت شده » به قول آقاى منصور«کشور
  !سیاهکابینه 

از راه عواید نفت ماه عمرننگین خود  ـ کابینه سیاه درمدت بیست22
وقرضهاى خارجى ومالیات برمردم، صدها میلیون دالر عایدى داشت که معلوم 

  نشد در کدام چاه ویلى سرنگون شد و از بین رفت؟

الملک درکارنامه سیاه خود پنجاه کلنگ به زمین زده  ـفرزند امیرشوکت23
ین کلنگها را به شده دارد، که دراثر این کلنگها هیچ بنایى به وجود نیامد وباید ا

  .مثابه کلنگ براى ویرانى شناخت

ماهه براى همه بیکاران کار تهیه   به دروغ وعده داد که سه"علم"ـ24
گویند بیش از یک میلیون ایرانى  ولى روزى که سقوط کرد مىخواهدکرد، 
  :شهردار او احمد نفیسى نیز دریک سخنرانى گفت. بیکاراست

ا بیرون ریخت ومن درشهردارى راههاى باید کارکنان نادرست شهردارى ر"
 ولى بعد معلوم شد که خود شهردار کابینه سیاه دزدى "!ام دزدى را بسته

  !است کرده

این «ـانتخابات قالبى وانتصاب مأمورین دستگاه به عنوان نماینده مردم25
  .»انتخابات از طرف مراجع تحریم شده ومصوبات این مجلس ارزش قانونى ندارد

تر ازکابینه   عرضه تر، بى تر، ننگین اى سیاه روطیت ایران کابینهدرتاریخ مش
ماامیدواریم که هرگز عکس علم را درجرگه نخستوزیران نصب . علم وجود ندارد

  .نکنند

ماهه سیاه علم عایدملت ما شد، روشن  اى که ازحکومت بیست  تنها نتیجه
بااین همه . ودشدن کامل چهره واقعى وضدملى وضداسالمى طبقه حاکمه ایران ب

جام شد، هنوز بودند کسانى که به طبقه حاکمه فجایعى که دراین مملکت ان
بخش روحانیت ایران مردم مسلمان بیدار  باشند ولى بانهضت نجاتخوشبین 

خوشبختانه . خوبى شناختند شدند وماهیت پست وطبقه حاکمه را به
اصول مسلم اسالمى هاى سردمداران دستگاه علیه علما ومراجع تقلید و سخنرانى
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  .توانند آنها را تکذیب کنند در جراید ضبط شده که هرگز نمى

اى که قابل توجه است این است که این کارها و جنایات را علم به   نکته
مال ناشى از خصلت ذاتى نظام اجتماعى موجود تنهایى انجام نداد، بلکه این اع

صالحى را بهوجود نیاورده گونه ا ها هیچ  وتغییر افراد وکابینه... استایران 
ها، زاهدیها، عالها، اقبالها، علمها، همه وهمه ازیک  السلطنه  آورد، زیرا قوام ونمى

ومادامى که قانون اساسى دراین ! قماشند  وبه اصطالح، سروته یک کرباس
  ...مملکت اجرأ نشود ومشروطیت احیأ نگردد وضع به همین منوال خواهد بود

  
  !!شود تاریخ تکرار مى

ها و  درایران روزى فالن الملکها والسلطنه... شود گویند تاریخ تکرار مى مى
کردند وامروز فرزندان همان ملکها و  ها وخانها حکومت مى الدوله بهمان
ها و خانها، باماسک دفاع از کارگر ودهقان برملت ماحکومت   ها و دوله سلطنه

دار آذربایجان بود بیست وچند سال پیش آقاى منصورالملک استان. کنند مى
اهللا حاج میرزاصادق  علما ومراجع بزرگ آذربایجان آیات» !سپس نخستوزیرشد«

آقاتبریزى، میرزاابوالحسن انگجى، سیدمرتضى خسروشاهى، حاج 
سیدمحمدموالنا، سیدهاشم خلخالى، حاج میرزا عبدالعلى وچندین نفر دیگر 

قاى منصورالملک باادامه  تبعید کرد وامروز فرزند همین آ"سمنان"دستگیر وبه 
العظمى آقاى خمینى وآقاى قمى وبازداشت علماى بزرگ تبریز  اهللا توقیف آیۀ

  .دهد  درتهران، سیاست پدر را ادامه مى

دار   آرى چنین است ماهیت سیاست واحدى که طبقه حاکمه ایران عهده
 ون تردید این سیاست ضدملى وضداسالمى قابل دوامولى بد. باشد  اجراى آن مى

  .نیستوبقأ 
  

  اخبار

اهللا العظمى شریعتمدارى در روز عیدفطر چاپ ومنتشر   بیانات تاریخى آیۀ
  .شد

مناسبت بیست وپنجم شوال روز فاجعه مدرسه فیضیه درقم وتهران  به*
  .مراسمى برپاشد... وتبریز و
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پلیس رخ داد وسخنران آن در مسجد جمعه تهران زدوخوردى بین مردم و*
ایه آقاى محمدجواد باهنر دستگیرشد که تاامروز درزندان دانشمند گرانمروز 

  .برد  دستگاه به سرمى

العظمى آقاى خوئى مدظله به نخستوزیر جدید  اهللا  تلگرافى ازطرف آیۀ*
ایران مخابره شد که درآن روش ضدملى دستگاه تقبیح شده وخواستار برقرارى 

اهللا قمى  مینى و آیۀالعظمى آقاى خ اهللا عدل و داد شده وبه ادامه توقیف آیۀ
  .است واخیراً این تلگراف چاپ شده. اند اعتراض نموده

عیدنوروز را روحانیت ایران ومراجع تقلید قم ومشهد براى اعتراض به *
  .دستگاه جشن نگرفتند وبدین مناسبت جلوس نداشتند

 درباره عیدنداشتن ملت وروحانیت "حوزه علمیه قم"امضاى  اى به اعالمیه* 
 نفراز دانشجویان 8ول فروردین درقم منتشر شد، وبه همین مناسبت در روز ا

پور، گیالنى، نصرتى،  حوزه علمیه قم به نامهاى آقایان کیانى اصفهانى، کاظم
پورتبریزى  دستگیر ودرسازمان   ایمانى، عاصى الهیجانى، فاضلى، عباسى، مهدى

  .امنیت زندانى شدند

انشگاه وشماره مخصوص نشریه پیام دانشجو نشریه ارگان دانشجویان د*
داخلى حزب مردم ایران ونشریه تعلیماتى نهضت آزادى ایران زیرعنوان مبارزات 

مبارزه همه طبقات علیه دستگاه هیئت . سیاسى ومبارزات مذهبى منتشر شد
  .حاکمه همگام روحانیت مبارز ایران ادامه دارد

 انتشار بعثت هاى خود از  روزنامه خبرها چاپ اروپا دریکى از شماره*
  .است  اظهارخوشوقتى نموده وشرحى درباره آن نوشته

 اسفند، روزملى شدن صنعت نفت ایران وروز خلع یداز عمال شرکت 29*
ترین کارهاى اجتماعى  دراین روز ملت ما یکى از درخشان. سابق انگلیسى بود
ه اتهام اماامروز عامل اصلى خلع ید، آقاى مهندس بازرگان ب... خود را انجام داد

مدیرعامل شرکت ملى ! به بند کشیده شده وآقاى دکتر اقبال!قیام علیه امنیت کشور
  .توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! نفت ایران شده است

ى منصور مخابره شده تلگرافى از طرف فضال وعلماى حوزه علمیه قم به آقا*
 خمینى مدظله و العظمى اهللا در آن به ادامه توقیف غیرقانونى حضرت آیۀو 
این تلگراف باامضاى . اهللا طالقانى و دیگران اعتراض شده است اهللا قمى و آیۀ آیۀ
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  .است   نفر از فضال و علماى حوزه علمیه قم مخابره شده50

خان علم فئودال بزرگ بیرجند وکدخداى قائنات طبق نوشته جراید  اسداهللا*
غل نخستین، کارى است که ش! یا رئیس دانشگاه! یا پیشکار ولیعهد خواهد شد

ولى ریاست دانشگاه شیراز . داشته است از روز اول زندگى ننگین خود "علم"
  .باید مورد توجه دانشجویان عزیز ومبارز قرار گیرداى که  مسئله

زاد وچاکر بوده حق ندارد رئیس یک مرکز  کسى که تابدنیا آمده غالم خانه
وماانتظار داریم که ! یاموزدعلمى کشور گردد وبه شاگردان درس چاکرى ب

سواد کشاورزى کرج به  دانشجویان مجاهد شیراز اجازه ندهند که تکنسین بى
  .عنوان رئیس دانشگاه شیراز برآنها تحمیل شود

  
  کشتاروحشیانه

... شمالى، زنگبار و  اخبار وارده از هند، کشمیر، یمن، قبرس، سومالى، برنئى
ار سیاه غربى به کشتار وحشیانه مردم جا عمال استعم دهد که درهمه نشان مى

  .مسلمان مشغولند

ماه  درهمین یک. درهمین چند روزقبل دوهزار نفرمسلمان را درهند کشتند
اخیر متجاوز از هزار نفر مسلمان را درقبرس به گلوله بسته ودو مسجد بزرگ را 

  .ختندویران سا

  .بندند گلوله مىسربازان کشوراسالمى سومالى را به وسیله سربازان حبشه به 

  ....در کشور یمن هنوز سیل خون جارى است وهمچنین

گویى به  ما ضمن ابراز همدردى با برادران مسلمان خود وضمن تسلیت
هاى آنان کشتار غیرانسانى ووحشیانه مسلمانان را به شدت تقبیح کرده و  خانواده

ى براى خواهیم که هرچه زودتر راه  از سازمان ملل متحد وشوراى امنیت مى
  .بگذاردجلوگیرى ازاین جنایات ضدانسانى پیداکند وبه مورد اجرأ

  .ملت خواستارآزادى فورى زندانیان سیاسى وملى است

سنگر تسخیرناپذیر مبارزات ضداستعمارى ملت مسلمان : حوزه علمیه قم
  .ایران است

مبارزه در راه پیروزى ملت وبرقرارى یک حکومت ملى واسالمى واجراى 
  .اسى کشور ادامه داردقانون اس
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اهللا العظمى آقاى  آیۀ ادامه توقیف غیرقانونى حضرت: هیئت حاکمه بداند
ضداسالمى اهللا قمى وبازداشت علماى بزرگ تبریز درتهران ماهیت  خمینى و آیۀ

  .دارد دهد ونقاب ازچهره منحوس آن برمى طبقه حاکمه را نشان مى

که ...  قم، مشهد، تبریز واصفهان و نفراز دانشجویان دینى150درود وافتخار به 
  .اند ها کشیده شده به جرم مبارزه علیه عمال استعمار سیاه به سربازخانه

  .روحانیت ایران پرچمدار خروش پرخشم وتوده زجر دیده ایران است

  .اهللا طالقانى، مهندس بازرگان، دکترسحابى ویاران باایمانشان افتخار به آیۀ
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  بعثت
  

  »اول سال«شماره ششم
  

  . هجرى قمرى1383جمعه هیجدهم ذیحجه سال 
  

  . هجرى شمسى11/2/1343مطابق با 
  
  
  
  
  
  

تکراراشتباه، سازمان روحانیت، وزارت 
خمینى درقم،  العظمى اهللا اطالعات، آیۀ

مطبوعات ضدملى، ماهیت حزب بعث، راه 
 خرداد، دیانت 15 محرم یا12چیست، 

  .وسیاست، تذکار، اخبار
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  !اهبتکراراشت

سیاست غلط مقاومت درمقابل ملت وآثار شومى که به بار آمد نتوانست درس 
اساسى براى هیئت حاکمه ایران باشد، نزدیک دوسال است که حکومت ایران با 

هاى مشروع وقانونى ملت ایران که از  کمال پررویى ولجاجت درمقابل خواسته
شود که به   ر نمىشنود قیافه منفى به خود گرفته وحاض حلقون روحانیت مى

  .وظیفه اصولى خویش که تسلیم درمقابل ملت وقانون است عمل کند

دردورانى که افتخار دولتهاى زنده ومترقى جهان این است که درجهت 
حکومت . کنند دارند ورضایت آنها را جلب مى  هاى ملتها قدم برمى خواسته

انعطاف وسرسخت کوشد که خود را درمقابل اراده ملت غیرقابل  فاسد ایران مى
پوشى  اینها نزدیک دوسال است که براى سرگرم کردن ملت وپرده. جلوه دهد

به نمودن اصالحات، بوق وکرناهاى خود را آن هم » با تظاهر«وضع سیاه مملکت 
روى کارها ومطالبى که تناقض آشکار بامتون قانونى واصول اساسى کشور 

اند، وازهمان اول با  ردهمقدس اسالم دارد به صدا درآوون ومخصوصاً قان
مقام که خیلى زود به نقشه ضدملى  مخالفت شدید پیشوایان مذهبى ومراجع عالى

ناپذیر  درمقابل منطق محکم وخلل. وضددینى آنان پى بردند مواجه شدند
گیرى، گرفتن وبستن، به زندان کشیدن  روحانیت، با حربه وحشیانه سخت

روحانیت هم دست از . بردندوشکنجه دادن، به میدان آمدند وسودى ن
هاى خود برنداشت، به مدارس علمى ومجالس مذهبى واجتماعات ملى  خواسته

  .خون وآتش کشیدند وطرفى نبستنداى را به  دند وعدهودانشگاه حمله کر

العظمى خمینى وسایر علما ووعاظ وسران جمعیتها را به زندان بردند،  اهللا آیۀ
 خرداد هزارها مسلمان پاک وآزاده ورشید را درپانزدهم. آتش خشم ملت تیزترشد

سپس . اى نگرفتند به خون وآتش کشیدند وروى خود را سیاه کردند ونتیجه
باادامه توقیفهاى غیرقانونى وایجاد خفقان وسانسور واعمال استبداد، یک سال 

 ولکه استبداد غیراز نفرت وبغض ملت. سیاه وظلمانى ملت ایران را سپرى کردند
  .اى به دست نیاوردند  المللى بهره حنه بیندرصسیاه 
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العظمى خمینى را آزاد  اهللا  اخیراًتحت فشارهاى احساسات ملت حضرت آیۀ
باقى مانده حفظ » به خیال خودشان«کردند که شاید بتوانند مختصرآبرویى که 

نشینى طلیعه پشیمانى ازاستبداد ودیکتاتورى ومقاومت  اگر این عقب. شود
شد، شاید هم تاحدى از خطر سقوط کلى این دستگاه   ب مىدرمقابل ملت محسو
شیانه یکبار دیگر ولى این سیاستمداران نادان وناپخته، نا. کرد فاسد جلوگیرى مى
  .را به مردم اعالم کردندماهیت شوم خود 

آقاى منصور درنطقى که بمناسبت حرکت اولین کاروان حجاج درفرودگاه 
شخصیت   ه اشتباهات دولت منفور ضدملى وبىمهرآباد ایراد نمود، خیلى ناشیان

تکرار کرد ومثل همان خان بى » گرچه خود نیز از همان قماش است«سابق را 
  :شخصیت رجز خوانیش گل کرد وگفت

مامخالفت کند به ! ماهرکس در هرلباس وهرمقام بخواهد باکارهاى اصالحى"
  ."...کنیم  ىشدت سرکوب م

شود که به این نادانها بگوید شما از  نمىیک نفر باشعور دراین دستگاه پیدا 
آبرویى ونفرت   آن همه توپ وتشر وظلم وستم وسرکوبى وشدت عمل، غیراز بى

مگر درنیمه دوم قرن . طلبید کشان مبارز مى اى گرفتید که بازهم عربده چه نتیجه
شخصیتى   گفتن درمقابل ملت دلیل بربى"هل من مبارز"بیستم عربده کشیدن و

هایى که  ى کردن ملت نیست؟ ودرنطق دیگر طوطىوار دیکتهوضعف از راض
شته شده باپررویى تمام براى ملت سواد نو درحکومت سابق براى آن خان بى

  .قرائت کرد

هاى پوسیده رژیم کهنه  زاده  ها واز استوانه  این مرد که خود یکى از استوانه
فان جنایت استبداد ودیکتاتورى ودست نشانده استعماراست، با پررویى مخال

واعمال خالف قانون هیئت حاکمه فاسد را که در رأس تمام نیروهاى ملى قرار 
  .دارند به عنوان افکار پوسیده مورد حمله قرار داد

فکران   پرستها وپوسیده صبرکنید تاملت ایران وتاریخ خود قضاوت کند وکهنه
وسیده فکر پرست وپ کهنه. ار ودژخیمان استبداد را رسوا نمایندونوکران استعم

کسانى هستند که درنیمه دوم قرن بیستم به روش حکومتهاى استبدادى قرون 
  .نمایند  وسطى، با مردم رفتار مى
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  سازمان روحانیت

بندوبارى واین تشکیالت  اى ازآثار شوم این بى  ماهروز شاهد صحنه
اد ناب و چینیم افر اى تلخ ازاین درخت ناموزون مى ایم وهرروز میوه  دروازه

دلیل داشت لباس درقسمتى از شئون مقدس روحانیت دخالت ناسب فقط به نام
هاى گرانى برپیکر جامعه شیعه وروحانیت وارد  کنند وازاین رهگذر ضربه مى
  .آورند مى

امیدهاى زیادى مجالس ومحافلى   درهمین ماه محرم که درپیش داریم مردم به
نمایند وما    مىکشند ووقت صرف  کنند وزحمت مى  دهند، خرج مى  تشکیل مى

دین، لباس بقالى   سواد وگاهى بى  بینیم که عده زیادى افراد بى دانیم ومى مى
آیند،  وبه لباس شریف روحانیت درمىگذارند  وعطارى وفالحى را کنار مى

فقط به حفظ چند مرثیه وقصه "...حأ وعین وض وظ": مخارج حروفوباتمرین 
وانفاق مال مؤثراست، به جان وروضه وشعر که براى تحریک عواطف نوعدوستى 

  .کنند  ازمردم اخاذى مى... و) ع(افتند وبه نام دین وقرآن وامام حسین  مردم مى

پیداست غیرازاین آثارشوم، افراد فاضل والیق وعفیف وآبرومند که تاب 
باز   هایى را ندارند ودرمقابل چنین مردم تردست وحیله وتحمل چنین صحنه

توانند مقاومت کنند، میدان را براى آنان خالى  ى وبار نمبند  مالحظه وبى  وبى
هاى  ترین ضربات روحى شاهد این صحنه  گذارند وناچار باتحمل بزرگ مى

  .جانکاه هستند

بندوبارى به چشم  نه تنها در اطراف واکناف ودوردستها این مظاهر بى
هم این ... هاى مراجع و هاى علمیه وحتى خانه  خورد، بلکه در داخل حوزه مى
اگر لباس مامحدود ومشروط بود نه تنها ازاین مفاسد . صیبت گریبانگیر ماستم

م درراه انجام وتوالى فاسد راحت بودیم، بلکه شور وشعف وشوق وذوق ماه
تر  بهتر وبیشتر واستقبال مردم از عموم ما خیلى زیادتر وعمیقوظایف به مراتب 

  .بود

آقاى خمینى تقاضا داریم که العظمى   اهللا اکنون ماازجمیع مراجع مخصوصاًآیۀ
براى رفع این نواقص دست به کار شوند وبدانند که دراین راه اساسى از پشتیبانى 

  .طالب ومردم برخوردارند
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  !وزارت اطالعات

ها اضافه شد تا درنوسازى ایران شرکت نموده  اى بروزارتخانه  وزارتخانه
شور زیرنظراین هاى فرستنده ک دستگاه!  درست کند"ایران زمین"وبراى ما

شوند، مادراین شماره قبل از آنکه درباره  وزارتخانه جدیدالوالده اداره مى
خواهیم  هاى رادیویى ایران بحث کنیم، مى هاى استعمارپسندانه فرستنده برنامه

آیا شما به رادیوهاى کشورهاى اسالمى گوش : ازوزیر اطالعات بپرسیم که 
 ساعت چندین ساعت 24ى اسالمى دراید یانه؟ رادیوهاى همه کشورها داده

  .دارندبرنامه پخش قرآن 

عالوه برکشورهاى اسالمى، حتى رادیوهاى خارجى از قبیل رادیو لندن، برلن 
کنند،   هاى خاصى که براى کشورهاى اسالمى پخش مى وغیره هم دربرنامه

مرکز «ولى ایستگاه رادیویى ایران . کنند،  نخست برنامه پخش قرآن را اجرأ مى
 ساعته دارد، درغیر ماه رمضان وایام سوگوارى 24که برنامه » یهن اسالمى مام

برنامه پخش قرآن ندارد وتنها درشبهاى جمعه قبل ازسخنرانى مذهبى فقط سه 
پرسیم که آیا ایستگاه فرستنده یک کشوراسالمى  ما مى! کند  دقیقه قرآن پخش مى

چنین باشد؟ مامنتظر جواب شود باید این  که از بودجه مردم مسلمان اداره مى
وزیر اطالعات هستیم تابعداًنظریات کلى مردم مسلمان ایران را درباره 

  .هاى ایران ومرکز وسایر شهرستانها اعالم داریم فرستنده
  

  العظمى خمینى درقم اهللا آیۀ

گیر ملت مسلمان ایران دستگاه  خره تحت فشار احساسات ومبارزات پىباال
که به بازداشت غیرقانونى مرجع عالیقدر شیعه حضرت حاکمه ایران مجبور شد 

دندان روى جگر گذاشتند  وایشان را آزاد . العمظى خمینى پایان دهد اهللا آیۀ
آزاد کردند دردل شب براى این که کسى مطلع نشود وملت تظاهراتى به . کردند

  .آوردند به قم» ایشانرا«راه نیندازد، باماشین سازمان امنیت 

ب و فرداى آن روز و روزهاى بعد تابه امروز اجتماعات درهمان دل ش
اى براى زیارت ایشان و ابراز ارادت به روحانیت وانزجار از هیئت   سابقه  بى

بااین که کم وبیش از طرف . شود حاکمه فاسد درمنزل ایشان تشکیل شده و مى
شود،   دستگاه حاکمه جلو تظاهرات وابراز ارادت واحساسات مردم گرفته مى
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اى درقم وسایر شهرستانها به این  سابقه ذالک اجتماعات بسیار عظیم وبى مع
  .شود مناسبت تشکیل شده ومى

اهللا بروجردى وبعضى از مدارس علمى دیگر، مجالس  مدرسه مرحوم آیۀ
بانها وبازار قم غرق درچراغانى وشور وشعف بود خیا. باشکوهى ترتیب دادند

 هزارها فقیر را اطعام کردند، درخیابان اهللا  ومردم به شکرانه ورود حضرت آیۀ
  .اى از طرف عموم طبقات برقرارگردید  سابقه  ایستگاه قم جشن باشکوه وبى

مدرسه فیضیه درشب وروز جمعه شاهد بزرگترین وپرشورترین مجالس 
  .ومحافل جشن باحضور دهها هزار نفر درتاریخ خود بود

لبى بافرشهاى عالى بااین که تمام در ودیوار مدرسه به طرز بسیار جا
ود، ولى شعارها وتراکتهاى مهیج وپرشورى که به وچراغهاى فراوان مزین شده ب

و میدان آستانه نصب شده بود ومخصوصاً شعارهایى که مرتباً اطراف دیوارها 
گردید، صورت جلسه جشن را مبدل به یک صحنه مبارزه آن  ازبلندگو پخش مى

یع دستگاه نموده بود، سخنرانیهاى جالب هم همراه تأثر شدید از جنایات وفجا
آقایان خزعلى ومروارید ومخصوصاً قطعنامه جالب دانشجویان حوزه علمیه قم 

العاده به   که توسط آقاى على حجتى کرمانى قرائت گردید، شور ونشاط فوق
جلسه داد و مخصوصاً مواد جالب قطعنامه سیاست مرموز دستگاه را که به دروغ 

ه وهمگام خودشان معرفى کرده بودند سخت کوبانید ودرمقابل روحانیت را همرا
  .دهد آن جمعیت انبوه اثبات کرد که روحانیت به مبارزات خود ادامه مى

اهللا خمینى که پس از روز عاشورا براى اولین بار  آیۀ فرمایى حضرت تشریف
  .آمدند شور وهیجان را به اوج خود رسانید به این مدرسه مى

العظمى آقاى خمینى در روز جمعه  اهللا افزاى حضرت آیۀ  حضمناً سخنان رو
له در روز چهارشنبه درمسجداعظم  در منزل خودشان وبیانات حیاتبخش معظم
اى به مردم مبارز ایران داد وصفوف   در حضور هزارنفر جمعیت از نو نشاط تازه

  .ملت را در مقابل دستگاه فاسد کامال تهیج وپرنشاط نمود

درسه، نوارهاى سبز رنگ بامضامین بسیارجذاب توجه در اطراف صحن م
کرد که ذیال چند نمونه آن از نظر خوانندگان محترم   حضار را به خود جلب مى

  :گذرد مى

  .قت استالفتح الهل القبله، فتح وپیروزى ازآن راهروان حقی



٨٩ تبعث

دینى گاهى به صورت جشن وشادمانى  مبارزات روحانیت علیه ظلم وبى
  .گراست وگوارى وغیره جلوهوزمانى به صورت س

  .مصوبات ضددینى وضدقانونى هیئت حاکمه از نظر ملت ایران مردود است

کوتاه شدن دست بعضى اقلیتهاى رسوا از مقدرات مملکت خواست ملت 
  .اسالم است

  .درود برروح پاک شهداى فضیلت در راه هدف اسالمى

اظهار پشتیبانى دراین جشن باشکوه ازنقاط مختلف کشور مردم مسلمان براى 
وهماهنگى باحوزه علمیه قم شرکت داشتند واز دانشگاه تهران انجمن اسالمى 

کردند   دانشجویان باشور واحساسات فراوان درحالى که پاالکاردهایى را حمل مى
وارد مجلس شده، طبق بزرگى از گل درپیشاپیش آنها بود که به عنوان اهدأ به این 

  : پالکاردها چنین نوشته بودجشن همراه داشتند، روى یکى از

انجمن اسالمى دانشجویان مقدم مجاهد کبیر ومرجع عالیقدر شیعیان "
اى اسالمى به رهبرى  یجاد جامعهاهللا خمینى را گرامى داشته، براى ا  حضرت آیۀ

اهللا خمینى، میالنى و شریعتمدارى پیکار عقیدتى خود را ادامه   بزرگ آیاتمراجع 
  ."خواهد داد

  
  دملىمطبوعات ض

اى  اند، وظیفه  مطبوعات ایران که بالجمله خود راتسلیم دستگاه حاکمه کرده
جز نشر مطالب مبتذل دیکته شده هیئت حاکمه را ندارند و همیشه درباره سردى 

  .پردازند  رمى هوا بحث کرده وبه چاپ عکسهاى سفارشى مىوگ

لى توانند هرگز از خود استقال شخصیت نمى  عرضه وبى اصوال افرادى بى
داشته باشند ومطالبى از خود وبه نفع توده مردم وطبق خواست مردم بنویسند 

  .ومنتشر سازند

اهللا قمى که  العظمى آقاى خمینى و حضرت آیۀ  اهللا پس از آزادى حضرت آیۀ
هیئت حاکمه در زیر فشار افکار عمومى مجبور بدان گردید اطالعات و کیهان 

  :باکمال پررویى فقط نوشتند

اهللا قمى پس از چند ماه اقامت در تهران به قم و مشهد    خمینى و آیۀاهللا آیۀ"
  ."برگشتند
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توانند مرتکب  شرمى ووقاحت را فقط مطبوعات ضدملى مى این چنین بى
تر دروغ شاخدارى بود که اطالعات درسرمقاله  شرمانه  ازاین رسواتر وبى. شوند

شرمى   ت وباکمال بىنوش! روز هیجدهم فروردین ماه خود درباره اتحاد مقدس
  :اعالم کرد که

هاى دولت همگام شده   روحانیت بادستگاه تفاهم کرده ودر راه برنامه"
  ."!است

گامى که مراجع بزرگ به نشر این دروغ شاخدار که ازنظر قانون مطبوعات هن
عنوان نشر اکاذیب قابل تعقیب است اعتراض کردند، مدیر اطالعات باکمال به 

  :پررویى جواب داد که

وزارت اطالعات وآقاى معینیان سرمقاله مرا که درچاپ اول روزنامه خود "
نپسندیدند وموضوع همکارى روحانیت را باخط خود نوشته وبه دفتر روزنامه 
دادند که درچاپ دوم ضمیمه شود واکنون عین آن جمله باخط خود معینیان 

  ."درپرونده موجود است

دهد  ن را به طور وضوح نشان مىاین اعتراف فساد مطبوعات ضد ملى ایرا
  .سازد که حتى مدیر روزنامه درنوشتن سرمقاله اختیارى از خود ندارد  وروشن مى

العظمى آقاى خمینى درخطبه تاریخى خود   اهللا خوشبختانه حضرت آیۀ
  :درمسجد اعظم قم این دروغ شاخدار را رسماً تکذیب کرده واعالم نمودند که

  ."ان نداردتفاهم باظلم وستم هرگز امک"

 که ازمشهد مقدس صادر 83 ذیحجه 5اهللا قمى دراعالمیه مورخه  همچنین آیۀ
  :کردند، صریحاً نوشتند که

سرمقاله اطالعات کذب محض وبه کلى عارى از حقیقت وبزرگ افترایى به "
  ."گاه اهل سازش نبوده ونخواهد بود روحانیت شیعه هیچ. روحانیت است

قماشند وهردو درموارد حساس علیه روحانیت اطالعات وکیهان هردو از یک 
اند وهردو نیز ضد ملى هستند وماامیدواریم که مردم  مقاالتى منتشر ساخته

  .الب ومقاالت واخبار آنها را باشک وتردید بخوانندهمیشه مط
  

  !ماهیت حزب بعث

  گذرد؟ دردنیاى اسالم چه مى
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 جنایات  وافراد گارد ضدملى آن پس از آن همه"بعث"حزب فاشیستى 
اى  وفجایع، آدمکشیها ووحشیگریها درعراق اکنون درسوریه به کشتار وحشیانه

سازمان "طبق اخبار منتشره دراطالعات وکیهان . است دست زده
مبارزه باتجاوزات وقانون شکنیهاى حزب بعث  براى "مسلمینال اخوان

درشهرهاى حمات، دمشق، حمس وحلب، ازمردم خواست که دست به اعتصاب 
ومى بزنند ودرمساجد اجتماع کرده وبه جنایات حکومت استعمارى بعث عم

  .اعتراض کنند

مردم مسلمان سوریه درمساجد اجتماع کرده وبه سخنان وعاظ وخطبا وعلماى 
وعاظ وخطابا با صراحت تمام جنایات وتجاوزات دستگاه . دادند  دینى گوش مى

العمل  عکسولى . ساختند ىبعثى وابسته به استعمار سیاه غربى مسیحى را افشا م
اى سوسیالیستى   آن از طرف کمیته رهبرى به اصطالح جمهورى دمکراتیک توده

افراد ضدملى  وابسته به حزب فاشیستى بعث به : چنین بود که! بعثى عربى
شهر حمات را به آتش وخون . همراهى ارتش حمله خود را شروع کردند

هاى مردم  اربخش شهر کشتند وخانهگناه را درچه  صدها نفراز مردم بى. کشیدند
پنج مسجد بزرگ شهر حمات را از جمله مسجد سلیمان را . را به توپ بستند

سلمان ووعاظ باخاک یکسان کردند که هنوز هم جنازه دهها نفر از مردم م
افراد گارد آدمکش . است  مسجد شهر حمات مدفونوعلماى دینى درزیر آوار 

اعتصاب عمومى مردم سوریه را بشکنند وبراى خواهند   بعثى با زور سرنیزه مى
همین منظور دهها مغازه مردم مسلمان را غارت کردند وبراى اجراى نقشه 
. سوسیالیستى خود دارایى آنها را بین رهبران وافراد گارد ضدملى تقسیم نمودند

شرمى علما وروحانیون سوریه را  رادیو دمشق ودستگاه تبلیغاتى بعث باکمال بى
ولى نتوانست اعتصاب ! اند  دهد که علیه اصالحات ارضى قیام کرمتهم کر

  :گفترادیو دمشق . جمعى مردم رانیز متهم سازد  دسته

اند تاجلوى سوسیالیسم واصالحات  ارتجاع وفئودالیسم از خارج پول گرفته"
  ."رابگیرند! ارضى عربى

ى وازاینجا براى بار دیگر روشن شد که براى کوبیدن اسالم وعلماى دین
اینکه  ما بدون!...است جا نقشه یکى وسازمانهاى اسالمى ضداستعمارى درهمه

بعثیهاى : گوییم که  درباره علل اختالف کشورهاى عربى بحث کنیم، همینقدر مى
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فاشیست ورهبر مسیحى آن میشل عفلق با این تجاوزات وحشیانه براى ابد تاریخ 
 خود را به دنیاى اسالم حزب بعث را سیاه کردند وماهیت ننگین وضد اسالمى

  .نشان دادند

اند، ویران  گناهى که درمساجد اجتماع کرده  رحمانه مردم بى کشتار بى
ساختن مساجد ومنازل مردم واعمال خشونت ضدانسانى قرون وسطایى، 
خاطرات حمله مغول وچنگیز ویورش پیراهن سیاهان فاشیسم هیتلرى را تجدید 

گر این کشتار وحشیانه را تقبیح مى دیعلماى عراق وکشورهاى اسال. کند مى
آور وتجاوزات ضدانسانى را به شدت  خود این اعمال شرممانیز به نوبه . کردند

اى   کنیم وبه عمال استعمار سیاه غربى، به رهبرى حزب دمکراتیک توده تقبیح مى
توان درنیمه  سازیم که بازور سرنیزه دیگر نمى خاطرنشان مى! سوسیالیستى عربى

آزادى ملتها، قرن شکست قطعى امپریالیسم از بسط مبارزات   رن بیستم، قرندوم ق
  .بخش ملتهاى اسالمى آسیا وآفریقا جلوگیرى کنند ونهضتهاى رهایى

  .ایى از آن ملتهاى قهرمان ومبارزاستپیروزى نه

  :بحث فکرى
  

  راه چیست؟

  !مبارزه یاخواب وخیال

 به جاى بحث درباره شود که متأسفانه گاهى دربعضى ازمحافل دیده مى
کنند   که دیده شده  صحبت مىمسائل اساسى وحیاتى روز، درباره خوابهایى

  !نماید  تعبیرى از رؤیاى دیده شده مىوهرکسى 

جاى بررسى راه وروش اصولى وارزیابى  مجالس دیگرى نیز دیده شده که به
اسب تاکتیکهاى جدید مبارزاتى براى وارد ساختن ضربتهاى کافى در مواقع من

بردشمن، درباره شایعاتى از قبیل این که استعمار غربى وزمامداران آنها برطبقه 
به بحث پرداخته ! حاکمه ایران غضب کرده ویاکمک مالى را قطع خواهند نمود

  .شود مى

 معتقدیم که مردم را باخواب وخیال وتعبیر رؤیاهاى دیده شده و مااصوال
گز نباید سرگرم ساخت ووقت را اساس وبحث دراطراف آنها هر شایعاتى بى
  .تلف نمود
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خود شایعات، به امید  امید صحت وتحقق خودبه این عاقالنه نیست که مابه
نوشتن یا گفتار فالن روزنامه یارادیوى خارجى وبه امید و انتظار غضب خارجیها 

بنشینیم ودست روى دست بگذاریم، و یا درباره خوابها و ! بر طبقه حاکمه ایران
 ماباید ابتکار عمل را بامبارزات .بدهیم! اى اساس، احتماالت مدرسه بىشایعات 

گیر خود دردست بگیریم واجازه ندهیم که خارجیها به هرشکل و رنگى که  پى
  .باشند، در اوضاع داخلى مادخالت کنند وبراى ماتعیین تکلیف نمایند

سیحى باعث بدبختى ملتهاى ماهمین استعمارگران خارجى وامپریالیستهاى م
  .غربى هستند وازاینجاست که انتظار کمک آنان احمقانه است

ماباید خودشرایطى به وجود بیاوریم که هیئت حاکمه را مجبور به 
وگرنه سرگرمى باخواب وخیال نشینى در قبال خواستهاى ملت بنمائیم،  عقب

. درباره این قبیل موهومات مستقیماً به سود دستگاه جبار استوتلف کردن وقت 
ه طور کلى باید در نظر داشت که خواب دیدن یا انتظار فرصت احتمالى ب

اساس  نمودن، کامال غیرعاقالنه   وموهوم کشیدن و بحث درباره شایعات بى
  .وغیرمنطقى است

درهیچ کجاى دنیا پیروزى ملت محصول انتظار قطع کمک خارجى وکمک 
ت، بلکه تنها راه اس خود هیئت حاکمه ودولتهانبوده اجنبى وکنار رفتن خودبه

دار وکوبنده است که  امان، وسیع، دامنه گیر، بى  ارزه پىمب: اصلى واساسى
براى پیروزى نهایى وپیشبرد . آورد است ومى  ارمغان آورده بهپیروزى نهایى را 

هدفهاى مقدس اسالمى خودمان فقط یک راه داریم وآن مبارزه ونبرد فکرى 
  .وعقیدتى واجتماعى همه جانبه است

اکنون پرچمدار   شبختانه مراجع عالیقد تقلید ورهبران بزرگ دینى همخو
اند وماامیدواریم که همه طبقات  وپیشقدم این مبارزات ضد استعمارى گشته

ن ایران تحت رهبرى دسته جمعى مراجع هاى اصیل وشرافتمند ومسلما وگروه
ورت ودراین ص. بزرگ شیعه، به مبارزه خود با سرسختى بیشترى ادامه دهند

  .پیروزى قطعى از آن ملت خواهد بود
  

   خرداد؟15 محرم یا 12

گناه مسلمان درتهران، قم،  خاطره دردناک سالروز کشتار دسته جمعى مردم بى
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ال  خرداد معروف شده است، باید هرس15شیراز، ورامین وغیره که به نام فاجعه 
  .یادآورى گردد

 بسیار بجاست که یادبود براى آنکه این فاجعه تاریخى هرگز فراموش نشود
الحرام بزرگ داریم، زیرا ماه محرم ماهیست    محرم12سالروز آن را همه ساله در

که همه ساله به مناسبت شهادت گلگون کفنان کربال، رهبران بزرگ اسالم، 
شود واجتماعات پرشکوهى درهمه جا بوجود  مراسمى درسراسر ایران برپا مى

 هجرى شمسى 1342خرداد 15 یادبود شهداى بسیار مناسب وبجاست که. آید مى
 هجرى قمرى را همه ساله دردوازدهم محرم بزرگ 1383الحرام   محرم12مطابق 
  .تاهمه مردم بتوانند درمراسم آن شرکت کنندداریم 
  

  دیانت و سیاست

 83اهللا العظمى شریعتمدارى در بیانات تاریخى روز عید فطر   حضرت آیۀ
  :ن فرمودندخود درباره دین وسیاست چنی

داره عقیده مااین است که اسالم نظر به قوانین وبرنامه کلى که دارد، براى ا"
گواین که بعضى از نادانها یا اهل غرض این زمزمه را میان مردم . کافیستعالم 

ولى این دروغ است، دین از سیاست . اند که سیاست از دیانت جداست انداخته
یاست است، غیر از سیاست چیزى جدا نیست، جنبه اجتماعى دین همان س

زدن مردم،   بازى، گول البته چون در زمان ما سیاست بیشتر درحقه. نیست
شود، پس دین ازاینها   نوع چیزهااطالق مى  دادن ملتها، نقض پیمانها واین فریب

ن است که این کارها معنى دین ای. مبراست، نه این که دین از سیاست جداست
است، احسان  با دشمنان خود ظلم نکردهفین و نباشد، اسالم حتى بامخال

پس اگر سیاست . است  است، به عهدى که بامشرکین داشته به آن وفاکرده کرده
شما در زیارت . هایى دارد به معنى تدابیر امور باشد، دین دراین خصوص برنامه

 یعنى اى امامهاى ماکه سیاسیون "وساسۀ العباد وارکان البالد"خوانید  جامعه مى
غیرممکن است که خداوند . بندگان خدا وارکان ممالک اسالمى بودید وهستیدو

متعال پیغمبرانى بفرستد وبراى هرکارى حکمى معین کند، ولى آقایان سیاسیون از 
این احکام مستثنى باشند وبرنامه دینى نداشته باشند، هر کسى این حرف را بزند 

جنبه را دارد، این جنبه احتیاج به بنابراین چون دین مااین . یانادان است یامغرض
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. تعاون دارد، احتیاج به این دارد که مردم شرایط کارهاى اجتماعى را پیدا کنند
رشداخالقى ورشد عقلیشان به آن پایه برسد که بتوانند نسبت به یک هدفى 

  ."فداکارى کنند، تشخیص بدهند یااز تشخیص دهندگان ومتفکرین قبول کنند
  

  تذکار

ستان گیالنى ماتذکر دادند که دردوران حکومت کابینه سیاه بعضى از دو
خان علم، علماى استان گیالن ووعاظ آن سامان نیز دستگیر وزندانى  اسداهللا

  .شدند ومااز یادآورى آن درشماره قبل غفلت کردیم

دهیم که استان گیالن ومردم   ماضمن تشکرازاین تذکر دوستانه توضیح مى
ار آن سامان نیز مانند همه استانهاى ایران درنهضت مسلمان وعلمأ ووعاظ ارجد

اهللا بحرالعلوم  کنیم که آیۀ  فراموش نمىروحانیت سهم بسزایى داشتند وماهرگز
اهللا ضیابرى وعلماى دیگر استان گیالن دراین راه مقدس ماههادرزندان   ویاآیۀ

  .دستگاه جبار به سربردند ومتحمل زحمات ومشکالتى گشتند

دارد   کند ودرصفحات خود براى ابد نگه مى  ها را ضبط مىتاریخ همه این
  .والبته پاداش نیک وجاودانى همه درنزد پروردگار بزرگ است

  اخبار

ماه ونه روز  اهللا قمى پس از ده اهللا العظمى آقاى خمینى و آیۀ حضرت آیۀ
 از زندان آزاد شدند ودرقم ومشهد 83الحرام   ذیقعدۀ21زندانى بودن درشب 

  .قبال پرشور مردم مسلمان قرار گرفتندمورد است

هایى از طبقات مختلف از دانشجویان، بازاریان، کارگران براى زیارت  هیئت*
اهللا قمى وعرض تبریک به مقام شامخ  العظمى آقاى خمینى و آیۀ  اهللا حضرت آیۀ

روحانیت از تهران، شیراز، اصفهان، کاشان، مشهد، تبریز، وخمین به قم ومشهد 
یبانى خود را ازمبارزه روحانیت علیه استعمار وعمال آن اعالم داشتند آمده وپشت

  .وهنوز هم آمدن جمعیتها وهیئتهاادامه دارد

العظمى آقاى   اهللا  آیۀ مناسبت آزادى حضرت مجالسى درحوزه علمیه قم به*
ترین آنهامجلسى درمدرسه فیضیه باشرکت دههاهزار   خمینى برپاشد که مفصل

دراین مجلس که ازطرف طالب حوزه علمیه قم برپا . یران بودنفر ازمردم سراسر ا
کرمانى  شده بود چند نفراز فضالى حوزه آقایان مروارید، خزعلى وحجتى
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  .وهدفهاى مقدس وملى علما ومراجع بزرگ را بیان کردندت کرده صحب

هاى آنان بوسیله  اى از طرف دانشجویان حوزه راجع به خواسته  قطعنامه*
از روحانى وغیرروحانى  کرمانى قرائت شد وعموم حضاراعم آقاى على حجتى

متن این قطعنامه وتراکتهایى که . همراه اظهار احساسات مواد آن را تأیید کردند
چاپ شده بود درهمان مجلس پخش گردید واز قرار اطالع متن قطعنامه 

  .درشهرستانها هم تجدید چاپ ودرمنابر براى دههاهزار نفر خوانده شد

العظمى آقاى خمینى به مناسبت اوضاع روز، در چهارشنبه  اهللا آیۀحضرت *
دوم ذیحجه بیانات بسیار ارزنده وجامعى درمسجد اعظم قم ایراد فرمودند که هر 
قسمت آن ودر هرموضوعى کمال اهمیت را داشت ماانتظار داریم که هرچه 

همه زودتر به چاپ ونشر آن اقدام شود تاهدف مقدس روحانیت کامال براى 
روشن گردد، و ضمناً در روز جمعه که جمعیت دانشجویان دانشگاه تهران به 

 وضدملى هیئت منزل ایشان رفته بودند، ضمن بیانات جامعى سیاست ضددینى
  .مورد حمله قرار دادندحاکمه را سخت 

در چند روز اخیر سازمان امنیت قم گروهى از وعاظ دانشمند و مبارز * 
کرمانى، صادقى، طبسى، سید عبدالرضا   رید، على حجتىاصغر مروا  على: آقایان

دستگاه هنوز خیال . دستگیر وبه تهران انتقال داده است) از تهران(حجازى 
تواند بازور وفشار به حکومت جابرانه خود ادامه دهد وصداى   کند که مى مى

  .ملت را خاموش سازد

اى   دروازهاالسالم اهللا خسروشاهى، حجۀ  یۀهنوز علماى بزرگ تبریز آ*
ارجمند آقایان ناصرزاده وانزابى درتهران به طور غیر قانونى بازداشت ووعاظ 

ولى مبارزه درتبریز . است هستند و اجازه بازگشت به تبریز به آنان داده نشده
. علیه استبداد و زورگویى وقانون شکنى همانند سایرشهرهاى ایران ادامه دارد

 جوان ومبارز نیز هفته پیش درتبریز آقاى شیخ عبدالرحمن بخشایشى واعظ
  .دستگیر گردید

صدها نفرازمردم مسلمان ودونفر او دانشمندان روحانى ومبارز آقایان سید 
  .مرتضى جزایرى ومحمدجواد باهنرهنوز درزندان قزل قلعه زندانى هستند

 ازمشهد مقدس 83اهللا قمى به تاریخ پنجم ذیحجه  اى ازطرف آیۀ  اعالمیه*
  :خوانیم   درآن چنین مىصادر شده که
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دوش  روحانیت شیعه وعلما ومراجع بزرگ همه دریک صف دوش به"
مابراى حمایت از . یکدیگر هدف عالى واسالمى خود را تعقیب خواهند کرد

اسالم وقرآن و اجراى احکام وتعالیم مقدس آن وبسط عدالت اجتماعى به معناى 
کردن ظلم وفساد کن   عى خود ورفع خفقان وفشار وریشهحقیقى و واق

آورى   المال مسلمین که از دسترنج این ملت فقیر جمع بیتوجلوگیرى از چپاول 
شده وتأمین آزادى فردى و اجتماعى درحدود مقرارت اسالمى وقطع ایادى 
اجانب وعمال اسرائیل که بزرگترین دشمن دین واسالمند واصالح امور اقتصادى 

  ." همچنان ادامه خواهیم دادمملکت ورفاه حال جامعه به راه مقدس خود

اهللا طالقانى  العظمى آقاى میالنى به آیۀ  اهللا  اى از طرف حضرت آیۀ نامه
وآقایان مهندس بازرگان ودکتر سحابى ارسال وازمجاهدات آنان وهمرزمان 

  .است  باایمانشان تقدیر وتقدیس شده

االسالم والمسلمین آقاى دستغیب شخصیت بارز ومجاهد ومبارز   حجۀ*
س شبانه مورد حمله مأمورین قرارگرفته وازمنزل خودشان درشیراز دستگیر فار

  .اند  وزندانى شده

اهللا قاضى درمیان استقبال پرشور مردم تبریز   روزجمعه یازده ذیحجه آیۀ* 
 شب همان روزمأمورین سازمان امنیت به خانه وارد این شهر شدند، وپس از نیمه

  !!.ندریختند وایشان را دستگیر نمودایشان 

کرمانى پس از بازداشت، مورد   طبق اطالعات واصله آقاى على حجتى*
  .ضرب وهتک مأمورین قرارگرفته واکنون درزندان قزل قلعه محبوسند

اللهى به جرم انتقاد ازاعمال  االسالم حاج سیدحسین آیۀ درجهرم حجۀ* 
اعزام خالف قانون ودین هیئت حاکمه بازداشت شدند وبه زندان قزل قلعه تهران 

  .گردیدند

.*.*.  

عید سعید غدیر را به شیعیان مبارز و فداکار جهان، به امید پیروزى نهائى 
  .تبریک میگوئیم

  »هیئت تحریریه بعثت«
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  بعثت
  

  »ل اولسا«شماره هفتم 
  

  . هجرى قمرى1384بیست وپنجم محرم الحرام 
  

  . هجرى شمسى16/3/1343مطابق با
  
  
  
  
  
  

 جوشد، سازمان خونهایى که مى
هاى دینى،  روحانیت، امتیاز نهضت

روحانیت، جهاد جرایدخارجى ونهضت 
محرم، اخبار، مردوخ مظهر درعدن، مکتب 

کامل ارتجاع، انعکاس انتشار بعثت 
  .درمحافل اجتماعى وملى، جبهه واحد
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  ...!جوشد خونهایى که مى

خونهاى مقدس وشریفى که دراثر حس مذهبى ودادخواهى درعروق وشریان 
 12ردمى شریف واز خود گذشته به جوش آمده بود، یک سال قبل در روز م

 خرداد به دست دژخیمان حکومت سیاه ایران به زمین ریخت 15محرم و
هاى درخشان جاویدان  هاى ننگ ابدى بردامن هیئت حاکمه ایران ونقطه ولکه

  .درتاریخ مبارزات مذهبى وملى مسلمان علیه استبداد وظلم ایجاد کرد

ترین شرایط از نظر حکومت به   نى طوالنى مردم ستمدیده ایران درسختدورا
فروشیها، دزدیها واخیراً  ها، وطن  قانون شکنیها وزورگوییها، سؤاستفاده. سر بردند

رفتارهاى ضد دینى دستگاه حاکمه را تحمل کرده ودندان روى جگر گذاشته و 
  .دادند  العملى بروز نمى عکس

شریف ایران این سکوت مرگبار راشکست وبراى باالخره روحانیت آزاده و
این که به این همه جنایت خاتمه دهد، باهیئت حاکمه فاسد به مبارزه برخاست 

درماه محرم سال قبل وبه . وتاآنجا که مقدور بود آنان را رسواى خاص وعام کرد
خصوص درچند روزى که احساسات مذهبى ملت اوج گرفته بود وروح 

دین درآنها به یاد فداکاریهاى شهداى کربال وخونهاى مردم فداکارى وحمایت از 
جوش آمده بود، این  ویارانش سخت به) ع(به یاد خونهاى به ناحق ریخته حسین

رفت که درسراسر ایران انقالبى همگانى  مبارزه مقدس بسیار شدید گردید و مى
  .براى احقاق حق ملت وحفظ قرآن به وجود آید

العظمى آقاى   اهللا آیت ن شکن ایران حضرتدرچنین وضعى حکومت قانو
ید وبه زندان فرستاد، وسپس بسیارى از علماى اعالم دیگر خمینى را شبانه دزد

این جنایت . ووعاظ ارجمند را ازمرکز وشهرستانها توقیف وبه زندان فرستاد
سابقه آتش خشم افروخته ملت را شعلهور کرد ومردم عصبانى را  وجسارت بى
  .آتشین ساخت

العظمى خمینى همانند بمبى که درسراسر ایران   اهللا بارآیت برتوقیف جنایتخ
منفجر شود، مملکت را سخت متشنج وبه آستانه انقالب کشاند، ملت دست از 
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  .کار برداشتند وبه خیابانها ومیدانها ومساجد ریختند

یامرگ "مخصوصاً درقم وتهران که مرکز انقالب بودند طنین فریادهاى 
رودیوار رابه لرزه درآورده بود وجمعیت زنان همصداى بامردان  د"یاخمینى

باهیجانى هرچه بیشتر رفع توقیف مرجع تقلید خود وسایر مردان مبارز را 
  .کردند بار دستگاه را محکوم مى  خواستار وعمل خیانت

اى به جز عواطف  این قیام، این نهضت، این غوغا،این هیجان،این شور، انگیزه
ل هاى این مردم تنها خاتمه دادن به اعما ى نداشت، خواستهپاک ومقدس مذهب

ا حکومتى که  آیا جواب این مردم ووظیفه. ضددینى وضدملى دستگاه حاکمه بود
  کرد، چه بود؟  خود را خادم ملت معرفى مى

دستگاه مستبد ودیکتاتورایران به جاى این که مثل همه دول دموکرات جهان 
هاى مشروع ملت آنهارا آرام وانقالب  به خواستهباراضى کردن آنان وپاسخ دادن 
ابتدا براى آلوده کردن این . ترین جنایات گردید را خاموش نماید، مرتکب فجیع

اى ازمأمورین پست وبدبخت سازمان امنیت را داخل جمعیت  قیام پاک عده
با پودر حریق که انحصاراًتحت اختیار مقامات دولتى است، بعضى از ستاد که فر

گناه حمله بردند وتعدادى مغازه را    عمومى را به آتش کشیدند وبه چند بىاماکن
غارت کردند و در این موقع از همه نیرو و قدرتى که ازشیره جان ملت فقیر ایران 
براى دفاع از منافع خودشان به دست آورده بودند، براى کوباندن ملت به میدان 

سلها را به خیابان کشیدند ومردم اندازها، توپها ومسل  تانکها، خمپاره. کشیدند
صفت  سربازان مسلح، کماندوهاى گرگ. تنددفاع را زیر آتش گرف صالح وبى  بى

. شریف وآزاده وطن خویش را به رگبار گلوله بستندوچتربازان سنگدل مردم 
پرواز   کنان به جتهاى جنگنده براى ارعاب بیشتر مردم درآسمان تهران وقم غرش

  .درآمدند

جرم حمایت از قانون و   کشیده را به ه مردم شریف رنجدیده وستمرگبار گلول
کرد ومثل برگ درختان درپاییز به   شکنى درو مى  فروشى وقانون مخالفت باوطن

  .ریخت زمین مى

ردن ملت الینقطع شلیک سه روزمتوالى صداى گلوله که براى از پاى درآو
ن مسلمان کشور را به لرزاند وجوانا شد وتهران وبعضى از شهرستانها را مى مى

کشید، درتمام این مدت این مدت کامیونهاى ارتش، اجساد  آتش و خون مى
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جان را بار بار به طرف گورستانها که توسط افراد ارتش  شهدا و زخمى نیمه
شاهنشاهى محاصره شده بود، حمل کرده وفوج فوج مرده وزنده را به زیر خاک 

گناه را بدون سابقه  ولتى هم مردم بىکردند وتعداد زیادى از کامیونهاى د مى
ریختند وروى هم رفته  چالهاى زندانها مىواتهامى مشخص بارکرده وبه سیاه

  .آشامان مغول را سفید کردند جالد ایران روى خوندراین روز زمامداران 

گذرد آمار صحیح شهداى این   هنوزکه یک سال ازاین حادثه اسفبار مى
دانیم که چند هزار خانواده  ا نمىانقالب مقدس در دست نیست و م

  .اند سرپرست و داغدار شده  بى

به یارى خداى منتقم روزى که به پرونده جنایات این حکومت سیاه رسیدگى 
هیئت . شود گور شدگان این حادثه روشن مى به  شود، تعداد واقعى شهدا وزنده

ى مقدس را اى فکر انتقام این خونها حاکمه خونخوار بداند که ملت ایران لحظه
  .خود بیرون نخواهد کرد» سر«جوشد، از فکر  که تا پیروزى نهایى ملت مى

  
  سازمان روحانیت

یکى از هدفهاى اساسى واصولى بعثت انتقاد صحیح ومنطقى از وضع نابسامان 
تشار مااز روز اول ان. تشکیالت روحانیت براى اصالح وتحول بنیادى درآن است

ایم واکنون  ى درسازمان روحانیت را متذکر شدهنشریه لزوم یک تحول اساساین 
 را که گامى بزرگ دراین راه "المبلغین  مدرسۀ"باکمال خوشوقتى مژده تأسیس 

طبق اطالعاتى که به دست مارسیده حضرت . دهیم است به شما مى
العظمى شریعتمدارى در نظر دارند درحوزه علمیه قم مرکزى براى تربیت  اهللا آیۀ

أسیس کنند و سپس شعبه آن را در تهران، در زمین وسیعى که مبلغین اسالمى ت
  .دراختیار دارند ایجاد نمایند

مى شریعتمدارى درروز عید غدیر نخستین کلنگ مرکز دارالتبلیغ العظ اهللا آیۀ
اسالمى قم را به زمین زده وبیاناتى نیز درلزوم تحول همه جانبه که خواست همه 

. رمودند که مستقال چاپ و منتشر شده استطالب و مردم مسلمان است ایراد ف
  :له شریعتمدارى در ضمن بیانات خود چنین فرمودند معظم

اى براى تربیت وآماده ساختن مبلغین ساخته  خواهیم مدرسه اکنون مى..."
شود وانشأاهللا درآینده براساس یک برنامه صحیح وموافق احتیاج روز، مبلغین 
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 اسالم وتشیع را در داخل وخارج مملکت نشر واالمقامى تربیت شوند که بتوانند
آیند ودرمملکت شیعه به خود   جایى که مسیحیان ازآن طرف عالم مى. دهند

دهند که باتشکیالت منظم وپولهاى فراوان مشغول تبلیغات باشند، آیا   اجازه مى
  "...وقت آن نرسیده که ما مسلمانها هم بیدار شویم؟

لزوم تأسیس کتابخانه جامع وچاپ نشریات اهللا شریعتمدارى سپس درباره  آیۀ
گوناگون وایجاد چاپخانه مجهز سخن گفته وساختمان مدرسه مبلغین را قدم اول 

  .براى اقدامات آینده نامیدند

اقدام اصالحى خداپسندانه آمادگى  بعثت ضمن ابراز خوشوقتى کامل ازاین
ین امر اعالم گونه کوشش وکار وطرح وبرنامه ونقشه براى ا  خود را براى همه

خواهد که دراین جهاد مقدس  دارد و از رفقا وبرادران خود درشهرستانهامى مى
  .بامراجع بزرگ و عالیقدر قم همکارى نزدیکى ابراز دارند

  :بحث فکرى
  

  امتیاز نهضتهاى دینى

گیرد   قیامهایى که دراجتماعات بشرى علیه حکومت ووضع موجود انجام مى
است، خواه عدم رضایت آنان   ک یاچند طبقه مردمهمیشه دراثر ناراضى بودن ی

دراثر محرومیت از حقوق مشروعه ایشان باشد، وخواه دراثر قانع نبودن به حقوق 
ت بدیهى اس. است اى که به حکم عقل ومنطق براى ایشان منظور شده  حقه

درصورت اول قیام صحیح وانسانى ومفید به حال جامعه ودرصورت دوم غلط 
  .ه حال اجتماع خواهدبودوحیوانى ومضر ب

درقیامهاى صحیح گاهى محرک اصلى تنهابه دست آوردن حقوق فردى 
شود وگاهى محرک   نامیده مى"سیاسى"واجتماعى است ودراین صورت قیام 

الهى است ودراین صورت قیام  دیگرى نیز وجود دارد وآن عبارت ازانجام وظیفه
  .شود  نامیده مى"دینى ومذهبى"

. دینى برانقالبات سیاسى استجا، بیان امتیاز نهضتهاى  منظور مادراین
گیرد غالباً تاحدودیست   وفداکاریهایى که درانقالبات سیاسى انجام مىمبارزات 

که احتمال شکست ونابودى دشمن قوى باشد ورزمندگان امید کامل به پیروزى 
ند که شو  ونائل شدن به هدفهاى مادى خود داشته باشند ونادراً افرادى دیده مى
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درمبارزات سیاسى باقطع به نابودى خودشان به مبارزات ادامه دهند وراز روانى 
فداکارى این افراد یاتحریک فوق العاده احساسات است ویا خوشدل بودن به نام 

بینند ودراین   هانى، ویا این که خود را درمعرض هالک قطعى مىنیک وشهرت ج
ولى از نظر منطق عقلى دلیلى . دهند در راه هدف را ترجیح مىصورت نابودى 

وجود ندارد  براین که کسانى که حیاتى براى خود جز همین زندگى چند روزه 
مخصوصاً درصورتى که . قائل نیستند، باقطع به نابودى خودشان مبارزه نمایند

کشیدن از مبارزه منافع شخصى ایشان تأمین  اطمینان داشته باشند که با دست
  .شود مى

ن یامهاى سیاسى احتمال فرار از جنگ وتسلیم شدن دربرابر دشمبنابراین درق
اما . خیانت به ملت ومصالحه کردن مصالح عمومى بامنافع شخصى زیاد استو 

مبارزه مذهبى چون براساس انجام وظیفه الهى وبه عنوان جهاد مقدس دینى 
شخص متدین که به مبدأ ومعاد . باشد چنین عیوبى را نخواهد داشت مى

گاه دراثر این که جان ومال وسایر حیثیات   و پاداش معتقد، است هیچوحساب
رود وهمیشه یک ضامن معتبر براى ادامه   افتد ازمیدان درنمى  مادیش به خطر مى

 واعتقاد به خدا مبارزه در درون وجود خود دارد وآن همان نیروى عظیم ایمان
 از مبارزه و به همین دلیل تاآخرین قدم وآخرین نفس دستوروز جزاست 

  :فرماید قرآن شریف مى. کشد نمى

  "قل هل تربصون بنااال احدى الحسنیین"

جنگید آیا جز این انتظارى دارید که مابه یکى از  اى کسانى که بامسلمانان مى
یاپیروز شویم ودشمن را نابود سازیم . دو امرى که درنهایت خوبى است، برسیم

 به جهان ابدى کشیم وبه نعمتهاى و یا کشته شویم ورخت ازاین سراى زودگذر
جاودانى متنعم گردیم ودرهر دوصورت ماکامیاب شده وشما زیانکار خواهید 

  .بود

پس امتیاز نهضتهاى دینى به این است که شکست ندارد، زیان ندارد، باختن 
ندارد، مغلوبیت ندارد، نبردى است که شکستن پیروزى است، چه رسد به 

  .پیروزیش

کند که از همه معایب وخطرات  ان دینى راطورى تربیت مىاین منطق رزمندگ
  .مانند مبارزین سیاسى مصون مى
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آمدى  سازد که از هیچ پیش به عالوه چنان روحیه افراد را قوى ونیرومند مى
پیشواى بزرگ فداکارى راه حق على . نهراسند وبه هیچوجه روى ازمبارزه برنتابند

  :فرماید  السالم مى  علیه

تنه  ایل عرب بایکدیگر متفق شوند وعلیه من قیام کنند، من یکاگر همه قب"
  ."گاه از نبرد باآنان روى گردان نخواهم بود روم وهیچ  به جنگ ایشان مى

  
  وحانیتجراید خارجى ونهضت ر

هاى آمریکایى شرحى درباره ایران نوشته که قسمتى  یکى ازمهمترین روزنامه
  :مکنی از ترجمه آن را دراین شماره درج مى

کرده اروپا وآمریکا  اى جوان تحصیل نخستوزیر جدید، جوان است وعده..."
آید که منظور عمده تعمیر وتجدید صورت  است وبه نظر مى را وارد کابینه کرده

  .آید ظاهر حکومت است که اخیراً درانظار کهنه ومخروبه مى

د ایران اى خود ونخستوزیران سابق دراصالح اوضاع تاریک اقتصاعَلَم از سلفه
است تأثیرش   اصالحات ارضى وهیاهویى که درباره آن به راه افتاده. تر نبود  موفق

  .کنند  خیلى کمترازآن است که ادعا مى

علم خیلى منفور بود، چون افکارعمومى این را که حکومت او حکم 
از حوادث . کند  خرداد را داده فراموش نمى15تیراندازى وکشتار واقعه 

بین دستگاه  اه سال گذشته به این طرف در روابط تیرهواغتشاشات خردادم
است وقرائن موجود داللت  زى حادث شدهوروحانیون اسالم تسکین بسیار ناچی
خمینى، میالنى و : اهللا  دینى امثال آیاتدارد که انتقاد بسیارى ازعلماى 

شریعتمدارى از دستگاه را ممکن نیست به نظریات ارتجاعى حمل کنیم، بلکه 
بعضى از . ت آنها عموماً علیه سیاست فشار وزورگویى دستگاه استمخالف

کنند که آقاى منصور بعضى از اقدامات و تشبثات براى نزدیکى  مطلعین خیال مى
با این راهنمایان دینى بعمل خواهد آورد و همچنین این تشبثات در مورد 

ملى منکوب آنها را به جبهه ه، اشخاص غیرروحانى هم که مخالفت آنها بادستگا
ولى روحیه هر دو دسته، یعنى . کشاند به عمل آمده است وخسته شده مى

روحانیون وغیر روحانیون درچنین حال است که هراقدام و تقربى را که از طرف 
  ."دولت به عمل آید رد خواهند کرد



١٠٥ تبعث

  گذرد؟ دردنیاى اسالم چه مى
  

  جهاد درعدن

جنوبى براى پایان دادن به هاى عربستان نشین مردم مسلمان عدنـ عمان وشیخ
قشرهاى وسیعى از توده مردم انقالبى . اند دوران استعمار سیاه بریتانیا به پا خاسته

جنگند وخواستار    موضع گرفته وعلیه نیروهاى اشغالگر مى"رادفان"در کوههاى 
مردم مسلمان آن . آزادى واستقالل واقعى فدراسیون عربستان جنوبى هستند

ها وامیرهاى  به عمر حکومتهاى قرون وسطایى شیخخواهند  سامان مى
مردم . شود پایان دهند  نشانده که زیر نظر هیئتهاى مشاور انگلیسى اداره مى دست

پترولیوم "خواهند که منابع زر خیز آنان را  رنجیده ومحروم عربستان جنوبى مى
  .اند  ودراین راه به مبارزه مقدسى برخاسته.  به غارت نبرد"کمپانى

درمقابل خواست مشروع مردم، : هاى عصرتهران طبق نوشته روزنامهولى 
 مترى مواضع قبایل شورشى 30هواپیماهاى شکارى انگلستان از ارتفاع 

طبق اطالعیه رسمى .  را زیر رگبار مسلسل وموشک گرفتند"گرگهاى سرخ"و
 "رادفان" بمب هزارپوندى برکوههاى 44نیروهاى هوایى بریتانیا فقط یک هفته 

اند وهیوم نخستوزیر انگلستان درمجلس عوام آن  ریختهر روى قبایل عدن وب
دستور بمباران قبایل شورشى درجنوب عربستان را ": کشور رسماً اعالم داشت که

  ."ام من داده

این عمل ضد انسانى مورد تقبیح همه مردم مسلمان جهان است ومانیز به نوبه 
  .کنیم قبیح مىجمعى مردم آن سامان را ت خود کشتار دسته

کمیته مخصوص ضد استعمار سازمان ملل درقطعنامه خود خواست که از 
دفاع جلوگیرى به عمل آید، ولى آمریکا، انگلیس، استرالیابه این   کشتار مردم بى

دارى،  وبراى باردیگر ثابت کردند که بلوک سرمایه! رأى مخالف دادندقطعنامه 
  .ایتى روگردان نیستبراى حفظ منافع پست مادى خود از هیچ جن

خوشبختانه درخود بریتانیا نیز این اعمال ضدانسانى از طرف مردم 
انساندوست آن سامان به شدت تقبیح شد وهنگامى که وزیر دفاع انگلستان 

کرد، انبوه جمعیت فریادکنان  دریک میتینگ انتخاباتى از سیاست بریتانیا دفاع  مى
نوبت طرح سئواالت رسید یکى از مردم ووقتى . خطاب کردند "قاتل مردم"او را 
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  ."اید ها و زنهاى مردم انداخته شما بمب هزار پوندى را روى بچه":فریاد زد

آرى چنین است راه وروش استعمار و امپریالیسم، ولى باید گفت مبارزه 
بخش نیروهاى ملى، و اسالمى براى نجات و استقالل سرزمینهاى استعمار   رهائى

  .ستان جنوبى و فلسطین، تا پیروزى نهایى ادامه داردشده وبراى نجات عرب
  

  مکتب محرم

هالل محرم، شروع تبلیغات مکتب انقالبى ساالر شهیدان وپیشواى فداکاران 
راه حق را باخط زرین بر صفحه مینایى آسمان نگاشت، شاگردان این مکتب به 

د تادرس نقاط مختلف رهسپار وبراى انجام وظیفه به اقطار کشور پراکنده شدن
فداکارى و جانبازى را به مردم بیاموزند و سرّقیام حسینى وانگیزه نهضت 

وآنان را به وظیفه خطیرى که به . السالم را براى همگان بیان کنند عبداهللا علیه ابى
بینیهاى کافى براى جلوگیرى از تبلیغات   گرچه پیش. آشنا نمایندعهده دارند 

درسراسر کشور شده واقدامات ) ع(دینى وعزادارى حضرت خامس آل عبا
است وبسیارى از مجالس ومحافل دینى   احتیاطى از طرف دولت انجام گرفته

تعطیل وبسیارى او خطبا ووعاظ وگویندگان مذهبى محبوس ویااز سخن گفتن 
  .اند  منع شده

اى که الزم است تذکر دهیم این است که حضرت سیدالشهدأ   نکته
انحصارى واستثنایى که باموازین فقهى اسالم الصلوۀ والسالم یک تکلیف   علیه

وفق ندهد نداشت ویک وظیفه خاص از جانب خدا براى شخص او تعیین نشده 
درباره شهادت آن حضرت رسیده بود اشاره به ) ص(اکرم  بود وبیاناتى که از نبى

  .الهى بود نه یک حکم تشریعى استثنایى یک قضاى حتمى

م آن حضرت جستوجو کرد تاآشکار شود که بنابراین باید ازمالک ومبناى قیا
البته بحث واقعى از . مسلمانان درچه صورتى موظف به چنین قیامى هستند

خصوصیات این قیام ومقتضاى قواعد مختلفه فقهى احتیاج به نوشتن کتاب 
مستقلى دارد که امید است دانشمندان تواناى حوزه به نوشتن آن مبادرت نمایند 

« از منکر  دیت اسالم وفریضه امربه معروف ونهىوادله وجوب حفظ موجو
را بررسى نمایند ونسبت آنها را باادله تقیه » معنى وسیعى که دراخبار ذکرشده به

وحدیث رفع ومانند آنها بسنجند، به طورى که ادله شرعى این قیام از نظر بحث 
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قط به جا فمادراین. فقهى روشن گردد ونقطه ابهام واشکالى براى کسى باقى نماند
از کلمات خود آن حضرت که در آنها به سرّ قیام خویش اشاره ذکر چند جمله 

  .کنیم  فرموده قناعت مى

  : خوانده فرمودند"ذى یَسع"السالم درمنزل  اى که امام حسین علیه درخطبه

  :"االترون ان الحق الیعمل به وان الباطل الیتناهى عنه"

  ."ایستند  باطل بازنمىکنند واز  بینید که به حق عمل نمى  مگرنمى"

نکردن به حق   توضیحى داده نشده که عمل» تاآنجا که نقل شده«در این خطبه 
کند  رسد چنین قیامى را ایجاب مى و دست برنداشتن ازباطل به چه حدى که مى

 انشا فرمود، پرده ازاین راز برداشت "بیضه"اى که امام درمنزل   ولى از خطبه
  :جا فرموددرآن. ورفع ابهام آنرا نمود

اهللا ناکثاً  من رأى سلطاناً جائراً مستّحال لحرام: اهللا قال ایهاالناس ان رسول"
عباداهللا باالثم والعدوان فلم یغّیرعلیه  اهللا یعمل فى لعهداهللا مخالفاً لسنّۀ رسول
ۀ اهللا ان یدخله مدخله االوان هؤأل قد لزموا طاع بفعل والقول کان حقاً على

ۀ الرحمن  واظهروا الفساد و عطّلوا الحدود وحلّلوا حرامه وترکوا طاعالشیطان 
  ."وحّرموا حالله وانااحق من غیر

کسى که سلطان بیدادگرى را ببیند که به : رسول خدا فرمود! اى مردم جدم"
شمرد وپیمان خدا را نقض  کند وحرام خدا را حالل مى  نوامیس الهى تجاوز مى

گناه وستم   مىورزد وبابندگان خدا بهنماید وبا دستورات پیغمبر مخالفت مى
کند، چنین کسى اگر دربرابراین سلطان ظالم قوال وعمال قیام نکند  رفتار مى
نگیرد ورویه او را تغییر ندهد، برخداست که این شخص را هم به  او را وجلوى

  ."جایگاه آن سلطان ستمگر داخل کند

 چسبیده وازفران خدا به طاعت شیطان» یزیدیان«اى مردم بدانید که اینان "
اند  اند وفساد را ازجامعه آشکار ساخته وحدود اللهى را تعطیل نموده سرپیچیده

المال مسلمین را به خود اختصاص داده وحرام خدا را حالل   وبودجه ملت وبیت
شان  اند، من به تغییر دادن این روش وقیام کردن علیه  وحالل او را حرام شمرده

  ."از هرکس سزاوارترم

هاى زمرد وبرلیان برصفحات  السالم که باید بادانه ین بیانات طالیى امام علیها
هاى جهان نگهدارى شود، مشت محکمى بردهنهاى کسانى   زرین نقش ودر موزه
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اند، بدون  که فهمیده ویا نفهمیده، تحت تأثیر تعلیمات استعمارى قرار گرفته
ى مذهب توجه به اینگونه فرمایشات پیشوایان دین واصول قطع

امام حسین تکلیف دیگرى "و! "حساب امام از حساب ما جدااست":گویند مى
السالم روى یک  کند که نهضت امام حسین علیه   به خوبى روشن مى"داشت

کند واگر این  آن را بیان مى) ص(اکرم اصل کلى اسالمى بود که حدیث نبى
ند وبابیان صریح بود، الزم بود که مردم را روشن کن  وظیفه منحصر به ایشان مى

ومبادا » ویا به من وامام دوازدهم«اى است مختص به من  بفرمایند که این وظیفه
ازعلت «الزم بود درمقام پاسخ به مردم . شخص دیگرى به چنین عملى اقدام کند

که پیغمبراکرم از طرف خدا براى شخص آن «به وظیفه شخصى خود» قیام
که داللت بریک معناى یک حدیثى ، نه به متمسک شود» حضرت تعیین فرموده

  .کلى وعمومى دارد
  

  اخبار

زندانهاى هیئت حاکمه ایران که ریاکارانه خود را طرفدار قانون ومسلمانان 
کند هنوز مملو از زندانیان مسلمان ومخصوصاً طبقه جلیله علما   معرفى مى

  .ووعاظ وفضال ودانشجویان ارزنده کشوراست

قاضى تبریزى، دستغیب : رجمند آقایان ااکنون علماى عالیقدر ووعاظ  هم
اسالمى،   اهللا جهرمى، سیدصدرالدین بالغى، حاج شیخ عباسعلى شیرازى، آیۀ

اصغر مروارید، سیدعبدالرضا  سیدمرتضى جزائرى، محمدجواد باهنر، على
قمى،  کرمانى، محمد صادقى حجازى، حاج شیخ محمدآقا تهرانى، على حجتى

جالل آل طاهر کرمانشاهى، حاج شیخ خراسانى، شیخ  محمدرضا طبسى
یداهللا رحیمیان اصفهانى،  آبادى، شیخ محمدمهدى ربانى گیالنى، صفدرى خرم

 هاشمیان نوقى، حاج شیخ نسب اصفهانى، شیخ حسین شیخ غالمعلى خلدى
اى دیگر که همه آنها از  پناه، مجتهدزاده، محامى خراسانى وعده  مهدى حق

نند وپس ازعمرى تحصیل وتمرین که بایستى ملت دانشمندان بافضیلت وبنام ایرا
مند شود، ماههاست که به جرم حقگویى ودفاع از دین مقدس  ازوجود آنان بهره

هاى آنان بدون سرپرست و  برند وخانواده اسالم درسیاهچالهاى زندان به سرمى
سوزند وعالوه برصدها نفراز مردم پاک  با خاطرى مضطرب درفراق آنان مى
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جرم همکارى با روحانیت در راه دفاع از قرآن اسب و کارگر، به بازارى و ک
  .برند ترین شرایط به سرمى  شکنجه وبا سختدرزندانها در زیر 

ماه محرم وحوادثى که درآن رخ داد باز پرده از روى مقاصد شوم وضد *
دینى دستگاه حاکمه ایران باال زد وهمه کس فهمید که اینها بامجالس ومحافل 

هرات  مذهبى سرجنگ دارند، زیرا تاآنجا که شرایط به آنان اجازه داد دینى وتظا
مجالس دینى را محدود وگاهى تعطیل کردند، درسراسر ایران برخالف صریح 

الس تعهد گرفتند که درمجلس آنها گویندگان درباره مسایل قانون ازصاحبان مج
اشته مملکت صحبت نکنند وکارى به خالف کارى هیئت حاکمه نداجتماعى 

تعطیل ) ع(الحسین  باشند وازاین رهگذر بسیارى از مجالس عزادارى ابا عبداهللا
  .زنده وتجدید شد... گردید وبار دیگر خاطره جنایات متوکل عباسى و

اهللا فرید توسط شهربانى و   در شهرستان اراک مجالس باشکوه عزادارى آیۀ*
. مى برچیده شدشر  سازمان امنیت در روز چهارم محرم باکمال گستاخى وبى

شرمانه اعتصاب کردند ومأموران  راک به عنوان ابراز تنفر از این عمل بىوعاظ ا
  اى از آنان را دستگیر وباالجبار درمجالس شهر به منبر  عدهپلیس شهر 

  .فرستادند مى

اى از طرف زعماى  اعالمیه  به مناسبت سالروز شهداى دوازدهم محرم*
خمینى، میالنى، نجفى و قمى، منتشر شد : عظامال  اهللا عالیقدر شیعه حضرات آیات

وروز دوازدهم محرم را عزاى ملى اعالم داشتند ودرطى آن به خالفکاریها ورفتار 
تباط دولت بااسرائیل غاصب اعتراض کرده ضددینى وضدملى  هیئت حاکمه وار

وسکوت درمقابل دستگاه جبار را جرم وابراز مخالفت با خالفکاریهاى آنان را 
  .معرفى کردندالزم 

هایى که از طرف هیئت  بینى رغم تمام پیش  روز عاشورا درتهران على*
بود، چندین هزار  حاکمه براى جلوگیرى از تظاهرات ضددولتى به عمل آمده

جمعیت پس ازپخش تراکتهاى کوچک وجالبى درحالى که پالکاردهایى متعدد 
وپشتیبانى از باشعارهاى ضد دولتى وضداستعمارى وضد صهیونیسم وتأیید 

العظمى خمینى  اهللا روحانیت وعکسهاى زیاد وبزرگى ازآیاتت مقدس نهض
تمام این . کردند، دمونستراسیون عظیمى به راه انداختند برسردست حمل مى

جمعیت انبوه با کمال نظم ودرحال سکوت وفقط درپشت سرهم پرچم وشعارى 
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آمدند وهرآن خواندند وبه طرف مجلس شوراى ملى به حرکت در قرآن مى
پارچه   شد، گویى که جنوب تهران یک  برتعداد آن جمعیت کم سابقه افزوده مى

  .خزید  به طرف شمال مى

ناگهان مورد حمله وقتى که اول جمعیت مقابل مدرسه سپهساالر رسید، 
نفر  دهها نفر زخمى وحدود پنجاه. وحشیانه پلیس وکماندوهاى جالد واقع شدند

دتى زدوخورد باالخره پلیس قصاب تهران با توسل به دستگیر وزندانى وپس از م
  .تیراندازى مردم را متفرق نمود

اى ازطرف زعماى  به مناسبت سالروز شهداى دوزادهم محرم اعالمیه*
العظام خمینى، میالنى، نجفى و قمى منتشرشد وروز  روحانیت حضرات آیات اهللا

کارهاى ضدملى وضد دوازدهم محرم را عزاى ملى اعالم کردند ودرطى آن به 
هیئت حاکمه وارتباط آن بااسرائیل غاصب اعتراض کرده وصریحاًاعالم ى دین

داشتند که سکوت درمقابل جنایات دستگاه جایز نیست وهمه مردم موظفند 
  .باخالفکاریهاى دستگاه مخالفت نمایند

اهللا  العظمى خمینى وآیت اهللا  آیت  روز دوازدهم محرم درمنزل حضرت*
اى برقرار بود وآقاى سید   شهداى دوازدهم محرم مجلس فاتحهنجفى براى 

سابقه دستگاه صحبتهاى جالبى ایراد   مرتضى برقعى واعاظ، درباره این جنایت بى
اى از بازماندگان شهدأ که درمنزل حاضربودند، دلجوئى  فرمودند وضمناً از عده

  .به عمل آمد

اى که براى یکى   حهشب سیزدهم محرم مأموران شهربانى قم به مجلس فات*
از شهداى دوازده محرم که درمسجد پایین شهر منعقد بود حمله کردند ومجلس 

  .اى را مضروب نمودند زدند وعده را به هم

عده زیادى از کارکنان شرکت واحد تهران براى اغراض شومى به عنوان *
ان اى به امضاى کارکن  وجالب این است که اعالمیه. عزادارى به قم آورده شدند

شرکت واحد مبنى بر طرفدارى از منویات روحانیت وابراز تنفر از عملیات 
  .غیرقانونى هیئت حاکمه منتشر گردید

  !مبارزه دراصفهان

اى از  طبق معمول سنواتى براى بزرگداشت خاطره نهضت حسینى اعالمیه
خادمى، زندکرمانى، : اهللا  طرف طبقات اصیل مردم اصفهان به امضاى آیات
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زاده، ابطحى وآقایان دکترریاحى رئیس اسبق دانشگاه اصفهان،   یبروضاتى، ط
حاج میرزا دکتربلیغ استاد دانشکده پزشکى، دکتربدرى، دکترحکمتیان وآقاى 

کالهدوزان منتشرشد تادر روز عاشورا به دمونستراسیون پرشکوهى  حسن
جلوگیرى به عمل آوردند وچندین ساعت بامردم مسلمان اصفهان که قصدى جز 

گروهى را مضروب ساختند وسپس . زادارى نداشتند به زدوخورد پرداختندع
است روش جائرانه مأمورین دولتى  چنین. اى را دستگیر نمودند عده

اى از استقامت ومبارزه وفداکارى مردم مسلمان  است نمونه  درشهرستانها، وچنین
  .درشهرستانها

  هاندرود برمردم غیوراصف

م ایران درده صفحه بامطالبى جالب وارزنده  نشریه داخلى مرد17شماره *
منتشر شد، دراین شماره شرحى درباره بعثت نوشته شده که قسمتى از آن رابراى 

هاى مترقى وبیدار مملکت نقل   اطالع از انعکاس انتشار بعثت درمیان گروه
  :کنیم مى

قم بامنطق ملى   شماره پنجم بعثت نشریه داخلى دانشجویان حوزه علمیه"
 بخشد و باافکار مى خود به مبارزات با ارزش روحانیون ایران شکل مىواسال

هاى این نشریه منعکس است ما را بیشتر از پیش  امیدبخش ومترقى که درنوشته
ما انتشار منظم . سازد جاگیر مردم ایران خوشبین وامیدوار مى  به آینده مبارزه همه

  ."گوییم بریک مىبعثت را به هیئت تحریریه آن ومردم مسلمان ایران ت

شماره اخیرپیام دانشجو ارگان دانشجویان مبارز وفداکار دانشگاه تهران  *
 صفحه منتشر 12بامطالبى الزم وارجدار درباره لزوم تحول درسازمانهاى ملى در

یران را در راه هدفهاى ملى واسالمى ماپیروزى دانشجویان عزیز ومردم ا. شد
  .خواستاریم

  
  اعمردوخ مظهر کامل ارتج

محمدمردوخ کردستانى که از طرف برادران سنى ما مدتها است که طرد شده، 
هاى کثیفى علیه تشیع وقوانین اسالمى منتشر ساخته وحتى   پاره  اخیراً ورق

اى به پشتیانى ازطبقه حاکمه برخاسته وبه علماى بزرگ ومراجع تقلید   درجزوه
  .است  شیعه وقیحانه حمله کرده
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هاى مسموم این عامل کثیف   پاره  ن از انتشار ورقگروهى از جوانان مسلما
خوارى فحش و   دستگاه که همانند هیئت به اصطالح مصلحین قم درمقابل جیره

دهیم که  ولى ما به آن برادران اطالع مى. اند  دهند، شدیداً ناراحت شده  دشنام مى
جناح . نخواهد بود! "مصلحین"سرنوشت مردوخ مطرود  هم بهتراز سرنوشت 

شخصیت استفاده   اعى طبقه حاکمه همیشه ازاین قبیل آلتهاى بالاراده وبىارتج
اندازد، وازطرفى محمد  انند کهنه زنان، آنان را به دور مىکند و سپس م مى

کند وبه شیعه واصول تشیع فحش ودشنام   سالهاست که سمپاشى مىمردوخ 
عه وسنى باایجاد اختالف بین شی«دست او  دهد واین وظیفه استعمارى به مى

شود واکنون طبقه حاکمه به خیال خام خود ازاین عنصر   عملى مى» درایران
خواهد براى مبارزه باروحانیت شریف شیعه استفاده کند،   شناخته شده وکثیف مى

 "ایها کمره"غافل از آن که مردم مسلمان به ماهیت عناصرى کثیف چون 
ند وکوچکترین ارزشى ا برده  ونظایر آنهاپى"هیئت مصلحینها" و"مردوخها"و

ایها وافرادى ازاین قماش  مردوخها وکمره. سرائیهاى آنان قائل نیستند  براى یاوه
مظاهر کامل ارتجاع واستبدادند والبته مانند کف روى آبى بیش نیستند که زود 

  .شوند درمیان امواج خروشان نهضت روحانیت وملت محو ونابود مى

   وملى انعکاس انتشاربعثت درمحافل اجتماعى

  ، نشریه داخلى مردم ایران 17، شماره6نقل از صفحه 
  

  درسالى که گذشت

در طول یک سالى که از واقعه دردناک کشتار دانشجویان و روحانیون ...«
گذرد    خرداد مى15مدرسه فیضیه قم گذشته است ودرفاصله زمانى که از جنبش 

 نبرد آزادیبخش قشرى بزرگ وانبوه ومتنفذ ازملت ما به صورت رزمندگان به
به بیان بهتر باید گفت که بخشى ازمبارزه بالقوه به . استمردم ایران پیوسته 
بزرگ نهضت ملى را جبران  شکل داده وقسمتى از نقصمبارزه بالفعل تغییر 

  .کرده

پیوستن این نیروى بزرگ اجتماعى که سالها درکنار میدان نبرد تماشاگر صحنه 
حال پیکار به مبارزه درحال رشد ملت ماتکامل بوده است به سایر نیروهاى در

بخشید واکنون درسال نو شاهد سازمان نسبتاً منظم ونقشه وبرنامه مشخص دراین 
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شکل وانبوه پراکنده، مردمى متشکل  کانون بزرگ هستیم وبه جاى مبارزه بى
اند که بعثت نشریه داخلى دانشجویان   ومنضبط دست به کار سازمانى بزرگ شده

وبه همراه این . تواند مبین وشاهد این تحول وتکامل باشد  میه قم مىحوزه عل
پیروزى بزرگ در راه منطقى شدن مبارزه، آزادى پیشواى عالیقدر روحانى حاکى 
از قدرت ونیرومندى واقعى نهضتى است که هیئت حاکمه را باهمه قدرت 

 محکم ما این گسترش مبارزه ومنطق. است پوشالى خود وادار به تسلیم کرده
  ».گیریم ورهبرى قدرتمند را به فال نیک مى

  
  !!جبهه واحد

خواهان، درمصاحبه اخیر خود که  آقاى احمدآرامش دبیرکل جبهه ترقى
درمطبوعات چاپ شد خواستار وحدت دونیروى اصلى واساسى ملى ومذهبى 

ترین ضامن براى بقا واستقالل ایران است،  کشور که بزرگترین واصیل
  :گویند ن مىایشا. است  شده

 استمداد جبهه ترقیخواهان ایران از جامعه روحانیت وپیشوایان مذهبى نیز"
نماید که درچنین موقعیت خطیرى یا با نشر اعالمیه ویا به وسیله وعظ  مى

  ."وخطابه قاطبه ملت ایران را به اتحاد دعوت کرده وآنان را متشکل فرمایند

اند   ها را درمساجد سوریه کشته اى از بعثى  ایشان سپس مدعى هستند که عده
وازهمه ! اند وهمچنین خود ایشان ویارانشان جز محرومیت وناکامى نصیبى نبرده
  !باالتر آن که همه مردم ایران درمنافع سرشار خوزستان سهیم وشریکند

مل اصلى این مصاحبه وعلل وعوامل به مابدون این که درماهیت مسئله وعا
اراحتیهاى خاورمیانه که قبل از هرچیزى اسرائیل و وجود آورنده این اختالفها ون

  :پرسیم آشنایى بااسرائیل است، از آقاى آرامش وگروه وابسته به ایشان مى

ترین عامل بقاى استقالل ایران  شماکه نیروى مذهبى را بزرگترین واصیل
دانید چرا دریک سال گذشته که روحانیت ونیروهاى ملى ومذهبى زیر  مى

  شدند اعتراض نکردید؟  حاکمه وکابینه سیاه کوبیده مىهاى هیئت  چکمه

 حاکمه وهزار فامیل این مملکت هستید وداراى حزب و شماکه جز طبقه
خواهد اعالمیه چاپ و  باشید ودرمواقعى که دستگاه مى تشکیالت براى خود مى

شکنیهاى دستگاه جبار دریک سال گذشته  چرا به قانون! نمایید  مصاحبه مى
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عتراضى ننمودید؟ شما که امروز خواستار اعالمیه روحانیون علیه کوچکترین ا
هاى   جمال عبدالناصر رئیس جمهورى متحده عربى هستید چرا دیروز از اعالمیه

پیشوایان مذهبى علیه ظلم وفساد طبقه حاکمه ایران پشتیبانى نکردید؟ شماکه به 
راى این که تاکنون البد ب«!!اید  خیال خودتان جز محرومیت وناکامى نصیبى نبرده

وبه ادعاى خودتان طرفدار حق وحقیقت وواقعیت هستید، » اید  نخستوزیر نشده
ها را درمساجد کشتند؟ بااین که   گویید بعثى چرا درمصاحبه خود به دروغ مى
اند که این بعثیها بودند که مردم مسلمان را  همه در روزنامه کیهان خوانده

شماملت ایران را . را فقط دریک مسجد کشتند نفر 11درمساجد به گلوله بستند و
رخیز ایران را دانند که منافع ز دانید، ولى همه مى سهیم درمنافع خودشان مى

استعمارى نفت به غارت برده وملت درمحرومیت وبدبختى کامل به کنسرسیوم 
  .برد سر مى

 .*.*  

آنچه مسلم است بدون قضاوت وبحث درماهیت مسئله مورد نظر آقاى 
ش، تاروزى که ایران بااسرائیل همکارى دارد وعمال صهیونیسم درمملکت آرام

ماآزادى دارند، عالوه برآن که وضع کشور ما باکشورهاى عربى واسالمى چنین 
روحانیت شیعه . هرگز رفع نخواهد شد اختالفهاى موجود هم، خواهد بود

اسرائیل قطع دارد که تا با  همکارى بااسرائیل را محکوم و بالصراحه اعالم مى
  .رابطه نشود، از پشتیبانى آن برخوردار نخواهید بود

از طرف دیگر، آقاى آرامش خوبست بدانند که پیشوایان مذهبى دیگر گول 
دریک سال . طبقه حاکمه را هرگز نخواهند خورد! واشک تمساح! دیندارى

گذشته حقایق برروحانیت وملت مسلمان ایران روشن شد که اگر کمونیسم 
توانست آن را این چنین برملت ما روشن  کوشید نمى  قرن مى لمللى نیما بین

  !سازد

زاده  غالم خانه! کابینه سیاه سازندگى! البته این یکى از آثار درخشان
ونیک وبد آن به عهده ریاست . امیراسداهللا خان علم کدخداى بزرگ قائنات بود

ه آقاى آرامش وطبقه داریم ک مابالصراحه اعالم مى! فعلى دانشگاه شیراز است
خود از روحانیونى از قبیل ! حاکمه بهتراست که در این جبهه ملى واسالمى

یئت حاکمه راه زیرا تاه! ایها، مردوخها وحجتها و نظایر آنها استفاده کند کمره
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نکند، تاقانون اساسى به معنى واقعى کلمه اجرأ وروش غیرقانونى خود راعوض 
صادى عمومى نگردد، تاخواستهاى مشروع ملت نشود، تاعدالت اجتماعى و اقت

وروحانیون برآورده نشود، روحانیت از همکارى باطبقه حاکمه مطلقاً به دور 
  .وبرکنار خواهد بود

العظمى   اهللا العظمى آقاى خمینى و آیۀ اهللا البته روحانیت چنان که آیت
میهن اند، از استقالل وتمامیت ارضى   شریعتمدارى و دیگران اعالم فرموده

بال هر تجاوزى دفاع خواهندکرد، ولى نه به خاطر بقاى حکومت اسالمى ما درق
خود، بلکه به خاطر هدف، به ! ونه به خاطر منافع شخصى... جابرطبقه حاکمه 

  .خاطر شرف و انسانیت، به خاطر وظیفه حتمى اسالمى وخدایى

ران، و از همین جاست که روحانیت برخالف طبقه حاکمه، با حزب توده ای
اى را به خانه ملت راه  وزیر ووکیل توده! دهند کابینه ائتالفى تشکیل نمى

ناپذیر هر خارجى، به هررنگ وشکلى که باشد، بوده   دهد ودشمن آشتى نمى
  .وهست وخواهدبود

 به هرشکل "کمونیسم وصهیونیسم وکاپیتالیسم واستعمار"روحاینت با
یه آنها وعلیه عمال وایادى آنها وعنوانى که باشد، مخالف است وباتمام قوا عل

امان روحانیت وملت سرانجام طبقه حاکمه را  گیر وبى  مبارزه پى. کند مبارزه مى
به خود خواهد آورد وآنهاخواهند فهمید که معنى دفاع از استقالل ومنافع توده 

  .محروم وزجردیده ایران چیست وچگونه تواند بود

*.*.  

  یاه وعمال آن پیروز باد مبارزه علیه استعمار س

  .برند درود برسربازان مجاهد اسالم که درسیاهچالهاى زندان به سرمى

پایان به روان پاک شهداى پانزدهم خرداد که باقیام جوانمردانه   درودبى
  .وشهادت مظلومانه، دستگاه حاکمه را رسوا ومحکوم کردند
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  بعثت 
  

  »سال اول«شماره هشتم 
  

  .رى هجرى قم1384االول  پنجم ربیع
  

  . هجرى شمسى24/4/1343مطابق با 
  
  
  
  
  
  
  

گرى، نوسازى  عقب نشینى یاحیله
درایران، پیراسته درقم، درجنگل 

شوند، استقالل  دالرگلدواترها پیروز مى
بحرین یاسند رسوایى هیئت حاکمه، قدم 

  .به پیش، رأى دادگاه تجدید نظر، اخبار
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  گرى نشینى یا حیله عقب

 درمورد این که هیئت حاکمه ایران بنادارد با تغییر دادن به دنبال شایعاتى
احکام قطعى مقدس اسالم در ارث وطالق، باردیگر به حریم مقدس قرآن تجاوز 

قلم خانم منوچهریان به اصطالح   درصورت ظاهر به"طرح قانون خانواده"کند
ه درچند شماره از مجله اطالعات بانوان که از ارگانهاى شناخته شد! سناتور

. ارزش دستگاه حاکمه است وبعضى جراید دیگر از قبیل مرد مبارز منتشر شد  بى
ین طرح سبک وخام که خیلى ناشیانه حدود رفت ا همان طور که انتظار مى

کرده بود، درمحافل مذهبى ! قانون مدنى را نسخصدحکم از احکام اسالم و 
ست عالوه ومخصوصاً حوزه علمیه قم که سنگراساسى ومرکز جامعه تشیع ا

  .برناراحتى ناشى از جنایات سابق حکومت فاسد، خشم جدیدى ایجاد کرد

العظمى خمینى توسط دکترپیراسته براى متجاوز از صدمین  اهللا  حضرت آیت
اهللا حائرى   گونه جسارات را گوشزد فرمودند وبه دنبال آن آیت بار، خطر این

جد امام حسن وم حاج سید احمد روحانى درمسیزدى در مجلس فاتحه مرح
هزاران نفر باایراد یک سخنرانى بسیار جالب سخت به دستگاه حاکمه درحضور 

  .ضددینى ایران حمله کردند

شوراى عالى مراجع قم تصمیم گرفت که طبق معمول باید هیئت حاکمه را 
تذکر داد ونصیحت کرد واگر نتیجه به دست نیامد، فصل مبارزه شدیدى 

به تصمیم شورا هریک از آقایان علما جداگانه توسط برمبارزات سابق افزود وبنا 
 فاسد ایران اى که از عمال خود دستگاه انتخاب فرمودند به حکومت  نماینده

دیرى نپائید که روزنامه اطالعات مصاحبه وزیر دادگسترى را . اعالم خطر کردند
 تبرئه کرده بود، با» طرح خانواده«که صریحاً دولت را از دخالت دراین طرح 

عباراتى بسیار ماهرانه واستادانه پخش کرد، وبار دیگر باکمال پررویى دم از 
این بود .  کرد"عابد شدن گربه"دیندارى دستگاه رسواى حکومت زد وبحث از 

 وفعل وانفعاالتى که درظرف این چند روز به "طرح خانواده"خالصه ماجراى 
  .وقوع پیوست
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این حادثه را آن طور که دستگاه جه این است که دیگر نباید مسئله قابل تو
دهد صد درصد طبیعى وساده بدانیم، زیرا که از کجا این هم مثل   مىجلوه 

کارهاى دیگرعمال استعمار نباشد که ابتدا به طور غیر مستقیم  بذر یک هدف 
کم فکر مردم را باآن آشنا کنند وهرچند روز  شومى را درافکار مردم بپاشند وکم

یاهویى به راه بیندازند؟ وسرانجام  که موضوع کامال عادى یکبار دراطراف آن ه
هاى   طور که درنقشه همان. شد واز آن شور خود پایین آمد کار خود را بکنند

  .مشاهده کردیمآنان کراراً ضد دینى 

نشینى به منظور این نباشد که در موقعى که آبروى   یا از کجا این حمله وعقب
است  ر اثر کارهاى ضددینى وضدملى آنان رفتههیئت حاکمه ازصدر تا به ذیل، د

است، بخواهند به دروغ ادعا نمایند که اگر   ومارک مخالفت باقرآن به آنان خورده
نشینى   از عقب! شد که برخالف دین است در کارهاى سابق هم برمامعلوم مى

باک نداشتیم ویاآن که ازکجا بدانیم که این صحنه براى مشغول کردن فکر مردم 
روز مبارزات   اند وروز به ز ایران که فعال صفوف خود را منظم ومتشکل کردهمبار
اند   امان خود را که علیه هیئت حاکمه مزدور ایران شروع کرده  گیر و بى پى

  کنند، صورت نگرفته است؟ تر واساسى مى وسیع

توان اطمینان داشت که این کّروفّر براى این نبوده که به  راستى از کجامى
تذکر داده ! نرم مود کنند اگر درموضوعات سابق هم آقایان علما نرمدروغ وان

اى که  بودند ودولت را متوجه اشتباه خود کرده بودند، دستگاه طبق وظیفه
شد وازاین رهگذر   مراجع دارد تسلیم نظرات آنان مى پذیرفتن فرمان درمورد

 را که وبااین حیله رهبران مبارزه مقدس روحانیت را ملکوک کنند وکسانى
اینها خیال . درجریان مبارزات خاموش بودند، عاقل وخیراندیش جلوه دهند

ها وتلگرافها  کنند که ملت آن همه نصایح وتذکرات وپیغامها ونامه مى
  .اند التماسهاى علماى اعالم  را قبل از شروع مبارزات فراموش کرده وحتى

نشینها و   قبها وع هاست که هیئت حاکمه ایران در حمل تجربه به مانشان داده
تعریفها و تکذیبها وبه طور کلى درجهات متخالف ومتضاد، ابداً حسن نیت در 

  .ها ونویدهاى دستگاه اطمینان داشت ندارد ونباید از شرّ او درامان بود وبه وعده

ماباید صفوف خود را متشکل وفشرده کنیم وبراى مبارزه بابدعتهاى 
یم وبعد ازآن همه فریب خوردنها دیگر گول باش باش فروشیها به حال آماده  وطن
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  .گریها وماسک عوض کردنهاى این دغل بازان را نخوریم  حیله

هاى   گرى طور جنایات وحیلهقرن این حکومت فاسد وپرونده ق رفتار نیم
  .تواند براى ما درسى غیر قابل نسیان باشد  مىآنان 
  

  !!نوسازى درایران

ه داد که در راه نوسازى ایران دولت جدید روزى که روى کار آمد، وعد
دارد، اکنون پس ازماهها، ازآثار  درچهارچوب قانون اساسى گامهاى وسیعى برمى

نوسازى درسراسر ایران فقط افتتاح حزب فرمایشى ایران نوین به چشم 
براى دهاتیهایى که آنان «آقاى دبیرکل حزب درمشهد ضمن سخنرانى رد، خو مى

عمامه مخصوص دهقانان مشهد درکامیونها ریخته را مثل گوسفند باهمان شال و
بازباکمال پررویى صحبت از آزادى » ودرمیدان مشهد پیاده کرده بودند

ودموکراسى به میان آورد وبالحن بسیار ناشیانه وخامى، همان حرفهاى دیکته شده 
خان علم که دهها بارتکرار کرده بود، باز برزبان آورد،  اسداهللا! برادر خود

تتاح گردید اف... هاى دیگر حزب درکرمانشاه واصفهان و  هد شعبهبعدازمش
توان  سازى ونطقهاى مکرر مى کنند باحزب مىگردد آقاى دبیر کل خیال  ومى

هاى تکرارى جز  دردهاى اجتماعى مردم را برطرف کرد، غافل ازآن که این برنامه
 نتیجه سؤظن بیشتر ودورى هرچه بیشتر طبقات اصیل اجتماع از طبقه حاکم،

  .دیگرى نخواهد داشت

سازى درایران اعالم کردیم  هاى قبل ضمن بحث از حزب مادریکى از شماره
که عاقبت حزب ایران نوین که بچه نامشروع همین طبقه حاکمه الابالى است، 

 نخواهد "ملیون ومردم"دو حزب ! رنوشت دو برادر مرحومشسرنوشتى بهتراز س
  .داشت

 آقاى خواجه نورى 229 زمینه از مکتوب شماره اکنون نیز چند سطرى دراین
  :کنیم، اومینویسد  باشد نقل مى  سناتور که ازباند خودشان مى

باید زمین را آماده کرد وشرایط خاصى ایجاد کرد ...براى کشت برنج و"
متأسفانه این موضوع بدیهى درباره حزب سازى درایران . تامحصول صحیح بدهد

لیل است که هربار تخم حزبى را کاشتیم، شود وبهمین د ما مراعات نمى
ضرربزرگ این کار . جز علف هرزه وخاروخاشاک به دست نیاوردیم محصولى
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عالوه براتالف وقت ونیروهاى انسانى وپول، این است که مزرعه خراب 
یعنى هربار که به جاى حزب صحیح خاروخاشاک به دست آمد کار . شود مى

لى این درست همین حالتى است که شود، و سازى قدرى دشوارتر مى  حزب
سازان گذشته به وجود  ولى ناشیانه حزب! درنتیجه مجاهدتهاى صمیمانه

  .است  آمده

سازى پنجاه شرط داشته باشد یکى   بینم که اگر حزب بنده به طور روشن مى
ساز از اعضاى هیئت حاکمه معمولى  ترین شرایطش این است که حزب از مهم

کنند که در بغل   به حزب عیناً همان حالتى را پیدا مىنباشد، چون دعوت شدگان 
کشد جاى حیرت است که چگونه این  اى از ترس وفریاد وناله مى سیاهى، بچه

خواهند این  حقیقت روشن و واضح از نظر خیراندیشان ما دور شده ویانمى
  .حقیقت را قبول کنند؟

ولى مسلم خواهد   البته کشور مشروطه حتماً حزب ومجلس شورا وسنا مى
اگر ساختید نتیجه . شود ساخت ین سازمانها را بامقوا نمىاست که هیچ یک از ا

اید وخوب   شود که منطقاً باید بشود وخودتان بارها تجربه کرده  مىهمان 
  ."دانید مى

  »1343 تیرماه 4روزنامه اطالعات، مورخ «

چنین است اعترافى که یک سناتور توانسته پس از حسابهاى زیادى که 
درموقع نوشتن مجبور است در نظر داشته باشد، بنماید وبه واقعیتى که اکثریت 

  .خواهند درک کنند، اشاره کند  ند ویانمىطبقه حاکمه از درک آن عاجز

دهیم که حزب آنان   سازان ایران مژده مى نورى وتمام حزب مابه آقاى خواجه
بل واقعیتهاى همانند اصالحاتشان ومجلس شورا وسنا و مطبوعاتشان، در مقا

زندگى واراده ملت ومقاومتهاى شایان تقدیس روحانیت به مثل مقوایى درمسیر 
تندبادى بیش نیست ودوامى نخواهد داشت خواه آنان بخواهند یانخواهند واین 

  .فتواى محترم تاریخ است
  

  پیراسته درقم

به آقاى دکتر پیراسته وزیر کشور کابینه سیاه علم وسفیر جدید ایران درعراق 
هاى روحانیت به ادعاى داشتن اختیارات کافى   بهانه مذاکره در راه انجام خواسته
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العظمى آقاى خمینى، اجازه مالقات خواسته   اهللا آیت از ساحت شریف حضرت
  :اهللا این بوده که  آیت بود وجواب حضرت

اگر اختیارات شامل مسائلى از قبیل منحل کردن مجلسین فرمایشى "
وابط بادولت غاصب اسرائیل واعطاى آزادى کامل بیان وقلم وغیرقانونى وقطع ر

  ."باشد به مالقات بیاید واال بدون جهت اتالف وقت نکند...به ملت و...و

 خرداد سرزده وارد مجلس عمومى 22پیراسته با یأس ازاجازه، روز جمعه 
گوید چون براى انجام مأموریت جدید عازم  شود ومى اهللا مى آیت  حضرت

دراینجا حضرت . است  بدون اطالع قبلى براى خداحافظى آمدهعراق است 
  :اهللا بیاناتى ایراد فرمودند که خالصه آنها این است  آیت

روحانیت درمقابل اقدامات ضددینى دستگاه به هیچوجه ساکت نخواهد "
نشست وبا این که مفاسد وخالفکاریهاى گذشته هنوز جبران نشده باز زمرمه 

است وبا این وضع  ساز شده... غییر قانون ارث وطالق وجنایات دیگرى ازقبیل ت
  .امکان تفاهم دستگاه حاکمه وروحانیت وجود نخواهد داشت

آزاد است ونه بیان، این چه  اى است که نه قلم این چه حکومت مشروطه
اى ازعلماى بزرگ ازقبیل آقایان قاضى ودستغیب   مملکت اسالمى است که عده

. برند دانشمندان ووعاظ بدون جرم درزندان به سر مىجمعى کثیر از فضال و... و
آقاى طبسى براى این که درخانه ماچند جمله صحبت کرده وآقاى حجتى 

» قطعنامه دانشجویان حوزه علمیه قم«به جرم این که تقاضاى مشروعى   کرمانى
اند  اند وعده زیادى ازمسلمانان تبعید به بندرعباس شده ازما نموده به زندان رفته

برند وتازه سازمان امنیت اصال منکر  دراین گرماى جانکاه درزندان به سر مىو
صورت بودند و هاى آنان پیش من آمده شود، درصورتى که خانواده تبعیدى مى

زاده حضرت آیت  آقاى مستوفى خاله«مستوفى است اسامى یازده نفر از آنها نزد 
  .»اهللا درمجلس حاضربودند وتصدیق کردند

الزم است تذکر دهم این است که درزمان شاه سابق وضع طورى اى که   نکته
کرد به اسم شاه تمام   اى از ایران هرکارى مى بود که هرمأمورى درهرگوشه

  .اند کرد گرچه شاه اصال اطالع نداشت، امروز نیز چنین وضعى پیش آورده مى

گویند شاه کرده، اگر علما را به   کنند مى اگر مدرسه فیضیه را خراب مى
بندند   گویند شاه دستور داده، اگر مردم مسلمان را به گلوله مى  برند مى مىزندان 
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این وضع هم براى شاه وهم براى ما وهم براى ...گویند شاه امرفرموده مى
مملکت خطرناک است، همه مسئولیتها را نباید متوجه شخص واحدى کرد 

  .وبایستى هرمقامى وهرپستى مسئول کار خودش باشد

ادستگاه رابطه دارید، این مطالب را از جانب ما تذکر دهید وبدانید شما که ب
  .ماجز مصلحت ملت ومملکت واجراى قوانین اسالم منظورى نداریم

خمینى باناصر توطئه کرده که ":خرد که گفتند  آن حرفها را دیگر کسى نمى
 گفتند وبه. خرد   اینها شعراست وکسى از آنها نمى"وضع ایران را به هم بزنند

  ."منظور ما دفاع از اسالم ورفاه حال مسلمین است. ریششان خندیدند

  :سپس آقاى پیراسته اظهار داشت که

بنده شکى ندارم که اقدامات شما وسایر مراجع دین صرفاًبه منظور انجام "
تواند گمان دیگرى داشته باشد  واصال اختالف  کس نمى  وظیفه دینى بوده وهیچ

سؤتفاهم پیش آمده وچه بسا افرادى از طرفین بین دولت وروحانیت دراثر 
بنده . ولى این را نباید به حساب دولت گذاشت. نخواهند تفاهم برقرار شود

رسالتى از کسى ندارم وفقط براى زیارت حضرت معصومه والتماس دعا از 
رسانم ودر  ولى فرمایشات جنابعالى را به مقامات مى! ام  حضرت عالى آمده

کنم درباره   کنم وازجنابعالى تقاضا مى  نیان نیز سعى مىخصوص استخالص زندا
رسانند تحقیق بفرمایید، شاید خیلى از آنها اصلى  مطلبى که به عرضتان مى

  ." باشدنداشته

  :اهللا فرمودند حضرت آیت

  ."مااین قدر هم ساده نیستیم"

خویش ودلسوزى نسبت به زائرین ! سپس آقاى پیراسته فصلى درباره دیندارى
  . وایرانیهاى مقیم عراق گفتعتبات

اهللا العظمى آقاى گلپایگانى مالقات خصوصى به عمل   آقاى پیراسته باآیت
اهللا محالتى که به  العظمى شریعتمدارى وحضرت آیت اهللا  آورده بود و نیز با آیۀ

العظمى آقاى نجفى  اهللا  قم تشریف آورده بودند مالقات کرد وبعد به منزل آیت
  .ایشان موفق نگردیدولى به زیارت رفت، 

رفتن آقاى پیراسته به قم همزمان بامسافرت شاه به آمریکا واظهارات : بعثت
ایشان مبنى برحسن نیت وعالقمندى به دین درمملکتى که مردم آن مرتب 
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وفادارى خود را به دین واطاعت از مراجع مذهبى تا سرحد جان در حوادث 
ولى جادارد که مااز آقاى پیراسته . بوداند، برخالف انتظار  اخیر به ثبوت رسانیده

  :سؤال کنیم که

رزمان تصدى پست وزارت کشور ابراز مندى به دین را چرا عمال د این عالقه
اى که براى انجمنهاى ایالتى ووالیتى تنظیم گردید، قید   نداشتید؟ چرا در الیحه

انه اهللا خمینى را شب  اسالم وحلف قرآن را حذف کردید؟ چرا هنگامى که آیت
له را مورد تهمتهاى ناجوانمردانه قرار دادند،  شرمى معظم دزدیدند وباکمال بى

اعتقاد خود رانسبت به ایشان اظهار نکردید؟ اگر آن روز کارى از شما ساخته 
نبود، الاقل چرا براى تبرئه خود آن روز از عضویت هیئت فاسد دولت استعفا 

  ندادید؟

ران کردن مسلمانان در روز پانزدهم با خوب بود هنگامى که فرمان گلوله
گناه شرکت نداشته  خرداد صادر شد، براى این که در خون هزاران مسلمان بى

  .دادید باشید، استعفا مى

بیند وبراى جلب موافقت مقامات   به آقاى پیراسته که خواب نخستوزیرى مى
اد به اجد! نماید وبراى خدمت   جلوه مى"عابد ومسلمانا"روحانى ریاکارانه 

رود وبراى نجات   به عراق مى» ارباب بزرگش  ویا براى خدمت به«طاهرینش 
در عراق اردوى کار » ویا براى ایجاد شبکه جاسوسى«! دادن ایرانیان از ذلت

هاى ننگ به قید و بند کشیدن  دهیم که لکه  اطمینان مى... دهد و مىتشکیل 
جلس رسواى مرجع جهان تشیع وکشتار وحشیانه دوازدهم محرم وتشکیل م

فرمایشى بیست ویکم وحبس وشکنجه وعاظ وطالب جنایات دیگر، به دامن فرد 
صفت باقى  هاى شیطان فرد اعضاى کابینه سیاه سابق ومخصوصاً امثال پیراسته

  .است وبه هیچوجه قابل تطهیر نیست

گوش ونوکران بدون قید و  به  آرى ملت مسلمان ایران گول این غالمان حلقه
نخواهد خورد وبه خواست خدا درآینده نزدیکى به حساب را دیگر شرط 

  .جنایات آنان خواهد رسید
  

  شوند درجنگل دالر گلدواترها پیروز مى

پیروزى گلدواتر بر دموکراتها درانتخابات ریاست جمهورى آمریکا در دوره 
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برداشتن کمونیستها از رویه خشک استالین، جهان را به  گذشته همزمان با دست
طرح الیحه الغاى تبعیضات نژادى از طرف آمریکا نوید . ار کردصلح امیدو

  .داد  انساندوستى وعدالتخواهى رهبران جهان را مى

دانستند  دست عوامل خارج از آمریکا مى  گروهى که ترور کندى را به
کردند که ملت آمریکا به پاس احترام این فکر رهبر فقیدشان به   بینى مى پیش

ولى موفقیتهاى گلدواتر . باشد رأى خواهند دادکسى که طرفدار این فکر 
االصل درانتخابات مقدماتى این امید را ضعیف کرد وثابت نمود که   یهودى

استثمارگر اتازونى هنوز قدرت جهنمى خود را از داران  مایهعناصر ارتجاعى وسر
  .اند دست نداده

کارخانجات   داران بزرگ، رباخواران، صاحبان  آرى از طرف سرمایه
هاى نفت، سازمان بیرج کمپانى وکوکلوس کالن وافراطیون   سازى، کارتل  لحهاس

حتى «گلدواترهاى طرفدار جنگ اتمى ... جناح دست راستى طبقه حاکمه و
الغاى رژیم منفور تبعیضات  آمیز ودشمن  ومخالفت همزیستى مسالمت» درویتنام

  .شوند نژادى پشتیبانى مى

یحه الغاى تبعیضات نژادى رأى  باکمال صراحت گفت که به الگلدواتر
وبیش از پیش مورد حمایت طبقه ارتجاعى آمریکا قرار ) وداد(دهد  مىمخالف 
دارى وجنگل دالر گلدواترها پیروز  آرى بدین ترتیب درجهنم سرمایه. گرفت

خواران   اکنون بایستى پیروزى گلدواتر وموفقیت اورا به نفت. شوند مى
خواهان وآزادى خواهان  تها تبریک وبه تمام صلحوطرفداران استعمار واستثمار مل

  .تسلیت گفت
  

   یاسند رسوایى هیئت حاکمهاستقالل بحرین

خوانندگان محترم البد کم وبیش از استقالل بحرین وجدایى رسمى قسمتى 
گرچه دهها سال است که . دیگر از خاک ایران، دراین روزهاى  اخیر اطالع دارند

از ما نبوده ومثل بسیارى از منافع زرخیز دیگر نشین ثروتمند  عمال این شیخ
زده از  روزها بحرین فلک است، ولى این کشور ما به یغماى استعمارى رفته

  !یدافتخار این که درقلمرو دولت شاهنشاهى ایران است محروم گرد

مابدون اینکه فعال بحثى از اصل استقالل بحرین بنماییم، نظر خوانندگان 
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یاسى آقاى بهرام شاهرخ که از عمال شناخته شده دستگاه محترم را به تفسیر س
  .کنیم  جلب مى- در شماره اخیر روزنامه هیرمند خراسان -فاسد ایران است 

اتکاى نظر محافل سیاسى تهران  این زبان رسمى هیئت حاکمه ایران به
  :نویسد مى

استقالل بحرین باهمه ضررى که داشت ازاین جهت نافع بود که از شر "
رى وافتادن به دست مصر محفوظ ماند، زیرا باکسب استقالل، عضو ره ناصسیط

ملل شد وجمال عبدالناصر قدرت مبارزه باسازمان ملل را نخواهد سازمان 
  ."!داشت

صالحیت ایران   ماازطرف عموم عالقمندان ایران به هیئت حاکمه فاسد وبى
ن آن که به هزار نفرى وبودجه کمرشک شما با این ارتش دویست: گوییم مى

آورید وملت   قیمت برباد دادن ذخایر وامتیازات واستقالل کشور به دست مى
اید،  ومملکت را به بهانه تهیه قواى مدافع ونیروى دفاع به فقر وفالکت کشانده

شما باآن همه تبلیغات واظهار اندام وآن . وشرمندگى بمیریداز خجالت باید 
 پس چرا این روزها "هل من مبارز" ثمر وآن همه عربده مانورهاى پرخرج وبى

اید وحتى شهامت درج اخبار مربوط به بحرین را   مثل موشها در سوراخ خزیده
  درجراید ندارید؟

اش کمر ملت را  شما عمال ثابت کردید که این ارتش بزرگ را که بودجه
شکسته وکشور را تامرز ورشکستگى رسانده، فقط براى کوباندن ملت وخفه 

خواهید واین  لمانان مىهاى دادخواهى مس موش نمودن نغمهکردن مردم وخا
غرش تانکها وغریو جتهاى جنگنده وانبارهاى اسلحه ومهمات، ها،   برق سرنیزه

ناامنى، به درد ایجاد صحنه اسفبار دوازدهم محرم  واین سازمان عریض وطویل
وبه آتش وخون کشیدن طالب مدرسه فیضیه وویران کردن دانشگاه تهران 

  .خورد مى...و

راستى پس پیمان سنتو ومخارج کالن آن ودوستان هم عهدتان براى کى 
  !دارند؟ البد بعدازمرگ  وکجاى غمى از دل پردرد وبارى از دوش خسته شمابرمى

هاى شما تنها براى همین  دانستیم قدرت وقلدرى وعربده ىماازهمان اول م
تهدید کشور از آن کشیده ایران است ودرکنار مرزهاى مورد   ملت نجیب ورنج

ولى باور نداشتیم که درآن مواقع خطرناک همانند موشى که مورد . خبرى نیست
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دهید وقدرت اظهارنظر  شود، شعور خود را از دست مى حمله گربه واقع مى
  .شود  ازشما سلب مى وفریبکارى هم

آخر مگر درمیان شما . اظهارنظر آقاى شاهرخ همین امتیاز را هم ازشما گرفت
وقتى که بنا شد بحرین از دست ما : شما بگویدشود که به   ر عاقل پیدا نمىیک نف

کند که تحت سرپرستى  برود واز کشورما جدا شود، براى ما چه تفاوت مى
دست ناصر ومنصور  انگلستان باشد یامستقل وعضو سازمان ملل باشد ویا به

  بیفتد؟

ه افغانستان خوب باشد ک: شود گفت اگراین منطق شما درست باشد پس مى
خدابه مارحم کرد ! ازایران جدا شد وگرنه امروز مورد تهدید چین کمونیست بود

لطف خدا ! که قفقاز عزیزما را بردند واال ممکن بود این روزهامثل کوبا بشود
العرب در دست مانبود وگرنه این روزها مثل ناصر   شامل حال ما بود که شط

است که خوزستان مامستقل شود که خوب ! خطر نبود میانه خوبى نداریم بى
چه خوب است مناطق ! خداى ناکرده عربهاى آنجا متمایل به ناصر شوند

!  کردنشین مستقل شوند، زیرا ممکن است روزى باکردهاى عراق متحد گردند
بردند  چه خوب شده که همه معادن وذخایر ما را استعمارگران غربى به یغما مى

  !داشت ىوگرنه شوروى دست ازسرما برنم

  .اگر شعور و فهم داشته باشند. آورى است  رمراستى عجب منطق زشت و ش
  

  سازمان روحانیت
  

  قدم به پیش

بشر هرچه بیشتر درمسیر تمدن گام بردارد، احتیاج به همکارى در راه رسیدن 
امروز درجهان متمدن اغلب شئون زندگى . کند  به مقاصد حیاتى را بهتر درک مى

ه توسط شوراها اداره میشود ودستجات مختلف ب... صادى واجتماعى،سیاسى، اقت
عناوین سیاسى، مذهبى اقتصادى وغیره تشکیالتى، فراهم آورده وهرچند نفر که 

نمایند وحتى در  اند، تحت یک عنوان همکارى مى داراى هدفى مشترک بوده
مانده اصناف خیلى نازل مانند جگرفروشها وسبزى فروشها   کشورهاى عقب

تشکیل داده ودرامور مربوط به خود ودفاع ازمنافع ... واتحادیه وشوراوسندیکا 



١٢٧ تبعث

  .کنند ودرامور عامه صنف، همه تابع دستور سندیکاهستند خویش همفکرى مى

فکار قرن قبل که خودخواهى وشخص پرستى وا اسالم درچهارده
کرد، به قدرى راجع به اجتماع وتقویت  بر مغزها حکومت مىدیکتاتورمĤبانه 

روابط وپیوندهاى اجتماعى ومشورت درامور وتعاون در راه هدفهاى عالیه انسانى 
سفارش وتأکید واز تکروى واستبداد واختالف ونفاق، نهى وتحذیر فرموده که 

  :براى نمونه به آیات ذیل توجه کنید. راستى مایه اعجاب وحیرت است

  .ـ یاایها الذین امنوا صبروا وصابروا ورابطو1

  .اهللا جمیعاً والتفرقوا ـ واعتصموابحبل2

  .ـ والتنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم3

  .البرّ والتقوى  ـ تعاونوا على4
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انحراف حکومت اسالمى از مجراى اصلى خود وبه دنبال آن انحراف بسیارى 
ز شئون وطبقات این گونه آیات را که بامنافع پست طبقه فاسد حاکمه سازگارى ا

نداشت، به وادى نسیان فرستاد، وقرنهااست که از برنامه عمل جوامع اسالمى 
  .حذف شده است

خوشبختانه نهضت مبارزات مقدس اخیر علیه هیئت حاکمه ایران روح 
صاً طبقه جوان تشکیالت وهمکارى درکالبد خشک روحانیت دمید مخصو

اندازه از کارهاى اجتماعى وهماهنگى وهمکارى استقبال کرد وگامهاى بلندى   بى
رود به فضل خدا  در راه ایجاد تشکیالت مناسب باوضع روزبرداشت که امید مى

  .اى به بارآورد نتایج ارزنده) درآینده(وکمک مراجع عظام 

 عالیقدر ومراجع چیزى که بیش ازهمه مایه امیدوارى است، توجه رهبران
الشأن به اهمیت کارهاى اجتماعى وهماهنگى افکار واعمال عموم  عظیم

العظمى   اهللا روحانیت مراکز وشهرستانهااست واخیراً بنابه پیشنهاد حضرت آیت
نجفى، گلپایگانى، و : العظام آقایان  اهللا آقاى خمینى و تصویب حضرات آیات

ى روحانیت درقم باشرکت مراجع شریعتمدارى شبهاى یکشنبه جلسه شوراى عال
درجه یک تشکیل گردید وبه دنبال آن دربسیارى از شهرستانها این جلسات 
شروع ویا درشرف شروع است، این اقدام مقدمه تمرکز نیروهاى عظیم وکارهاى 
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  . بوداساسى خواهد
  

  رأى دادگاه تجدیدنظر

ه بدوى را باالخره دادگاه فرمایشى تجدیدنظر هم نظر ناجوانمردانه دادگا
االسالم والمسلمین آقاى طالقانى  درمورد محکومیت سران نهضت آزادى حجت

وجناب آقاى مهندس بازرگان وجناب آقاى دکتر سحابى وسایر دوستانشان تأیید 
نورانیشان اى از رجال مملکت که باید پرتوافکار   کرد، ونظر داد که بایستى عده

یان دراز درسایه مرگبار زندان به سر نوجوانان این آب وخاک باشد سالچراغ راه 
  .برند وملت ایران از استفاده ازاین مفاخر اسالمى وملى محروم باشند

افزاى زندان باهمه ظلمت و تیرگى و خفقانى که  شکى نیست که محیط غم
شکن ایران احساس   دارد، براى چنان مردانى که درمقابل دستگاه فاسد قانون

زدند ازاین محیط مرگبار  د را به آتش وخون مىکردند وناچار خو مسئولیت مى
زیرا دیگر احساس مسئولیت به اصطالح آزاد مملکت به مراتب بهتراست، 

درقید وبند کشیده شده وحتى درزندانها هم آزاد نیست مگر ازکسى که . کنند نمى
  کسى انتظارى دارد؟

ن اسالم اى از بهترین فرزندا امابراى ملت ایران خیلى ناگوار است که عده
فروش وحامل  وایران را درقید وبند ودرمقابل بسیارى از مردان دزد، وطن

را شاغل پستهاى ... ها و استعمار از قبیل دکتر اقبالها، علمها، منصورها، پیراسته
  .حساس مملکت ببیند

دس بازرگان عامل خلع ید انگلستان راستى براى ملت گران است که آقاى مهن
اقبالى   ان درگوشه زندان باشد واقبال عامل استعمار وبىاستعمارگر از نفت ایر

  .مملکت سررشته دریاى طالى نفت را در دست داشته باشد

به امید روز پیروزى ملت، روزى که زنجیرها را از پاى آزادگان شریف این 
  .فروش را به زنجیر کشیم  آب وخاک برداریم وباید به جاى آنان دزدان وطن

  
  اخبار

دهد که سفارتخانه ایران در پاکستان اخیراً  زپاکستان گزارش مىخبرنگار ما ا*
، )ع(، وفات امام مجتبى)ع( رمضان، تولدامام رضا19تعطیلى پنج روز تاسوعا، 



١٢٩ تبعث

که طبق سنن مذهبى همیشه تعطیل بوده است، ملغى ) ص(وفات حضرت رسول
  .است دار نموده گردیده وازاین رهگذر عواطف شیعیان پاکستان را جریحه

آقاى سرهنگ بیگلرى که چندى پیش علیه دونفر از وزیران کابینه منصور، *
ى بهائیت هستند به استناد به صنیعى وروحانى، که مسلماً ازافراد حزب جاسوس

هاى آنان اعالم جرم کرده بودند، وضمناً   مدارک زنده وگویایى درمورد سؤاستفاده
پست وزارت را ندارد، چون غیرمسلمان به مقتضاى قانون اساسى حق اشتغال 

له به آقاى منصور درمورد انتخاب این دونفر به وزارت سخت اعتراض  معظم
کرده واشاره نموده بودند که دراثر اعمال نفوذ سپهبد ایادى طبیب مخصوص شاه 
که از بهائیان متعصب است تاکنون چند اعالم جرم علیه خالفکاریها 

است که همه به نفع آنها تمام   شدهامدارک زنده،هاى این دونفر ب وسؤاستفاده
  !.شده است

اخیراًاطالع پیداکردیم که به جاى رسیدگى به اعالم جرم، خود آقاى بیگلرى 
اند   سازى کرده  اند وبراى ایشان به عنوان مفترى پرونده را به دادگاه معرفى کرده

له به دلیل این که  کشند، وگویا معظم  وعنقریب ایشان را به محاکمه مى
تأثیراست ازمعرفى وکیل خوددارى   فعاتشان دراین محاکم فرمایشى بىمدا

  .باشند اند وفعال شخصاً مشغول بررسى پرونده مى کرده

راستى باید به جاى اشک خون گریه کرد، دراین مملکت اسالمى : بعثت
عوض این که به جنایات روشن دونفربهایى رسیدگى شود وازمقام وزارت که 

به آنها داده شده خلع شوند، یک سرهنگ مسلمان را به برخالف قانون اساسى 
  !کشند  جرم حقگویى به محاکمه مى

امسال اردوى تابستانى فرهنگیان مرکب از صدها پسر وصدها دختر به استان *
هاى  رسد، رفتار این تحصیلکرده به طورى که از کرمان گزارش مى. کرمان رفتند

باشگاهها ومجامع عمومى دیگر به قدرى انها واتوبوسها وبندوبار درخیاب جوان بى
وخالف عفت بوده که باعث انزجار شدید اولیاى این استان واقع شده زننده 

وبرهمگى واضح شده که غرض از تشکیل این اردو، غیر از رواج فحشا وپرکردن 
  .عفتى چیزى نیست چشم وگوش مردم از مظاهر بى

تعلیم وتربیت دختران پاک این است نمونه خدمات کسانى که به عنوان : بعثت
فرستند واین است نمونه خدمات دولت  مردم را چنین به منجالب فساد مى
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  .سازنده ایران

پور، واعظى را که از اعضاى سازمان  در رفسنجان پدر وکیل مجلس شفیعى*
امنیت وازطایفه شیخیه است دعوت کرده وچون این واعظ درشبهاى اول از 

تمجید کرده است، مردم رفسنجان به بانى ... ان وانقالب به اصطالح سفید ایر
اند ویک مرتبه درحالى که گوینده مشغول صحبت بوده  وواعظ اعالم خطر کرده

اند که روضه  از مجلس بیرون رفته است وبه قدرى به دستگاه وبانى فشارآورده
  .است  را تعطیل وگوینده ناالیق به شیراز تبعید شده

فسنجان باید درسى براى مردم سایر شهرستانها این عمل مردم رشید ر: بعثت
  .وپندى به دستگاه حاکمه باشد وضمناً مقدار موفقیت انقالب سیاه را ارزیابى کنند

اى منتشر شده   العظمى آقاى خمینى اعالمیه  اهللا از طرف حضرت آیت*
االسالم   ودرآن به رأى دادگاه تجدید نظر مبنى برتأیید حکم زندان آقایان حجت

نى ومهندس بازرگان وسایر دوستان سخت اعتراض فرموده بودند وسپس طالقا
طلب وغاصب وبه   ل جنگبه جنایات دیگر دستگاه علیه روابط نامحدود با اسرائی

این جانبدارى صریح . اند کشیدن وزجردادن مسلمانان شدیداًاعتراض کردهزندان 
محکوم به اهللا از اعضاى جمعیت نهضت آزادى درزمانیکه آنها  حضرت آیت

اند، براى توجه بیشتر ملت ایران به این جمعیت   المدت شده زندانهاى طویل
  .رغم اراده هیئت حاکمه، عامل بسیار مؤثرى است على

پس از مدتى مذاکره ومطالعه آستانه مقدسه قم دستور داد که بساط * 
مراکز دینى اثرى سوزى که به غیر ازاسراف ودور کردن طبقه روشنفکر از  شمع

شخص متصدى این کار به پشتیابنى دستگاه شهربانى قم . نداشت، برچیده شود
قضیه به دادگسترى ارجاع شد، . حاضر به پذیرفتن دستور تولیت آستانه نشد

دادگاه هم پس از مدتى معطلى دستور اخراج این شخص را صادر کرد وبه 
ت این مرد سازى فقط براى چند ساع شهربانى براى صورت. شهربانى ابالغ نمود

را بیرون کرد وسپس بااشاره دستگاه به جاى خود برگشت وهمان وضع سابق را 
لوم شد که حکومت فاسد ایران تر ادامه داد وبدین ترتیب مع  به صورتى زننده

کردن عتبات مقدسه ومراکز مذهبى که ازافتخارات شیعه است باک حتى از آلوده 
  .ندارد

 دعوت اهالى استان کرمان براى تبلیغ دانشمند معظم جناب آقاى فلسفى به*
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له   سابقه وپرشور ملت از معظم استقبال بى. و ارشاد مردم به کرمان رفتند
نظیر وپرشکوه واظهار عالقه واحساسات ملت نسبت به  وتشکیل مجالس بى

راستى این . اهللا خمینى دستگاه حاکمه را سخت ناراحت نمود  مذهب و آیت
لذا . کوبد ن بدخواهان دین وروحانیت مىبه دهااجتماعات مشت محکمى 

جویى آقاى شیخ مرتضى  کرمان براى ارضاى حس انتقام وکینهسازمان امنیت 
اى است دستگیر وبه تهران فرستاد ویکى از طالب   فهیم را که فرد الیق و ارزنده

راهم کتک زده ونسبت به او فحاشى نمود و شبانه عکس بزرگى از حضرت 
ینى که درمسجد جامع باالى منبر خطیب توانا آقاى فلسفى العظمى خم اهللا  آیت

  !نصب بود، دزدیدند

العظمى آقاى خمینى  اهللا آیت درمجالس آخر ماه صفر درمنزل حضرت*
وعاظ درحضور هزارها نفر جمعیت مراتب انزجار روحانیت را از اعمال ضد 

الح سفید دینى وضد ملى دستگاه حاکمه ابراز داشتند وباردیگر انقالب به اصط
مأمورین پلیس گویندگان را سخت تحت تعقیب قرار . رامحکوم ورسوا نمودند

  .داد ویکى از آنها را به نام آقاى محمودى اهوازى دستگیر وزندانى کرد
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  بعثت
  

  »سال اول«شماره نهم 
  

  . هجرى قمرى1384پانزدهم جمادى االولى 
  

  . هجرى شمسى31/6/1343مطابق با 
  
  
  
  
  

سرائیل اردوگاه شرط پیروزى، ا
رراه تحول، هاى نو، د امپریالیسم، نقشه

طرفى  مالقات با آزادشدگان، مابى
خواهیم، اصالحات درارتش،  مى

امپراتورحبشه در ایران، صداى ملى 
ایران، رستاخیز کبیر، حکومت  وپیک
بندها، جشن مشروطیت، عالیم  قداره

  .سازندگى، اخبار
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  پیروزىشرط 

گونى دارد که هریک به تنهایى کافى است کمر مبارزه را مبارزات آفات گونا
توان سازش، تسلیم،  از آن جمله مى. خورد کرده وجبهه مجاهد را از پاى درآورد

انحراف ازهدف، سؤتدبیر در روش کار را نام برد، که هریک به نوبه خود 
بینى باید ازآن جلوگیرى  درشرایط خاصى ممکن است پیش آید وبا کمال روشن

ترین آفات مبارزه آفت اختالف را نام برد، که این   شاید بتوان از بزرگ. ردک
بلعد ولبه تیز تبلیغات وپیشروى  در خود مىت تمام نیروى مبارزه را درس

  .اندازد جناحهاى مبارزه را بدرون جبهه کشانده و علیه خود به کارمى

ر مهاجم تر چیزى نباشد که روزى عناص شاید براى دشمن از این لذت بخش
آرائى کرده ووقت ونیروى خود را علیه یکدیگر به  را ببیند که درمقابل هم صف

دراین صورت نه تنها نیروى مبارزه به هدر رفته است، بلکه اثر . برند کار مى
شمن بافراغ بال معکوس داشته وتوش وتوان صفوف مبارزه را به کلى گرفته ود

 خود ادامه دهد ودریک فترت مغتنم آسوده توانسته به مظالم وتجاوزاتوخاطرى 
به نیرو والاقل حیثیت از دست رفته خود سروسامانى بخشد وبا قدرت بیشترى 

  .این به طورى کلى درمبارزات... آماده پیشروى واحیاناًتهاجم گردد

.*.*.  

الذکر پیش  خوشبختانه هیچ یک از آفات فوق: امادرمبارزه اخیر روحانیت
فداکارى که رهبران مبارزه از خود نشان دادند، تمایل نیامده، باکمال حسن نیت 

وعالقه طبقات مختلف مردم به روحانیت زیادتر شده و گذشته از عالیق عمیق 
اند واز هرگونه مساعدت وهمکارى دریغ  معنوى عمال هم متوجه ونزدیک شده

ندارند، وخوشبختانه این روح عالقه وهمکارى مردم به خوبى مورد توجه 
ن روحانى است واز آن استقبال کرده و مجدداً درطریق گردآورى زمامدارا

نیروهاى اصیل ومبارز جهت تشکیل وهمبستگى اصولى مردم درطریق فعالیت 
مذهبى وملى وآمادگى براى مقابله با عناصر خائن وتجاوزکار انبه همه ج

ه خوبى تاآنجا که مااطالع داریم، خوشبختانه این فعالیتها ب. کنند  بردارى مى بهره
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شود وعلى  ریزى مى  رود وزیربناى مبارزه باسرعت وحسن تدبیر پایه پیش مى
ها وحمالت ناجوانمردانه کارگردانان استعمار، نیروى مبارزه   رغم کارشکنى

  .افزاید  برقدرت وتصمیم خود مى

دراین  بین دستگاه تمام کوشش خود را براى از هم گسستن و درهم ریختن 
گونه   برد وچنان که دیدیم تاکنون از هیچ  به کار مىاین نیروى عظیم واصیل

کشتارهاى دسته جمعى، توقیف مراجع وپیشوایان : است خوددارى نکردهجنایتى 
مذهبى، محاکمه ومحکوم کردن رجال الیق وخدمتگزارى مذهبى وملى، حمله 

  .وهجوم به مراکز علمى وانواع اهانتها وهتاکیها وتوقیفها وتجاوزات

ت درتمام این مراحل پایدارى خود را ازدست نداده وخیلى خوشبختانه مل
دشمن . است برده پى! طلب  بهتر وبیشتر به ماهیت مقامات هرجایى واصالح

 این حمالت وحشیانه وجنایات ازهرگونه سمپاشى وتبلیغات عالوه بر تمام
است، تاشاید بتواند افکار را  پردازى خوددارى نکرده وشایعهپایه ودروغ   بى

اخیراً آنچه را که بیش ازهمه دستگاه به .ف کرده و مبارزه را به زانو درآوردمنحر
دهد مسئله اختالف بین رهبران این مبارزه است  آن توجه کرده واشاعه مى
نماهاى نادان واحیاناً مغرض  شود که بعضى از دوست  ومتأسفانه گاهى دیده مى

هم که دور از صحنه هستند فکر آنها . زنند  دانسته وندانسته به این ماجرا دامن مى
کافیست که شخص باخود آقایان تماس بگیرد  ولى . کنند واقعاًچنین است مى

واز نزدیک ببیند که چگونه با خلوص نیت درتعقیب هدف مشترک تالش 
کردن  کوشند تا با شور وهمفکرى به جمع کنند وتاچه حد مجدانه مى مى

  .درطرق حمایت دین وملت بپردازندنیروهاى صالح واصیل مذهبى ورهبران آنان 

کنیم که کمال صمیمیت بین زمامداران روحانى برقرار  ما خداى را شکر مى
اهد است و مطمئنیم که این بار هم نقش دشمن دراین شایعات نقش برآب خو

  .بود

در اینجا الزم است با برادران مسلمان خود قدرى صحبت کنیم وتذکر دهیم 
اى پیش آید، براى جامعه   رده روزى اختالف سلیقهگمان نکنند اگر خداى ناک

آن روز که دراین جبهه فتورى پیدا شود ویا جناحى . شود اسالمى ارزان تمام مى
. از آن منشعب گردد، مقدمه اضمحالل وشکست خوردن مبارزه خواهد بود

اگر یک فرد عادى از دوستان شما روزى از جبهه کنار بکشد، به اندازه خود  حتى
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بنابراین تمام همت باید . ف وسیعک ومضر خواهد بود تاچه رسد به صفوخطرنا
  .افکار بیشتر جلب گردد وقدرت مبارزه توسعه پیدا کندآن باشد که 

گیرى   شود، انحالل یک صف ویا کناره ها از صفوف وافراد تشکیل مى  جبهه
آنها که با خلوص نیت ودور او . یک فردازآن وپرکردن جاى آن آسان نیست

گونه تعصب خواستار ادامه مبارزه با مفاسد ومظالم وطرد عمال استعمار هر
وعناصر خائن هستند نبایستى هدف خود را فراموش کنند، وبدانند که لبه تیز 

مبادا ندانسته از پشت خنجر به صفوف خود . ددتبلیغات به کدام طرف متوجه گر
  .بگیرندزنند وتوان خودرا 

  
  ماسرائیل، اردوگاه امپریالیس

هاى اسالمى را  امپریالیسم غارتگر مسیحى پس ازجنگ جهانى دوم سرزمین
اى   بین عمال وایادى کثیف خود تقسیم کرد وبراى هر سرزمین عامل سرسپرده

 ونزاع ولى دربعضى از سرزمینها براى آن که زمینه اختالف. تعیین و حاکم نمود
رى کند، حکومتهاى بردا نگهدارد ودرموقع لزوم از آن بهره آمادهرا همیشه 

ضداسالمى را ایجاد کرد که از آن جمله فلسطین وکشمیر است که دراولى یهود 
  .پرستان هندى را را حاکم ساخت ودر دومى بت

شود، اردوگاه امپریالیسم  شده که امروز اسرائیل نامیده مى  فلسطین غصب
د آمده اسرائیل براى آن به وجو. وپایگاه ارتجاعى غارتگران مسیحى غربى است

 و است که درمیان صدمیلیون مسلمان عرب همیشه اخالل کند وپایگاه تجاوز
  .قلدرى غرب باشد

خوشبختانه کشورهاى عربى واسالمى حتى پاکستان که به اصطالح همپیمان 
ایران است، به هروسیله که باشد تنفر وانزجار شدید خود را از حکومت یهود 

دارند ودرمیان دهها کشور   زآن ابراز مىوپشتیبانى آمریکا وانگلیس وفرانسه ا
اسالمى وحکومتهاى به اصطالح اسالمى فقط ایران سرزمین داریوش وکورش 

آتاتورک، پشتیبان  انقالب کمال! وترکیه مرکزخالفت عثمانى وبهشت! کبیر
  .وهمکار اسرائیل است

دوستان "وازاین جاست که برادران عرب ومسلمان ما، ایران و ترکیه را 
انگیز طبقه  مسئول این وضع نفرت. نامند   مى"اسرائیل دوم " وحتى "یلاسرائ
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ملت مسلمان ایران وترکیه به خاطر شرف، به . حاکمه ضدملى ایران وترکیه است
خاطر اصول انسانى، به خاطر یک میلیون انسان آواره این عمل ضداسالمى 

مل روابط با کند وخواستار قطع کا  حکومت ایران وترکیه را به شدت تقبیح مى
  .هستنداسرائیل وبرچیدن پایگاه غارتگرى امپریالیسم 

مردم مسلمان ایران به پیروى از روحانیت و مراجع عالیقدر، باتمام قوا علیه 
اسرائیل و علیه همپیمانان اسرائیل، مبارزه خواهند کرد وباهمدردى نسبت به 

یست خواهند برادران عرب خود، علیه تجاوزکاران یهود واشغالگران صهیون
مادراین زمینه باز بحث . جنگید وسرانجام فلسطین عزیز را نجات خواهند داد

  .خواهیم کرد
  

  !هاى نو نقشه

دستگاه حاکمه خائن ایران براى ادامه حکومت جابرانه خود به هرگونه عمل 
ترین طرق ادامه   زندان واعدام یکى از ساده. زدند آمیزى دست مى  جنایت

 ولى اخیراً براى آن که بهتر بتواند مردم را سرکوب کند .حکومت جابرانه است
سازد، مثال از وجود اختالف بین  هاى شاخدارى را بین مردم منتشر مى شایعه

 مراجع تقلید انتقاد نموده کند ویا به صورت ظاهر ازبعضى از علما صحبت مى
  !.نماید تعریف وتمجید مىواز بعضى دیگر 

اى   ت ضداستبدادى مردم آذربایجان است، اعالمیهاخیراًدرتبریز که مرکزمبارزا
علیه یکى از مراجع عالیقدر تقلید قم منتشر ساخته واز اهانت وناسزاگویى 

شده آنست  مقصود دستگاه از انتشار این اعالمیه ماشین. خوددارى ننموده است
که آن را وابسته به گروهى از مبارزین آزاده تبریز قلمداد کند وسپس بین 

ازد تابه حکومت متزلزل خود ى مختلفه مبارزین آذربایجان اختالف بیاندجناحها
  .ادامه دهد

هاى  دهیم که به نقشه مابه مردم تبریز وبه علماى آذربایجان هشدار مى
گرانه عمال استعمار غرب توجه کامل نمایند، وتوجه داشته باشند که این  توطئه

شود تابین   منتشر مىقبیل اوراق فقط از طرف سازمان امنیت وشهربانى
  .هاى متشکل مبارزین اختالف ایجاد نماید گروه

  بحث فکرى
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  در راه تحول

رنج والم موجب تکامل روحى وفکرى ومنشأ بهوجود : گویند دانشمندان مى
المثال هرچند پاپن   فى. آمدن انواع واقسام پیشرفتهاى صنعتى درشئون مادى است

 رنج ومشقت مسافر با وسایل نبود، قدرت محرکه بخار را کشف کرد، ولى اگر
افتاد واگر ناراحتیها وتبعات دردآلود  هرگز بشر به فکر اختراع اتومبیل نمى

العالج بشرى نبود، به هیچوجه علم طب بدین درجه پیشرفت  امراض صعب
  ....و...رسید و کرد وفن جراحى تابه امروز قلب ومغزنمى نمى

ن پس از یک سلسله طوالنى رنج آساى علوم وفنو  این همه پیشرفت معجزه
  .است  ومحنت، تعب ومشقت

.*.*.  

طور  اند مسیر تاریخ را عوض کنند، به ه توانستهدانیم که مرادن بزرگى ک مى
اند که پیوسته بامشکالت زندگى   اتفاقشان کسانى بوده ویا اکثریت قریب بهعموم 

دى محیط برکنار دست وپنجه نرم کرده وناراحتیهاى فراوان آنها را از جریان عا
اند   داشته وبه تفکر وادارشان کرده وبالنتیجه قواى فکریشان رشد کرده وتوانسته

  .فوق محیط قرار گیرند ومجراى تاریخ را عوض کنند

.*.*.  

باتوجه به حقیقت باال ودرک موقعیت واالى رنج وناراحتى درپیشرفت همه 
 ووسیع اخیر جانبه زندگى بشر، یک نکته اساسى را درنهضت همه جانبه

دهیم که احیاناً سخن از رنجها ومحنتهاى دوسه  روحانیت به کسانى تذکر مى
گویند ولطمات وسؤرفتارهاى دستگاه حاکمه را بامقامات شامخ  ساله اخیر مى

روحانیت و وعاظ وطالب ومردم مسلمان باآب وتاب ذکر کرده وزبان به گله باز 
  .کنند مى

است که دراین مبارزه احیاناً دچار این سخن، عالوه خطاب به کسانى 
نتیجه همه این : اند که  اندر شده وزندان شده و پیش خود به اندیشهگرفتارى 

  !همه رنج ومشقت چیست؟

صرفنظر از آن همه مثوبات اخروى که براى فداکاران درراه حق وحقیقت 
مین که براى آنها درنظر گرفته شده، دره) عالیه(بینى شده ومقامات عالیاتى پیش
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دیده داراى طرز تفکرى عالى،  عالم مادى دنیایى هم افراد رنج کشیده ومصیبت
  !ا؟گردند وچه چیز بهتر از اینه اى استوار مى فکرى روشن واراده

.*.*.  

ازنظر پیشرفت .اینها که گفتیم درجنبه فردى وبه مالحظه افراد واشخاص بود
ناشیه از آن، روحانیت مبارزات اخیر ولطمات : است کلى مجتمع نیزقضیه چنین
وتوجه به سیاست جهانى واطالع » جریان مسائل روز«را درمجراى جریان روز 

تاهمین چند سال . است  براوضاع دنیا قرار داده ورکود وجمود سابق را ازبین برده
پیش طالب دینى واهل علم وتحصیل نبایستى روزنامه مطالعه کنند واگرهم 

اى را   ازاوضاع روز مطلع باشد وروزنامهخواست احیاناًطلبه روشنفکرى مى
گرفت وبه همین طریق اطالع  قرار مى! "محصلین جدى"مطالعه کند، مورد انتقاد

از معلومات روز وتحصیالت رایج عصر وآموختن زبانهاى خارجى عیب وننگ 
رفت وبیچاره آن محصل دینى که این افکار را درسر   ونشانه انحراف به شمار مى

  !بپروراند

  :اامروزوام

رپیکره روحانیت وسؤاستفاده کامل وآگاهانه دستگاه از براثر لطمات ب
سروسامانیهاى موجود روحانیت، قشر وسیعى از طبقات  تشکیالتى وبى  بى

متوجه نقص واضحى شدند » بازاریها ومتدینین«روحانى و وابستگان به روحانیت 
» طرف کردن آن هستندوهنوز هم درراه بر«حال وجود داشته   که در روحانیت تابه

اوضاع روز، عدم اطالع از  تشکالتى، عدم توجه به بى: وآن نقص عبارتست از
در عموم طبقات روحانى سخن از تجدید سازمان ... معلومات روز وامثال آن

  .رود روحانیت ولزوم یک تحول اساسى درتمام شئون روحانیت مى

رند واکثریت طالب علوم دینى عموماً از جریانات روز دنیا مستحض
باشند، از   دانشجویان دینى درفکر کسب اطالعات ومعلومات ضرورى روز مى

العظمى خمینى بحث   اهللا زبان مراجع معظم تقلید ومخصوصاًحضرت آیت
سیاسى ودخالت دراوضاع روز وسخن از طرح تشکیالت جدیدى در روحانیت 

روح مذهبى روابط روحانیت ودانشگاه بسیار حسنه شده، و . رسد گوش مى به
هاى امید  این همه روزنه. شود شگاه تقویت مىدر دانشجویان عزیز دان

  .است وتحولیست که درشئون روحانیت پدیدار گشتههاى پیشرفت  ودریچه
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و همه اینها راضربات محکم وناراحتیهاى جدى وفراوان چندساله اخیر به بار 
 نباید ما را ناامید پس نه تنها آنچه برروحانیت گذشته بدنبوده و. است  آورده

سازد، بلکه راستى خوب ومایه کمال امید وسرفصل قطعى یک سلسله پیشرفتها 
این سخن اجمالى وکوتاه را تاشماره آینده داشته باشید . است  وتحوالت بوده

  .تر باشما صحبت کنیم فصلتام

  مالقات با آزادشدگان

ز رزمندگان اى ا  بود که مژده آزادى عده43 مردادماه 14روزچهارشنبه 
روحانى که در عصر آزادى انسانها درزندانها مخوف وسلولهاى تاریک حکومت 

بردند وبه جرم حقگویى ودفاع ازحریم دیانت وملیت توده  سیاه ایران به سر مى
رنجدیده ایران وگام برداشتن در راه هدفهاى عالى ومترقیانه مراجع عظام ورهبران 

  .ملت بازداشت شده بودند، به ما رسیدمقام نهضت حیاتبخش روحانیت و عالى

اصغر مروارید،   پناه، حاج شیخ على حاج شیخ مهدى حق: دراین روز آقایان
کرمانى، عباس  حاج شیخ محمد تهرانى، سیدعبدالرضا حجازى، على حجتى

گیالنى، محمودى  واعظ طبسى، محمدرضامحامى، حاج شیخ مهدى ربانى
  .دکاظم قرشى آزاد شدنداهوازى، مرتضى فهیم کرمانى وسید محم

گونه که وظیفه برادران متدین ومبارز است، درتهران به مالقات هریک  همان
شتافتیم وضمناً مطالبى جالب درخالل مالقات واز صحبتهاى آنان یادداشت 

ترین این افراد آقاى على حجتى کرمانى   رنجدیده. نمودیم که بسیار آموزنده بود
 کوچه صابونیها به اتفاق آقاى حجازى جلوس بود که درمحله امامزاده یحیى

است، درشب وروز جشن  داشتند، ایشان که نویسنده وگوینده دانشمند والیقى
بودند اى حوزه علمیه را قرائت نموده  ماده مدرسه فیضیه قطعنامه تاریخى وده

جرم پس او دستگیرى مورد حمالت ظالمانه  وضربات چکمه وبکس وبه همین 
  .رئیس سازمان امنیت تهران واقع گردیدندوطپانچه مولوى 

دانیم که مطابق کدام منطق درمملکت پیشرفته وکشور آزادزنان و  مانمى
دهند؟  کسى را بدون جرم ومحاکمه مورد ضرب وشتم قرارمى! آزادمردان
هاى قرون وسطایى نسبت به زندانیان وافرادى که جرم آنها هنوز مسلم  شکنجه

کسانى که مدعى مخالفت . است   به دوران بربریسمنیست ارتجاع سیاه وبرگشت
هستند، خود پرچمدار وپیش قراول نیروهاى مرتجعین به مفهوم واقعى ارتجاع با
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  .کلمه هستند

  !خواهیم طرفى مى مابى

طبق گزارش مطبوعات عصر تهران اخیراً درآنکارا تظاهرات آرامى صورت 
تظاهرکنندگان . شرکت داشتند هزار نفر ازمردم مسلمان ترکیه 15گرفته که درآن 

  :شعارهایى دردست داشتند ودراین شعارها چنین نوشته شده بود

   "ات برگرد  خارجى به خانه"

  "اتحادیه آتالنتیک براى ما مساوى با صفراست"

  "طرفى هستیم  ماطالب سیاست بى"

  ....و

تظاهرکنندگان روش شوروى وآمریکا واتحادیه آتالنتیک را شدیداً محکوم 
انگیز خود سیاست دولتهاى   ودرزیر آفتاب سوزان ناطقین باسخنان هیجانکردند
  .الذکر را به باد انتقاد گرفتند فوق

  " شهریور11روزنامه اطالعات چهارشنبه "

شعارهاى تظاهرکنندگان آنکارایى، شعارهایى است که همه مردم : بعثت
ایران وپاکستان وامیدوارند که ... گویند مسلمان ایران با صداى بلند آنرا مى

وترکیه از پیمان نظامى غرب خارج شوند وباکشورهاى اسالمى دیگر همه باهم 
  .طرفى مثبت خود علیه استعمار غرب وشرق بجنگند متحد شده وبا حفظ بى

  
  اصالحات درارتش

 که بر - اى از طرف آجودانى کل فرماندهى لجستیکى  اخیراً بخشنامه
دارى، بهدارى، حمل ونقل، مهندسى،   سررشته: قسمتهاى مختلف ارتش مانند

 براى کلیه ادارات وواحدهاى تابعه این فرماندهى -اردنانس ارتش نظارت دارد 
  :به این مضمون صادرشده

 اداره روابط عمومى ستاد 30/4/43- 6280/529/4برابر شماره "
 شاهنشاهى اعالم ارتشتاران که به اداره آجودانى کل نیروهاى مسلح بزرگ

دستور فرمایید ضمن . هاى استخدام نبایستى مذهب ذکرگردد  رآگهىدگردیده، 
هاى استخدام را ازطریق این فرماندهى  درنظر گرفتن مراتب فوق کلیه آگهى

ارتشتاران فرستاده شود واز ارسال  ارسال تابه اداره روابط عمومى ستاد بزرگ
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  ."مستقیم آگهى استخدام جداً خوددارى نمایید

هاى ارتشى زیرنظر افسران وتیمساران   که استخدامتاکنون بااین: بعثت
. را نداشتنداشغال پستهاى ارتشى  گرفت وافراد نامسلمان حق مسلمان انجام مى

سپهبدایادى، سرلشکرکیانى، سرتیپ مدرسى وامثال آنان : خطرناکى مانندعناصر 
ازاعضاى حزب جاسوسى بهائیت وعمال استعمار توانستند پستهاى حساسى از 

ارتشتاران وریاست  یکم ستاد بزرگ طبیب مخصوص شاه، معاون اداره: قبیل
اکنون که وزیر جنگ کشور یک نفر بهایى دزد و . دایره قوانین را اشغال کنند

جز این نباید انتظارى داشت که قید مذهب رسماًلغو شود . جنایتکار است
ایران  افتخارات ارتش وسرهنگ لطیف بیگلرى افسر مسلمان ووطنخواه که از

صنیعى وزیر جنگ با مدارک زنده اعالم جرم کرده، بااشاره است وعلیه سپهبد 
  .ماه زندان واخراج از ارتش محکوم شود مقامات عالیه به هیجده

داران وسایر مسلمانان غیور ورشید ایران  مامطمئن هستیم که افسران ودرجه
تهاى لشگر ترین پس به چنین عناصر خطرناکى اجازه نخواهند داد که حساس

یگانه کشور شیعى جهان را اشغال نمایند وبا اقدامات قانونى دست این عمّال 
کرد ونخواهند گذاشت که چنین لکه ننگى شناخته شده استعمار را کوتاه خواهند 

ارتش شریف ایران بماند، ولى به بعضى از افراد غافلى که درگوشه وکنار بردامان 
وجه اسالم نیست، براى هزارمین بار هشدار کنند که خطرى مت  هنوز هم گمان مى

کرد چرا باید  دهیم که اگر زیر پرده دست خائن استعمار علیه دیانت کارنمى مى
هاى به اصطالح اصالحى قراربگیرد؟ چرا باید  مبارزه با مذهب در صدر برنامه

کننده وانتخاب شونده  در الیحه اصالح قانون انتخابات قید اسالم از انتخاب
بهایى باشند؟ چرا باید ! ود؟ چرا باید دونفر ازاعضاى کابینه سازندگىحذف ش
  .هاى استخدام ارتش قید مذهب ذکر نگردد درآگهى

اى را صادر نماید؟ چرا باید  و رسماً رکن چهارم ارتش چنین بخشنامه
ترین امتیازات اقتصادى کشور به دست عمال اسرائیل واگذار شود؟ چرا  بزرگ

  ؟...هاى ارتش زیر نظر دونفر بهایى انجام گیرد؟ چرا وچراباید همه استخدام

دهیم که ورود افراد غیر  دوست واولیاى امور تذکر مى  ضمناًبه افسران وطن
مسلمان به خصوص عمال اسرائیل واعضاى حزب جاسوسى معروف به کلیه 

ها به ویژه ارتش که موقعیت حساس آن احتیاج به توضیح  ادارات ووزارتخانه
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رود، حاکمیت   وعالوه برآن که خطر بزرگى براى اسالم وتشیع به شمار مىندارد 
  .نماید واستقالل وهستى مملکت را تهدید به زوال مى

گرچه درصورت نبودن دین در دستگاه حاکمه این گونه عناوین براى ملت 
مسلمان ارزشى نخواهد داشت، ولى اگر افرادى هم فقط براى مقام خود ارزش 

چیز دیگر را فداى آن کنند، الاقل باید براى حفظ مقامات   همهقائل نباشند و
گونه عناصر خائن که درکتابهایشان وعده حکومت جهانى به اغنام  خویش ازاین

اند تجدید نظر نمایند  گرفته اند، بیمناک باشند ودر روشى که پیش داده
 واز چیز خود رابربادرفته ببینند  وبیندیشند از روزى که چشم بگشایند وهمه

خودشان پشیمان شوند درحالى که پشیمانى ! ها وباصطالح اصالحات گستاخى
  .سودى نخواهد داشت

  
  امپراتور حبشه درایران

هیالسالسى امپراتور حبشه به دعوت دولت ایران به ایران آمد ومورد استقبال 
کنید که این همه احترام وتجلیل  البد خیال مى. وپذیرایى گرم دستگاه قرار گرفت

بودن حضرت امپراتور قدرقدرت است ! ز هیالسالسى به خاطر مسلمانا
! یکى از رجال مسلمان قاره سیاه است! له باریش وپشم ویال وکوپالش ومعظم

مسیحى بوده واز ولى باید براى اطالع شما توضیح دهیم که جناب امپراتور خود 
اسالم بود استعمار غربى تشریف دارند ودرسرزمین حبشه که مهدهاى   سرسپرده

گونه جنایتى  ببرد ودراین راه از هیچ کوشد که مسیحیت را پیش  باتمام قوا مى
  .کند خوددارى نمى

صداى " که اخیراً برنامه فارسى "االنجیل  صوت"!مرکز رادیویى نیمه آمریکایى
است، در همین کشور حبشه است   هاى آن اضافه شده  نیز بربرنامه"االنجیل
. شود  پایتخت حبشه پخش مى"آبابا  آدیس"ین رادیو ازهاى ضداسالمى ا وبرنامه

ولى ! اند  جناب امپراتور مدعى است که بیشتر مردم حبشه مسیحى شده
 درصد از 60آمارصحیح دردست داریم که اکثریت مردم حبشه مسلمان هستند و

ولى میسیونهاى . دهند  میلیونى آن را مسلمانان تشکیل مى20مجموع جمعیت 
درمسیحى ! ه استعمار غربى با پول واتیکان وسرنیزه امپراتورمسیحى وابسته ب

آرى . کنند روند ومبلغهاى االزهر را ازکشور بیرون مى  ساختن مسلمانان پیش مى
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یران آمده ایران به ا! این امپراتورمسیحى وضدمسلمان به دعوت دولت اسالم پناه
ا به خاطر مالقات دار است که همین آقایان، سران بعضى از دول اسالمى ر وخنده

دهند وخیال  جمهورى قبرس مورد حمله قرار مى با اسقف ماکاریوس رئیس
کنند که مردم از ارتباط عمیق آنان با استعمار مسیحى غربى واسرائیل یهودى  مى

ماخواستار بسط روابط ! وحکومتهایى از قماش امپراتورى حبشه اطالعى ندارند
کنیم که به جاى دعوت  ه طلب مىدوستانه با دول اسالمى هستیم ومجدان

 سران دول اسالمى دعوت به امپراتور حبشه وسران ممالک مسیحى اروپایى از
  .آنان بوجودآید وهمکارى وهمفکرى همه جانبه باعمل آید 

  
  :سخنى بارادیوهاى

  
  صداى ملى وپیک ایران

الثانى تحت عنوان   ربیع12 مردادماه و29شنبه  ایران درشب پنج پیک رادیو
 بحثى را مطرح ساخت واز روحانیون ایران "روى سخن با پیشوایان دینى است "

هاى  ایران جمالتى از اعالمیه  پیک! خواست که همیشه یار مظلومان باشند
العظام خمینى، میالنى و شریعتمدارى را قرائت کرد   اهللا پیشوایان بزرگ ما آیات

کنند تقدیر کرده  ىکه علماى بزرگ هرگونه سازشى را محکوم م وسپس ازاین
 انتظار دارند "هللا خمینى ومیالنى وطالقانى و شریعتمدارى ا آیات"مردم از: وگفت

آقایان : خود علیه استعمار واستبداد ادامه دهند وسپس هشدار داد کهکه به مبارزه 
اهللا خمینى وادامه توقیف  آیت  علمأ از رفتار دستگاه نسبت به دستگیرى حضرت

مشى کلى دستگاه را به دست آورده ودیگر گول اسالم  باید خطاهللا طالقانى   آیت
  !پناه بودن حضرات را نخورند

ایران سپس از نهضت مشروطیت و نقش علما دراین جنبش مقدس  پیک
نورى،   اهللا اهللا شیخ فضل ناروایى به آیاتسخن گفت ولى متأسفانه نسبتهاى 

  !ازشکار وننگین نامیدداد وآنان را س یزدى، سیدابوالقاسم کاشانىسیدکاظم 

.*.*.  

 شهریور تحت 13درشب جمعه ! مشابه همین بحث را رادیوى صداى ملى
 پخش کرد وهدف مراجع عظام را "مصاحبه بامدرس حوزه علمیه قم"عنوان 
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جع عظام هاى مرا  مبارزه بادستگاه ظلم وستم نامید وسپس جمالتى را از اعالمیه
اجع با هرگونه سازشى باطبقه ستمکار کرد واظهار خوشوقتى نمود که مرقرائت 

صداى ملى سپس درمورد شایعه اختالف بین علما . حاکمه ایران مخالف هستند
افکنى دستگاه   هیا اختالف  روحانیون باید نیرنگها وتوطئه: بحث کرد وهشدار داد

  .را درنظر بگیرند واز هرگونه اختالف نظرى بپرهیزند

اهللا کاشانى حمله کرد ووى را   به آیتصداى ملى مانند همکار خود سرانجام 
ایران  رادیوهاى پیککنندگان  مابه اداره! متهم ساخت که بادستگاه سازش نمود

طبقه حاکمه همیشه براى این : دهیم که توجه دادشته باشند وصداى ملى تذکر مى
اى را  که گروهى از علما را همکار خود وموافق اعمال خود قلمداد کند، عده

اهللا فالنى باماست  سازد که مثال آیت  زد ودربین مردم شایع مىسا  متهم مى
اهللا نورى،   آیت اهللا یزدى، نه نه آیت. درصورتى که واقعیت اوضاع غیرازاینهاست

اهللا کاشانى هیچ کدام سازشکار نبوده وهمگى دشمن استبداد واستعمار  آیت  نه
  .بودند

گى سیاسى واجتماعى گوییم که آن بزرگواران اشتباهى درزند مانمىالبته 
رهبران بزرگ . نداشتند، ولى باید توجه داشت که اشتباه باخیانت خیلى فرق دارد

السلطنه  اند وبه خاطر شرکت درکابینه قوام اسالمى هرگز اهل سازش نبوده
ولى ممکن است . شدند که هدف واصول را زیر پا بگذارند یاامثال آن حاضر نمى

اتى بشوند اماهرگز صحیح نیست که مااین مشى خود مرتکب اشتباه که درخط
اشتباه را خیانت، سازش، همکارى باظلم وستم وغیره بنامیم وچهره تاریخ را 

تحریف حقایق ونشراکاذیب وتهمت به رجال بزرگ خود خیانتى  .عوض کنیم
  .نابخشودنى است

  
  رستاخیزکبیر خلق

پا درشماره روزنامه ایران آزاد ارگان سازمانهاى جبهه ملى ایران درارو
هیجدهم سال دوم خود سرمقاله جالبى به مناسبت سالروز کشتار وحشیانه مردم 

  :کنیم نوشته، که سطورى چند ازآن را براى اطالع همگان نقل مى

کشتارپانزدهم خرداد به دنبال دستگیرى جمعى از سران روحانى واز جمله ..."
. مینى انجام گرفتالعظمى خ اهللا  آیت افتخار تاریخ روحانیت ایران حضرت
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المللى ـ ومطبوعات  مطبوعات ورادیوهاى غرب ـ این سخنگویان انحصارات بین
اراده سیاست همزیستى   ورادیوهاى کشورهاى کمونیست ـ این ترجمانهاى بى

خروشچف وکندىـ نقش مؤثرمحافل روحانى را دراین قیام بهانه قرار داده 
 این رغم همه  ولى على. سب سازندارتجاع منت  شرمانه کوشیدند تا آن را به  وبى

تشبثات ضدبشرى چندروزى از قیام کبیر خلق نگذشته بود که جنبش عظمت 
خود را به افکار جهان معرفى کرد ودنیا را به اعتراف درباره حقانیت خود وادار 

  ."ساخت

روزنامه ایران آزاد عالوه براین سرمقاله، مقاالت جالب دیگرى داشت واخبار 
چنین متن کامل بیانات  رزات روحانیت را درج کرده بود وهممربوط به مبا
 فروردین براى 21العظمى آقاى خمینى را که در روز جمعه  اهللا حضرت آیت

مابدین . راد فرموده بودند، درج نموده بوددانشجویان دانشگاه ومردم مسلمان ای
  .کنیم  صمیمانه از کارگردانان آن روزنامه تشکر مىوسیله 

  
  بند رهحکومت قدا

بند کوالک  در آذربایجان شرقى و مرکز آن تبریز حکومت تیمسارهاى قداره
همه ادارت، از استاندارى گرفته تا شهردارى به دست تیمسارهاى . کند مى

، تیمسار سرتیپ »استاندار«تیمسار سرتیپ صفارى . بند افتاده است قداره
 آزموده ، تیمسار سرتیپ»مطلق العنان سازمان امنیترئیس «مهرداد

، »رئیس کل شهربانیهاى آذربایجان «، تیمسار سرتیپ عطایى »لشکر فرمانده«
  ...!و همچنین » شهردار«تیمسار سرتیپ وکیلى 

نمایى آنان درتبریز موجب فشار بیشتر  بند وقدرت  اجتماع تیمسارهاى قداره
است،  ظلم وستم هرچه تمامتر، برتوده محروم در ورنجبر آذربایجان گشته

 خود شاه قاجار براى! الخاقان  ابن  رها درتبریز مانند دوران مرحوم خاقانتیمسا
! دهند  اند وهرچه دلشان بخواهد انجام مى خودمختارى تشکیل دادهحکومت 

آمیزى پیدا کرده وتیمسارها  قانون در دست تیمسارها شکل مضحک ومسخره
  !اند  مافوق قانون شده

: انند سایر علماى مبارز تبریزاهللا قاضى پس از ماهها زندان بودن م  آیت
اى به تبریز برگشتند، ولى   االسالم دروازه  اهللا خسروشاهى وحجت  آیت
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اهللا قاضى را براى  الثانى آیت  ربیع12شب پنجشنبه بیست ونهم مردادماه و نیمه
  .سومین بار دزدیدند وشبانه به تهران منتقل ساختند

ى تبریز بالخصوص آقاى بندها لجبازى وعناد وخودمختارى ظالمانه قداره
البته . است مهراد موجب نفرت روزافزون مردم مسلمان وغیور آذربایجان شده

سرانجام ملت روزى جواب این همه دیکتاتورى وقلدرى وظلم وفساد 
شکنى را خواهد داد وبه تیمسارهاى قداره بند که دربیستم  وزورگویى وقانون

سرتیپ درخشان آذربایجان را شهریور از جلو دشمن فرار کردند ویا مانند 
تحویل پیشهوریها دادند، خواهند فهماند که درقرن بیستم حکومت سرنیزه 

  !وحکومت استبدادى قاجارمنشانه دوامى ندارد

بند  خواهیم که هرچه زودتر به حکومت خودمختارى ژنرالهاى قداره ماجداًمى
  .تبریز خاتمه داده شود، تامردم را بیش ازاین آزار ندهند

  .ننگ بر ستمگران وزورگویان. ود برعلماى مبارز آذربایجاندر
  

  جشن مشروطیت

دستى تمام سرگرم برگزارى هرچه  این روزها به مشروطه رسیدگان با گشاده"
! راستى کدام مشروطیت؟. باشکوهتر پنجاه ونهمین سال جشن مشروطیت هستند

شروطیت ونه انتخاباتى صورت گرفت که نه درآن آزادى رعایت شد ونه اصول م
من وقتى خواستم درباره مجلس چیزى . آن طورى که الزم بود مصلحت مملکت

  .دهند یک از ادوار باجى بهم نمى بنویسم دیدم تابوده چنین بوده وهیچ

صد دیگر  در45اگر قبال پنجاه درصد نمایندگان هدایا به حزب دادند و
د، امروزیهاکوفت وچاى وارز از رهبرکل گرفتند وخرج وکالت کردنجو  پروانه

 دوره انتخابات ملى 21نتیجه کار . هم به کسى ندادند، یعنى نداشتند که بدهند
بینیم باید از خدا بخواهیم که به ماعمربدهد   سال است که داریم مى59وآزاد را 

، 91نقل از خواندنیها، شماره . "که نمیریم ونتیجه کاراین یکى راهم ببینیم
  .43 مرداد 13شنبه سه

چنین است اعترافى ازیک نویسنده وابسته به دستگاه درباره انتخابات : بعثت
کابینه سیاه که کارگردان آن آقاى نفیسى به جرم میلیونها ! زنان وآزادمردانآزاد 
  .برد  ماه است که درزندان به سر مى8  دزدى
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بنابراین محصول چنین مجلس قالبى ونمایندگان قالبى نیز بسیار روشن 
محصول آن بله قربان . ونیازى به سه سال صبرکردن نداردوآشکار است 

گویى وتصویب ششصد الیحه ضدقانونى کابینه سیاه وتصویب بدون  واحسنت
چون وچراى قوانین دولت فعلى، گرفتن وام ازاردوگاه کاپیتالیزم وامپریالیزم بابهره 

ود کردن صدى شش وامتیازات بیشتر دادن به بیگانگان وخیانت به مصالح ملى، ناب
استقالل و شخصیت افراد، از بین بردن آبروى مجلس شوارى ملى ونهضت 
مشروطیت ایران ورسوا ساختن هرچه بیشتر طبقه حاکمه ایران چیز دیگرى 

تنها حسن مجلس قالبى فعلى » رسوایى طبقه حاکمه«واین آخرى . نخواهد بود
  !است وشاید هم فقط این یکى براى همه کافى باشد

  
  ندگىعالیم ساز

بزودى درکرمان کارخانه ذوب آهن تأسیس خواهد ":نخستوزیر گفت
  »جرایدکشور«."شد

تاده سال دیگر کارخانه ذوب آهن ": استاندار کرمان درکنفرانس فرمانداران
  »اطالعات«. "درکرمان ایجاد خواهد شد

  "!خورد  دیگر سؤاستفاده ودزدى به چشم نمى":نخستوزیرفرمود

  ."! میلیون تومان دزدى شده9گلهاى نوشهر  درجن":روزنامه اطالعات

  "!.گذارد رسنه به زمین نمىدیگر کسى سرگ":نخستوزیر مژده داد

  "!اکنون متجاوز از یک میلیون بیکار درایران وجود دارد هم":جراید

ریزى،   نوسازى، زیرسازى، شالوده: هایى از چنین است نمونه: بعثت
به ! حات انقالب ششم بهمن، مدیریت صحیح، درچهارچوب اصال!فنى  تخصص

  !...رهبرى حزب ایران نوین وکادر سازندگى آن
  

  اخبار

العظمى آقاى خمینى  اهللا  االولى حضرت آیت روز چهارشنبه دوم جمادى*
اى درباره   العالى به مناسبت آغاز سال تحصیلى بیانات جامع وارزنده مدظله

است متن کامل آن به مسائل جهانى وداخلى درمسجداعظم ایراد فرمودند که امید
  .زودى چاپ ومنتشر شود
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له درقسمت اول، لزوم اتحاد کشورهاى اسالمى وبرچیدان بساط  معظم
نژادپرستى وهماهنگى ممالک شرقى را در راه مبارزه با استعمار غرب توصیه 

هاى حاکمه از   اسرائیل را در دستگاهفرمودند ودر قسمت دوم خطر نفوذ عمال
 تاادارات گوشزد نموده ولزوم فورى قطع رابطه با اسرائیل ها  دربار ووزارتخانه
هاى تبلیغاتى معرفى  را از دستگاه» حزب جاسوسى معروف«وطرد عمال آن 
هاى استعمارى وضد دینى آنان سخت انتقاد نمودند وبیشتر از  کرده واز برنامه

سازى درایران که هرچند وقت یک حزب فرمایشى از طرف طبقه  بساط حزب
شود ومردم را به عناوین مختلف وادار به شرکت درآن   تأسیس مىحاکمه

  .رمودندکنند، شدیداً انتقاد ف مى

این نطق ارزنده جهانى به وسیله بلندگوهاى متعدد در شبستان وصحن مسجد 
به سمع هزاران نفر جمعیت رسید ونوارهاى آن براى استفاده عموم به شهرستانها 

  .ارسال گردید

 هزار متر وساختمان 4کز مهمانخانه ارم سابق به وسعت یک هفته قبل مر*
مجهز به منظور مدرسه دارالمبلغین به قیمت نهصد هزار تومان از طرف حضرت 

اهللا العظمى شریعتمدارى خریدارى شد که از این میزان سیصد هزار تومان  آیۀ
  .پرداخت شده وبقیه نیز بتدریج پرداخت خواهد شد

کوشند بین صفوف مردم مسلمان   ران غربى مىدرجمهورى عراق استعمارگ*
روحانیون عظام اختالف اندازند وبه حکومت استعمارى خود کماکان ادامه دهند، 
غافل از این که مردم بى دفاع وعلماى آگاه عراق مشت محکمى بردهان دشمنان 

  .اسالم خواهند کوفت

 است مهدى کوشانفر رئیس شوراى عالى اصناف که یک مؤسسه نیمه دولتى*
د، چندى پیش رئیس باش ترین محافل طبقه حاکمه مى ووابسته به ارتجاعى

تیر کشت ودنیا فهمید که مفهوم اصالحات    را باهفت"حسنلو قره"ده انجمن 
  .ارضى دستگاه وقطع نفوذ مالکین خونخوار چیست وتا چه حد صحیح است

  مرداد درمحوطه زندان قصرجشنى به سفارش دستگاه از طرف18روز *
اى رجاله وجنایتکار  شود وعده  اى زندان تشکیل مى دزدان وآدمکشان حرفه

اهللا طالقانى وآقایان مهندس بازرگان ودکتر  آیت قصد حمله واهانت به حضرت
بینند به  ا چنین مىلهم که وضع ر نمایند ومعظم سحابى وهمراهان را مى
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  .شوند پناهنده مىسلولهاى خود 

ن زندان قصر به دستور دستگاه بگیرند، جز آرى ثمره جشنى که جنایتکارا
  .اهانت به رجال دینى وملى نخواهد بود

باشند وسوابق  جناب آقاى مظلومى که ازمردان شریف ومجاهد خراسان مى*
درخشانى درمبارزه باظلم ودیکتاتورى دارند، به اتفاق چند نفر دیگر در دادگاه 

حاکمات فرمایشى قبل از شروع شوند والبته نتیجه این م نظامى مشهد محاکمه مى
همچنین واعظ محترم جناب آقاى حاج شیخ . ن وثابت استروش

  .اسالمى وگروهى ازمردم مسلمان ومجاهد مشهد دستگیر شدند  على  عباس

طبق اخبار واصله مردم غیور مشهد از آقایان واعظ طبسى ومحامى استقبال *
خنرانى کوتاه در آقاى طبسى ضمن یک س. پرشور وباشکوهى به عمل آوردند

  :فرودگاه مشهد اظهار داشتند

واعظ طبسى، همان واعظ طبسى سابق است وزندان ومحرومیت هدف اورا "
  ."تغییر نداده است

 نشریه خبرى مردم اصفهان ودانشجویان کرمانى مقیم مرکز حاکى گزارش*
است که مردم کرمان ازهمشهریان غیور وزندانى خود آقایان على حجتى کرمانى 

امامأمورین جانى . اى بعمل آوردند سابقه کرمانى استقبال گرم وبى رتضى فهیموم
اى را  سازمان امنیت به جان مردم افتاده وبراى این که استقبال رابهم بزنند عده

  .اى از دست مردم نوش جان کردند  کتک زده ودرضمن کتک جانانه

ف سازمان جوان شریفى به نام على دادرس توسط یکى از مأمورین معرو* 
این قتل به طرز فجیعى صورت . امنیت کرمان به علت نامعلومى به قتل رسید

گرفت ومأمور مزبور ابتدا با حمالت وحشیانه خود به چند ناحیه بدن مرحوم 
دادرس صدمات مهیبى وارد کرده به طورى که چشم وى از حدقه بیرون آمده 

 اخبار واصله قتل طبق. وسپس به ضرب گلوله وى را از پاى درآورده است
درمنزل ودربرابر چشم صاحبخانه انجام گرفته ومأمور مزبور وقتى با ماشین 

رسد وباالخره با   رود که پاسبانى مى کرده در گودى فرو مى  سازمان فرار مى
کنند، تشییع جنازه مفصلى از مقتول به  دستگیر مىک مقامات انتظامى وى را کم

دراین جلسات گویندگان . ادامه داردعمل آمد وچند روز است جلسات ختم 
کنند،  هائى از فجایع وآدمکشیهاى سازمان امنیت را بیان مى مذهبى گوشه



١٥٠ تبعث

درسراسر استان کرمان موجى از خشم وتنفر نسبت به این دستگاه به وجود آمده 
  .باشند وهمگان خواستار مجازات شدید این جانى کثیف مى

 که له  وبه تهران منتقل شدند، معظمبار دستگیر اهللا قاضى براى سومین  آیت*
اى از نزدیکانشان نیز دستگیر  عده. اکنون مریض ودر بیمارستان بسترى هستند

  .ودرسازمان امنیت تبریز زندانى هستند

  نابودباد اسرائیل، پایگاه تجاوزى امپریالیسم

  ننگ ونفرت برهم پیمانان اسرائیل
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  بعثت
  

  »اول، سال دوم شماره«شماره دهم 
  
  . هجرى قمرى1384المرجب   رجب27هارشنبه چ
  

  . هجرى شمسى11/9/1343مطابق با 
  
  
  
  
  
  
  

اهللا  آیت سالگرد بعثت وتبعید حضرت
دریغ، تجدید  خمینى، کمکهاى بى

تهران، دومین سال،  کاپیتوالسیون، پست
ها، استقالل  ، نکته...عاقبت معلوم شد

ایران، زنده باد کنگو، روحانیون و 
  .سیاست، اخبار
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  اهللا خمینى آیت سالگردبعثت وتبعید حضرت

مادرسال . گذارد بااین شماره، بعثت قدمى در دومین سال انتشار خود مى
گذشته هنگامى شروع به کار کردیم که رادمرد بزرگ اسالم وایران دربند هیئت 

نویسیم، آن رهبر عالیقدر  که اولین شماره سال دوم را مى حاکمه بود و اکنون هم
رغم موانع ومشکالت   ما درآن روز على. برد  ترکیه به سرمى"بورساى "شهردر

شمار عمل خود، بااتکاى  فراوان باایمان به هدف این مبارزه واطمینان به فوائد بى
  .آفرین دست به کار انتشار این نشریه شدیم به خداى جهان

به ) ص(روزبعثت بود، روز جشن وانقالب، روزبرانگیخته شدن محمد
مبرى، روزى که مأمور شد سجاده را کنار بگذارد واز کوه حراء پائین آید، پیغ

بکوبد، بامفاسد ورذائل بجنگد وزمین را ازخون  بپاخیزد، قیام کند، بتها را درهم
کشان متجاوز به مال وناموس وحیثیات یک  کش وگردن کثیف ستمگران گردن

  .چاره، رنگین کند مشت مردم بى

پرستى   را بشکند وافکار انسانها را ازشروحدود بتروزى که مأمور شد بت 
  .خالص کرده رشد بدهد وبه مقام واال وانسانى خداپرستى برساند

آرى روز بعثت بود ومااولین شماره نشریه خود را درآن روز منتشر کرده وبه 
آن را بعثت گذاردیم واین تصادف را به فال نیک گرفته باالهام  همین مناسبت نام

کار را ) ص(اکرم ناپذیر رسول گیر وخستگى  استقامت ومبارزات پىاز بعثت و
ه وتابه امروز ادامه دادیم واستقبال زائدالوصفى که از طرف تمام شروع کرد

پیماییم   این نشریه مالحظه کردیم مارا بیش از پیش براهى که مىطبقات ملت از 
منوعان خود امیدوار ساخت ولزوم آن را براى روشن کردن افکار بسیارى از ه

  .وسایرین بیشتر احساس کردیم

مادرآن روز شاهد بودیم که دستگاه حاکمه ایران به مناسبت بعثت پیغامبر 
  .جشن گرفت، در حالى که نماینده وجانشین این پیغامبر رابه زندان انداخته بود

نماها که درواقع دشمن سرسخت  کنیم که این مسلمان مشاهده مىوامروز هم 
شکنى، مجالس سرور برپا  سلمانند، به مناسبت طلیعه تاریخ بتاسالم وملت م
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درآن روز تهمت . نمایند شکن عصر را ازمملکت بیرون مى  امابت! کنند مى
ستون "رواج داشت وامروز عنوان مضحک ومسخره ! "ارتجاع سیاه"احمقانه 

درآن روز شاید لزوم واهمیت مبارزه علیه استعمار وعمال آن براى ! "پنجم
اماامروز خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق . رى از مردم قابل درک نبودبسیا

مقدس یک مبارزه حیاتى وانسانى است تاسرحد زه متوجه شدند که این مبار
  .رسیدن ملت به خواسته مشروع و قانونى خود، باید ادامه پیدا کند

ه درآن روز دستگاههاى تبلیغاتى هیئت حاکمه ناجوانمردانه به این مبارز
ولى امروز داخل وخارج متوجه . صدرصد اسالمى وملى جنبه ارتجاعى داده بود

شدند که این مبارزه برمحور منافع ملت وکوتاه کردن دست استعمار بیدادگر وبه 
  .زند آوردن حق حاکمیت ملى، دور مى دست

رغم نظر بعضى، عالوه براین که دراین  رمدت این یکسال علىبنابراین ما د
ت نخوردیم، پیروزیهاى درخشانى نصیب ماگشت، وباالخره شکسمبارزه 

خواهیم بگوییم تبعید مرجع عالیقدر تقلید   برخالف انتظار خواننده محترم، مى
العظمى آقاى خمینى هرچند که ازیک نظر براى ملت   اهللا حضرت آیت

ایست، امااز نظرهاى دیگر یک پیروزى بزرگ براى مبارزه است، چون  ضایعه
هاى ناباب را  اهللا خمینى از مملکت حقیقت مبارزه پیرایه اخراج آیتهمزمان با 

پرستى را براى خود افراد هیئت  هاى ناموزون ارتجاع وکهنه ازخود زدود ووصله
حاکمه گذارد وازمرزهاى کشور خارج شد وچهره درخشان واقعى ضداستعمارى 

  .وضد دیکتاتورى خود را به ملل عالم نشان داده

اهللا خمینى را تبعید کنند وبااین عمل به دنیا ثابت نمایند  رید آیتبنابراین بگذا
که مملکت درتیول استعمار است، چون رهبر بزرگ وخلل ناپذیر مبارزه گفته 

  :بود

  "!!اگر مملکت مال آنهاست، مارا ازاین مملکت بیرون کنید"

اهللا خمینى را براى مخالفت واعتراض شدید به  آیت! ملت مسلمان ایران
 میلیون دالرى تبعید 200ونیت مستشاران نظامى آمریکا وآن قرضه کمرشکن مص

هاى جانسوزش در راه دفاع از حقوق از  اهللا خمینى را براى ناله آیت. کردند
رفته ملت رنجیده واستعمارزده این مرز وبوم به خارج بردند تابتوانند با  دست

داند که درآینده  خدامى. دمو اجراء کنن هاى استعمار را موبه  نقشه! خیال راحت
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  !واهند انجام بدهند؟خ ها مى چه

اهللا خمینى را موقتاً ازدست ماگرفتند، اهداف   اما ملت باید بداند اگر آیت
  .مقدس وعالى آن رادمرد بزرگ رانگرفتند

اى آهنین به ضمیمیه برنامه و تشکیالت،  صفوف خود رافشرده کنید وبااراده
. هید ودرانتشار وتکثیر بعثت باماهمکارى کنیدبه مبارزه مقدس خود ادامه د

  .مطمئن باشید پیروزى نهایى از آن شماست

  هیئت تحریریه نشریه بعثت
  

  !دریغ کمکهاى بى

! سالیان دراز بود که کشور ما از پشتیبانیها وکمکهاى دولت بریتانیاى کبیر
! مانند نفت وسایرمعادن! ارزش برخوردار بود ودرعوض اجناس زیر خاکى بى

ولى قدر این ارباب دلسوز را ندانست واورا . داشت  لیره انگلیسى دریافت مى
ون چندین سال است که کشور تبدیل به ارباب ثروتمندتر ومقتدرترى نمود، واکن

شود واین دایه از مادرمهربانتر  مند مى  آمریکا بهره! دریغ کمکهاى بىما از 
رود اگر این دفعه  وبیم آن مىرسد  درمواقع بیچارگى ودرماندگى به فریاد مامى

یا دردریاى سعادت ! قدراین ارباب راندانیم، به دره آزادى واستقالل سقوط نماییم
ولى گماشتگان این ارباب به قدرى ماهر ودلسوزند که . وافتخار غرق شویم

. ها ودریاهایى جلوگیرى خواهندکرد  تاآخرین نفس از افتادن ملت درچنین دره
توانیم چند میلیون  باب قبلى از سرما کوتاه نشده وگاهگاهى مىالبته هنوز سایه ار

آالت کهنه   دالرى ازاو وام بگیریم و در عوض بیش از آن مقدار از او ماشین
  !بریم  هاى کلى را از ارباب جدید مى  وفرسوده بخریم، ولى استفاده

فرستد که   از دلسوزى این ارباب همین بس که گروهبانهاى ارتش خود را مى
تمام شئون حیاتى ما نظارت کنند واخیراً از مجلس غیرقانونى هم مصونیت آنها در

یکى از . را گذرانده است که باخیال راحت باجان ومال وهستى ما بازى نمایند
کمکهاى این ارباب، وام بزرگى است که براى تکمیل تجهیزات ارتش به دولت 

ونگذارد نود ونه درصد کشى پیدا شود، تنبیهش کند  ایران داده که هرجا نفس
  .نشانده هستند اظهار حیاتى نمایند مردم که مخالف دستگاه حاکمه دست

شناس ایران  اى معلوم شود وملت حق  براى این که قدر این کمک تااندازه
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  :دهیم این دولت ارزنده را بهتر بشناسد، چند نکته را تذکر مى

هاى ایر نیازمندیـ به نظر آمریکا احتیاجات صنعتى وفنى وکشاورزى وس1
کند،   اقتصادى ایران که ملت را به قحطى ودولت را به ورشکستگى تهدید مى

اهمیتى ندارد وکشور ماهنوز اینقدر رشد نیافته که بتواند الاقل مانند کشورهاى 
آالت وسایر نیازمندیهاى داخلى خود را تأمین کند، ولذا  پیشرفته، ماشین نیمه

یع ملى واز جمله کارخانجات ذوب آهن حاضر نیست که براى توسعه صنا
تنها چیزى که به نظر ارباب مهم است این است . وصنایع پتروشیمى به ماوام دهد

کم مایه شده والزم ) انزده خردادپ(هایى نظایر که دولت ایران براى ایجاد صحنه
گونه حوادث دراختیار داشته باشد وازاین جهت  تجهیزات کافى براى ایناست 

هاى از رده دررفته خود را  سنگینى را به دولت ایران داده تاهم اسلحهچنین وام 
  .بفروشد وهم قدرت شگرفى براى سرکوبى ملت مهیا سازد

باشد که  ـ بهره این وام بسیار ناچیز فقط درحدود هشتصد میلیون تومان مى2
شود وفقط براى این که ملت ایران دربرابر  ها هم نمى پول نخودچى کشمش بچه

ـ 3.است  کرده تعیین شده ستگى وحقارت مىاى بالعوض احساس سرشککمکه
براى این که این نیروها کامال درمورد خودش مصرف شود وبیهوده به هدر نرود، 

هاى خونین بهوجود بیاورند   کارشناسان آزموده نظامى که بخوبى بتوانند صحنه
زند، وهزاران نفر جوان شریف ووطنخواه را درظرف یک ساعت برزمین بری

ها را به آسانى وبدون  وبرعکس براى حفظ مرزها تخصصى نداشته وبحرین
گفتوگو از دست بدهند، به عنوان مستشار به کشورما فرستاده وامتیازى را که 

المال  عمرات قائل شده، این است که این مستشاران از بیتبراى ما برسایر مست
گونه نگرانى از جنایات  حقوقهاى گزاف دریافت دارند وبراى این که هیچملت 

خود نداشته باشند، مصونیت آنها درمجلس بیست ویکم که تنها پارلمان ملى تمام 
عیاریست که از صدور مشروطیت تاکنون درایران تشکیل شده به تصویب 

  !رسانیده است

ـ براى این که مبادا دولت ایران از عهده پرداخت چنین وام پرارزش 4
شیند وحیثیت لکه ورشکستگى بردامان پاک او بنبهره برنیاید و وضرورى وکم

دار شود، وادارش کرده مالیاتها وعوارض گمرکى سنگینى را  لکهالمللى او  بین
زده ایران تحمیل نماید ونرخ اجناس انحصارى  دولت به   برمردم گرسنه و قحطى
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باشند،   مى! کننده آنها اعیان واشراف خصوص نفت و بنزین را که فقط مصرف
آورى ترقى دهد ودرنتیجه بسیارى از اصناف را مستقیماً، وسایر   سرسامبه طور

مردم را به طور غیرمستقیم به آستانه افالس بکشاند وهمچنین الیحه جدید 
حد وحصر   هاى گزاف بى  أمین بودجهاستخدام را تقدیم مجلس کند تابراى ت

  .جویى شود وخارج درحقوق کارمندان صرفهسازمان ناامنى درداخل 

اى از هزاران حکمت واسرارى است که درکمکهاى بى دریغ  ینها نمونها
الحمایه ونیمه   فرزندان آزادى ایاالت متحده آمریکاى شمالى به کشور تحت

کمکهایى که محض انساندوستى وفقط وفقط  براى . مستعمره ایران وجود دارد
ها را پر شود وجیب نو چشمی ازینگه دنیا به سرزمین ما سرازیر مى! رضاى خدا

  .گردد اى از مقامات واریز مى  ساب پارهکرده سپس دربانکهاى خارجى به ح

  :اى از پشت پرده صحنه
  

  تجدید کاپیتوالسیون

 بین "چاى ترکمن"بعداز غلبه روسیه تزارى برایران طبق قراردادى که به نام 
 امتیاز ایران وروسیه تزارى منعقد گردید، ایران به تبعه روس که درایران بودند این

ایرانى مستقال هاى  را داد که اگر جرمى کردند وقرار شد محاکمه شوند، محکمه
محاکمه کنند،  بلکه محاکمه آنان درحضور کنسول روس انجام نتوانند آنها را 

شود، ورفته رفته بسیارى از کشورهاى دیگر هم این امتیاز را براى تبعه خود از 
 که "کاپیتوالسیون "ند وبدین ترتیب اصل زمامداران ناالیق آن روز ایران گرفت

لرزاند ومورد نفرت عموم  اختیار مى اسم آن هرفرد باغیرت ووطنخواهى را بى
کم ملت  سالها وضع چنین بود، کم. است، درایران معمول گردید  ملت جهان

 شمسى 1307ى آن شروع کرد وسرانجام درسال ایران مبارزات شدیدى براى الغا
خصوصاً روحانیون که آن را منافى با دستورات امان ملت،   بىگیر و مبارزات پى

  .دانستند، دولت را مجبور کرد که آن را لغو کند  قرآن واستقالل قضایى اسالم مى

خوانند،  اند ویا آثار وجراید آن روز را فعال مى  مردمى که درآن تاریخ بوده
 است دانند که الغاى آن چه سرورى درملت ایران ایجاد کرده خوب مى

اند،  هاى تبلیغاتى از الغاى آن به نفع خود کرده وزمامداران آن روز چه استفاده
را به ناحق یکى از بهترین افتخارات خاندان پهلوى به کها آن حتى تاهمین نزدی
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هرچه بود رفته رفته این لکه ننگ از دامان . کردند دنیا وملت ایران معرفى مى
ترین  د که کاپیتوالسیون که از زشتکر کس خیال مى  ایران شسته شد وهمه

کسى چه . دان تاریخ خواهد رفت مظاهر بردگى واستعمار است، براى ابد به زباله
دانست که دولت استعمارگر آمریکا در قرن فضا و موشک، به فکر تجدید  مى

اند خواهد   گرفتهاسارت ملتهایى که باسالها مبارزه ودادن هزاران قربانى آزادى 
زمام مملکت به دست مردمانى دانست که  تراز این کسى چه مىافتاد؟ وباال

افتد که براى ادامه    فروش، نوکران خالص استعمارگر مى  لیاقت و وطن  بى
  ترین مظاهر بندگى واسارت دردهند؟  حکومت کثیف خود، حاضرند تن به پست

اى  اراده  دانستند که شخص پست وغالم بى وباالخره مردم ایران از کجا مى
خان علم روزى زمامدار ایران شود ودرپشت پرده وبدون اطالع ملت   اسدالهمثل

  وجاسوسان آمریکایى را برتمام شئون پذیرد  کاپیتوالسیون منفور را از نو مى
دانست که پس از علم درایران، مردى  نماید؟ وچه کسى مى مملکت مسلط مى

د از او نخست تر از خان بیرجند هم وجود دارد که بع  تر وخائن شخصیت  بى
تر از خودش کارى  وزیر شود و به وسیله مجلسین قالبى، مرکب از افرادى پست

شرمى از افشاى آن سرباز زد وبه طور  را که خان بیرجند با همه پررویى وبى
شرمى درمجلس   کرد، باکمال وقاحت وبى غیررسمى وقاچاق به آن عمل مى

  جلس بگذراند؟سفسطه ومغلطه از ممطرح کند وبا فشار وتهدید و

نویسیم  ماخالصه جریان مجلس به اصطالح شورا رابراى ملت ایران مى
تابدانند که درداخل هیئت حاکمه ودوراز نظر ملت ایران، چه فعل وانفعاالتى 

  .دهد برخالف مصالح ملت روى مى

منجمله « پس از تصویب چند الیحه 1343 مهرماه 21شنبه  در جلسه روز سه
قرارداد وین که » ! کارشناس فروشگاه فردوسى12گزاف تصویب پرداخت حقوق 

یاسى وخارجى مشتمل برپنجاه وسه ماده ودو پروتکال است وبه تمام مأمورین س
دهد، مطرح گردید وبااین که   مى... مصونیت قضایى ومعافیتهاى گمرکى و

بسیارى از حاضرین ضررهاى زیاد آن را گوشزد کردند وخطرات آن را شمردند 
  . اساسى نمودند، معذالک تصویب شدواشکاالت

سپس درمیان بهت وحیرت نمایندگان، الیحه دیگرى مطرح گردید که به 
موجب آن مستشاران وکارشناسان آمریکا که درارتش ایران هستند، از تمام 
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امتیازات که قرار داد وین براى مأمورین سیاسى خارجى شناخته بود، بهرمند 
آور بود که همان نمایندگان  افزا وشرم بار ونفرت  الیحه ذلته قدرى این ب. شوند

اند تمام دستورات دستگاه را بدون فضولى   قالبى انتصابى که گویا ضمانت داده
تصویب نمایند، طاقت نیاوردند دراین مورد ساکت وآرام بنشینند ویکى پس از 

ها هم طبق  گویند اعتراض  گرچه بعضى مى«دیگرى به اعتراض برخاستند 
  .»الترها بودهدستور با

گفت این الیحه ! به محض این که الیحه مطرح شد، دکتر خطیبى نایب رئیس
صویب شده واینک شور نهایى آنست  مرداد ت14یک فوریتش درجلسه روز

اند، ولى تاآن روز یک کلمه راجع  شود ازاین خیانت وکالاطالع داشته مىمعلوم «
  .»بعثت. اند به آن به ملت ایران نگفته

کند وپس از آن که اثبات  پور سخت به این الیحه اعتراض مى  تیپآقاى سر
 قانون اساسى 71 و50 متمم قانون اساسى وبااصل 11نماید این الیحه با ماده  مى

  :گوید  منافات دارد، مى

انگارى کنیم، اى بسا بسیارى از اصول وقوانین اساسى   اگر ماتااین حد سهل"
کسى که قصد ازبین .  است متزلزل شودکه باعزت وپرچم وحاکمیت ایران مرتبط

بند کرد، از کجا سایر  بردن قسمتى از اقتدارات مارا داشته باشد اگر فردا ناخن
درحال دفاع باشیم ) آمریکا(اقتدارات ما را از بین نبرد؟ ما ناچار باید باچنین ملتى

، مامقدساتى آسمانى وزمینى داریم که به آنها قسم )صحیح است! احسنت(
اگربه ! ایم که خیانت به مصالح آنان نکنیم ایم و باخدا وملت عهد کرده  خورده

آقاى منصور که . م کردعهد خود باخدا وفا، نکنیم باملت هم وفا نخواهی
بخواهند که ) آمریکا(باشند، خوب است از دوستان ماخواهند یک مرد اصولى  مى

 نقض پیمان با خدا به شرایط دوستى عمل کنند ومارا به فساد نکشاند ومجبور به
دانم چون مخالف  هرحال این الیحه را قابل طرح درمجلس نمى به. وملت ننماید
  ."قانون است

پور  سپس آقاى صادق احمدى پس از تصویب اظهارات آقاى سرتیپ
  :گوید مى

این الیحه دردستور جلسه پنجشنبه گذشته بود وبنده خدمت رئیس مجلس "
 این الیحه فرع بر قرار داد وین است وهنوزبه اوال.تم چنداشکال داردرفتم وگف
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وثانیاً چون مربوط به وزارت دادگسترى ووزارت جنگ . تصویب نرسیده است
است حتماً باید قبال درکمیسیون دادگسترى وکمیسیون نظام مطرح شود وایشان 

  .نامه عمل گردد  تصدیق کرد وقرار شد فعال از دستور خارج شود وطبق آئین

من از .  عمل نشده وفقط ابتدائاً قرار داد وین به تصویب رسیدهبینیم حاالمى
  "...نمایندگان محترم تقاضا دارم که بدون مطالعه اقدامى نکنند

سپس آقاى فخر طباطبائى  رشته سخن را به دست گرفت وپس از تأیید 
  :وتأکید اظهارات سرتیپ شور وصادق احمدى گفت

المللى نیست، بلکه چون  لب بینبرخالف ادعاى آقایان این الیحه یک مط"
گیرند کامال یک امر داخلى   مستشاران دراستخدام دولت ایرانند وازما حقوق مى
  ."است ومانباید مقررات خود را به دست دیگران بدهیم

زند،  رود وبااین که خیلى حرف مى اینجا منصور براى دفاع پشت تریبون مى
نها عذر اولین است که دولت سابق ین جنایات را موجه جلوه دهد وتتواند ا نمى

یعنى علم خائن آنرا پذیرفته وطى یادداشتى دستور اجراء داده شده است 
هاى دوران فترت است که یک   گوید این هم ضمن سایر تصویبنامه وخالصه مى

  !روز ششصد عدد آن را مجلس معجزنماتصویب کرد

صراحت کند وبا  بعد از منصور آقاى مهندس ناصر بهبودى صحبت مى
گوید که بگذارید  حرفهاى آقاى منصور قانع کننده نیست وباالخره مى: گوید مى

ام ودادگسترى برود وپنج روز حوصله کنید، کارى نکنید الیحه به کمیسیونهاى نظ
  ).همهمه نمایندگان!(ها باال رود وچیزهایى کشف گردد مجلس پردهکه دراین 

خت ودرضمن صحبتهاى خود فرد به صحبت پردا  بعدازایشان آقایى زهتاب
خواهى وگاهى تملق وچاپلوسى  باکنایه واحیاناً باصراحت همراه با معذرت

درسراسر نطق وى عالوه بر اعتراضات سابق چند نکته . حقایق تلخى را گفت
  :کند  جالب توجه مى

دهند؟ تا درمعرض   ـ اعتراض به این که چرا جریان مجلس را به جراید نمى1
یرد وتقاضاى این که نطق اورا با خرج خودش دراختیار جراید افکار مردم قرار گ

  .بگذارند

ـاین که دولت نمایندگان را غافلگیر کرده ومهلت مطالعه دراطراف قضیه 2
  .وضررهاى زیادى که از آن دامنگیر مملکت شود، ندادند
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کند، خیلى بیشتر از  ـ اگرآمریکا به ایران کمک نظامى واقتصادى کرده یا مى3
  .است ومستحق امتیاز جدید نیست تفاده کردهآن اس

 تند خویش اشاره به یکى از لغزشهاى آقاى ـ ناطق براى ترمیم حرفهاى4
 4گوید ریشه این امتیاز از زمان اوست زیرا اصل  کند ومى مصدق مىدکتر 

میلیون دالر 23ترومن وقتى که پس ازمذاکراتى درایران خواست عملى شود و
ى به ریاست آقاى وارن از آمریکا به ایران آمدند وآمریکا آمریکا کمک کرد، هیئت

خواست که این هیئت وکارمندان آن از امتیازات ) نخستوزیروقت(از دکترمصدق 
مند شوند ومصدق هم قضیه را درهیئت  مأموران سیاسى و مصونیتهاى آنان بهره

ور ناطق دراینجا هرچه که بخواهد به منص«رح وبه تصویب رسانید وزیران مط
  .»گوید  دکتر مصدق مىبگوید، به 

ـ از شصت سال قبل هیئتهاى مذهبى وفرهنگى آمریکا درایران مشغول 5
مستشاران آمریکا به ) اززمان شوستر(از چهل سال قبل به این طرف . فعالیتند

ایران مشاغل مهمى ... عناوین مختلف درادارات مالى، نظامى وفرهنگى، و
ودرزمان شرکت نفت سابق بیش از سه . اند یى کردهجا اند ودخالتهاى نابه داشته

ایم ودرتمام این مدت هیچ حادثه  گلیسى داشتههزار کارشناس انگلیسى وغیر ان
به دست ملت ایران علیه این خارجیها به وجود نیامده که دلیل ناگوارى 

حتى گاهى گروهبانهاى . وحشیگرى ایرانیان یا سؤرفتار مانسبت به خارجیان باشد
پس دلیل . بینند کنند ونجابت وگذشت مى کایى به افسران ارشد ماظلم مىآمری

ندارد که آقاى منصور یا آقاى مصدق اجازه بدهند آمریکاییها امروز یا دیروز 
  .چنین تقاضایى ازما بنمایند

ان تقاضایى که موجب سرافکندگى ابدى ملت ایران ولکه سیاهى براى دور
یاهى که ایران را درعداد مستعمرات زمامدارى آقاى منصور باشد لکه س

نخستوزیر فریاد کشید » احسنت وهمهمه نمایندگان«ها درآورد  الحمایه وتحت
کشد که پشت  مى یک نفر از نمایندگان نعره! الحمایه نیست  که ایران تحت

  !.تریبون مجلس این حرفها رانزنید

ررى ـ دولت اگر معتقد است که این عمل خیانت نیست وبراى ایران ض6
گذاشت    ندارد، خوب بود قبال آن را توسط جراید درمعرض افکار مردم مى

رساند، ملت حق   وحال که چنین نکرده ودرمجلس دربسته آن را به تصویب مى
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  .دارند بدبین شوند واعتراض کنند

ـ اگر این امتیاز را به آمریکاییها بدهیم، فردا تمام کارشناسان خارجى از 7
خواهند ودراین صورت ماحق نداریم که   یر این را ازمان مىهررشته که باشند، نظ
» ایم وناچار بدتر ازکاپیتوالسیون را ما برملت تحمیل کرده«استثنایى قائل شویم 

اشاره « میلیون دالر که سهل است، یکصد میلیون دالر، بلکه صدها میلیون دالر23
منفور بوده وبعداً به دویست میلیون دالر وامى است که درگرو اعطاى این امتیاز

هم ارزش ندارد که مامملکت ایران را تااین حد تنزل دهیم وزیر بار » کشف شد
هراقدامى که براى نجات ایران از . بارى برویم  آور و ذلت چنین شرط ننگ

بیگانگان بشود، در مقابل این تسلیم واین خشوع که درمقابل آمریکاییها شده 
  .است، بسیار ناچیز است

گویید اى کاش این اقدام به نام آقاى دکتر  بردستى وزرنگى مىـباکمال ز8
السلطنه وزیرى دفترى   م مصدقشد، بلکه به نا مصدق مدعى حقوقدانى تمام نمى

کند که تمام سنگ ملیت که به  شد، زیرا این قبیل جریانها ثابت مى  مىتمام 
سبت به وسؤظنهایى که ن! زنند به نفع اجانب واستعمارگران است ها مى سینه

  !کند مدعیان آبرومند ایرانى هست، تأیید مى

غرور ملى . شود ـ بااین امتیاز به روحیه سرباز ایرانى خدشه وارد مى9
شود، استقالل قضایى وحق   دارمى  شود، استقالل ارتش ماخدشه دار مى خدشه

نشاهى که پناهگاه توانیم درارتش شاه  مانمى. رود  حاکمیت ملى ماازبین مى
به دست خود یک عده مصونیتهایى ! ماست، حیثیت ملى ماستل محکم استقال
  .قائل شویم

ـ یکى از افتخارات ما است که خاندان سلطنتى دعاوى حقوقى وجزایى 10
درهمین ... ارتشبدها و. کنند وگرفتاریهاى خودشان را از راه دادگسترى تعقیب مى

دى را امضاء کنیم حاال بنشینیم وسن... گیرند و  محاکمات تحت محاکمه قرار مى
گفتند درفراکسیون . که دادگسترى ماصالح براى محاکمه مستشاران خارجى نیست

 نفر از یکى او همکاران دلسوخته ماسئوال کرد اگر یک حزب ایران نوین یک
اگر کرایه منزل مرا نداد، . شب آمد درمنزل من گلیم مرابرداشت آمریکایى نیمه

  !گویند مامصون هستیم  نهاکه مىمن به کجا وبه کى مراجعه کنم؟ ای

ـ اگر یکى ازآمریکاییها جاسوس بود واسرار مملکت ما را درکیف مبارکش 11
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گذاشت ویااگر پولى ازجاى دیگرى گرفت، یا با باندى بندوبست کرد، یاخواست 
توانیم اورا کنترل کنیم؟   خواسته ملت دیگرى را درایران عملى کندما چگونه مى

! آقایان نمایندگان... "بندى خدا این عمى حیرتم از چشمچشم باز وگوش باز و"
اى به مجلس آمده، ما نباید بایک قیام وقعود سرنوشت مملکت  الیحه

 2500آن چنان ملتى که درآستانه جشن . واحساسات ملت را به بازیچه بگیریم
ایم، براى  ها مصونیت داده اگرما به مأمورین سفارتخانه. ساله سلطنت آن هستیم

ن است که درمملکت دخالتى ندارند وکارى از ما بدستشان نیست تا مسئولیتى ای
لیتهاى داشته باشند، ولى کارشناسان نظامى پستهاى حساس دارند وبایستى مسئو

  .داشته باشندسنگینى هم 

جالب این است که آقاى منصور موقع طرح الیحه گفت من افتخار دارم که 
ابراین بایستى هرکس که براى استقالل مملکت نمایم وبن  این الیحه را تقدیم مى
  .کند، از خجالت سرش را به زیر بیندازد بااین الیحه مخالفت مى

خواند  ناطق درخاتمه یک رباعى که ازطرف دیگرى برایش فرستاده شده مى
  :الحال کامل ایران بااین هیئت حاکمه فاسداست که وصف

  وطن خودگریدکس نیست که تابر

   بد گریدبرحال تباه مردم

  اى دوصد شیون بود  دى برسرمرده

  امروز کسى نیست که برصد گرید

بازنوبت نخستوزیر شد که جواب بگوید واز این الیحه )! احسنت حضار(
مجدداً منصور تریبون مجلس را اشغال کرد وبدون اینکه . بار دفاع کند  جنایت

رفت به منظور اى داشته باشد، مقدارى زیاد ازوقت مجلس را گ  کننده جواب قانع
دى را بازى کرد که این که نمایندگان را خسته کند وخالصه رل آن دالالن یهو

کنند که اجباراً تسلیم معامله شود،  مذاکرات وچانه به قدرى خسته مىطرف را با 
مدتى دست وپازد وتهدیدوارعاب نمود وباالخره کار به بدحرفى وفحاشى 

 که همان نمایندگان مقوایى کشانده وعفت زبان را تاآنجا ازدست داد
  :یک دفعه آقاى رامبد فریاد کشید. پهن رااز جا دربرد  الجنس دنده  ضخیم

  ."!آقاى رئیس اجازه ندهید این طور صحبت کنند"

باادب : فتهمه نمایندگان وبعدآقاى جاوید خطاب به حسنعلى منصور گ
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  .صحبت کنید

تر کرد وبار دیگر   شود، لحن خود را مؤدبانه کم بد مى  منصور که دید کم
همان دلیل پوچ سابق را تکرار نمود وبراى همه واضح شد که اواز خود اختیارى 
ندارد وارباب بزرگ چنین دستورى داده واوهم از پس آینه طوطى وار دیکته را 

اى که به تابوت بسته باشند خود را  خالصه نمایندگان هم مثل مرده. خواند مى
 باید کله بجنبانند وتصدیق " بزاخفش"ینند مثلب  به کرسى پارلمان دوخته مى

کنند وبه مثل نوار، احسنت وصحیح است بگویند وهمانند فنر موقع اخذ رأى 
حتى خود منصور هم درست ماجراى این عمل شوم را . قیام وقعود نمایند

دانست، لذا از میرفندرسکى معاون امور خارجه تقاضا کرد که توضیح  نمى
درسکى هم باآب وتاب زیادى تاریخچه الیحه را بیان کرد میرفن. بیشترى بدهد

  :وگفت

 از ماخواست که 1340 اسفند ماه 423سفارت آمریکا طى یادداشت شماره "
ار بینى شده درقر نظامیان آمریکایى ازامتیازات ومصونیتهاى مأمورین سیاسى پیش

تها طول مذاکرات ومکاتبات ما با سفارت آمریکا مد. داد وین برخوردار باشند
درزمان دولت ( آن راتصویب کرد 1342 مهرماه 13کشید تاجلسه وزیران درتاریخ 

البته با قید آن که بعد از تصویب قرارداد وین درمجلسین این هم ازمجلس ) علم
 به مجلس سنا تقدیم شد 1342 دى ماه 25بگذرد، سپس الیحه مربوط درتاریخ 

اراطالعى که ازپشت پرده رسیده قر  به« به تصویب رسید 1343وسوم مردادماه 
. لک گفتند که تصویب شدفقط دوازده رأى موافق درمجلس سنا داشته، معذ

  ."وسپس به مجلس شورا آمده که آقایان وظیفه خود را انجام دهند» بعثت

گوید که بیشتر آنها   وسپس مطالبى درباره مصونیتها وامتیازات اعطایى مى
ز حرفهاى اواینست که انظیر این قسمتى ا. کذب محض وعوامفریبى است

انگلستان، فرانسه، هلند، بلژیک، کانادا :  کشور دیگر منجمله38امتیازات را 
عین همین دروغها «اند  به نظامیان آمریکا داده» اعضاى پیمان آتالنتیک شمالى«...و

 آبان مجلس سنا پس از آن که ازبیانات 19رمى درجلسه ش را منصور با کمال بى
. بود تکرار کرد  اهللا العظمى آقاى خمینى مطلع شده حضرت آیترمغز اساسى وپ

این نادانها به خیال اینکه ملت ایران بعداز سالها خفقان وسانسور دیگرحتى شعور 
کنند که  زنند وفکر نمى   مى"الکذبى واضح"خود را از دست داده چنین الفهاى 
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 مستشار نظامى آمریکا اصال... داند درانگلستان، فرانسه، کانادا و همه کس مى
دانند که این تنها ایران   وجود ندارد تابه آنها امتیاز ومصونیت اعطا شود وهمه مى

به مستشاران ومزدوران آمریکایى مصونیت است که براى اولین بار 
  .»بعثت...دهد مى

بعداز میرفندرسکى یک دلقک دیگرى به نام قراچورلو زحمت دفاع از الیحه 
مغزى، پستى، تملق، چاپلوسى،  راسر کلمات این شخص بىازس. را متحمل شد

بارید وماحصل حرفهاى او همان مطالبى است که   جهل وتعصب خشک مى
مکرراً زمامداران ما از وطن پرستى خود ومجلس ملى وانتخابات صحیح 

یران ووجاهت ملى واستقالل واقعى ایران وتعیین سرنوشت ایران درخود ا
  .اند  براى ملت ایران گفته... کارهاى ماواجنبى درودخالت نداشتن 

اى پیشنهاد کردند که بقیه مذاکرات بماند براى جلسه بعد، ولى  دراینجا عده
منصور واکثریت حضار که اواز اعضاى حزب ایران نوینند وبنا داشتند دست از 
جان مجلسیان برندارند  تاتصویب شود، مخالفت کردند وهرچه ابوالقاسم پاینده 

سودى ! اى دیگر دادگرسنگى وخستگى زدند والتماس کردند پور وعده وسرتیپ
  :پور گفت نبخشید تاآنجا که سرتیپ

شما درجواب ماکه گفتیم الیحه بایستى به کمیسیون نظام و دادگسترى برود، 
گفتید مربوط به خارجه است و فقط در کمیسیون امور خارجه بایستى برود و از 

تواند باقید فوریت در مجلس مطرح   خارجه مىاینطرف مطالب مربوط به امور 
گویید؟ وابوالقاسم پاینده   پس چرا با فوریت مطرح کردید؟ چراتناقض مى! شود
قضیه شمامثل همان عربى است که آمد شترش را دم خانه خلیل نحوى : گفت

را به من یاد بخوابانید وبا عجله پیش اوآمد وگفت علوم فقه ونحو وریاضیات 
خواهید   شماموضوع به این مهمى را مى: م درآماده است وباید برومشترمن د! بده

وپس از مقدارى زیاد . دهید؟  درنصف مجلس تمام کنید وفرصت مطالعه به مانمى
این الیحه مصونیت : درازى باالخره به خود جرأت داد وگفت  پرحرفى وروده

اقل بیایید این دهد، ال  جزایى نامحدود به نظامیان آمریکا وخانواده وبستگانشان مى
گوید  مصونیت را به خانواده وبستگانشان ندهید وسپس به صورت شوخى مى

ان به رسم خود ماچهارزن وچهل صیغه گرفت شاید یکى از این مستشاران در ایر
گیرند این   چون حقوق گزافى که ازما مى«اى با دههانفر تشکیل داد  وخانواده
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  !.»دهد  امکان را به آنها مى

من متأسفم که اینجا باید حقیقت : ده، رامبد به سخن پرداخت وگفتبعداز پانی
اى که بااسم  تلخى را تذکر دهم وآن این که درکشور ما وحتى درپارلمان ما عده

گویند ومثل این که   خواهند مى  بردن از شاه باالقاب زیاد هر خالفى را که مى
لى کردن اززیر بار خا  فکارى وشانهخواهند مصونیت از هرخال بانام شاهنشاه مى
کنم که خود دولت هم مایل باشد  من فکر نمى: گوید سپس مى. مسئولیت بگیرند

پس خوب . که این امتیازات فراوان را براى این همه افراد براى همیشه تأمین کند
است که این مجلس فقط به دولت اجازه دهد که براى ملت یک سال فقط 

 قرارداد وین 35 تا29، از مواد خودکارشناسانى که درخدمت ارتش هستند
به "کند درالیحه نوشته شده مستشارانى که  دکتر مبین پیشنهاد مى. مند شوند بهره

به موجب "خوب است به جاى ... آیند  درخدمت ارتش مى"موجب موافقتنامه
 گذاشته شود که دست دولتها براى استخدام "بموجب قانون" کلمه "موافقتنامه

  . اتکاء قوانین بتوانند استخدام کنندباز نباشد و فقط به

  .بالجاجت نخستوزیر وهمدستانش، این پیشنهاد هم قبول نشد

آقاى باالخانلو پیشنهاد کرد که شرط شود که دولت آمریکا هم درمقابل به 
ایرانیهایى که اکنون درآمریکا به عنوان دکترى، مهندسى، استاد دانشگاه ومشاغل 

هد تاالاقل بتوانیم به افکار عمومى ایران جواب ند، مصونیت بددیگر وجود دار
. کند بدهیم، زیرا بدون تردید تصویب الیحه، افکار عموم ملت را ناراحت مى

رود،  دانستند هیچ دولت دیگرى زیر بارچنین ذلتى نمى کارگردانان مجلس که مى
تاچه رسد به آمریکاى استعمارگر پولدار، هو وجنجال ومسخره به راه انداختند 

اى   وکارى کردند که باالخانلو پیشنهاد خود را پس گرفت، ناگهان عده
 قرار داد وین افتاده است ودرمتنى که 32ازنمایندگان متوجه شدند که ماده 

پور   آقایان رامبد، پاینده، سرتیپ. اند موجود نیست گذاردهلس دراختیار مج
 تااین حد ودکتر مبین اعتراض کردند وخطاب به نمایندگان گفتند که چرا

اید  چیزى که نخوانده! کنید؟ این که رسم قانونگذارى نیست  مسامحه مى
آورید   دانید چیست چرا روى آن این همه فشار مى اید ونمى  وندیده
خواهید رأى بگیرید؟ صحبتهاى زیادى رد وبدل شد ومعلوم شد که خود  ومى

د آن ماده که دانن  نمى... ورئیس مجلس) وزارت(نخستوزیر ومعاون امور خارجه 
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مجلس سناآمده است وغلط گفتند به همین صورت از !  چه بوده استافتاده است
وسرانجام با سماجت زیاد گفتند که دربین اسناد وزارت خارجه آن ! چاپى است

داند آیا واقعاً    خوانده وکسى نمى32را پیدا کردند وچند سطرى را به اسم ماده 
بعدازاین آقاى صادق احمدى . باشد  مىهمان است ویا آن ماده ازاسرار مگو

پشت تریبون رفت وپس از اظهار ناراحتى وگرسنگى و شکایت از سردرد ودل 
یحه وارده، دانم نخستوزیر چه اصرارى دارد که عیناً ال نمى: درد وخستگى گفت

دانیم این دستور صریح   مىماخوب «بدو هیچ تغییرى برمجلس تحمیل گردد؟ 
تعجب این است که بسیارى از » بعثت. تغییر اجراء گرددآمریکاست وباید بدون 

دهند،   دانند که چه عملى انجام مى  نمایندگان وحتى طرفداران این الیحه نمى
یکى از نمایندگان محترم که عضو فراکسیون حزب ایران نوین است همین حاال 

نفر درصورتى که هزاران «کنند  گفت چهل نفر نظامى ازاین الیحه استفاده مى مى
وتعدادشان خیلى زیاد است وبیشترشان » ازاین مصونیت استفاده خواهند کرد

گویند اگر فردا   داران خیلى ناراحتند ومى  باشند ومردم ازاین درجه گروهبان مى
توانیم به هیچ مقامى مراجعه  یک گروهبان آمریکایى متعرض زن ما شد، نمى

 خواندید که یک گروهبان ها همین دیروز در روزنامه. کنیم وشکایت بنمائیم
آمریکایى سه نفر را زیر ماشین کرده، خود بنده موقعى که دادستان بودم، 

آمد،  هاى فراوانى ازاین قبیل کارهاى گروهبانان آمرکیایى زیر دستم مى پرونده
. داران نشود ان آمرکایى کنند ومشمول درجهخوب است الیحه را محدود به افسر

کنند، کمتر تخطى وتجاوز   ر هستند کمتر مست مىت بازافسران نسبتاً مؤدب
اگر گروهبانها مصونیت بگیرند . نشینند کنند، کمتر پشت رل ماشین مى مى

کنید که چنین رأیى   آقایان شما چگونه وجدان خود را راضى مى. خطرناک است
مثالاگر یک آمریکایى بچه مرا زیر بگیرد ومنهم حق نداشتم شکایت بکنم . بدهید

کشم واین خطرناک  روم وآن آمریکایى را مى زهمه جا کوتاه باشد، مىودستم ا
کنند که زود  بینم آقاى قراچورلو اصرار مى شوم وقتى که مى است من متأثر مى

بازهم جاى خوشوقتى است که مجلس شورا الاقل این ! باشید وکار را تمام کنید
 سنا بدون صحبتها را کرد وچند ساعتى الیحه را معطل نمود ومثل مجلس

  .سروصدا واعتراض سربسته تصویب نکرد

سپس آقاى فوالندوند تریبون را اشغال کرد وپس از تأیید وتشکر از مخالفان 
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بیند که براى چه کسى که   دانم دولت آمریکا چه ضرورتى مى نمى: الیحه گفت
لکترونیک را سفت کند مصونیت بگیرد؟ مگر درمورد خواهد مثال یک پیچ ا مى

گروهبانهاى آمریکا ایرانیها آن قدر مسامحه وگذشت به خرج ندادند که تجاوزات 
خود آمریکا خواست گروهبانها را تأدیب کند؟ اصال مصونیت سیاسى براى یک 
نظامى که شغلش فقط رسیدگى به یک حربه جنگى است ومکانیک است چه 

 خواهید مصونیت بدهید خوب است متقابال  ضرورتى دارد؟ الاقل حاال که مى
توانیم مثل  گرچه مانمى. آمریکا هم به افراد ایرنى شاغل درآمریکا مصونیت بدهد

 به عنوان اجزاء سفارت یا عناوین دیگر هزاروپانصد تا پنجهزار نفر آمریکا
ازاین جمله تعداد جاسوسان آمریکایى درایران به «آمریکا نگاه داریم درکشور 
... د صحبتها را آزادانه بنمائیم مازیر سایه شاهنشاه درمجلس بای» آید دست مى

خواهد خیلى حرفها را بگوید، لذا دکتر   ازسیماى آقاى فوالدوند پیدا بود  مى
بیش از : صحبت اورا قطع کرد وگفت» البد به اشاره حسنعلى منصور«خطیبى 

پنج دقیقه وقت ندارید وسپس براى ادامه صحبت اورأى گرفتند وبیشتر 
مهندس . باادامه صحبت او مخالفت کردند بودند گان که نوکران منصورنمایند

وبدین ! آیا احترام به اقلیت همین است؟: بهبودى باکمال ناراحتى فریاد کشید
ها، رد شد وپشت سرهم  ترتیب پیشنهاد استثناء گروهبانها و سرجوخه

گشت وازآنجا که اکثریت  پیشنهادهایى براى محدود ساختن الیحه مطرح مى
 بودند که کلیدشان به دست منصور بود، بالفاصله رد مجلس فنرهاى خشکى

  .شد مى

 به کم روشن شد که منصور ونایب رئیس تصمیم دارند الیحه حتماً کم
پور با دیگر پشت  لذا قیافه مجلس خیلى گرفته شد وآقاى سرتیپ. برسدتصویب 

گذارم، ولى براى   تریبون رفت وگفت با این که من به کابینه دولت احترام مى
اى به دست خارجیها بدهیم که  ملکت بیشتر احترام قائلم ومعتقدم نباید بهانهم

اى  همه کشورگشایان وتجاوزکاران اول بهانه. خطرهاى کلى به دنبال داشته باشد
ماباتصویب این الیحه اعتراف . کنند  آورند وسپس حمله مى به دست مى

آویز   ان هم دستبراى دیگرما ناقص است واین  ایم که دستگاه قضایى کرده
ما، رأى دادگاه مارا درمورد تبعه  قضایىشود وبه دلیل نقصان دستگاه  مى

پذیر است که یک   باالخره قبول کنید که این امکان.خودشان قبول نخواهند کرد
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مستشارآمریکایى روزى جرمى ازاو سربزند ـ چون معصوم نیستند ـ واین جرم 
ى باشد، سفیر یا اعضاى سفارت امکان دارد نسبت به تبعه یک مملکت دیگر

خواهند ماهم که  آنها هم درپناه ما هستند وآنها مجرم را ازما مى... دیگرى 
  یم؟توانیم تعقیب کنیم چه خاکى به سر خودمان بکن نمى

ایم که آنجا بتوانند به ما فشار  اى به دست آن دولت داده  دراین صورت بهانه
الخره این را بپذیرید که این دوستیها پایدار با! بیاورند وهرچه هم بکند بهانه دارد

  ...!اى آتش دردامان ما بیندازد اى بسا آمریکا دشمن ما بشود وباحیله. نیست

 32افزاید، مخصوصاً ازاین که ماده  این اصرار نخستوزیر برسؤظن وکال مى
اى اطالع داشتند که آن ماده مطالب خطرناکى را  وشاید هم عده«حذف شده بود 

 نیست، خوب است که قید شود 32تر مبین گفت حاال که ماده لذا آقاى دک. »دارد
شود که چیز    اعطاء مى32معافیتهائى به استثناء مصونیتهاى موجود درماده 

ها  ندانسته را تصویب نکرده باشیم، ولى این پیشنهاد را ازترس این که مبادا پرده
د کردند وباالخره معلوم باال رود و اسرارى کشف گردد، باشتابزدگى وعجله ر

 136رأى مخفى گرفتند واز . " آنچه البته به جایى نرسد فریاداست":شدکه 
 نفر مخالف بود واین الیحه ننگین به 61 نفر موافق و74نفرنماینده حاضر 
دیگرى برننگهاى تاریخ ایران که دراین اواخر وسیله لکه ننگ تصویب رسید و

 عصر 5جلسه درساعت . مده بود، اضافه گردیدلیاقت وارد آ زمامداران فاسد وبى
  .ختم شد

کایهائى که کردند حوادث پشت پرده به گوش  باالخره باهمه محافظه: بعثت
العظمى آقاى خمینى وسایر مراجع عظام وروحانیت شریف  اهللا حضرت آیت

عظمت خطر را احساس کرده وسخت به هیجان آمدند وپس ) ایشان. (ایران رسید
اهللا    آیتامل وتحصیل اطالع کافى ومطالعه مذاکرات مجلس،از تحقیقات ک

اهللا نجفى وسایر مراجع قم درروز چهارم   اهللا شریعتمدارى وآیت آیۀخمینى و 
هاى حادى علیه این خیانت ایراد فرمودند، مخصوصاً زعیم  آبان ماه سخنرانى

العظمى آقاى خمینى بایک خطابه آتشین وکوبنده  اهللا مجاهد حضرت آیت
ها وپیامها شروع به  اى قاطع وجامع اعالم خطر کردند وبانوشتن نامه  اعالمیهو

خوابیدند وبراى علماى  له شبها تاسحر نمى بیدار کردن ملت ایران نمودند، معظم
 که مقاومت ایشان را براى خود سخت دولت هم. نوشتند شهرستانها نامه مى
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شب چهارشنبه  رد ونیمهاهللا را صادر ک تبعید حضرت آیتخطرناک دید دستور 
شرمى، باالترین مقام مصون مملکت به جرم  ماه باکمال گستاخى و بى  آبان13

باراین است که بیشتر همین   اسف. فروشى توقیف وتبعید شد مخالفت با وطن
فرد، فخرطباطبائى، رامبد فوالدوند، پاینده  ازقبیل زهتاب«شخصیت  نمایندگان بى

اهللا   کردند، پس از تبعید آیت باالیحه مخالفت مىکه باشور وهیجان » ...و...و
شرمانه نسبت به  خمینى از ترس، حرفهاى سابق خود را فراموش کردند وبى

ادبیها نمودند، که ملت ایران کم وبیش ازآن اطالع   ساحت منزه ومقدس ایشان بى
دارند واین دلیل براین است که همان مخالفتها هم دستورى بوده نه هدفى وبه 

  .سته خودشانخوا
  

  پست تهران

طبق قانونى که درزمان دکتر مصدق به تصویب رسید، توهین به مرجع تقلید 
  . کیفرى را دارد که اهانت به مقام سلطنت داردهمان

طبق قانون اساسى مراجع تقلید مصونیت سیاسى دارند وهیچ مقامى حق 
د ایرانى بدون یک ازافرا طبق قانون اساسى هیچ. توقیف ومحاکمه آنان را ندارد

  .شود  رأى محکمه قانونى نیست وعامل آن قانوناً مجرم شناخته مى

اما در کشورى که قانون اساسى لگدکوب شده، درکشورى که شکل جدید 
خانى ادامه دارد، درکشورى که به جاى اصالحات وپیشرفت فقط  حکومت خان

نویسى که  مهکنند، توقع داشتن از روزنا اش افتخار مى به تاریخ ششهزارساله
المال ملت برهنه وگرسنه به  پوست واستخوان او از حرام واز بیتگوشت و 

  ...وجود آمده، به جنون ومسخره بیشتر شباهت دارد تابدرک واقعیت

شرم   اما اگر روزگارى دراین مملکت قانون حکومت کند، نویسنده کثیف وبى
گان غیررسمى هزار ترین باند طبقه حاکمه، ار پست تهران وابسته به ارتجاعى

فامیل، ناشرافکار خانها، اربابها، مالکین بزرگ، شرابخواران، قماربازان را به جرم 
خیانت به مردم ومیهن وبه جرم بازى باافکار عامه ومقدسات مذهبى، باید به پاى 

  .میز محاکمه کشیده شود

العظمى آقاى خمینى   اهللا  پست تهران پس ازتبعید غیرقانونى حضرت آیت
ترین حمالت احمقانه را به مقام  ترین وغیرانسانى شرمانه  ترین، بى وانمردانهناج
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ولى شاید . مااز نقل مطالب او شرم داریم. است شامخ ومنزه معظم له نموده
  .روزى بیاید که مقاله او دریک دادگاه صالحیتدار خوانده شود

 که این نزجار مردم مسلمان ایران از پست تهران وکسانىدرآن روز نفرت وا
  .کنند، به صورت تف وآب دهن تجلى خواهد کرد  روزنامه را اداره مى

مدیر پست تهران به جرم اهانت به مقام ! آقاینان قضات دادگسترى ایران
مرجعیت که جرمى به موازات اهانت به سلطنت است، باید هرچه زودتر به پاى 

  آیا شما عرضه آن را دارید؟. میز محاکمه کشیده شود
  

   سالدومین

مادرسال گذشته تاآنجا . شود بااین شماره دومین سال نشریه بعثت شروع مى
که مقدورمان بود درراه نشراین نشریه کوشش به عمل آوردیم وانتقادهاى قانونى 

ولى باامکانات مالى محدود، نتوانستیم . وشرعى محکمى از طبقه حاکمه نمودیم
  .آن را مرتباً منتشر سازیم

آورند تقاضا داریم به  ارجمندى که آن را به دست مىاکنون از دوستان 
یارى هرنحوى که مقدورشان باشد قیمت آن را بپردازند تامابتوانیم بودن وقفه به 

  .خود ادامه دهیمخدا به راه 

  :بدون رتوش
  

  ...!عاقبت معلوم شد

السوابق مجله خواندنیها پس از  اصغر خان امیرانى مدیر معلوم  آقاى على
 درسرمقاله به اصطالح بدون "اهللا العظمى آقاى خمینى آیت حضرت"تبعید

  :فرمایند  چنین درفشانى مى! رتوشش

رجع تقلید مهم نبود وسازمان امنیت اشتباه کرد که اطالعیه ـ تبعید م1
  .ها بنویسند  بایست خبرآن را روزنامه مى. صادرکرد

چون ایشان را است؟ اوال ما ـ رادیو لندن چرا ایشان را رهبر شیعیان خوانده2
ایم، مرجع تقلید نیستند، ثانیاً آنهامسیحى هستند وحق  گرفتیم وشبانه دزدیده

دانند که   درصورتى که همه مى! ندارند بگویند که فالن کس مرجع تقلید است
شب بازى رادیو لندن ومجله خواندنیها هردو براى یک هدف ویک منظور  خیمه
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  .م وروحانیون استن به خیال خام خود، کوبیدن اسالاست وآ

یعنى رکن چهارم سابق مشروطیت که «ـوبعد ازشرحى درباره ستون پنجم 3
گذشت آن روزگارى که یک ": نویسد  مى» خودشان رهبرى آن را به دست دارند

اگربه این ! آقاى امیرانى. "نفر عالمه دهر وعقل کل باشد ودرهرکارى دخالت کند
الزحمه بودن   هزارتومان حق12اهى گفته خود عقیده دارید وآن را به خاطر م

کنید و دستور   اید، به چه حقى درکار روحانیت دخالت مى رتوشها ننوشته
اند که هر غلطى   تفکیک دین و سیاست میدهید؟ مگر مملکت را بشما سپرده

  خواستید بکنید و کسى هم حرف نزند؟

اگر دولت انتقادکنندگان را سرکوب نکند مستحق : نویسد  وى سپس مى
  !....ستیضاح استا

ولى باید . دانستیم ونیازى به تذکار آقاى بدون رتوش نبود ما نیز این را مى
نویس جفنگ   گذشت آن روزگارى که چهار روزنامه: امیرانیها بفهمند که

  .وچرندى امثال شما شخصیتهاى بزرگ روحانى را متهم به انگلیسى بودن بنمایید

نتان باید نقشه دیگرى بکشند وبانسبت اربابا. این حناى شما دیگر رنگ ندارد
! آقاى امیرانى. رود دادن به شخصیتهاى ملى به خودشان، دیگر کارى از پیش نمى

شما که درسایه بدون رتوشهایتان صاحب کاخ وآپارتمان هستید وماشین مجهز 
مردم شما را خوب . سیم دارید، اینقدر دلسوزى براى مردم به خرج ندهید به بى

شما که امروز طرفدار سرسخت انقالب ششم بهمن !  آقاى امیرانى.اند  شناخته
ان ودستگاه قوى اطالعاتى وکشف  مرداد از حزب توده ایر27 و26اید، در  شده

شرمى درهمین صفحه بدون رتوش، تعریف  خبرآن رسماً وعلناً وباکمال بى
 سال حتى نسبت به سلطنت چندین رنگ 24شما که درطول . اید وتمجید کرده

هاى مربوطه را ما دردست داریم، اینقدر هم سنگ  اید، وشماره ض کردهعو
هاى ننگین شمارا فراموش   ها ونوشته مردم گذشته. انقالبى بودن را به سینه نزنید

فردها،  ها، زهتاب ها، دکتر عسکرى نه فقط شما، بلکه مسعودى. کنند نمى
خورید همه مردم  مى راکه نان را به نرخ روز ها ها، مصباح زاده  انوشیروانى

هاى خود خیانتها کرده ونمک به  به ولى نعمتشماهم به ملت وهم . شناسند مى
  !اید که از نظر منطق دستگاه االن باید اعدام شوید ها نموده حرامى

اما افسوس که شما هزاررو، هزاررنگ، هزارحقه دارید وخود را نجات 
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دم فهمانید که بدون رتوشهاى  شمابه همه مر"بدون رتوش"اید، مقاله اخیر  داده
است، تا به خیال خود درمواقع حساس باماسک  قبلى هم به خاطر روز مبادا بوده

  .خواهى به خیانت خود ادامه دهید ملت

  .عاقبت معلوم شد کاندرین صندوق جز لعنت چیزى نبود! آقاى امیرانى
  

  ها نکته

یک نفر بیکار در تاسه ماه دیگر : خان علم درزمان نخستوزیرى گفت اسداهللا
  !ایران پیدا نخواهدشد

درزمان دولت سابق یک نفر بنافقط به خاطر یک : آقاى منصور درمجلس سنا
  .شد وردن، حاضر بود کار کند وکارپیدا نمىنهار خ

  .اند  دهات ایران تبدیل به دهات نمونه شده: مقامات کشاورزى

تاکسیرانان به . یددهات ایران را باید بیغوله نام: آقاى منصور درمجلس سنا
  .خاطرگرانى بنزین اعتصاب کردند

  !عموم مردم از گرانى نفت وبنزین راضى هستند: آقاى منصور

هاى شهرستانها ومرکز مقاله واحد وزارت اطالعات   بیشتر روزنامه: ها روزنامه
  !را علیه روحانیت بایک عنوان ویک مطلب چاپ کردند

 توسعه اقتصادى "وبدرمجلس سنا وشورا درچهارچ: آقاى منصور
 "جهاد ملى براى پیشرفت" و"ایران نوین"،"وروسازى "زیرسازى "،"واجتماعى

نمایندگان «!  تقدیم خواهدشد"لوایح انقالب"یعنى گرانى همه چیز شروع شده و
  .»"هزاربار" احسنت "صدبار"! صحیح است: درجلسه علنى

  !....صحبت ازانقالب نکنید: درجلسه خصوصى ـ آقاى منصور
  

  استقالل ایران

خوزستان، کردستان، فارس، آذربایجان، خراسان وهمه استانهاى فعلى ایران 
جزء الینفک ایران بوده وروحانیت شیعه باتمام قوا از تمامیت ارضى واستقالل 

  .ایران دفاع کرده وخواهند کرد

دهد که درمواقع خطر وحتى پس از آن که   تاریخ ایران به ما نشان مى
ى از برار دشمن خارجى اعم از انگلیس، شوروى وآمریکا فرار نیروهاى دولت
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اند وبراى  الگر به نبرد برخاستهاند، روحانیون بزرگوار علیه نیروهاى اشغ کرده
االسالم به وسیله  ثقۀ: ارضى ایران روحانیون بزرگى ماننددفاع ازتمایمت 

بعید اند وروحانیون دیگرى ت سالداتهاى خونخوار روسى بدارآویخته شده
داریم که   ماازطرف روحانیون سراسرایران به دنیا اعالم مى... اند یازندانى شده

ماطرفدار سرسخت استقالل و تمامیت ارضى ایران بوده ودرشدیدترین 
طلبى، هرگونه  تجزیه هرگونه. ترین مواقع نیز از ایران دفاع خواهیم کرد  وسخت

رق گردد، به شدت تقبیح عملى که نفع آن عاید استعمار سرخ و سیاه غرب وش
آشتى  کرده و باهر دولت استعمارگرى تحت هراسم وعنوانى که باشند، دشمنى

هایى است که توسط  روحانیت خواستار برگشت سرزمین. ناپذیرى داریم
هرگونه نظر . است امپریالیستهاى خونخوار شرقى وغربى ازایران عزیز جدا شده

رکس و در هر کجا که منتشر شود، اى برخالف این نظر، از طرف ه  یا نوشته
مخالف نظر قاطبه علماى شیعه ومراجع عالیقدر تقلید است واتهامات دستگاه 

وتمامیت ارضى از ! ع ملتجبار درمورد مخالفت روحانیون بامناف
زیرا دفاع از . شرمانه است  ترین تهمتهاى بى ترین و ضدانسانى ناجوانمردانه

.  وشرعى هرمسلمانى اعم از زن ومرداستهاى اسالمى، و وظیفه حتمى  سرزمین
وطبق دستور صریح اسالم درمواقع خطر ودرمورد دفاع از وطن اسالمى زن ومرد 
همه باهم باید اسلحه بدست گیرند واز استقالل وتمامیت ارضى وطن اسالمى 

  .دفاع کنند

وبنابراین روحانیون که رهبران اجتماعى وواقعى مردم هستند، هرگز 
  .زاین حکم قطعى وتغییر ناپذیر اسالمى تخلف کنندتوانند ا نمى
  

  باد کنگو زنده

المللى باردیگر ماهیت ننگین وضدانسانى خود را  امپریالیسم غارتگر بین
  .باتجاوز مسلحانه علیه خلق کنگو نشان داد

از روزى که مبارزه قهرمان کنگو پاتریس لومومبا به دست ایادى کثیف وعمال 
ته شد، هواداران لومومبا براى دفاع از  قبیل چومبه کشبى شرم امپریالیسم از

ناپذیرى علیه  کنگو و ادامه راه لومومبا، به مبارزه سرسختانه وآشتىاستقالل 
  .استعمار وایادى ننگین آن به پا خاستند
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در طى چندسالى که ازمبارزه شرافتمندانه ملت کنگو علیه امپریالیسم مسیحى 
رد، هزاران نفر از جوانان، زنان، کودکان کنگوى گذ و میسیونهاى استعمارى مى

سرانجام . اند، ولى مبارزه همچنان ادامه دارد  سیاه به جرم سیاهپوش کشته شده
مل سیاه استعمار سیاه است به پشتیبانى رسمى اى که عا عرضه  چومبه دلقک بى

امپریالیسم نخستوزیر کنگو گردید تامنافع ومنابع ملت محروم وگرسنه وعلنى 
  .نگو را کماکان دربست دراختیار آنان قرار دهدک

چومبه براى این کار، به همکارى اربابان خارجى وغارتگر خود سربازان 
سفیدپوست اروپایى و غیراروپایى رااستخدام کرد تا به کمک هواپیماهاى 

آمریکا وبلژیک وبریتانیا . افکن آمریکایى، ملت کنگو را ازپاى درآورد بمب
بهاى آتشزا ورگبارهاى مسلسل سربازان ملت کنگو را زیر بمهمکارى کردند و

آنان به عنوان نجات هزار . سفیدپوست به طور موقت ازپاى درآوردندوچتر بازان 
انسان سفیدپوست، هزاران انسان سیاه را کشتند ونام آن را یک عمل انسانى 

  .گذاشتند

تقبیح کرده و ما به نوبه خود این عمل ضدانسانى غرب استعمارگر را بشدت 
  .پیروزى ونجات ملت کنگو را ازخداى بزرگ خواستاریم

  زنده باد کنگوآزاد 

  ننگ بر امپریالیسم
  

  روحانیون وسیاست

  :نویسد در کتاب تاریخ آمریکا اندره مورا مى: در کشور دالر

درآمریکا زندگى سیاسى ومذهبى از نزدیک باهم مربوط است موضوعات ..."
شود،  مطالب وحوادث سیاست داخلى اقتباس مىموعظه مذهبى معموال از

روحانیون معروف درمسائل عمده مملکتى مانند رؤساى دانشگاهها مورد مشورت 
  ."گیرند  قرار مى

درچنین عصرى که حتى درآمریکا دین وسیاست : در کشور محتاج به دالر
ازهم جدا نیست، نغمه استعمارى جدایى دین وسیاست بوسیله عمال استعمار 

شود ودر مجلس غیرقانونى، نماینده  بداد مانند مدیر خواندنیها وغیره ساز مىواست
هاى مزدور به  گردد وروزى نامه  قالبى خواستار تفکیک دین از سیاست مى
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کنند،   روحانیونى که درباره موضوعات سیاسى طبق وظیفه شرعى اظهارنظر مى
خمینى بزرگ دهند وروحانى معروف ومرجع تقلید عالیقدر  فحش ودشنام مى

چنین است راز ! شود  به جرم دخالت درمسائل عمده مملکتى تبعید مىم ه
پیشرفت کشور دالر و سرّ انحطاط وسقوط ایران با تاریخ به اصطالح شش هزار 

  !اش  ساله

روحانیون طبق وظیفه اسالمى خود باید درسیاست ودرمسائل روز دخالت 
  . موضوعات جدید ابراز دارندکنند ونظریه اسالم را صریحاً وآشکارا درباره

 83االولى   جمادى20اهللا العظمى شریعتمدارى درسخنرانى روز چهارشنبه  آیۀ
  :دراین باره چنین بیان داشتند

 سیاست ازدین "اند که به قول مستعمرین خود مشهور کرده این که بى"
اندازى است، البته ضد  هم  اگر سیاست به معنى تقلب و تزویر و پشت"جداست

ولى اگر سیاست به معنى تدبیر امور ودخالت درمصالح . ین ومخالف دین استد
االمور بیدى العماء باهللا االمناء على  مجارى"اند مردم باشد، درجایى که گفته

 تمام جریان روز به دست علماست، اگر کسى به مذهب شیعه "حرامه وحالله
لما ر به دست عواسالم عقیده داشته باشد، باید یقین کند که مجارى امو

مذهب مسیحیت نیست که بگوید کار قیصر را به مذهب مامثل . ومجتهدین است
چون آن مقدارى که ازاحکام . قیصر واگذارید وکارى به امور دیگر نداشته باشید

اى   آنها در دست است خیلى محدود است، اما عقیده مااین است که هیچ واقعه
مى دارد ویک مطلب مسکوت عنه نیست مگر این که خداوند درآن واقعه حک

نداریم، بنابراین اگر سیاست به معنى تدابیر امور و مصالح مملکت و مسلمین 
  .ح مداخله کننداست، علما ازهرکسى اولى هستند که دراین قبیل مصال

گویند امضاى خودش را بلد  سواد که مى در جایى که به یک نفر دهاتى بى
دادند، بگویند بیاید ودرمصالح مملکت   او مىنبوده وسه چهار روز مشق امضاء به 

، در جایى که اینها !دخالت کنید ببینید باچه دولتى صلح وبا چه دولتى جنگ کنیم
فهمند و نه   حق دارند در مهام امور مملکت دخالت کنند که نه موضوعش را مى

دانند وپنجاه سال دیگر هم اگر برود نخواهند فهمید، چگونه  محمولش را، مى
 که درراه اسالم سالیان دراز تحصیل کردند وسرد ن است مجتهدین بزرگممک

  ."اند دخالت نکنند؟ دنیا را دیدهوگرم 
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  اخبار

 صبح مأمورین خونخوار وجانى 5/4 آبانماه ساعت 13روز چهارشنبه * 
اهللا العظمى آقاى خمینى  سازمان امنیت به خانه مرجع شیعیان جهان حضرت آیت

در وکتک زدن یکى ازهمسایگان وخادمها، ) شکستن(ریخته وپس ازشکست 
  .اى دستگیر نمودند له را با طرز وحشیانه معظم

درآن روز آستانه مقدسه ومنزل همه مراجع ومدارس ومساجد محصور 
  .مأمورین مسلح بود واین حصر تاچهار روز ادامه داشت

رى دستگیرى وتبعید حضرت آیت اهللا خمینى به دنبال تصویب الیحه استعما
مصونیت مستشاران نظامى آمریکا از طرف مجلسین قالبى وغیر قانونى واعتراض 

  .شدید معظم له وسایر مراجع صورت گرفت

اهللا العظمى آقاى   یتآ  صبح همان روز مأمورین به خانه حضرت9ساعت * 
االسالم آقاى  اهللا خمینى، حجۀ نجفى ریختند وفرزند برومند حضرت آیت

کنند وچند روز بعد  تگیر نموده وبه تهران منتقل مىسیدمصطفى موسوى را دس
اى از دانشمندان وفضال منجمله دونفر ازاساتید حوزه   سازمان امنیت قم عده

علمیه آقایان ربانى شیرازى و حاج میرزا جعفر سبحانى وهمچنین آقایان شجونى 
على کاظمى، شیخ مهدى کروبى، سیدحسن  واعظ، شیخ غالمرضا کنى، شیخ

تهران وکن دستگیر نموده وروانه زندان رى و شیخ حیدراصفهانى را ازقم وزا الله
  .کنند مىقزل قلعه 

درسها ونمازهاى جماعت به عنوان اعتراض به دستگیرى وتبعید * 
  . روز تعطیل بود30اهللا خمینى به مدت قریب  ناجوانمردانه حضرت آیت

سخنرانى  رجب 16آقاى گلپایگانى در روز   اهللا العظمى  آیت حضرت* 
العظمى آقاى خمینى ایراد نمودند   اهللا  مفصلى پیرامون تبعید حضرت آیت

اهللا خمینى   وانزجار خود را ازجنایات دستگاه حاکمه وپشتیبانى ازاهداف آیت
  .ودرضمن ملت را به اتحاد کلمه دعوت کردند اعالم نموده

 رجب 19شنبه   اهللا العظمى آقاى شریعتمدارى در روز سه حضرت آیۀ* 
سرائیها  درضمن سخنرانى مبسوطى اهداف روحانیت را تشریح نموده وبه یاوه

وتهمتهاى ناجوانمردانه دستگاه وجراید مزدور پاسخ گفته وهمگامى خود را با 
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  .اهللا خمینى اعالم نمودند حضرت آیت

 رجب ضمن یک 23العظمى آقاى نجفى در روز شنبه  اهللا  آیت حضرت* 
شکنیها وتجاوزات هیئت حاکمه   ت وقانونیاسخنرانى حاد وپرشور، به جنا

له بایک تجزیه وتحلیل تاریخى خدمات وسوابق  معظم. حمله کردندسخت 
ونقش روحانیت را در حفظ استقالل وحیثیت وتمامیت ارضى این مرز وبوم 

اهللا  برگشودند وبه تهمتها وهتاکیهاى دستگاه وجراید پاسخ گفته واز حضرت آیت
طبق اخبار . تجلیل فراوان کردند»  تقلید ومجاهد کبیربه عنوان مرجع«خمینى 

  .اهللا  قمى درمشهد مقدس ادامه دارد  واصله هنوز حصر حضرت آیۀ

العظمى میالنى ومراجع قم رد وبدل ومتن  اهللا  تتلگرافاتى بین حضرت آی*
له به عنوان  اى از طرف معظم  وهمچنین نامه. است چاپ ومنتشر شدهآنها 

ظمى آقاى خمینى گراور ومنتشر شده که بسیار قابل توجه اهللا الع حضرت آیت
  .وستایش است

العظام آقایان گلپایگانى، نجفى، و شریعتمدارى   اهللا  تلگرافاتى ازطرف آیات* 
العظمى آقاى خمینى مخابره شده است که  اهللا  به ترکیه به عنوان حضرت آیت

ه علمیه قم  حوزهایى از طرف  است وهمچنین اعالمیه متن آنها به چاپ رسیده
  .اهللا خمینى وقانون شکنیهاى دستگاه منتشر گردیده است دستگیرى آیتنسبت به 

العظمى آقاى   اهللا هاى فراوانى مبنى برپشتیانى ازحضرت آیت طومارها ونامه*
خمینى ازشهرستانها وطالب حوزه علمیه قم به سفارت ترکیه درایران فرستاده 

  .مه داردها هنوز ادا  شده، ارسال این نامه

اهللا خمینى  اهللا بهبهانى مقیم اهواز به عنوان آیت  اى از طرف آیت نامه*
تهران با دهها امضاء اى از طرف جامعه روحانیون  نوشته شده وهمچنین اعالمیه

  .است سفارت ترکیه منتشر شدهبه عنوان 

چندى است که وکالى مدافع رهبران واعضاى نهضت آزادى ایران را * 
سابقه است   این جنایت درتاریخ قضایى دنیا بى. اند نى کردهدستگیر وزندا

باید به چنین رسواییها دست بزنند تامعناى ! اماهیئت حاکمه سازنده ومترقى
شایع است این آقایان که عبارتند از سرهنگ ! سازندگى وترقى را به دنیا بیاموزند

 ندرحیمى، سرتیپ مسعودى، سرهنگ علمیه وسرهنگ غفارى محاکمه خواه
  !شد؟
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برند به  اى از دانشجویان مبارز که اکنون درزندان قصربه سر مى  عده* 
دانیم جریان محاکمه به   ماقبل ازشروع دادگاه مى. اند محاکمه نظامى دعوت شده

امادرحقیقت اینها که ذخائر . محکومیت این جوانان وطنخواه منجر خواهد گشت
: شجویان عزیز ورزمنده عبارتندازاین دان. آینده این مملکتند حاکمند نه محکوم

زاده، مجیدضیایى، محمد  آقایان عباس نراقى، رضا قنادیان، مهندس مقدس
نگار، محمدحاج  محمدبستهمهدوى، احمد یوسفى، داریوش معراجى، 

سیاکزادبرلیان، دکترمفیدى وهمچنین مرد مبارز وبا فضیلت جناب سیدجوادى، 
  .آقاى رادنیا

اى سازمانى به عنوان مأمورین انتظامى در  ال عدهاز اول سال تحصیلى امس*
این است معناى آزادى ! اند تادانشجویان حتى نتوانندنفس بکشند  دانشگاه گمارده

  !در قاموس برگزیدگان کنگره آزادزنان وآزادمردان

صدا با  نشریه وزین دینى وانتقادى االخالق واالداب درکربالى معال هم*
این مجله . رساند  ت ایران را به مسلمین جهان مىومملت غیور ایران فجایع حک

سرپرستى آقاى شیخ محمدحسین اعملى که جوانى فاضل وفداکار است اداره به 
  .ماازهمکارى ایشان صمیمانه سپاسگزاریم. شود مى

در کرمانشاه دانشمند مجاهد آقاى شیخ رجبعلى داورى بعدازیک محاکمه *
طاهر براى  مچنین آقاى شیخ جالل آلنظامى به سه سال زندان محکوم شدند وه

  .چهارمین مرتبه دستگیر واکنون درسازمان امنیت کرمانشاه توقیف است

 مردم مسلمان وغیور کرمان دفتر روزنامه طبق اخبار واصله چندى قبل* 
فاتح را که به ساحت منزه ومقدس مرجعیت وزعامت شیعه اهانت نموده محلى 

  .بود، آتش زدند

 آبان درهتل هیلتون درحدود دویست تاسیصد لژ 9به گویند شب شن مى*
براى تجلیل از یک نقاش ایتالیاى اختصاص داده شده بود تا تابلوهاى این نقاش 

حراج . تابلوئى به معرض حراج آمریکایى درآمد. به معرض نمایش گذارده شود
توسط قنبرى هنرپیشه سینماانجام گردید وازپانصدتومان شروع شد وهرکس 

التفاوت را طبق چک  گفت فوراً مابه  شد مى ازآنچه که بعداً گفته مىمتر مت کقی
 تومان 325000آقاى منصور باگفتن .  تومان رسید285000پرداخت، قیمت به  مى

 تومان 347000تااین که قیمت به ! التفاوت را پرداخت فوراً چهل هزارتومان مابه
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حاالآیا ملت حق ندارد ! ختم گردید وآقاى دکتر اقبال این مبلغ را چک کشید
اید؟ آیا  ازاین دزدان وجنایتکاران قرن سؤال کند که شمااین پولها را ازکجا آورده

فرستد  اى را به مجلس مى حه ازکجا آوردهحق ندارد دکتر اقبالى را که الی
کند مورد مؤاخذه قرار دهد ومنصور  مى! ادعاى فقرودرزمان صدارت خود 

البته چنین جرئتى ! ین ورنجبران را بازخواست کند؟نخست وزیر به اصطالح زارع
را کسانى دارند که حال زجرکشیدن وشکنجه وزندان وباالخره دادگاه ومحرومیت 

  .را داشته باشند

تلگرافى ازدانشجویان ایرانى مقیم وین مبنى براظهار تأسف ازتبعید حضرت * 
: هللا العظام آقایانا العظمى آقاى خمینى به مراجع تقلید حضرات آیات اهللا  آیت

شیخ : شیرازى، میالنى، حکیم، خوئى و شریعتمدارى وشخصیتهاى بزرگ
االزهرقاهره، اوتانت دبیرکل سازمان ملل نیویورک ولرد برتراند راسل لندن   جامع

  .اند  مخابره شده ودرآن خواستار اقدام واعتراض به عمل وحشیانه دولت شده

  .ستاییم ان را مىما ضمن اظهار همدردى، احساسات پاک آن

*.*.  

  تاهدست استعمار کو

*.*.  

افتخار به بزرگ رهبر شیعیان، قهرمان مبارزه با استعمار و استبداد، حضرت 
  .اهللا خمینى آیۀ
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  بعثت
  

  ) دوم، سال دومشماره(شماره یازدهم
  

   هجرى قمرى1384المعظم   شعبان28شنبه 
  

   هجرى شمسى12/10/1343مطابق 
  
  
  
  
  
  
  
  

نشینى،  ، یک قدم عقبجنبش رمضان
ثمرات مبارزه، دانشگاه اسالمى، اسرائیل 

هاى سیاسى  تجاوزکار، فرهنگ واژه
  .اهللا میالنى، اخبار واجتماعى، نامه آیت
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  جنبش رمضان

رسد وهیجان مذهبى سراسر جهان  چندروز دیگر ماه مبارک رمضان فرامى
آورند وتبلیغات  ى رومىگیرد ومردم به مساجد ومراکز مذهب اسالم را فرا مى

  .شود مىمذهبى شروع 

! فرارسیدن این ایام براى هیئت حاکمه ایران به صورت بالیى غیر قابل اجتناب
درآمده وچشم این هیئت پوسیده ورسوا که به نام اسالم برمردم حکومت 

! دانند چه کنند شود ونمى کنند، از دیدن تجلیات روح بزرگ اسالم کور مى مى
توانند بیننده   د ازاجتماعات عظیم مردم جلوگیرى کنند ونه مىتوانن  نه مى

قشرعظیمى از ملت باشند که درتمام ایام ماه رمضان تحت رهبرى وارشاد مستقیم 
پارچه ودربست وبه  گیرد ودر ایام ولیالى قدر، مملکت یک  مىحانیت قرار رو

  .تمام معنى دراختیار روحانیون است

ناپذیر در راه ازبین  طور خستگى نها که بهراستى فرارسیدن رمضان براى آ
شرمى  کنند وباکمال بى روز تبلیغ مى بردن قدرت عظیم واصیل روحانیت شبانه

 بیگانه معرفى "ستون پنجم"وپررویى زمامداران شیعه ورهبران دین ومذهب را 
کنند و براى سراپاى این دستگاه کثیف وپوسیده که ازاول تاآخر درلجنزار  مى

  .یلت رسوایى وفضیحت فرورفته مصیبت بزرگى استشهوت ورذ

آرى فرارسیدن این ایام پاک و نورانى براى همه مسلمین ایام خیر وبرکت، 
ولى براى آنها نقمت ونکبت، بدبختى . مودت و محبت، پیوستگى ودوستى است

دارند   همه مردم مقدم رمضان را گرامى مى. و بیچارگى، ناراحتى ورسوایى است
خوانید  در بخش اخبار این شماره مى. اند  اسلحه به جنگ آن برخاستهواینها با 

اى سند عجز وبیچارگى ورویه ضددینى خود را امضاء  که آقایان طى بخشنامه
العظمى آقاى خمینى براى دستگاه   اهللا که حتى نام حضرت آیتاند   ه وگفتهکرد

  .ازهم گسیخته ماخطر دارد وباید ازاین خطر جلوگیرى کرد

نجا دونکته است که ملت مسلمان ایران وآقایان وعاظ وروحانیون وهیئت در ای
  .حاکمه ایران باید بدان توجه کنند
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نکته اول که باید مورد توجه ملت وروحانیون قرارگیرد این است که ازفرصت 
فرارسیدن رمضان براى تعقیب هدف الهى وملکوتى خود بیش ازپیش استفاده 

راى رسیدن به یک محیط آزاد وآباد وبرقرار داشتن  با اتحاد وهماهنگى بکرده و
عدالت اجتماعى اسالم کوشش کنند وبدانند که فتح قطعى وپیروزى نهایى اساس 

اى سستى وفتور به خود راه ندهند واز  به وعده صریح خدا از آن آنان است، ذره
ى ارعابهاى هیئت حاکمه نترسند ووظیفه سنگین الهى خود را باکمال نشاط واتکا

  .به نیروى غیبى الهى که همواره پشتیبان آنان است به انجام رسانند

ى اهللا العظمى آقا  رغم دستگاه فاسد، موقعیت حساس واهداف عالیه آیت على
الشأن شیعه را براى ملت روشن کنند ودر   خمینى مرجع تقلید و پیشواى عظیم

 درست له وروحانیت که راه زنده نگهداشتن نام واال وهدف مقدس معظم
درخالف مسیر خواسته دستگاه عامل استعمار است، دین خود را به پیشگاه اسالم 

  .وقرآن ادا کنند

: نکته دوم که باید مورد توجه هیئت حاکمه ایران قرار گیرد این است که
ازفرارسیدن ماه مبارک رمضان این درس را بیاموزند که دین وروحانیت با ریشه 

توان بین این دوجدایى  یخته وبا هیچ قدرتى نمىین سرزمین بهم آمجان مردم ا
خواهید مملکت را به طرف پیشرفت وکمال سوق دهید شرط  شما مىاگر . افکند

اول این است که بین شما وملت که اکنون به صورت دشمن خونین یکدیگر 
اید آشتى برقرار شود واین ممکن نیست مگر آن که به مظاهر دین احترام  درآمده

هبران دینى ومراجع معظم تقلید را بزرگ شمارید وازدستورات آنان بگذارید ور
اطاعت وپیروى کنید وراستى تصمیم بگیرید خود ومملکت را اززیر یوغ اجانب 
وبیگانگان به در آورید وازبندگى استعمار واسرائیل رهایى یابید وآنگاه باهمکارى 

  .صمیمانه ملت وروحانیت مملکت را به کمال رسانید
  

  نشینى  م عقبیک قد

  !آنقدر شوربود خان هم فهمید

  :آقاى منصور درسخنرانى خود درمجلس سنا گفت

ت لزوم پس ازمذاکرات دولت ایران، دولت آمریکا موافقت کرد که در صور"
  "!نورچشمیهاى مصون آمریکایى سلب مصونیت به عمل آیداز 
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تفقد قرار داده آمریکایى آقاى منصور دولت ایشان را مورد ! ماازاین که دوستان
ولى الزم است به ملت ! اند، بسیار خوشوقتیم واین لطف را درحق ایشان کرده
نشینى  عالم شده درمجلس سناکوچکترین   ایران توضیح دهیم که این عقب

ارزش قانونى ندارد وفقط براى عوامفریبى واسکات روحانیت ومردم مسلمان 
  .اعالم شده است

این الیحه طبق ادعاهاى قبلى شما اگر :یداصوال باید از آقاى منصور پرس
وجزیى ویا به نفع توده مردم بوده ومجلسین شماهم آن را تصویب ! اهمیت  بى

تغییرى بدهید؟ ! کرده بودند، چرا وارد مذاکره شدید تادراین الیحه به نفع مردم
  دهید؟ چرا آن را جزو مواد همان الیحه قرارنمى

اید باید مطابق قانون خودتان  ون تغییرى دادهاگر واقعاً درالیحه نئوکاپیتوالسی
شکل قانونى به خود بگیرد نه که آقاى منصورخان آن را دریک سخنرانى براى 

راستى . رمق بیان فرمایند  تاده وازحال رفته وبىچند پیرمرد وپیرزن ازکار اف
کرد این الیحه ننگین را تقدیم مجلسین کرده  مى! دولتى که افتخارداراست  خنده

این افتخار را علناً درمجلس اعالم داشت، باالخره فهمید که ماجرا خیلى و
آرى سرانجام درسایه مبارزات روحانیت . شوراست وباید تجدیدنظرى بکند

ومراجع عالیقدر شیعه باالخره مجبور به یک قدم عقب نشینى گشت و دولت 
 درآمد نیز از درلطف ومرحمت! آمریکا وطرفدار حقوق ملل ضعیف! آزادیخواه

باشى نظامى آنان سلب  باشى وفراش وموافقت فرمود که درصورت لزوم ازوکیل
  !مصونیت به عمل آید

.*.*.  

آوراست که درمملکت ظاهراً اسالمى ایران مراجع   واقعاً شرم! آقاى منصور
روحانى که قانوناًمصونیت دارند، عمال نتوانند ازآن استفاده کنند ومورد حمله و 

بعید وزندان قرار گیرند، بدون آن که مقامى هم ازآنان سلب هجوم و افترا وت
باشیهاى  ولى فراش» تواند بااین که قانوناً هیچ مقامى نمى«!ت کرده باشدمصونی
دنیایى درپناه شمامصونیت پیداکنند وتازه سلب آن هم موکول به موافقت  ینگه

د؟ ماکه کشی  راستى شماازاین وضع خجالت نمى. دولت بشردوست آمریکا بشود
  !ایم  به نوبه خود بسیار شرمنده

.*.*.  
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ا نخورید، گول تبلیغات عوامفریبانه هیئت حاکمه ریاکار ر! ملت مسلمان ایران
مبارزه خودرا به رهبرى روحانیت مبارز شیعه علیه تجدید کاپیتوالسیون واعطاى 

ن باشیهاى نظامى آمریکا، تا لغو کامل ورسمى وعلنى ای مصونیت سیاسى به وکیل
  .قانون ضدملى وضداسالمى دستگاه جبار، ادامه دهید

  
  !دانشگاه اسالمى

دستگاه جبار براى سرگرم ساختن علما وبراى آن که آنان را ازتوجه به مسائل 
اساسى مملکت بازدارد، هرچندى یکبار صبحت ازتأسیس دانشگاه به اصطالح 

اوقاف حواله ! کند وگاهى هم رسیدگى به امور طالب را به وزارت مى! اسالمى
  .دهد مى

باتوجه به این که مراجع عالیقدر شیعه وهمه علماى بزرگ سراسر ایران 
اى بزند صدرصد  هاى علمیه شیعه لطمه باتأسیس هرگونه دانشگاهى که برحوزه

مخالف هستند ودرصورت لزوم مخالفت صریح وقاطع ورسمى خود را نیز اعالم 
. باتمام قوا جلوگیرى خواهند نمودنشگاهى خواهند داشت وازتأسیس همچون دا

  .گونه نگرانى براى احدى نباید باقى بماند دیگر جاى هیچ

العظمى آقاى خمینى دربیاناتى که درمسجد اعظم ایراد   اهللا حضرات آیت
  :فرمودند صریحاً اعالم داشتند

که ما هرکسى را که وارد دانشگاه به اصطالح اسالمى دولتى بشود تفسیق "
کنیم تا دستگاه بفهمد که نتیجه دانشگاه  همه مردم معرفى مىکنیم وبه  مى

  ."اسالمى دولتى چیست

لعظمى شریعتمدارى اخیراً بالصراحه اعالم داشتند که اهللا ا حضرت آیۀ
هاى علمیه ایران کماکان استقالل خود را حفظ کرده وبه هیچ قیمتى  حوزه"

و همچنین مراجع . "رندحاضر نخواهد شد که تحت تأثیر مقامات دولتى قرار بگی
و با این بیانات صریح اگر هیئت حاکمه عقل خود را از دست نداده باشد، ... دیگر

سازد وبه دست  را مطرح نمى! هر چندى یکبار مسئله مسخره دانشگاه اسالمى
  !کند  خود گور خود را نمى

  
  ثمرات مبارزه
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یهاى بیش از دوسال است که روحانیت مبارزه مقدسى را علیه خالفکار
اى که قرآن کریم درمقابل تجاوز  دستگاه حاکمه ایران شروع کرده ووظیفه

  .اند وطغیان زمامداران بردوش علما ودانشمندان گذاشته انجام داده

اگر فرض کنیم نتیجه این دوسال مبارزه غیراز رنج وحرمان و تبعید وزندان و 
اى  که وظیفه چیزى نبوده است، همین... ناراحتى وشکنجه ودادن قربانى و

اند، خود موفقیتى شایان  انجام شده واززیر بار مسئولیت شانه خالى نکردهمقدس 
اما واقع مطلب این است که ازاین مبارزه نتایج درخشانى . توجه و سربلندى است

ایم وبااین که هنوز صبح دولت ندمیده   هاى بسیار شیرنى چیده ایم ومیوه  گرفته
  .ایم  مره گرفتهاست، از نتایج فراوان سحر ث

سالهادست استعمار درکاربود تانیروى عظیم مذهب وروحانیت را از قشرهاى 
لکت جدا کنند والحق ها ومردم ملى ومبارز مم وسیع روشنفکران وتحصیلکرده

ازاین تالش نتایجى هم گرفت و روحانیت را به عنوان یکى از ارکان اصیل 
هاى کاخ بیدادگرى هیئت حاکمه  دستگاه حاکمه عامل استعمار، ویکى از استوانه

معرفى کرد واز روابط عادى وسطحى مراجع روحانى با سران دستگاه ودعاها 
ومراسم اعیاد ووفیات وامثال اینها به نفع تحکیم مبانى زمامدارى عمال استعمار 

برداریها که نشد، ودر راه تفرقه میان   هاى طرفدار مذهب چه بهره  درمیان توده
ک مملکت با روحانیت، چه نتایج شومى که بار ارز ومتحرقشرهاى فعال ومب

  !نیامد؟

دانشگاه را ازمسجد جدا کردند ورابطه مدارس علوم دینى ومجامع ومحافل 
مذهبى را باافراد ارزنده مملکت قطع نمودند، دست روحانیت را از پستهاى 
حساس واساسى مملکت کوتاه ساختند، راه روحانیت را به فرهنگ و دست 

اینها ودهها مصیبت دیگر از آثار شوم . گیان را ازدامان روحانیت بریدندفرهن
گیرى روحانیت از قسمتهاى سیاسى واجتماعى وکنارآمدن آنان بادستگاه   کناره
. ل استعمار وسکوت آنان درمورد چپاولها وغارتگریهاى استعمارگران استعام

یهاى را رفع کرده وراه مبارزات درهمین مدت کوتاه بسیارى ازاین نوع گرفتاراین 
الوقوع بود سخت بست و تا حدى فعالیتهاى   را براى خطرهاى جدیدى که قریب

چندین ساله استعمارگران را خنثى نمود وبه تمام طبقات ثابت کرد که درشرایط 
تواند ملت را ازاین نکبت و   موجود تنها نیروى روحانیت درسایه نفوذ مذهب مى
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  .فالکت نجات دهد

هاکه سالهاست از روحانیت بریده بودند، به طرف آنان سیارى از نیروباردیگر ب
مگر نه این است که این مبارزه پلى . دست دراز کرده وخواهان همکارى شدند

است؟ مگر روابط دانشگاه ومسجد درسایه  میان فرهنگ وروحانیت ایجاد کرده
توده که هاى تبلیغاتى حزب  مبارزات اخیر حسنه نشده؟ حتى مگراین دستگاه

ترین سنگرضددینى درخاورمیانه بود امروز براى روحانیت تالش  تادیروز بزرگ
کنند؟ مگر افکار واحساسات وعواطف هزاران دانشجوى دینى درسایه همین  نمى

مبارزات از تنگناى مطالبى محدود، متوجه مصالح عالیه سیاسى واجتماعى وروابط 
  المللى واقدامات جهانى نشده است؟ بین

 این مبارزه مقدس، عده زیادى از مردان مسلمان را از مسجد وبازار به مگر
میدان فعالیتهاى سیاسى واجتماعى نکشیده است؟ ومهمتر ازهمه این که جهان 

هاى طبقه حاکمه وسکوت علما، ایرانیان را  کارى  اسالم که تادیروز دراثر کثافت
ات حساب روحانیت دانستند، در سایه این مبارز  ز اعوان اسرائیل غاصب مى

  .وشیعیان را از حساب هیئت حاکمه نوکران استعمار ورفیق اسرائیل جدا کردند

  باش تا صبح دولتت بدمد

  کین هنوز از نتایج سحراست 

  ....باره باشما سخن خواهیم گفت بازهم دراین
  

  !اسرائیل تجاوزکار

 و خان منصور، پاسدار انقالب سفید  شعبان آقاى حسنعلى23روز دوشنبه 
شى ودولتى ایران نوین درمجلس سنا سخنرانى کرد ودرضمن دبیرکل حزب فرمای

دولت پوشالى : جمالتى که پیوند منطقى با همدیگر نداشت، اعتراف کرد که
اسرائیل درچند سال پیش هنگام ملى شدن کانال سوئز به خاک کشور اسالمى 

 شدیداً اعتراض مصر حمله وتجاوز کرد ودولت ایران درآن موقع به این تجاوز
  !...نمود

ولى آقاى منصور توضیح نداد که باوجود ادامه تجاوزات اسرائیل خونخوار 
علیه کشورهاى اسالمى عربى ـ که الینقطع ادامه دارد ـ واصوال باوجود این که 
پیدایش اسرائیل در سرزمین اسالمى فلسطین وازطرف امپریالیسم وعمال وایادى 
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! بانه وظالمانه بوده است، چرا دولت ایران اسالم پناهالمللى، غاص صهیونیسم بین
  اخیراً همکار وهمفکر یهودیان پست فطرت مقیم اسرائیل شده است؟

آقاى منصور درنطق خود توضیح نداد که چرا دولت به اصطالح اسالمى ایران 
سازد، ولى  تر مى روز تیره  با کشورهاى عربى اسالمى روابط خود را روزبه

  .کند مىخود را بااسرائیل تجاوزکار روزافزون تحکیم ! روابط حسنه

.*.*.  

آقاى منصور براى آنکه دل دوستان اسرائیلى واربابان آمریکایى و انگلیسى آنها 
اسرائیل که زائیده سازمان ملل متحد : را به دست آورد، بازرنگى خاصى گفت

  !است، باید به قوانین آن سازمان احترام بگذارد

پدر و   اسرائیل یک میلیون نفرى، مولود بى: دانند اوال  مىدرصورتى که همه 
رى است که توسط امپریالیسم آمریکا وانگلیس و فرانسه به وجود آمده ماد  بى

ووجود آن طبق معمول برسازمان ملل تحمیل شده است، به دلیل آن که درسایه 
ملل همین سیاست احمقانه، چین کمونیست هفتصد میلیون نفرى را هنوز سازمان 

! اگر سازمان ملل براى زمامداران: وثانیاً! متحد به رسمیت نشانخته است
کشورهاى قالبى درسرزمینهاى دیگران به وجود آمده است، نه فقط باید به قوانین 
آن کوچکترین ارزشى قائل نشد، بلکه بایستى پایه واساس آن را ازهم متالشى 

را شکل قانونى بدهد ومثال تامپریالیسم نتواند اعمال ضدانسانى خود ت ساخ
عرضه  هاى نیروى صلح سازمان ملل بدست دلقک بى لومومبا را درپناه سرنیزه

  .وخونخوار ـ چومبه آدمش ـ بکشد

.*.*.  

اى که از پدر انگلیسى ومادر آمریکایى  اسرائیل کشور حرامزاده! آقاى منصور
 بوسده وامروز ز نخست تجاوزکاربه واسطه ماماى فرانسوى به دنیا آمده، از رو

تجاوزکار است و تا روزى که به دست تواناى مسلمانان مجاهد سراسر هم نیز 
 سرکوب نشود به تجاوزات "المللى اسالمى نجات فلسطین  سپاه بین"جهان و 

  .خود ادامه خواهد داد

بس  اسرائیل در عرض چند سال گذشته، متجاوز از هزارو دویست با رآتش
درهمین . است کشورهاى همجوار تجاوز کردهسازمان ملل را شکسته وبه 

دوهفته اخیر، روزى نگذشته که اسرائیل به کشورى اسالمى تجاوز نکند وگروهى 
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اى را به خاک وخون  و کشاورزان مسلمان اردنى، لبنانى وسوریهازان ازسرب
  ....نکشد

ون ایران هوادار تقبیح تجاوز اسرائیل علیه مصر بوده، اکن! اگر دولت اسالم پناه
کند  چرا علیه تجاوزات اخیر اسرائیل برضد اردن وسوریه ولبنان اعتراض نمى

کشد؟ وبه   وچرا مخالفین اسرائیل را در داخل کشور ایران به زندان ومحاکمه مى
دهد که از سخنان وعاظ علیه اسرائیل باتمام  چه دلیل و مجوز قانونى، دستور مى

اید؟ درهرصورت  ئیل هم پیاله شدهر شما با اسراقوا جلوگیرى به عمل آید؟ مگ
آقاى منصور به تجاوزات اسرائیل خود سند انکارناپذیرى برضرورت اعتراف 

اى علیه   کننده نابودى اسرائیل است واز طرفى همین اعتراف دلیل محکوم
حکومت ایران است که درچند سال اخیر پیمان مودت با اسرائیل متجاوز بسته 

  .است

ت امپریالیسم والنه فساد وجاسوسى واخاللگرى ومرکز اسرائیل پایگاه تجاوزا
تحریکات آشوبگرانه درخاورمیانه باید هرچه زودتر از صفحه زمین برداشته شود 

 تشکیل گردد وفلسطبین "المللى نجات فلسطین  سپاه بین"وباید هرچه زودتر 
چنین است آروزى همه . اسالمى را از یوغ استعمار صهیونیسم نجات بخشد

نان سراسر روى زمین که سرانجام به حکم جبر تاریخ، این آروز تحقق مسلما
  به امیدآنروز . خواهد یافت

  
  هاى سیاسى واجتماعى فرهنگ واژه

ه شد که براى ازدیاد آگاهى دوستان وبرادران در هرشماره معنى تصمیم گرفت
  .کامل چند واژه مصطلح را بنویسیم

  :کاپیتوالسیون

ت کنسولى، در ایران به علت تحمیل فصل هشتم قضاو: کاپیتوالسیون یعنى
 معروف، و مورد استعمال "چاى ترکمن"عهدنامه تجارتى ایران وروسیه تزارى در

  .قرار گرفت

چون وزیر مختار وقنسول روسیه حق : نویسد اد مىدر فصل هشتم این قرارد
قضاوت درحق هموطنان خود دارند، درصورتى که مابین اتباع روس جنایتى 

 افتاد رسیدگى به آن، به عهده آنان خواهد بود واگر شخصى از اتباع روس اتفاق
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متهم به جنایتى شد، مورد تعقیب نخواهد شد مگر آن که جنایت ثابت گردد، 
دراین صورت باید مأمور قنسولى درمحاکمه آن حضور یابد وپس از صدور حکم 

ا موافق قوانین با باید تسلیم قنسول روس شود تابه روسیه اعزام گردد و در آنج
کم وسع  این ماده که نخست منحصر به اتباع روس بود، کم. او رفتار شود

طبق نوشته دکتر بینا . پیداکرد ودول استعمارطلب دیگر نیز ازآن استفاده کردند
  :درتاریخ سیاسى ودیپلماسى ایران درنتیجه آن

ران از درمدت یک قرن فعالیت تجارتى ایران فلج شد، استقالل گمرکى ای"
دست رفت، وبه استقالل قضایى ایران عمال خاتمه داده شد، به طورى که درآغاز 
قرن بیستم نزدیک بود که ایران حتى استقالل ظاهرى خود را نیز ازدست 

  ."...بدهد

رژیم منحوس، قضاوت قنسولى درسایه مبارزات ملت ایران و نارضایتى عموم 
 شمسى به 1296گردید، در سال  لغو "السلطنه صمصام"سرانجام توسط دولت 

 شمسى، 1299پس از کودتاى . طور یکجانبه، ولى دول استعمارى آنرا نپذیرفتند
 شروع شد "الممالک  مستوفى"اقداماتى براى لغو کامل آن از طرف دولت 

کار به   خاتمه"مخبرالسلطنه هدایت" به واسطه 1307وباالخره در شهریورماه 
  .مجلس گزارش داده شد

خان علم الیحه  اه نخستوزیرى اسداهللا درزمان کابینه سی1342در سال 
نئوکاپیتوالسیون به طور غیرقانونى وبدون اطالع مردم تصویب شد، وسپس 

 این الیحه ضدملى به طور مخفى 1343درزمان حسنعلى خان منصورـ درسال 
نئوکاپیتوالسیون که به مراتب از ! درمجلس سنا وسپس شورا به تصویب رسید

آورتر است، درباره مصونیت مستشاران نظامى  والسیون شدیدتر و شرمکاپت
امپریالیسم آمریکا است وبازور سرنیزه وتبعید و زندان برملت ما تحمیل شده 

ماى بزرگ ایران ازآن مطلع شدند، مبارزه قاطعى را ازنخستین روزى که عل. است
  .برضد آن شروع کردند

 عالیقدر شیعه خمینى بزرگ اوج مبارزات ملت به رهبرى روحانیت ومرجع
رود و مسلماً تا روز پیروزى و لغو کامل و رسمى آن،   گرفت و همچنان پیش مى

  .این مبارزه ادامه خواهد داشت

در آن روز، افتخار لغو آن نصیب کسانى خواهد شد که مشعل مبارزه را 
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 مقدمات روشن کردند وراه به ملت ایران نشان دادند وبا فداکارى وجانبازى  خود
  . ساختندلغو آن را فراهم

  
  :نئوکلنیالیسم

نئوکلنیالیسم یا استعمار جدید، آن شکل از استعمار غربى را گویند که اکنون 
  .شود  درکشورهاى آسیا، آفریقا وآمریکاى التین اجرا مى

نئو کلنیالیسم یا شکل تازه استعمار درواقع آخرین محصول صنعت سیاسى 
یتبار غربى است که درتمام مختصات استثمارى همانند دارى جنا اردوگاه سرمایه

استعمار قدیم است واز نظر ماهیت تجاوزکارانه هیچگونه فرقى باهمدیگر ندارند، 
. تر است تر بدتر وناجوانمردانه  بلکه شکل جدید آن، از استعمار قدیم خطرناک

رت درکشورى که این شکل از استعمار رواج داشته باشد، اداره مملکت به صو
ظاهر به دست افراد بزرگ شده در همان مملکت است، ولى همین افراد عالوه 
بر این که الزاماً باید سرسپرده باشند، سرنخ کارها وامور باید درواقع بدست 

  .امپریالیسم متجاوز باشد

زاغ و موبور  اگر در قرن گذشته کشورهاى مستعمره شاهد فرمانروایان چشم
 و آن سوى آتالنتیک به سوى کشور مورد نظر گسیل بودند، که از ماوراى بحار

زاغ وموبور  پرداختند، درعصر مامأموران چشم  شدند وبه رتق وفتق امور مى مى
گیرند، یاعمال سیاهى مانند چومبه سیاه به   جاى حکمرانان سابق را مى! وطنى

اتحادیه "کشند واگر منافع  رسند ولومومباى قهرمان را مى نخستوزیرى مى
ل یا  وتراستهاى نفتخوار اقتضاء کرد، هامرشولد رئیس سازمان مل" بلژیکمعدنى
کنند، زیرا منافع کارتلها  جمهورى را نیز فدا وقربانى مى شخص رئیسحتى 

دارى، باالتر از هرمقامى  بده در اردوگاه سرمایه وسهامداران نفت وبانکداران وام
  !است

رتق وفتق امور رسماً ازطرف اگر در دوران استعمار امر و نهى، عزل ونصب، 
ها وسفیرهاى غربى  آمد، در زمان ما، سفارتخانه  فرمانرواى خارجى به عمل مى

کنند وسرنوشت  نشینى تعیین تکلیف مى  درمالقاتهاى شبانه، درکلوپهاى شب
  .سازند مملکت وملت را روشن مى

شد که مأمور وابسته را درصورت ارتکاب جنایت به دادگاه   درآن عصر مى
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دهند  شید، ولى در عصر فعلى، به مستشاران خارجى مصونیت سیاسى مىک
  است که آنان ازما بهترند؟ مگر نه این. شود) آنها(تاکسى نتواند معترض

البته نئوکلنیالیسم خلف مکار وخونخوار کلنیالیسم، آینده تاریک وسیاهى مانند 
زوال ونابودى سلف وناصالح خود دارد وبه حکم فتواى محترم تاریخ محکوم به 

  .است

گیر   ساط استعمار جدید از آسیا و آفریقا، باید راه مبارزه پىدر راه برچیدن ب
هاى قانونى جسورانه استفاده  دارى را پیش گرفت وازتمام راه  پذیر ودامنه وآشتى

کرد تا پیروزى واستقالل کامل را به دست آورده ونئوکلنیالیسم را درگورستان 
  .عمار، براى ابد مدفون ساختمتعفن تاریخ سیاه است

  
  اهللا میالنى نامه آیت

 میالنى که یکى از مراجع عالیقدر شیعه در ایران هستند، العظمى آقاى اهللا  آیت
اند ودرآن به بسیارى  اهللا حاج شیخ محمدتقى آملى نوشته آیت اى به اخیراً نامه

ارسید واینک متن نامه معظم له اخیراً به دست م. اند ازمسائل روز اشاره کرده
  :شود جمالتى ازآن نقل مى

آیا ملت اسالمى وظیفه ندارد درقبال تصویب احکام و قوانینى که مخالف "
اسالم و قرآن و قوانین مملکتى و منشور ملل است انتقاد کند؟ آیا نبایستى آشکارا 

اید و بگوید حق مردم را به خودشان واگذار کنید؟ آیا باید مطالبه حقوق خود بنم
د و بسازد و نگوید هر تصویبى که متصدیان امور بنمایند، مادامى که به بسوز

امضاى طراز اول روحانیت نرسد، مورد قبول ورضایت ملت نیست 
کنندگان نماینده ملت نیستند ودر موقع خود به جزاى عمل خود  وتصویت

المال این مملکت   خواهند رسید؟ آیا ملت وظیفه ندارد بگوید، این قدر از بیت
هاى کذایى سؤاستفاده نکنید؟ آیاامت اسالمى وظیفه ندارد بگوید، این  قرضهو

کشور مذهبى را تحت نفوذ بیگانگان وعمال آنان قرار ندهید ونگذارید درهمه 
اهللا  آیت آیا امت اسالمى وظیفه ندارد بگوید، چرا حضرت...شئون دخالت کنند 

و مصونیت قانونى دارند، به خمینى دامت برکاته را که یکى از مراجع تقلید است 
اید وجمعى از علما وخطبا ودانشمندان واساتید دانشگاه ومردم  خارج کشور برده

  اید؟ گناه را زندانى نموده  بى
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اهللا خمینى، خواسته همه مجامع روحانى ودینى است واهدافشان  خواسته آیت
ت اند وبازگش  له بیان نموده  درى از آنها را حضرت معظمهمان است که ق

  .به این کشور مورد انتظار روحانیت وسایر طبقات ملت استحضرتشان 

گناه بروند وبراى خدا به قدر امکان   مردم مسلمان به مالقات زندانیان بى
  .دراین زمستان سرد به فکر فقرا وبینوایان باشند

  "اهللا وبرکاته والسالم علیک ورحمۀ

  محمدهادى الحسینى المیالنى:  مشهد مقدس
  

اند که متن آن به  اهللا خمینى نوشته   میالنى نامه دیگرى خطاب به آیتاهللا  آیت
  .قرار اطالع چاپ شده است

  
  اخبار

العظمى آقاى خمینى   اهللا خبرى از حضرت آیت ماه ونیم بى  پس از یک
غ دستگاه هاى درو واصرار علماى تهران به دولت براى مالقات با معظم له ووعده

العظمى   اهللا اهللا داماد آیت آقاسیدفضل االسالم  موافقت شد که حجهۀسرانجام 
المجاهد آقاى خمینى به  العظمى اهللا  آقاى خوانسارى به زیارت حضرت آیت

  .ترکیه بروند

ایشان باچند نامه از طرف آیات وچند کتاب ومقدارى لباس درروز نیمه 
ل شعبان از تهران به استانبول پرواز کردند ویک روز پس از رسیدن به استامبو

العظمى خمینى را هم از شهر بورسا تبعیدگاهشان به استامبول آوردند،  اهللا  آیت
نظارت مأمورین   نه جداگانه منزل داشتند وروزها تحتودونفر در دو مهمانخا

اند واحیاناً به همراه مأمورین بدیدن  کرده با هم مالقات مىسازمان امنیت ایران 
حاال چرا آقاى «اند  رفته مى... وفیه وبعضى ازمراکز اسالمى از قبیل مسجد ایاص

اند؟  اهللا نبرده  آیت اهللا را به همان شهر بورسا محل تبعید حضرت آقاسیدفضل
اهللا به قدرى عالى   جالب این که روحیه حضرت آیت» بعداً کشف خواهد شد

اند که باعث تعجب شدید ایشان  له مصمم برادامه مبارزه بوده ومعظم
اهللا براى اولین بار خبر زندانى  آیتقتى که حضرت صاً واست ومخصو گردیده

اند خیلى  االسالم سید مصطفى خمینى را شنیده بودن فرزند رشیدشان حجۀ
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  :اند بشاش وخرسند شده و فرموده

نمودنشان  بسیار خوبست زیرا این زندانها براى تربیت وپختگى ایشان وآماده"
  ."براى آتیه، خوب است

اهللا   ند روز دیدار با چند نامه از طرف حضرت آیتاهللا پس از چ آقا سیدفضل
  .کنند به ایران مراجعت مى

اند حتى یک نفر  ده که درتمام این مدت نگذاشتهدر ضمن مذاکرات معلوم ش
اهللا مالقات کنند   با آیت... غیر از مأمورین، چه ازایران، چه از مردم ترکیه و

م مرجع بزرگ تقلید وراستى مایه بسى تعجب است که تبعیدى سیاسى آن ه
چنین است وضع . المالقات درآید درکشورى بیگانه به صورت یک زندانى ممنوع

  ....دموکراسى در کشورهاى اسیر استعمار شوم آمریکا از قبیل ایران وترکیه و

زاده پس از پنجاه وهشت  اهللا االسالم آقاى سید مصطفى خمینى آیت  حجۀ*
ان از زندان آزاد شدند وفرداى آن روز به  شعب24روز زندانى بودن روز سه شنبه 

ایشان ابتدائاً به زیارت آستانه مقدسه رفتند وبااین که ورودشان . قم مشرف شدند
بودن اطالع قبلى بود، هزاران نفر از طالب ومردم قم از آستانه باشعارهاى کوبنده 
ضداستعمارى وعمال استعمار وتجلیل از مقام شامخ روحانیت ومخصوصاً 

  .اهللا خمینى رفتند العظمى خمینى باایشان تامنزل آیت  اهللا آیت  حضرت

جه وبراى این صحنه تظاهرات دراین شرایط مختنق خیلى ارزنده وقابل تو
له گذرنامه ترکیه  اکنون براى معظم  جالب این که هم. دولت بسیار گران است

 خیال اند وگویا صادرشده وبلیط هواپیما براى روز دوشنبه آخر شعبان گرفته
ولى مدرسین وطالب . دارند» اهللا خمینى به بهانه زیارت آیت«اى  تبعید محرمانه

اند که فعال ازاین سفر  هم از هدف شوم دولت آگاهند بااصرار ازایشان خواسته
  .خوددارى کنند تا چه پیش آید

 رغم فشارها وتهدیدات وگرفتنها وبستنها واحتیاطات نظامى وپلیسى که على*
است، مبارزات  اهللا خمینى درایران به کاربسته   دزدیدن آیتدولت پس از

درظرف این چند روز اخیر درشهرستان . جانبه روحانیت ومردم ادامه دارد  همه
اهللا خمینى وبه عنوان اعتراض به قانون  قم چندین صحنه تظاهر به نفع آیت

درمدرسه فیضیه، درمسجداعظم، درمسجدامام، . شکنیهاى دولت به وجودآمد
درخیابانها، درآستانه مقدس، درمنزل مراجع، درجلسات درس، مجالس باشکوهى 
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ه دولت را تشکیل ومدرسین وفضالى حوزه با بیانات متین ومحکم روش خائنان
وعاظ ودانشجویان که ماه رمضان با تبلیغ به شهرستانها محکوم کردند وبه 

  ....اس ادامه دهندروند دستور دادند که به مبارزات مقدس روحانیت بدون هر مى

هماهنگ بااین تظاهرات قم، درتهران مجالس باشکوهى در مسجد حاج سید *
کوال تشکیل گردیده وخطباى ارزنده ودانشمندآقایان  عزیزاهللا ومسجد مقابل پپسى

الدین اعتمادى و  نجم پور وحاج شیخ اهللا مهدى حاج مروارید وحاج شیخ فضل
شکنیها ورویه  قاطع ومحکم به قانونتى بابیانا... حاج سیدمحمود سدهى و

العظمى آقاى  اهللا آیت ضددینى و ضدملى دستگاه مخصوصاً به تبعید حضرت
خمینى اعتراض کردند وصداى شعارهاى کوبنده ملت لرزه براندام هر بدخواهى 

آقایان نامبرده از طرف سازمان امنیت دستگیر ودرزندان قزل قلعه . انداخت مى
اى از فضال منجمله  هاى تظاهر شهرستان قم عده نهمحبوس گردیدند ودرصح

جناب آقاى فهیم کرمانى و جناب آقاى امالیى اصفهانى، توقیف وبه زندان قزل 
  .قلعه رهسپار شدند

اهللا العظمى شریعتمدارى درمسجد قم درمورد  متن بیانات حضرت آیۀ* 
ى خمینى اخیراً اهللا العظمى آقا  اتهامات دستگاه جبار ودر دفاع از روحانیت وآیت

  .اى چاپ و منتشر شد به شکل جزوه

العظمى آقاى نجفى درمورد اهداف روحانیت  اهللا متن بیانات حضرت آیت*
  .وخدمات بزرگان روحانى درتاریخ گذشته، منتشر گردید

اهللا العظمى آقا حسن قمى از مشهد  اعالمیه جامع وقاطعى از طرف آیۀ*
دستگاه جبار ودادن مصونیت به ت که درآن به اعمال ضدملى منتشر گش

اهللا آقاى خمینى شدیداً اعتراض  آمریکایى وتبعید غیرقانونى  آیتباشیهاى  وکیل
  .است  شده

اى به نام انتقام به دست ما رسید که داراى مطالب جالب  شماره اول نشریه* 
ر کنندگان این نشریه را د ماموفقیت اداره. و ارزنده اجتماعى انتقادى واسالمى بود

راه ایجاد وحدت بین نیروهاى مبارز ایران ونشرافکار روحانیت از خداى بزرگ 
  .خواهانیم

اهللا روحانى درمسجدامام قم درمورد الیحه  آیت  متن بیانات حضرت* 
له  اى از معظم  استعمارى مصونیت مستشاران آمریکا وهمچنین اعالمیه
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  .نتشر شدالعظمى آقاى خمینى م اهللا  آیت دراعتراض به تبعید حضرت

اهللا    شعبان به علت تعطیالت دروس حوزه علمیه قم آیۀ23روز دوشنبه * 
شریعتمدارى درمسجد اعظم بیاناتى ایراد نمودند وطالب ومسلمانان را به وحدت 

العظمى  اهللا  وهمکارى وهمفکرى دعوت نموده وآزادى وبرگشت فورى آیت
  .ر شدندآقاى خمینى را خواستا

ون اطالع رسیده که از طرف دولت به وعاظ دستور ازچندین شهرستان تاکن*
العظمى آقاى   اهللا اند که درمجالس ماه مبارک رمضان از بردن نام آیت اکید داده

اسرائیل، مستشاران آمریکا، ضعف اقتصادى دولت، : خمینى واز بحث راجع به
این است وضع حکومتى که خود . ها خوددارى کنند گرانى نفت و بنزین و بهایى

  !داند  ملى وطرفدار دین مىرا

العظمى آقاى میالنى راجع به وظایف ملت   اهللا مردم اصفهان از آیت* 
له وظیفه همه را اعتراض به   خالفکاریهاى دولت سئوال نموده و معظمل درمقاب

  .اند دولت ومخالفت با جنایتها ورفتار ضد دین و ضد ملت دستگاه معین فرموده

تلگراف از طرف اصناف وطبقات مختلف مردم تاکنون صدها طومار ونامه و*
هاى ممالک اسالمى وسازمان ملل مبنى بر  مرکز وشهرستانها به سفارتخانه

اهللا خمینى واعطاى مصونیت به نظامیان رجاله آمریکا،  اعتراض به تبعید آیت
  .است ارسال شده

.*.*.  

  .است  آزادى وبازگشت پیشواى ملت، خمینى بزرگ، خواست همه
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  بعثت
  

  »شماره سوم، سال دوم«شماره دوازدهم 
  

  . هجرى قمرى1348 شوال 30پنجشنبه 
  

  . هجرى شمسى13/12/1343مطابق با 
  
  
  
  
  

کشتار فیضیه، درباره به اصطالح 
اهللا کفائى، شهداى فیضیه،  اعالمیه آیت

گالیه از همسایه، نکاتى درباره خواندنیها، 
  .اخبار
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  کشتار فیضیه

  
گذرد وهنوز ملت ایران فرصتى  ه دلخراش مدرسه فیضیه مىدوسال از حادث

هنوز مجالى . پیدانکرده که شهداى مدرسه فیضیه را درست بشناسد وبرآنان بگرید
ه درآن به دست نیامده تاآن طور که شاید و باید، ملت ایران ازعمق جنایت دستگا

 آن صحنه آنها که خود از نزدیک شاهد وناظر. کشتار وحشیانه اطالع پیداکند
عصر . دانند که چه حادثه وحشتزایى بهوجود آوردند هولناک بودند، خوب مى

روز بیست و پنج شوال، در حالى که صدها نفر از طالب وغیرطالب درمدرسه 
بودند، صدها افسر ) ع(فیضیه مشغول عزادارى براى شهادت امام صادق

 و مخمور، به دار وکماندو وچترباز مسلح با اسلحه سردو گرم، مست ودرجه
رگوشه مدرسه فرماندهى سرهنگ مولوى رئیس سازمان امنیت تهران ناگهان از ه

گیر شده افتادند، درحالى که تمام  سالح وغافل بىکشان به جان طالب  عربده
همچنان گرگان مست و . بود بام مدرسه را پلیس مسلح صف کشیده پشت

واحیاناً کلت دهها ) بوکس(بکس) پنجه(گرسنه، باکارد و سرنیزه ودشنه وچاقو و
  .نفر از بهترین فرزندان این آب وخاک را ازپادرآوردند

درودیوار مدرسه ازخون پاک . بود  پارچه خون شده صحن مدرسه فیضیه یک
ا فرا بوى خون وباروت فضاى مدرسه ر. رنگین بود) ع(شاگردان امام صادق 

ها، به آسمان  ها و لباس هشعله آتش ازسوزاندن کتابها وقرآنها و عمام. بودگرفته 
هاى گوشخراش آن کفتارهاى  ناله زخمیهاى مشرف به مرگ را نعره. رفت مى

وقتى که . جان هم نگذشتند زدن زخمیهاى نیمه کرد وحتى ازکتک مست محو مى
فرش وچراغ وپول وساعت . ها شروع شد مدرسه را خلوت کردند، غارت حجره

ها  دربها وشیشه. رات غارت کردندوچمدان و لباس وحتى قند وچاى را ازحج
جا را فرا  ریکى شب همهوقتى که تا. ها ى مدرسه را ریز ریز کردند وپنجره

گشت وصفوف پلیس  کامیونهاى سربازان مسلح درخیابانها مىگرفت درحالى که 
جان  جان وبى رفتند، اردوى فاتح مدرسه فیضیه، دهها جسد نیمه مسلح رژه مى
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بود پشت سر  اى درآمده رسه فیضیه که به صورت ویرانهآغشته به خون را در مد
. هاى خود بازگشتند  گذاشتند و با غنائمى که به چنگ آورده بودند، به استراحتگاه

فرداى آن روز هم براى نابود کردن وغارت نمودن آنچه که دیروز از زیر دستشان 
. ل کردنددررفته بود یورش دیگرى بردند و اگر نقص درجنایت دیروز بود تکمی

نخستوزیر وقت عَلَم خائن و پست و جانى وقاتل باکمال پررویى همان شب از 
اى دهقان با طالب مبارزه کردند ودونفر   رادیو ایران سخنرانى کرد وگفت عده

  !شرمى اف براین بى!دهقان ویک طلبه کشته شده

. ولى نتیجه این کشتار وحشیانه، درست خالف منظور دستگاه فاسد به بار آمد
منظور آنهااین بود که بامرعوب ساختن قشر مبارز کشور، راه را براى اجراى 

نه خویش هموار کنند، ولى روحانیت و ملت که تاآن روز اغراض شوم وخائنا
دین باشند، تا این حد متظاهر   این تبهکاران هرچه هم واقعاً بىکردند   باور نمى
کم وعزمى راسخ به پا خاستند اى مح درى و مخالفت علنى شوند، بااراده به پرده

کن کردن بساط مزدورى  و به یارى خداى بزرگ، تا سرحد پیروزى نهایى وریشه
  .و مخالف اسالم، از پاى نخواهند نشست

  
  !اهللا کفائى درباره به اصطالح اعالمیه آیت

  
هاى دولتى پخش  اى توسط رادیو وروزنامه  ماه مبارک رمضان، اعالمیه15در 

اهللا حاج میرزااحمد   ه ظاهراً ازطرف جناب به اصطالح آیتو منتشر گردید ک
  !عبدالناصربود! " علیه تحریکات ضداسالمى"کفایى

اهللا  اى که به نظر مارسید تاازمقام شامخ این به اصطالح آیت  نخستین نکته
دادن آشنابودید چرا درطول دوسالى که از  شما که بااعالمیه: بپرسیم این است که

حانیت علیه تعدیات وتجاوزات طبقه حاکمه ایران و استعمار زات ملت ورومبار
  سیاه و عمال آن برضد اسالم، انتقادى نفرمودید؟

اى که درمورد اعالمیه جناب آقاى کفائى به نظرما رسید درباره   دومین نکته
  :جمالت زیربود

از قرار مسموع عبدالناصر درقبرس بااسقف مسیحى پیمان وقرار داد واتحاد "
  ."کرده که برادران مسلمان ترک را به قتل برساندمنعقد 



١٩٩ تبعث

 ظاهراً البته اگر کسى چنین پیمانى بسته باشد به شدت قابل تقبیح است ولى
قرار "اند که همچو پیمانى درکارباشد وآن را از  جناب ایشان خود باور نفرموده

 پرسیم اگر جناب ایشان ولى ما ازمقام ایشان مى. اند  اعالم فرموده"مسموع
مخالف پیمان و قرارداد واتحاد بامسیحیان هستند، چرا ازپیمان سنتو وناتو که 

فرمایند؟   سرنخ آنها به دست کفار ومسیحیان آمریکایى وانگلیسى است انتقاد نمى
و عالوه، اگر کشتن مسلمانان دراین دنیاى مادى جرم قابل تقبیحى باشد، چرا 

 12قیضیه و کشتار وحشیانه درشوال درمدرسه  25جناب ایشان کشتار طالب در
نکرده چنین  را تقبیح نفرمودند؟ آیا مفهوم این سکوت، خداى) خرداد15(محرم 

اند؟ ویا به سمع   خاطر نگشته است که ایشان از کشتار مسلمانان ایرانى آزرده
 مسئله "قرار مسموع"اند وگرن ولو از  موضوع را معروض نداشته! مبارک ایشان
  !کردند؟ را تعقیب مى

اى که البد به   سومین نکته استشهاد بسیار عمیق جناب ایشان به آیه شریفه
خواند بااین آیه   آن مىاگر جمال عبدالناصر قر": بود! خودشان وحى شده است

 مابه جاى آقاى جمال عبدالناصر "کرد  توجه پیدا مى... الذین آمنو  شریفه والتسب
اى را  همیدیم ایشان همچو آیهقرآن مسلمانان را هر چه خواندیم وورق زدیم نف

البد از قرآنى که تازه خود زمامداران ایران نازل . اند؟  از کدام قرآن نقل فرموده
  :فرماید  اى وجود دارد که خداوند مى در قرآن مجید آیه! اند کرده

  ."اهللا فیسبّواهللا عدواً بغیرعلم والتسبوّا الذین یدعون من دون"

خوانند، ناسزا نگویید که آنان هم ندانسته،  ا مىانى که غیرازخدا ربه کس: یعنى
  .الهى جسارت مىورزند ساحت قدسبه 

اى باشد که ما نقل کردیم، آن وقت  اگر مراد ایشان از آیه شریفه، همین آیه
نخست خود سرکار ! اللها   حضرت آیت":جناب عبدالناصر حق دارد که بگوید

ه چیست و تازه بدبختى اینجاست قرآن بخوانید تا الاقل بدانید که متن صحیح آی
اى باشد که ما نقل کردیم، آن وقت جناب ایشان من  که اگر مراد ایشان همین آیه

اند وبه عبدالناصر   مقامات حکومتى ایران را کافر فرض فرمودهحیث الیشعر،
اند که به کفار ایرانى ناسزانگوید، آیا خداى نکرده مراد جناب ایشان  کردهتوصیه 

  ."...خدانکند!  البته زبانشان اللچنین است؟

.*.*.  



٢٠٠ تبعث

به همدیگر ارتباط نداشت، پیوند عبارات صحیح و ! اهللا سروته اعالمیه آیت
اب ایشان درنقل آیه هم منطقى نبود وآیه منقوله هم غلط ازآب درآمد وظاهراً جن

وبیچاره ... اند اند وخودشان آن را رؤیت نفرموده  اکتفاکرده"از قرار مسموع"به 
هایى نظیر جناب ایشان   اهللا اى که براى تقویت دستگاه خود به آیت یئت حاکمهه

مهاجرانى وسیدحسن حجت وامثالهم که مورد !وشیخ محمد مردوخ وشیخ دکتر
نفرت عموم مردم مسلمان ایران ومطرود جامعه روحانیت شیعه هستند، پناه 

  !برد مى

چه عیبى داشته مگر گوش دادن به نصایح مراجع بزرگ قم ومشهد ونجف 
هاى  اهللا  فکر طبقه حاکمه ما آن را ترک کرده وبه دامن آیتودارد که مغزهاى مت

برند؟ آیاعقل سلیم واندیشه صحیح وتفکر منطقى این راه   خودساخته پناه مىالبد 
هاى دوسال گذشته براى بازگشت طبقه   کند؟ آیا تجربه وروش را تأیید مى

 کاش بودند دردستگاه ماکسانى که واقعیت حاکمه به راه راست کافى نبود؟ اى
راآن طور که هست درک کنند ودرارزیابى قدرتها دچار اشتباه نشوند واز نفوذ 

  !....البته اى کاش! روحانیت در راه پیشرفت واقعى مملکت استفاده کنند
  

  :روپرتاژى ازبزرگداشت خاطره
  

  شهداى فیضیه

ۀوالسالم باخاطره دردناک الصلو  شوال سالروز شهادت امام صادق علیه25
شهادت شاگردان مکتب آن امام بزرگ درمدرسه فیضیه، بدست عمال استعمار 

  .صلیبى که دردوسال قبل صورت گرفت، همراه است

برادران عزیز محصلین حوزه علمیه قم براى بزرگداشت خاطره شهیدان و
  .دارند  هر سال در چنین روزى مراسم پرشکوهى به یادبود آنان برپا مىخود، 

 شوال مجلس پرعظمتى درمسجد باالى سر تشکیل یافت و 25امسال در شب 
 "عزیز ماخمینى": پس از ختم مراسم آن، طالب حوزه علمیه باشعارهاى

العظمى آقاى خمینى به خیابانها قدم   اهللا وصلوات براى سالمتى حضرت آیت
ده بودند، باگاز مسى دستگاه جبار که قبال آماده حمله ش  مأمورین کاله. گذاشتند

و مردم مسلمان حملهور شده وبازور آور و تفنگ و باطوم به تظاهرکنندگان   اشک
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اى از آنان  باروت و باطوم، طالب ومردم را متفرق ساختند و عدهوسرنیزه و 
 25رحمانه، در صبح روز  رغم این یورش بى على. مضروب و مجروح شدند

اى  ى سر برپا گردید و خطابهشوال مجلس پرشکوه دیگرى باز در مسجد باال
آتشین با اشعارى جالب درباره شهداى فیضیه، از طرف طالب خوانده شد وچون 

مسى دربیرون صحن منتظربیرون آمدن طالب بودند تاحادثه  کنندگان کاله  حمله
 12ات درصحن بزرگ انجام گرفت و ساعت دیگرى به وجود آورند، تظاهر

  .اعالم شددرهمانجا ختم مراسم 

عدازظهر نیز درمدرسه فیضیه مجلس دیگرى برپا گردید که آقاى سید رسول ب
تهرانى درآن سخنرانى کرد وازدستگاه جبار انتقاد نمود، ولى مأمورین موفق به 

امامتأسفانه دوروز بعد شهربانى قم چهارنفرازاساتید . دستگیرى وى نشدند
هران منتقل نمود، که ودانشمند حوزه علمیه را دستگیر کرده وپس ازیک روز به ت

: عبارتندازآقایان) تگیرشدگاندس(برند گویا اکنون درزندان قزل قلعه به سرمى
رفسنجانى ـ حاج  شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازى ـ حاج شیخ اکبرهاشمىحاج 

  .شیخ یحیى انصارى شیرازى وشیخ صادق خلخالى

شت ومسلماً ساله بزرگدا را باید همه) ع(سالروز شهادت فرزندان امام صادق 
ابدى مردم مسلمان ایران وهمه نسلهاى آینده حوزه علمیه قم، در  نفرین ونفرت

ا حاکمه ستمکار ایران و مزدورانى نظیر عَلَم خائن و   چنین روزى نثار طبقه
  . است فتواى محتوم تاریخچنین... عاملین دیگرانى فاجعه بزرگ خواهدشد

  
  !گالیه ازهمسایه

  
ترین مراجع عالیقدر شیعه حضرت  که یکى از بزرگمتجاوز ازچهارماه است 

العظمى آقاى خمینى باوجود مصونیت قانونى، به جرم دفاع از اسالم و  اهللا  آیت
استقالل سیاسى وقضایى کشور که درقاموس هیئت حاکمه به اصطالح انقالبى 

شود به ترکیه تبعید  نامیده مى! "رعلیه امنیت و تمامیت ارضى کشو"قیام ! ایران
  .اند  شده

ملت ایران بااین که ملجاء ومرجع صالحیتدارى که جرأت رسیدگى به این 
جنایت بزرگ را داشته باشد سراغ نداشت، در عین حال براى اتمام حجت، به 
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له  وسایل گوناگون تنفر وانزجار شدید خود را ابراز داشت وارجاع فورى معظم
که به این خواست مشروع   اینولى عالوه بر. را از مقامات مسئول خواستار گردید

اى هم براى مردم  العاده  و همگانى توجهى نکردند، تضیقات وناراحتیهاى فوق
وعده زیادى ازعلما ووعاظ را به . خصوص گویندگان مذهبى قائل شدنده وب

  .جرم بردن نام ایشان به زندان افکندند

ى ارضاى خواند وبرا  ما از دستگاهى که احکام ضرورى اسالم را ارتجاعى مى
گونه جنایت وخونریزى واعمال وحشیانه   خاطر اربابان استعمارگر خود، از هیچ

کند واعطاى مصونیت به افسران وگروهبانان بیگانه  وضد انسانى خوددارى نمى
دانستیم، ولى گمان  داند، چنین روشى را بعید نمى  را براى خود مایه افتخار مى

دانند و  تر مى متمدن) ما(را ازکشورکردیم که زمامداران کشورى که خود  نمى
برخالف همه قوانین جهانى واصول دموکراسى و حقوق ! خوانند تر مى آزاده

مسلمه انسانى، حاضر شوند که اوال چنین شخصیت بزرگ اسالمى باچنین اتهام 
کردیم که   اى به کشورشان تبعید شود وثانیاًگمان نمى شرمانه و ناجوانمردانه  بى

له برخالف قوانین   امرتن به چنین شرایطى دردهند که معظمبعداز قبول این
ن اطالعى از حال المالقات باشند وحتى کوچکتری المللى ممنوع قضایى وبین

دردسترس کسانى که باهزاران زحمت ومشقت خود را به آن واقامتگاه ایشان 
ن همه وثالثاًبرخالف همه اصول انسانى واخالقى، آ. اند، قرار ندهند  کشور رسانده

ها وطومارهایى را که ازطرف علما وروحانیون وسایر   ونامه) تلگرافها(تلگرافات 
له نیز   طبقات فرستاده شده بالجواب بگذارند وحتى ازدادن خبرسالمتى معظم

آیا این گونه کارها به قول آن مرد آزادمنش، شأن کسى جز . مضایقه نمایند
  ژاندارمهاى استعماراست؟

ها را دولت ایران به صاحبانش رد   ونامه) تلگرافها(فات گیرم که پاسخ تلگرا
اى به وسیله یکى از دستگاههاى تبلیغاتى  اطالعیه: کرد، چه مانعى داشت که نمى

  .منتشر سازند وبدین وسیله دین اسالمى وانسانى خود را ادا نمایند

زادى، اسالم، به نام روحانیت، به نام دوستى، به نام همسایگى به نام آ مابه نام
اعتنایى مقامات ترک را نسبت به  به نام دمکراسى وباالخره به نام انسانیت این بى

میدواریم که بیش از کنیم وا جوار خود به شدت تقبیح مى  کیش وهم  ملت هم
نشوند عواطف واحساسات ملت مسلمان این کشور وسایر مسلمانان این حاضر 
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ر سالمتى ومحل اقامت جهان را علیه خودشان تحریک نمایند وهرچه زودت
له را به اطالع مسلمانان برسانند ونگرانى شدید عموم را که اخیراً دراثر  معظم

له شدیدتر شده، مرتفع سازند  شایعاتى درباره کسالت و تغییر اقامتگاه معظم
  .اعتنائیهاى خودشان انجام دهند واقدامات فورى براى مراجعت ایشان وجبران بى

  
  :بدون رتوش

  
  !رباره خواندنیهانکاتى د

به سراغ ! اى دوبارشان امیرانى درشماره چهل مجله هفته اصغرخان آقاى على
ایشان بدون ! اند نشریه بعثت آمده ویک مقاله ازآن را به اصطالح حالجى کرده

حمله "اى به انگیزه اصلى مادرنوشتن آن مقاله که  این که کوچکترین اشاره
د، فقط به  بنماین"لعظمى آقاى خمینى بودا اهللا  ناجوانمردانه ایشان به آیت

اند   به شخص مدیر بود، اشاره کرده وبه دفاع پرداختهدوموضوعى که مربوط 
امضاى ما جواب با   وبافحاشى ورجزخوانى خواسته بودند که ظاهراً به مقاله بى

هزارساله، تاچه اندازه  ببینید درمملکت شش: امضا بدهند و به دنیااعالم کنند که
تواند    وجود دارد که مدیرخواندنیها باپشتیبانى ودستور مقامات مربوطه مىآزادى

  !جواب یک نشریه به قول ایشان شبنامه وغیرقانونى را باامضاء وآزادانه بدهد

به ! ى رغم خواست قبلى خود جوابى به طور تلگرافىالبته مامجبوریم عل
داورى بیشتر به دستگاه جدید حالجى ایشان بدهیم، تاانصاف دهند که کدام 

  !دیوانگى ماند؟

اى از حقایق را  امضاء گوشه طور شبنامه وچرا بى  فرمایند چرا به تلویحاً مى
براى آن که خودشما درهمین مجله ازیک وکیل : گوییم نویسیم؟ مى مى

اى ونقل فرمودید که بااشاره سازمان  نویس مقاله دادگسترى نیرومند وروزنامه
بعد بیرون آمد ه علت سؤاستفاده به زندان افتاد وکه مدتى ب(آقاى سپهبدکیا

هایى ساخته شود وچه افرادى به  ممکن است که چه پرونده!) نماشد وخواب
سازى سپهبدکیا را درنظر   ومابراى ادامه کار نه فقط باید پرونده! زندانها بروند

ارتش داشته باشیم، از خود جنابعالى هم اطمینان نداریم که کارمارا به دادستانى 
آخر مگر نه این است که شما خواه مخفى بکنید یا نکنید، یکى از . حواله ندهید
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هاى اساسى دستگاه حاکمه این مملکت هستید وازنیروهاى نافذ ونامرئى  مهره
آئید وبااتکا به همین قدرت است که درصورت لزوم به  طبقه حاکمه به شمارمى

که باالى چشم شماابرویا گوید  کنید وکسى نمى حمله مى هم "الهه فساد"
  !....موست سرشمابى

توانید    خرداد مى15هاى دوران بحرانى  شما به قول خودتان درسرمقاله
گوییم    ولى وقتى ما مى"دولت ودولتیان گناهکارترین مردم هستند":بفرمایید که

دولت : گوییم که  ولى وقتى ما مى"دولت و دولتیان وابسته به مردم هستند: که
ها ترین باند طبقه حاکمه وفئودال  وابسته به مردم نیستند وارتجاعىودولتیان

توانند مفهوم انقالب ویااصالحات را بفهمند،  هستند و اصوال نمىومالکین بزرگ 
باید محاکمه شوند ویااگر حضرت ! به اتهام قیام علیه امنیت کشور

ستشاران فرمایند دادن مصونیت سیاسى به م العظمى آقاى خمینى مى اهللا  آیت
بیگانه خیانت به مصالح ملى است، بایدازکشور تبعید شوند وشما باکمال 

  !له مقاله بنویسید شرمى علیه معظم  بى

فرمایید که ماچرا حسود هستیم  مى!) ببخشید آقاى حالج(آقاى بدون رتوش 
باید به محضر ! رتمان وماشین مجهز وثروت کالن شما را ببینیم؟توانیم آپا ونمى

 برسانیم که ماهرگز حسود نیستیم ودراین مملکت ویران شده راه جناب اجل
دراین مملکت نظیر . مجهز وآپارتمان راهم بلد هستیم کسب مال وثروت، ماشین

قنات آبادى ، شیخ مهدوى و غیر هم صاحب کاخ  سیدموسوى اصفهانى، شمس
ا و نویسهایى نظیر دکتر عسکریه اند ویاروزى نامه  و ماشین آخرین سیستم شده

و در همچو ! گیرند  اند که به قول شما تنزیل مى  آنقدر پولدار شده... مسعودیها و
سوادانى نظیر  مملکتى کسب مال ومقام ظاهرى کارمهمى نیست، درجایى که بى

اید، اگر   شما که انشاى صحیح فارسى هم بلد نیستند صاحب آالف والوف شده
خواهیم ایمان و   باشیم، ولى مانمىتوانستیم باالتر از شما خواستیم، مى ما هم مى

عقیده خود را به دستگاه و مال دنیا بفروشیم و در مقابل زور و ستم ساکت 
  .بنشینیم

از این که گفتیم انشاى صحیح فارسى بلد نیستید زیاد ناراحت نباشید، 
وشتید، در سطراول ستون  که درجواب مان"حالجى"درهمین مقاله به اصطالح 

 که جمله غلط است وباید "...بنابراین اگرازیک نوشته واحد".:..نویسید  مىسوم 
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ودرستون اول .  را فقط به کارببرید، نه هر دو را دریک جمله"واحد" ویا"یک"یا
 که ازگرایش به چپ همپیمانان سنتو ناله دارید و 43بدون رتوش شماره 

اً باآن که فصل، فصل مکه است وزیارت خانه خدا، بعضى به عمد":نویسید مى
 بنویسید "عمداً"فرمایید که یاباید  توجه مى"!اند  راه ترکستان را درپیش گرفته

سال  تازه این را شما پس از سى!  غلط است"به عمداً" و"به عمد"یا
  !....نویسید نویسى وارتزاق ازاین راه مى روزنامه

در هر صورت، اشکال ما فقط به داشتن کاخ نبود، بلکه این بود که آن را 
اید؟ شما یک ادعایى دراین زمینه دارید ولى دیگران ازجمله مجله    آوردهازکجا

گویند که   خود که اخیراً منتشر شده، چیزهایى مى57تهران اکونومیست درشماره 
اشکال ما اینجاست که شما مفتخوران اجتماع ! البته خود شما البد مبسوق هستید

نه وبرهنه این ملت به دست مسقیم و غیرمستقیم برمردم گرسکه از راه مالیات 
گذرانید، حق دلسوزى ندارید، کسى حق دلسوزى   زندگى نکبتبارى را مىآید  مى

  .دارد که گفتار و کردار او یکسان باشد

دلسوزى شما نظیر دلسوزى جناب دکتر ارسنجانى است که دربحبوحه کاربه 
ى به قیمت اصطالح تقسیم اراضى که بعد به اصالح اراضى تغییر ماهیت داد، باغ

پنج میلیون ریال طبق نقل اتحاد ملى خرید وسپس که ازوزارت به سفارت انتقال 
اف شد، یکپارچه سوسیالیست گردید وهوادار یافت و از سفارت هم مع

  !سوسیالیسم دمکراتیک

دهید، ولى  فرمایید ازروز تأسیس دستگاه خواندنیها تاامروز نزول مى شما مى
یلى شباهت به گفته رفیقتان آقاى دکتراقبال دارد که دانند که این حرف خ همه مى
وماقضاوت ! دراین مملکت یک وجب زمین ندارم ومالک کلوخى نیستم: فرمود

  .گذاریم را به عهده خود سرکار اجل مى

نباید مانند : فرمایند  و مى! خواهند به مادرس اخالق بدهند  ایشان سپس مى
کنند که آنها را ازروى حسد  فه مىواضا! هوچیان فحاض وکالش مطالبى بنویسیم

کنیم وایشان  گونه توضیحى عرض نمى مادراین باره هیچ... ایم وغرض نوشته
 57هاى همپیمانان سابقشان آقاى دکتر عسکرى ومقاله شماره  رابه خواندن نوشته

کنیم، تا الاقل بین فحاشى  مجله تهران اکونومیست درباره ایشان دعوت مى
درباره این که ایشان حقوق گزاف بافت (طلب ازدیگران وهوچیگرى ونقل کى م



٢٠٦ تبعث

  !فرقى بگذارند) گیرند  بدون رتوش مى

فرمایند که طالب از   دهند، چند سطر بعد مى  ایشان که درس اخالق مى
پرسیم شما وهمکارانتان ازچه راهى  مامى!... کنند دسترنج دیگران ارتزاق مى

کشیم ودرسایه  خوانیم وزحمت مى کنید؟ مااگر شرافتمندانه درس مى  ارتزاق مى
سازیم، مفتخریم ولى شما وهمکارانتان که   زحمت وکوشش باحداقل زندگى مى

فرمایید، مفتخرتشریف  ازراه تملق وچاپلوسى وتحریف حقایق وغیره ارتزاق مى
  ندارید؟ آیا این داورى به دیوانگى بیشتر شباهت دارد یا داورى ما؟

ؤاستفاده مثال رئیس شهردارى سابق انقالب دانید که رقم دزد وس خودتان مى
سفید وبانى انتخابات کنگره آزادزنان وآزاد مردان خیلى بیشتر ازمخارج مجموع 

دانید که مخارج امثال شما دریک   اهللا بزرگ است وخودتان نیز مى عمریک آیت
نشینى هتل هیلتون وغیره، به اندازه مجموع یک عمریک طلبه است، آن  شب

دانید والبد خودتان را خادم شاه   شرمى مارا مفتخور مى بىوقت باکمال 
شدیم،  اتومبیل مىرفتیم، زودترازشما صاحب کاخ و مااگر راه شما را مى!ومردم

ماحتى . ایم شرافتمندانه را برزندگى نکبتبار شما ترجیح دادهولى ما زندگى 
ین را حاضریم ازافرادى امثال شما فحش بشنویم، ولى درموقعى که نفت وبنز

گران کردند یامصونیت به مستشاران خارجى دادند، فریاد خود ر علیه آنان بلند 
کنیم، نه آن که پس ازآن که نفت ارزان شد، مانند سناتورهاى پیر وپفتال وقالبى 

ما هم مقاله نوشتیم ولى : بگوییم که ماهم ناراحت بودیم یامانند شما بنویسیم که
  !...چاپ نکردیم

کار ما نقل : فرمایید که  علمى وفکرى شما باحزب توده مىدرمورد همکارى 
کرد که این جریده بسوى آینده  و براى شما فرقى نمى... مطالب از جراید بود

همچنین عکسهایى هم که چاپ ! باشد یاچلنگر، روزنامه مردم باشد یاشورش
کردید، مهم نبودکه از تظاهرات خیابانى باند به اصطالح نیروى سوم  مى

ملکى براى جمهورى دمکراتیک باشد، یا از حزب توده ایران وبراى همین   خلیل
ع ولى مانه درآن زمان ونه قبل وبعد از آن، هیچوقت وهرگز تابع اوضا!... منظور

  .کنیم کردیم ونمى  فداى مصالح روز نمىروز نبودیم وحقیقت را 

اى  بر"!سى  آذربایجان دمقرات فرقه"بزرگان ما در زمان حکومت پوشالى 
هاى  مصلحت روز هم با آنها سازش نکردند وعلیه آنها درزیر برق سرنیزه
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 مبارزه کردند، اماشما در پایتخت کشور، در پناه سرنیزه ارتش "فدایى لرى وطن"
درجمهورى دمکراتیک احتمالى، ! وقدرت دولت ازترس ویا به خاطر مقام آینده

  ....باآنها همفکرى کردید

ها، در قم با آنها چون ازنظرفکر وعقیده مخالف  اى وحه قدرت تودهمادربحب
. اى مجروح وکشته دادیم  بودیم وهستیم تن به تن جنگیدیم ودراین راه عده

درآن روز حتى پلیس دولتى هم مانند امروز رگبار گلوله رابه روى مابازکرد 
ودوستان مارابه خاک وخون کشید، ولى ما دست از هدف وعقیده خود 

  .آینده هم برنخواهیم داشتودر... برنداشتیم

نارضاییها رانباید : شما در سرمقاله اخیر خود نوشته بودید که! آقاى امیرانى
ه درآید که درعقده خاصیتى است اتموار که باتمام خردى گذاشت به صورت عقد

این مطلبى است !... وناچیزى به حالت انفجار درآید، دنیایى رامنفجر خواهدکرد
توانستید آن را به بقیه اعضاى طبقه   اید واى کاش مى  که شما خود درک کرده

حاکمه وقدرتهاى نامریى دستگاه بفهمانید، تابه جاى سرنیزه و زندان، مشکالت 
اساسى را برطرف سازند ونارضائیهاى مردم را رفع کنند وبه هدف مقدس 
روحانیت احترام قائل شوند وگرنه سرنیزه وزندان، فحش وتهمت وتبعید، خود 

هاى اتمى وهیچ تأثیردیگرى   مؤثرى است درتبدیل نارضائیها به عقدهعامل
  .نخواهد داشت

  
  اخبار

رغم فشار واختناق شدید دستگاه بابهترین وجه  ماه مبارک رمضان على
درتهران وشهرستانها صداى اعتراض وعاظ محترم به قانون . برگزارگردید

 ازمقام منیع مرجع شیعیان وعاظ بااتحاد کلمه. شکنیهاى دستگاه حاکمه بلند بود
ولى دستگاه هم . العظمى آقاى خمینى تجلیل فراوان کردند اهللا حضرت آیت

دراین میان آرام ننشست و عده زیادى ازائمه جماعت ووعاظ دانشمند وغیور را 
اسامى کسانى که درماه مبارک رمضان . دستگیر کرده وبه زندان روانه ساخت

  :برند، به قرار ذیل است  زندان استبداد به سرمىچالهاى  دستگیر وتاکنون درسیاه

االسالم آقاى  االسالم آقاى شیخ غالمحسین جعفرى ـ حجت  حجت: ازتهران
حاج سیدهادى خسروشاهى ـ وعاظ دانشمند وارجمند آقایان محمدمهدى ربانى 
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گیالنى ـ محمدجواد حجتى کرمانى ـ جعفرشجونى ـ قاسم اسالمى ـ احمد کافى 
  .ـ طاهرى اصفهانى ـ مقدسیان ـ نورالدینىـ میردامادى 

  .پرور وآقاى شهاب الدین دین آقاى سیدجمال: از شمیران

  .واعظ محترم آقاى حاج شیخ محمدرضا گلسرخى: از کاشان

  .اصغر زنگانه وشیخ نبى زنگانه آقاى شیخ على: از گرگان

 آبادى وسایروعاظ وروحانیونى که قبل آقاى سیدحسن طاهرى خرم: از خمین
هاى قصر و  و در ماه بعد از آن دستگیر شده و اکنون در زنداناز ماه رمضان 

اصغر   آقایان حاج شیخ على: برند، عبارتند از قلعه به سرمى  قزلشهربانى و 
فهیم کرمانى ـ حسین غفارى ـ حسین   اعتمادزاده ـ مرتضى مرواریدـ آقانجم

هدى موحدـ بجستانى ـ محمودصالحى ـ ناصحى مهدوى ـ احمدى ـ سیدم
الطایفهـ ربانى شیرازى ـ هاشمى رفسنجانى ـ انصارى شیرازى ـ صادق  رضاشیخ

 نفرازبهترین فرزندان این آب 35و بدین ترتیب ... خلخالى ـ جوادى رکعى
االسالم آقاى   وهمچنین حجت! برند وخاک درحبس ستم هیئت حاکمه به سرمى

  .به کاشمر تبعید کردندحاج شیخ جعفر سبحانى و حیدرى کاشانى را ازدزفول 

العظمى آقاى خوئى تلگرافى به آقاى هویدا   اهللا  از طرف حضرت آیت*
مخابره شده که متن آن چاپ ومنتشر گردیده است وهمچنین تلگرافى از طرف 

اهللا العظمى آقاى شریعتمدارى   له و علماى بغداد و کاظمین به حضرت آیۀ معظم
  :بغداد وکاظمین به قرار ذیل استمتن تلگراف علماى . مخابره گردیده است

اهللا العظمى الحاج سیدکاظم شریعتمدارى مدظلّه ملل   حضرت آیۀ: قم"
العظمى آقاى خمینى درشدت ناراحتى   اهللا مسلمان ماازتبعید حضرت آیت

برند واین ظلم آشکارارابه شدت مورد تقبیح واستنکار قرار  وتأسف به سرمى
تور ونتیجه کوششهاى شما وعلماى بزرگ صبرى منتظر دس  دهند وباکمال بى مى

  .دیگر ایران هستند

الحیدرى ـ جعفرشبرـ محمدطاهرالحیدرى ـ  نقى  الزنجانى ـ على على
ى ـ السید الحیدرى ـ محمدالحیدر الحسینى ـ اسماعیل الصدرـ سیدهاشم

المدرسى ـ عباس الحیدرى ـ محمدعلى ـ السید اسداهللا الحیدرى ـ محمدهادى 
المدرسى ـ مهدى المحمدى  الحیدرى ـ مرتضى  حیدرى ـ حسنعبدالمطلب ال

  .الصفیر الکاظمى ـ محمدحسن آل یاسین ـ على
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همچنین تلگرافى ازطرف علماى مزبور پیرامون تجلیل ازمقام وموقعیت * 
  .العظمى الخمینى به مجلس شوارى ترکیه مخابره گردیده است  اهللا حضرت آیت

 خونسارى و -گلپایگانى : لعظامبه قرار اطالع حضرات آیات اهللا ا*
اند وآنها را از نتایج ظلمها و  شریعتمدارى با وسائطى به اولیاى امور پیغام داده

اهللا  اند و بازگشت حضرت آیت حد وحصر برحذر داشته  ها وجنایات بى خفقان
  .جناب آقاى خمینى را خواستار شدند  العظمى

 العظمى آقاى میالنى اهللا جلساتى که درروزهاى جمعه درمنزل حضرت آیت
مدظله تشکیل گردید از طرف سازمان امنیت منع شده وکسى در روزهاى مزبور 

  .له را ندارد  حق ایاب وذهاب به منزل معظم

نظامى سه نفرازاعضاى برجسته نهضت آزادى ایران آقایان رادنیاـ دادگاه *
موع دادگاه به قرار مس! نگار رابه سه سال زندان محکوم کرد  مفیدى وبستهدکتر 

  .تجدیدنظر این آقایان بدون این که احدى حق ورود داشته باشد، تشکیل گردیده

العظمى خمینى تاکنون  اهللا  به قرار رسیده ازمشهد بعداز تبعید حضرت آیت*
اهللا قمى تحت محاصره بوده وازتشکیل اجتماعات مذهبى  منزل حضرت آیۀ

شهد سعى دارد مردم مسلمان سازمان امنیت م. شود  درمنزل ایشان جلوگیرى مى
امااینها . مند را باوسایل گوناگون ازرفت وآمد به منزل ایشان مانع گردد وعالقه

کند، زیرا هرچه فشار واختناق  ایست که دستگاه جبارمى تالشهاى مذبوحانه
راستى وقتى که . شود تر مى بیشتر باشد، عزم واراده این رادمردان بزرگ محکم

رغم این فشار وسختگیرى از کوچکترین  اهللا قمى على یۀبیند حضرت آ  ملت مى
فرصت به نفع هدف مقدس روحانیت استفاده کرده ودر روز شروع درس با 

راف و اوضاع حضور طالب حوزه مشهد وبسیارى از طبقات مختلف مردم، در اط
العظمى  اهللا  هدف روحانیت و شخصیت جهانى حضرت آیتجارى کشور و 

توانند بخوبى احساس کنند که جبهه روحانیت  ند، مىکن  خمینى سخنرانى مى
اى درخشان تاآخرین  ناپذیر بوده وباایمان واعتقاد به آینده یک جبهه شکست

  .نفس برضد ایادى استعمار مبارزه خود را ادامه خواهد داد

ناپذیر مراجع تقلید وعلماى بزرگ قم  پاینده وجاوید باد همبستگى خلل
  .ومشهد و نجف

.*.*.  
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 بدست عمال استعمار 82اطره شهید گمنام مدرسه فیضیه را که در شوال خ* 
  .داریم سیاه شربت شهادت نوشیدند، همیشه بزرگ مى

  .مرد شیعیان، خمینى قهرمان، در قلوب مسلمانان جهان جاى دارد بزرگ* 

  .کند  اهللا خمینى از همان تبعیدگاه نامعلوم، بر قلوب ملت حکومت مى آیۀ* 
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  بعثت
  

شماره چهارم وپنجم ـ سال «ه سیزدهم وچهاردهم شمار
  »دوم
  

  . هجرى قمرى1385الحرام  دوشنبه بیست ونهم محرم
  

  . هجرى شمسى10/3/1344مطابق با 
  
  
  

 خرداد، 15درود به روان پاک شهداى 
فلسطین را آزاد کنید، رسوایى ایران، 

آمیز  افتضاح نهضت بحرین، شکست
لیزم آمریکا، اعتراف به خیانت، امپریا

اى ازکمیسیون  جدید، هویداگفت ، نامه
حقوق بشر، شکنجه آقاى هاشمى، اخبار، 

شرمانه،  مسئله دومینیکن، بازهم تجاوز بى
  .آمارتکان دهنده، کلنجار
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   خرداد15درود به روان پاک شهداى 

ملت مسلمان ایران بارها اثبات کرده است که دربرابر تجاوز به حریم دین 
گونه فداکارى وجانفشانى دریغ نخواهد داشت وهنگامى  ینى از هیچوپیشوایان د

 هاى مشروع وقانونى مردم توجه که دستگاههاى ضددینى و ضدملى، به خواسته
نکنند وباتوسل به زور وفشار بخواهند مقاصد پلید خودرا تحمیل نمایند، 

  .بافداکردن جان خود، از مقدسات ملى ومذهبى خود دفاع خواهد کرد

ترین صفحات تاریخ فداکاریهاى شاگردان مکتب حسینى،  از درخشانیکى 
براى مبارزه با ظلم ودیکتاتورى ودفاع از حریم مقدس قرآن، صفحه خونین 

هاى ملت درسراسر کشور علیه عمال   یعنى روزى که توده. پانزدهم خرداداست
استعمار بسیج شدند وبراى احقاق حقوق انسانى وقانونى خود به حرکت 

احساسات ! علت این بسیج همگانى بدون هیچ تردیدى هیجانتنها . مدندآدر
وعواطف مذهبى مردم دراثر توقیف غیرقانونى بزرگ مرجع تقلید شیعیان 

اهللا خمینى را مظهر آزادى  مردم ایران آیت. العظمى خمینى بوده  اهللا  حضرت آیت
م وآزادگى وفداکارى در راه حفظ حقوق ملت وصیانت احکام مقدس اسال

دانستند وجسارت به ساحت قدس ایشان را تجاوز آشکار علیه حریت  مى
شناختند وبه همین دلیل  واستقالل روحانیت وباالخره تجاوز به حریم قرآن مى

له،  شرمانه معظم حاکمه، یعنى توقیف بىس از اطالع ازجنایت بزرگ دستگاه پ
 فورى وبدون درنگ دست به تظاهرات وسیعى درسراسر کشور زدند وآزادى  بى

ولى دستگاه حاکمه به جاى پاسخ به . له را خواستار شدند قیدوشرط معظم
المال ملت براى   هاى مشروع ملت، متوسل به سالحهائى شد که ازبیت خواسته

ترین  در نتیجه هزاران نفرازبهترین وشریف. جنگ با دشمنان ایشان تهیه شده بود
در تهران و شهرستانها، اران خانواده افراد غیور وباایمان کشور شهید شدند و هز

  ....سرپرست وداغدار گردیدند  بى

  .انداز است  درگوشهاى مردم طنین"یامرگ یاخمینى"هنوز فریاد

هنوز آژیر کامیونهاى ارتشى وغرش هواپیماهاى جت وصداى مرگبار مسلسل 
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  .است  و توپ، از گوش مردم بیرون نرفته

عام چنگیزى پانزدهم خرداد، از  لهنوز خاطره هولناک کشتار وحشیانه وقت
  .ذهنها محو نشده است

پرست وفداکار ریخته  هنوز خونهاى مقدسى که دراین روز از مردانى حق
  .شده، از جوش نیفتاده است

وهنوز اندیشه خونخواهى فرزندان اسالم، از سر مسلمانان غیور بیرون 
  ...است نرفته

 هزاران خانواده عزیزان روز پانزدهم خرداد به شام رسید، در حالى که
وسرپرستان خود را ازدست داده بودند وبه طور قطع روز مسببین این واقعه 

  .جانگداز نیز به شام خواهد گرائید

شناس ایران به پاس جانبازیهایى که فرزندان ایران و پیروان  مردم حق
به گیرند و  اند، همه ساله این روز را عزا مى راین روز کردهد) ع(بن على حسین

العظمى خمینى  اهللا سال گذشته حضرت آیت. فرستند درود مىروان پاک شهدا 
مراسم یادبود این واقعه را درمنزل شخصى خود وباشرکت هزاران نفرازمردم قم 

له خطابه آتشینى ایراد  وتهران وسایر شهرستانها برگزار نمودند وبه امر معظم
طلبیدند وپس از دلجویى براى گردیدونیز بازماندگان شهداى پانزدهم خرداد را 

ولى امسال که مردم اززیارت ایشان . هاى شهدا، مقررى تعیین فرمودند خانواده
اختناق هم به درجه نهایى رسیده است، مجالس یادبود به طور ند وفشار و محروم

خصوصى و مخفیانه برگزار خواهد شد، ولى دستگاه حاکمه بایدبداند که اگر این 
ر و ابراز احساسات بشود، هرگز مانع اززنده ماندن احساسات فشارها مانع تظاه

هاى بزرگ روانى  قلبى نخواهد شد بلکه برعکس احساسات سرکوب شده عقده
پیشگان به بار  ایجاد خواهد کرد که عواقب وخیمى براى زورگویان وستم

  .خواهدآورد
  

  !فلسطین را آزاد کنید

انصدمیلیون مسلمان جهان رغم خواست پ بورقیبه رئیس جمهورى تونس على
رغم یک میلیون ودویست هزاران زن ومرد   و یکصدمیلیون برادران عرب ما وعلى

است که دول عربى باحکومت پوشالى واشغالگر  آواره عرب اخیراً پیشنهاد کرده
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این پیشنهاد . یهود درفلسطین وارد مذاکره شوند وحتى آن را به رسمیت بشناسند
طبوعات ورادیوهاى وابسته به محافل ربى قرار گرفته وممورد پسند امپریالیسم غ

ولى ملتهاى ... اند ارتجاعى استعمارغربى این پیشنهاد را یک اقدام شجاعانه نامیده
مسلمان جهان وازجمله مردم مسلمان ایران این پیشنهاد ننگین را کامال ردکرده 

  .کنند واقدام بورقیبه رابه شدت تقبیح مى

ن یهودى درسرزمین اسالمى فلسطین، از طرف هرکس که مذاکره با اشغالگرا
حل این مشکل،  شروع شود، یک اقدام خیانتکارانه وضداسالمیست وتنها راه

جاع یک میلیون ودویست هزار عرب اخراج همه یهودیان ازخاک فلسطین وار
  .ومسلمان آواره به خانه وکاشانه خودشان است

کند درقبال بازگشت  ارجى پیشنهاد مىبورقیبه که باالهام گرفتن از اربابان خ
اعراب به فلسطین، اعراب اسرائیل را به رسمیت بشناسند، از پشت به نهضت ضد 

  .زند صهیونیستى مسلمانان خنجر مى

 نامیده وگفت که راه حل مشکل "رئالیست"بورقیبه با کمال وقاحت خود را 
بینى   واقعدرصورتى که هیچ فرد. فلسطین به رسمیت شناختن اسرائیل است

کند که حکومت یک مشت یهودى دزد وسرگردان که به پشتیبانى  نمى قبول
شود، به   امپریالیزم انگلیس، آمریکا وآلمان غربى به وجود آمده وتقویت مى

  .رسمیت شناخته شود

راه اساسى حل این مشکل آن است که ایران به همراهى همه ملل اسالمى 
هند وباجنگهاى پارتیزانى منظم و ارتش آزادى بخش فلسطین را تشکیل د

گیر، همه نیروهاى اشغالگر وهمه متجاوزین یهودى را از فلسطین سرزمین  پى
جزاین راه، هیچ راه حل دیگرى ازطرف هرکس که . عزیز اسالمى بیرون کنند

پذیرش ملت مسلمان ما وملل اسالمى دیگر نیست ودولتهاى پیشنهاد شود، مورد 
حلهاى دیگر بدهند از نظر ملتهاى مامورد  به راهکشورهاى اسالمى اگر تن 
  .پذیرش قرار نخواهد گرفت

  
  :بدون رتوش

  !رسوایى ایران

ت بدون رتوش مجله خواندنیهاکه اخیراً طبق دستور مقامات از نوشتن مقاال
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که «امیرانى به همراهى دکتراقبال  جاى آن آقاى اصغرخان  کند وبه خوددارى مى
به » ساز وغیره بود  ن رتوش دزد وانتخابات قالبىبه قول خود جناب مدیربدو

 پس از نشردوخبر درباره اتهام قاچاق 1325درسال ...کند و آمریکا مسافرت مى
اى نیز ازکیهان نقل کرده که ما دراین شماره   درپاریس مقاله"باند منصور هویدا"

نقل ! شمتن آن دوخبر وعین مقاله کیهان را ازمجله خواندنیهابه عنوان بدون رتو
دهیم که وقت بدون رتوش نوشتن حاالاست   ى تذکر مىکنیم وبه آقاى امیران مى

  .اند نظیر هویدا مصدر کارهاى مملکت ویران شده ایران شدهکه کسانى 

  :توجه فرمایید! اینک به متن دوخبر ویک مقاله

اى ازایرانیان دستگیر شدند که دونفر ازآنها  درمیان قاچاقچیان پاریس عده"ـ1
شدگان نام سرهنگ  درمیان توقیف. باشند و رسمى سفارت ایران مىعض

شود که ظاهراً درسویس به جرم قاچاق  اسفندیارى افسرارتش نیز برده مى
ها نیز برده   زاده ر ویکى از وهابنام حسنعلى منصو. است دستگیر شده

  ."شود مى

  15/22/1325، سال هفتم،48خواندنیها، شماره

ریس، ضمن ایرانیان توقیف شده درپاریس به اتهام موجب خبررادیوپا به"ـ2
نویس، سه عضوسفارت، یک سرهنگ ویک  قاچاق یک نویسنده، سه روزنامه

نفرتاکنون  موجب خبربعدى تقریباً پنجاه به. باشند تاجر بزرگ مى
اند، از جمله آقایان امیرعباس هویدا دبیراول سفارت،  دستگیرشده

زاده،  اباشمل، وهاباى مدیرب دیارى، گنجه، سرهنگ اسفن)الدوله مطیع(حجازى
دولت فرانسه به ایران داده قید شده است که دریادداشتى که . منصور، صالحى

حقوق دبیراول شما معلوم ومخارج او نیز معین است، ولى تحقیق کنید ویالى 
  .؟"مشارالیه درخارج پاریس ازچه محلى خریدارى شده است

  :است ایرین نیز مطلبى نوشتهدر این زمینه خواندنیها براى س

  22/11/1325هفتم،  ، سال49خواندنیها، شماره

  !اریسرسوایى ایران در پ

آمیزتر ازاین چیزى نیست که اعضاى سفارت مارا در   آمیزتر وخجالت ننگ"
مثل این که ادارات مامکتبى است . پاریس، به جرم قاچاق ودزدى توقیف کنند

کنند  دراین مملکت مردم سعى مى. ودزدىپرستى وارتشا  براى تقویت روح پول



٢١٦ تبعث

فراموش . وکیل، وزیر، مدیر، سفیروقونسول شوند، تا بتوانند بهتر دزدى کنند
کرد که وزیر راه بشود ویکى از دوستان مرا  کنیم که وقتى یک دست وپا مى نمى

خواهد وزیرراه   که بهوى کمک کنم، رسیدم که چرا این مى کرده بود واسطه
گفت برعکس از وزارت .  با او تناسب ندارد، وزارت راه است؟بشود، چیزى که

گفتم براى چه؟ گفت براى این که . دهد  اى ترجیح مى  راه رابرهر وزارتخانه
تواند الاقل  وزارت راه بودجه درستى دارد وباشعباتى که پیوسته به آنجاست، مى

 دنیا مثل کنم که درهیچ جاى من تصور نمى. هزارتومان استفاده کند ماهى شصت
ساب تجارتى و از آن آباد باشد که هرکس دنبال هر مقامى که برود، ح  این خراب

دنیا یک سرهنگ، یک دبیراول سفارت، درکجاى . بدتر حساب دزدى آن را بکند
کند که تذکره ویا شغل سیاسى درخارج   یک سفیر، یک قنسول دست وپا مى

وکشور خود را به وسیله بگیرد براى این که آنجاآبرو وحیثیت وشرافت خود 
گونه  قاچاق قرار دهد؟ ودرکدام خراب آباد شده، شغل یا تذکره سیاسى رابه این

  !دهند؟ اشخاص مى

اگر درکشور دیگرى این .شرمى هیچ قبح نیست  در این مملکت دزدى وبى
تاچند نسل . یفتد، تمام خانواده ایشان شرمسار خواهند شداتفاق براى اشخاصى ب

قوم وخویش وعشیره ازایشان . زنند   ایشان طعنه وسرکوفت مىبه اوالدمردم 
آیند ویک چیزى هم   ولى دراینجا فرداست که همینها مى. جویند  تبرى مى

ها   ها، خواهرزاده  فرداست که برادرها، خواهرها، برادرزاده. شوند  طلبکار مى
د روند وازمدیران جرای وپسرعمویشان به اداره این روزنامه، آن روزنامه مى

کنند که این قضیه را تکذیب کنند، به دولت فرانسه فحش بدهند که   خواهش مى
فرداست . است  المللى ومصونیت سیاسى ایشان را نکرده چرا رعایت قانون بین

آورند که به دولت فرانسه   که دستها و دستیارهاى ایشان به دولت فشارمى
  .اعتراض کند، اعالمیه منتشر سازد وبه قضیه ماست بمالد

از چندى قبل بود که داستان قاچاق بعضى ازمأمورین سیاسى ما درفرانسه 
گفتند سفارت فرانسه رسماً به وزارت خارجه نوشته  مورد گفتگو بود، مى
الوزراهاى سابق را بین  گفتند چمدان یکى از رئیس  مى. واعتراض کرده است

. ه استاند که درحدود دویست هزارتومان قاچاق داشت  پاریس وسویس گرفته
گفتند روزنامه مرد امروز نوشته است، ولى بعد به او فشارآورده شده که  مى
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است که یک کلیشه روى مطلب بگذارد وآن را سیاه  ننویسد واونیز ناچار شده
کردند، ولى کسى جلوگیرى ازآن  گفتند ومردم هم باور مى  تمام اینها را مى. کند
این تقصیر . ماعیب نیست! وشنفکرانکرد، براى این که این کارها در نزد ر نمى

ت سازند وتقصیر وزارت خارجه اس کنند ومارا رسوا مى آنها نیست که قاچاق مى
داند که چه  وزرات خارجه خوب مى. فرستد که قاچاقچى را به مأموریت مى

کسى پاکدامن وباشرافت است، ولى درین کشور فرقى بین قاچاقچى وشرافتمند 
تر، بندوبستش بیشتر، دوندگى وتملق وچاپلوسیش  اش قوى هرکس دسته. نیست

  ."خواهد دزد باشد یاپارسا رود، مى  بیشتر باشد اوبه مأموریت مى

  .کیهان ازروزنامه ـ نقل22/11/1325،سال هفتم،مورخه49خواندنیها، شماره
  

  نهضت بحرین

بحرین را روزگارى دولت ایران استان چهاردهم اعالم نمود، ولى بعداً به 
آوردن دل همپیمانان امپریالیست خود، یعنى بریتانیاى کبیر    دستخاطر به

و گویا که طبقه حاکمه به خاطر ! دیگرنامى هم ازاستان چهاردهم به میان نیامده
اند، چنان که از عواید منابع  از قسمتى از خاک عزیز میهن صرفنظر کرده! دوست

ولى برادران . اند  ار کردهملى صرفنظر نموده وآنهارا بادست ودلى بازبه آنها واگذ
رغم نیروهاى مسلح امپریالیسم  فشار همه جانبه وعلىرغم   بحرینى ما على

اند، علیه سلطه استعمار  انگلیس که مانند نگین بحرین ومردم آن را در میان گرفته
  .اند  بریتانیایى به پاخاسته

نخست کارگران نفت وسپس همه ملت به عنوان اعتراض برتسلط استعمارى 
امپریالیسم وادامه تجاوزات وحشیانه وغیرقانونى آن دست به اعتصاب زدند 

  .دهند ناپذیر خود ادامه مى  اکنون هم به مبارزه آشتى وهم

گیر ونهضت ملى وضداستعمارى طبق گزارش  ات پىدراین مبارز
پناه بحرین توسط نیروهاى اشغالگر   خارجى هزاران نفر از مردم بىخبرگزاریهاى 

  .زداشت شدند ودهها نفربه خاک وخون کشیده شدندانگلیسى با

طرف ومسلمان به این تجاوزات وحشیانه اعتراض   اغلب کشورهاى بى
ایران که ناسالمتى همپیمان امپریالیسم انگلیس است، نه ! کردند، ولى دولت علّیه

تنها کوچکترین اعتراضى ننمود، بلکه حتى اجازه نداد که الاقل در مطبوعات و 
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همپیمان . اى بشود ار این نهضت بزرگ ضداستعمارى اشارهبه اخبرادیوها 
فکر کرده که مردم ایران باشنیدن شروع مبارزه خونین برادران انگلستان البد 

ناپذیر خود علیه استعمار انگلیس وآمریکا حادتر   بحرینى خود، در نبرد آشتى
ترین   ه کمتر وپابرجاتر خواهد شد و روى این حساب حتى اجازه نداد ک  وداغ

ولى مردم مسلمان ما از گوشه و کنار، اخبار . اخبار این نبرد درایران منتشر گردد
شنوند و همگام برادران بحرینى خود علیه  این نهضت مقدس را شنیده و مى

  .وخواهد بودکنند وپیشرو بوده   مبارزه مىاستعمار 

س ملى و  مابه نوبه خود پشتیبانى کامل وهمه جانبه خود را ازنهضت مقد
ضدامپریالیستى مردم مسلمان بحرین اعالم نموده وخواستار قطع نفوذ استعمار از 

  .بحرین و آزادى این سرزمین اسالمى هستیم

  .پیروز باد نهضت مقدس ملل اسالمى علیه استعمار سرخ وسیاه
  

  افتضاح آمیزآمریکا شکست

  :از والترلیپمن

تااین حد بحرانى بوده این  علت این که اوضاع ویتنام درچند ماه گذشته "
کنگ آنقدر به  چریکهاى ویت. است که این کشور درآستانه سقوط قرار دارد

اند که دیگر آماده  پیروزى در جنگ و بیرون ریختن آمریکاییها نزدیک شده
جنگد، مانند کارمردى   کار ارتش آمریکا که با چریکها مى. مذاکرات صلح نیستند

آمرییکاییها ما! را باتور بسکتبال ازخود دور سازداست که بخواهد یک دسته پشه 
. حقیقت نامطلوب که چریکها درآستانه پیروزیند روبروشویمخواهیم بااین  نمى

گوییم که جنگ ویتنام جنوبى  مابراى آنکه از مقابل این حقیقت فرار کنیم، مى
وآن دسته از . داخلى نیست، بلکه حمله ویتنام شمالى به ویتنام جنوبى است

گویند ماازطریق  تر هستند مى فکرتر و خشن  هواداران این مکتب که بى
ولى نباید . توانیم پیروزى به دست آوریم  بمبارانهاى مداوم ویتنام شمالى مى

فراموش کنیم که ویتنام شمالى بعداز چین بزرگترین ارتش جنوب شرقى آسیا را 
 تاکنون راهى نیافته کس تواند به حرکت درآید و هیچ این ارتش زمینى مى. دارد

  .که ازآن طریق بتوان بابمباران جلوى حرکت سربازان را روى زمین گرفت

کنم که علت این که کمونیستها ازنوع قدرت نظامى   من گمان مى
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مانند این است که  ترسند ویا در مقابل این قدرت ازحرکت بازنمى مانمى
 نیز کمونیستها نه معتقدند جنگ درآسیا جنگ زمینى خواهد بود ودرروى زمین

فقط ازلحاظ نفرات برآمریکاییها برترى دارند، بلکه از حمایت مردم نیز 
اگر آمریکا بخواهد خود را به چنین جنگى در آسیا آلوده کند، به . برخوردارند

  ."است حماقت بزرگى دست زده

چنین بود نظریه بزرگترین مفسر سیاسى آمریکا درباره جنگى که رهبران 
سى آمریکا دریکى از کشورهاى جنوب شرقى آسیا به وجود نظامى وسیا

 را که "مادام نهو"مناسبت نیست که چند سطر هم ازنظریه  اند واکنون بى  آورده
ن ویتنام را به دستور آمریکا به عهده داشت وبعد مغضوب اربابا! روزگارى رهبرى
  :شما نقل کنیمقرار گرفت براى 

زنامه سکومو ایتالیا، ارگان جنبش مادام نهو دریک مصاحبه خصوصى بارو
  :نئوفاشیستهاى ایتالیا گفت

برند یک جبهه مشترک ویک   آمریکاییهایى که اینک درویتنام به سرمى"
اردوگاه آزمایشى دارند وباما ویتنامیها مانند حیوانات آزمایشگاهى رفتار 

  ."کنند مى

  :وى گفت

یشگاه را داریم، زیرا درجنگ ویتنام، مابراى آمریکاییان حکم حیوانات آزما"
  ."توانند باوسایلى که دراختیار دارند پیروز شوند  دانند که نمى آنها خوب مى

  :وى افزود

خواستند کمک   خانواده نگودین دیم ازآن جهت ازبین برده شدند که نمى"
مشاوران . دهند بپذیرند  این خارجیانى راکه به اصطالح خود رامشفق نشان مى

توانند باپول وعروسکها ونیروهاى خود  کنند که مى سیاسى جانسون تصور مى
ویتنام را تبدیل به یک پایگاه آمریکا سازند وبراى رسیدن به این هدف هرکسى را 

  "...برند ا را نپذیرد، ازبین مىکه سیاست آنه
  

  !اعتراف به خیانت

ماه تحت عنوان گناه از   اردیبهشت20روزنامه اطالعات درشماره دوشنبه 
کند که دربین وزرا وسفرا هستند کسانى که درسایه   حاً اعتراف مىکیست؟ صری
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  .اند گویى، هنوز مقامات حساسى را اشغال کرده  تملق

  :نویسد اطالعات دراین مقاله چنین مى

خورده به وسیله دالالن سیاسى وافراد مشکوکى که سالهاست   جوانان فریب"
اند، به خود   وارد کردهخود را درردیف بزرگترین خدمتگزاران شاهنشاه وکشور

مسمایى را که ازجاهاى   برویم آن سرپرستها وسفراى بى... اند اجازه خیانت داده
  ....گیرند، بیابیم وچوب تنبیه برمغزشان فرود آوریم دیگرالهام مى

در وهله اول فقط یک راه براى هدایت جوانان وجود دارد وآن تحقیق 
 به خیانت وسپس تصفیه ومحاکمه دراطراف وزرا و سفرا و سرپرستهاى مشکوک

مابه نام طبقه تحصیل کرده خواهان تشکیل این محکمه وتعقیب . استاین افراد 
  ."خیانتکاران بزرگ ظاهرالصالح هستیم

وزرا وسفرا وخیانتکاران "چنین است عین عبارات روزنامه اطالعات درباره 
اند ودرسایه  گویى به نان ونوایى رسیده  که سالهاست به خاطر تملق"بزرگ 

اند وبرما   همین ظاهرالصالح بودن وتملق وچاپلوسى مردم را غارت کرده
مسما وسرپرستها فقط   اگر مراد اطالعات ازاین سفراى بى. اند  حکومت نموده

آقاى جهانگیرخان تفضلى باشد که تادیروز رئیس انتشارات رادیوى کشور بود 
کشید ورجزخوانى  ن مىواز پشت فرستنده تهران براى روحانیون خط ونشا

نخستین گام اصالحى را باحذف اذان از ! کرد ودر روزهاى اول انقالب سفید مى
رادیو تهران و با گذاشتن چند بلندگو درشهرستان مذهبى قم براى پخش موسیقى 

  .غربى برداشت

اگر مراد ازنشر این مقاله، فقط تعقیب جهانگیرخان باشد، دردى دوا نخواهد 
هنوز مغضوب طبقه  خائنان بزرگ ظاهرالصالح دیگرى که چه بسیارند. شد

کنند وباعث عصیان  اکنون هم براى ملت ما حکومت مى اند و هم نشدهحاکمه 
  .گردند طبقه تحصیلکرده و نسل جوان مى

اگر بناست واقعاً خائنان بزرگ ظاهرالصالح به محاکمه کشیده شوند، باید 
 آنها را تحویل یک دادگاه قانونى بازى همه  بازى ورفیق بدون تعبیض وپارتى

ترین ارفاقى حکم قانون را درباره همه آنهااجراء  ملى بدهند تا بدون کوچک
مملکت آباد نه ) جهانگیرخان(در غیر این صورت و با تعقیب یک نفر مثال. کنند

  .جوانان وطن آرام خواهد گشتمى شود ونه سوز دل 
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  آلمان واسرائیل درباره همکارى بین
  

  یالیزم جدیدامپر

امپریالیزم آلمان که دوبار جنگ وحشتناک جهانى را برپا داشته ومیلیونها انسان 
المللى، پس  است، اخیراً براى کمک به عمال صهیونیسم بین را قتل عام کرده

ازآن که اسرائیل حکومت پوشالى یهود را در فلسطین به رسمیت شناخت، دهها 
ک به این سرزمین گسیل داشت تایهودیان میلیون دالر اسلحه نیز به عنوان کم

شدند،  سرگردان که تادیروز درکشتارگاههاى همین آلمان غربى سوزانده مى
عام کنند وراه رابراى بازاریابى امپریالیزم جدید  بتوانند مسلمانان عرب را قتل
  .ومیلیتاریسم آلمان هموار سازند

 از جنگ جهانى دوم امپریالیزم آلمان چه دردوران فاشیسم هیتلرى وچه پس
اى داشته است، با این فرق که اگر   المى روش غیر دوستانهدر مورد کشورهاى اس

دوران هیتلر حمالت استعمارى رسمى وعلنى بود، درعصر ما جانشینان هیتلر، در 
کنند که نمونه آن به رسمیت شناختن حکومت  از تاکتیکهاى دیگرى استفاده مى
دریغ به این گروه دزد   فلسطین اسالمى وکمک بىیهودیان سرگردان واشغالگر در

  .الطریق است و قطاع

قید وشرط قومى  سیاست میلیتاریسم آلمان هیتلرى براى وصول به منافع بى
مادى خواستند آسایش  فتار شود، مىکرد نسبت به یهودیان باسفاکى ر  ایجاب مى

. ا تأمین کنندداران یهودى آلمان وسپس اروپ آلمانها را به حساب ثروت سرمایه
براى اینکه امپریالیسم آلمان به پیروزى برسد وبرسرتاسر اروپا تسلط یابد، الزم 

همین کار . کن شوند  بود یهودیان به مثابه ستون پنجم امپریالیسم انگلیس ریشه
  .نیز شد

در سالهاى پس ازجنگ جهانگیراخیر، دولت آلمان غربى میراث برمیلیتاریزم 
مکاریهاى درگور شکست تکانى به خود داد ودر سایه هکم   آلمان هیتلرى، کم

دریغ فاتحین انگلیسى و آمریکایى، صنایع خود را به سرعت توسعه داد   بى
  .وچیزى نگذشت که قدرتش را بازیافت

تواند جز گام نهادن درطریق استعمار اقتصادى  آلمان غربى به علل طبیعى نمى
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یداکردن بازار فروش درآسیا پ. به حیات خود ادامه دهد ورشد وقدرت یابد
. است درسرلوحه سیاست این دولت وآفریقا و صدور مازاد تولید صنعتى کارى

آلمان غربى براى انجام این دوکار نیازمند مطلق امپریالیستهاى آمریکایى 
گذارى خود صنایع درهم   توانستند باسرمایه بودند که مىهمینها . ى بودوانگلیس
دستشان را بگیرند تاازگور ویرانى برخیزند وبازار فروش اى را احیا کنند،  شکسته

کشورهاى دوقاره مذکور را که بر آن تسلط سیاسى داشتند، در اختیار کاالهایش 
  .بگذارند

البته استعمارگران آمریکایى وانگلیسى درازاى این خدمت حیاتى چیزهایى از 
بى به گردونه است که آلمان غر اند وهمین باعث شده  خواسته  آلمان غربى مى

  .مدار آن به گردش درآیدامپریالیزم جهانى بسته شود ودر

داران آلمان غربى موجب شده که  بینیم که منافع ملى وطبقاتى سرمایه باز مى
دولت مزبور، باامپریالیستهاى غربى همصدا وهمگام شود ودرتمام نقطه نظرهاى 

ملش را باآنها حفظ  وحدت ع"مسئله صهیونیسم واسرائیل"سیاسى و از آن جمله 
به عبارت دیگر همان عاملى که رایش سوم را به کشتار یهودیان ومبارزه . نماید

ى بااسرائیل وکمک به  را به دوستى وهمکار"بن"با صهیونیسم واداشت مقامات 
درهردو سیاست . است  جنبش مخرب وضدانسانى صهیونیسم وادار کردهبسط 

یالیسم احیاشده وازگور برخاسته آلمان امپر. یک مقصد و یک انگیزه وجود دارد
  .یابى وتسلط براروپاست  بازهم در پى قدرت

اند تابرضد  بار درازاى همکاریهاى خود ازاوخواسته شرکاى جدید اواین
نهضتهاى آزادیبخش ملل آسیا وآفریقا ودرضدیت بامسلمین باآنها همراه شود، و 

وپایگاهش اد استعمار الزمه این سیاست، کمک نظامى به اسرائیل یعنى نوز
امپریالیزم آلمان غربى پس ازجنگ تاکنون مبلغ یکهزار . میهن اعراب استدرقلب 

وهفتصد میلیون دالر بابت غرامت وخساراتى که رژیم هیتلر به یهودیان وارد 
اخیراً دولت اسرائیل ازبابت آن غرامت اسلحه . آورده به اسرائیل کمک کرده است

  .پارتى آن تحویلدارى شده استخریدارى کرده است وچند 

نهادن نقشه امپریالیستى جدید دائر برتقویت اسرائیل و  دول غربى درعقیم
درکنفرانس وزراى . اند اشتهتشویق او به تجاوز علیه آنها، جدیت خاصى مبذول د

خارجه عرب که چندى پیش درقاهره به کار خود پایان داد، ده دولت عربى 
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  :مصمم شدند که

بر رویه خصمانه آلمان غربى نسبت به اعراب باآن قطع رابطه کنند و اوال دربرا
ثانیاً درصورت تجاوز اسرائیل به یکى از دول عربى مجاورش . چنین نیز کردند

دراین میان . ارتش مشترک عربى را ازراه گسیل سرباز وتدارک تقویت نمایند
 وظیفه آنان است ، زیرا وظیفه همه دول اسالمى بسیار حساس وقابل دقت شده

خواست اربابان امپریالیست خود، آن است که هرچه زودتر به کمک ده رغم  على
دولت اسالمى دیگر بشتابند وازارسال سیل اسلحه ومهمات جنگى ونظامى به 

درصورتى که آنان به خاطر . اسرائیل به واسطه آلمان غربى جلوگیرى نمایند
  .اند نون گامى برنداشتهجانبه باامپریالیزم غربى، تاک پیوندهاى همه

ما به نام ملت ایران ضمن تقبیح مجهز ساختن اسرائیل به سالحهاى جنگى 
ده کشور اسالمى خواهیم که همه دولتهاى اسالمى دراین مسئله از  جدید، جداً مى

  .عربى پشتیبانى کنندو 

  هویداگفت

ه پیال  اخیراً آقاى امیرعباس هویدا که به جاى دوست سابق خود منصور وهم
  :است دروزارت دارایى چنین گفت او در پاریس، نشسته

هاى آنهاباشد، اگرمردم از  خواهند که جوابگوى خواسته مردم دستگاهى مى"
دهم ومطمئن  به مردم مىدستگاهى شکایت داشته باشند، من شخصاً حق را 

  ."که حق بامردم استهستم 

  :ایشان سپس مطالب خود را چنین تکمیل فرمودند

  ."گاهى که مردم ازآن ناراضى باشند ازبین برده خواهد شد هر دست"

فریبى  بار نیست که سران حکومت غیرقانونى ایران به عوام این براى نخستین
پردازند، سالهاى متمادیست که کار وزیران ونخست وزیران دروغگویى  مى

اند که به اصطالح خادم ملت هستند ولى  همه آنها مدعى بوده. وعوام فریبیست
اگر . آید، همین ملت بدبخت ومحروم ایران است آنچه به حساب نیامده و نمى

دانند که مردم ازچه   آقاى هویدا در گفتار خود صادق هستند مگرنمى
برند؟ اگر قرار  دستگاههایى ناراضى هستند؟ پس چرا این دستگاهها را ازبین نمى

 نخست باید باشد دستگاهى ازبین برده شود که مردم راضى وخوشحال شوند،
هاى  نظام غلط اجتماعى موجود ازبین برده شود وشالوده جدیدى برروى خرابه
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  .حکومت هزارفامیل خانها وفئودالها طبق خواست قانون اساسى برپا شود

عوامفریبى دیگردربین مردم مسلمان ایران هوادارى ندارد وهرگز ! آقاى هویدا
  .تتوان مردم را باحرف وسخنرانى راضى نگهداش نمى

طور  مردمى که شب وروز دررنج وعذابند، ورهبر مذهبى آنان به
گردد، مجالس عزادارى وسوگوارى آنان بازور وسرنیزه  اى تبعید مى ناجوانمردانه
شود، مردمى   شود، حتى به وعاظ وسخنرانان آنها هم اجازه داده نمى  برچیده مى

اند،   اى ندیده یجهکه ازاصالحات اجتماعى جز بدبختى وفشار واختناق بیشتر نت
کنند با حرف وشعار  کسانى که فکر مى... توان فریب داد نمىم را دیگر این مرد

توان مملکتى را  گناهان، مى وتظاهرات قالبى و طومار و اختناق و اعدام بى
اند  ترین روشهاى اجتماعى پناه برده کنند وبه احمقانه نجات داد کامال اشتباه مى
  .ز این روش نخواهند بردکه کوچکترین سودى را ا

  
  اى ازکمیسیون حقوق بشر نامه

اى از طرف کمیسیون حقوق بشر به دبیرکل سازمان ملل پیرامون تبعید  نامه
العظمى آقاى خمینى ارسال شده که متن آن ذیال   اهللا  آیت غیرقانونى حضرت

  :گردد درج مى

زمان تواند از طرف سا ماتوجه شمارا به اعمالى که مى! دبیرکل عزیز"
متحد علیه روشهاى اخیر دولت ایران درمورد پایمال کردن حقوق انسانى  ملل

  .کنیم اعمال شده تفسیر گردد جلب مى

تایمزـ هاى نیویورک  گزارش این حقایق درشماره پنجم نوامبر روزنامه
و لوموند پاریس درج شده به همراه باگزارشهایى است که ازسایر منابع تایمزلندن 

رسد که دولت ایران به بهانه حفظ امنیت وتحت   ست به نظر مىبه مارسیده ا
راهنمایى نیروهاى انتظامى به خصوص سازمان امنیت، رهبران مذهبى ایران را به 
جرم مخالفت با روشهاى دولت ایران که مغایر با حقوق مصرح درقانون اساسى 

 رهبران اصلى بدون محاکمه درزندان به. ایران است، اخراج کرده است
  .باشند  نظر مى هایشان تحت  خانهبرند وبیشتر یاتمام رهبران دیگر نیز در سرمى

اهللا خمینى رهبر   ولى ناهنجارترین این تبلیغات عبارت است ازتبعید آیت
مذهب شیعه اسالمى که نودوپنج درصد مردم ایران به آن معتقدند به ترکیه 
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 نیروهاى انتظامى به اهللا خمینى توسط آیت   نوامبر حضرت4درتاریخ . باشد مى
این عمل نقض آشکار ماده .باشد نظر مى   تحت"ازمیر"ترکیه تبعید شد واکنون در

توان تبعید  گوید هیچ ایرانى رانمى  چهارده قانون اساسى ایران است که مى
رک محل و یا اقامت در محلى نمود، مگر درمواردى که قانون یامجبور به ت

جام تشریفات قضایى واستناد به قانون این عمل بدون ان. است کردهتصویب 
 به اتهام ایجاد شورش و 1962اهللا خمینى درسال   حضرت آیت. انجام گرفت

سر  آشوب در اثر مخالفت با پایمال شدن حقوق مردم ایران درقم تحت نظر به
ممکن است . بردند و در آن موقع حکومت نظامى برقرار بود وبعداًلغو شد مى

توانسته  برى که تا این اندازه محدود و مقید بوده، مىتصور کرد که چگونه ره
مجرم براى تحریک فعالیتهاى بعدى باشد؟ باتوجه به همکارى دولت ترکیه در 
قبول و مقید کردن یک رهبر مذهبى که بدون محاکمه واتهام وبدون هیچ رابطه 

. ندک  بامنافع دولت ترکیه گرفتار شده است، مسئله بیش از اندازه مهم جلوه مى
ماتقاضا داریم تحقیقات الزم از هر ملت به عمل آمده وتصمیمات مقتضى مطابق 

  ."بامقررات سازمان ملل توسط دبیرخانه سازمان انجام گیرد

  1965آوریل 

  باتقدیم احترام

  پایاتک، رئیس افتخارى روجر بالدوین رئیس کمیسیون حقوق بشر ژن
  

  شکنجه آقاى هاشمى

ارسیده است دانسمند گرانمایه جناب آقاى حاج طبق اخبارى که اخیراً به م
فضالى به نام وبرجسته حوزه علمیه اکبر هاشمى رفسنجانى را که از   شیخ على

این اخبار حاکى است که ! اند  باشند مورد زجر وشکنجه شدید قرار داده  مىقم 
هاى مکرر به قدرى شدید وناجوانمردانه بوده است که پاى آقاى هاشمى  شکنجه
  .است  شده واحتیاج به معالجه وعکسبردارى پیداکردهمعیوب 

برند وگویا هنوز  آقاى هاشمى اکنون درزندان انفرادى قزل قلعه به سرمى
مااین اعمال وحشیانه وقرون وسطایى دستگاه جبار را که . باشند تحت معالجه مى

کنیم واز مراجع  کند، شدیداً تقبیح مى زادى مىشرمانه ادعاى تمدن و آ  بى
خواهیم که ضمن اعتراض به این اعمال وقیحانه که نسبت به ساحت  مىیقدر عال
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اند، ازحال آقاى هاشمى جویا شوند   یک روحانى دانشمند وجوان روا داشته
  .وبستگان و عالقمندان ایشان را ازنگرانى نجات بخشند

  
  اخبار

گذرد، چندى  ـ تلگرافى که ترجمه آن ذیال ازنظر خوانندگان محترم مى1* 
 نفرى که 13اهللا العظمى آقاى حکیم مدظله مربوط به  ازطرف حضرت آیتبل ق

شوند، مخابره گردیده  به اتهام قتل منصور اکنون دردادگاه تجدیدنظر محاکمه مى
  :است

  :اهللا آشتیانى ـ تهران   حضرت آیت"

الدین   خبر صدور ادعانامه دادستانى مبنى برحکم اعدام آقاى شیخ محى
انتظار . همین، از علما وکسبه به مارسید وشدیداً مارا متأثر کردانوارى و بقیه مت

راحتى واخطار شدید مارا داریم که هرچه زودتر به مسئولین امر مراجعه کرده ونا
ابالغ نموده واز طرف ما آنان را از عاقبت وخیم وسرانجام ناگوار این به ایشان 

  ."کار، برحذر دارید

  الحکیم  محسن الطباطبائى

 فوق که صریحاً ازمتهمین قتل منصور پشتیبانى کرده، نمودار آنست تلگراف
  .که روحانیت یعه همیشه پشتیبان مردم متدین ومبارز کشوراست

الحرام   ذیحجۀ21اهللا العظمى آقاى شریعتمدارى در روز  ـ حضرت آیۀ2*
 تحصیلى وآغاز مسافرت مبلغین اسالمى نطق  هـق به مناسبت پایان سال1384

  :گذرد  فرمودند که فرازهایى ازآن ذیال ازنظر خوانندگان محترم مىاد مهمى ایر

اززمانى که . العظمى خمینى است اهللا مطلب دیگر راجع به حضرت آیت... "
شان  همه. اند نه تنها من، بلکه همه آقایان دیگر مشغولند  ایشان گرفتار شده

ت ماناراحتیم، به هر صور... شان ناراحتند شان متأسفند، همه  متأثرند، همه
خواهیم مثل سابق ایشان تشریف   متأسفیم، حوزه بدون ایشان صفایى ندارد، مامى

داشته باشند ومباحثه کنند وآقایان اهل علم از مباحثه ایشان استفاده کنند وازوجود 
  ....مند گردند ودلگرم شوند وحوزه مستقر گردد  ایشان بهره

وهستند که آمدند وضع مسلمین را البته دراسالم ودرشیعه متفکرینى بوده ...
اند وچگونه دول استعمارگر اغلب   دیدند که چگونه اسیر دست استعمارشده
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اند، که اگر  تصرف ودر آنهانفوذ کرده! ممالک آنها را مستقیم یاغیرمستقیم
اند، ولى افکارشان را درآنجا سوق داده ودرجامعه  خودشان حلول نکرده

حتى .  اینها ازهر جهت مبتال به انحطاط گردیدنداند که کردهمانان کارهایى مسل
نامیدند، بعد گویا دیدند ! مانده ممالک عقب! ممالک آنها را به اسم ممالک منحط

  !....که این بداست، گفتند، ملل درحال رشد

این بود که متفکرین ماوقتى اینها را دیدند به مبارزه برخاستند وکتابها ...
 جوابها داده وروش کردند که این انحطاط ازاسالم هاى آنها نوشتند وبه مغالطه

تعمرینند، زیرا وتازه عامل این هم خود استعمار وآن مس. ازمسلمانها نیست. نیست
نگذاشته است که اینها به مرض وگرفتاریهاى خودشان توجه کنند استعمار 

است واینها رابه خمود وجمود  واستعمار است که افکار اینها را منحرف کرده
این متفکرین براى اصالح اوضاع، پیشنهادهایى کردند که . است ویق نمودهتش

. امایکى ازآن پیشنهادها همین مسئله اتحاد است. فعال مجال گفتن همه آنها نیست
  ."اتحاد ممالک اسالمى، اتحاد مسلمانان واتحاد ملل اسالمى است

قاى هیراد جناب آقاى گلپایگانى آالعظمى  اهللا  آیت ـ قبل ازمحرم حضرت3*
احضار فرموده وسفارشات الزم را نسبت به امورجارى مخصوصاً راجع به را 

 نفر، 13اهللا العظمى آقاى خمینى وآزادى زندانیان به ویژه  مراجعت حضرت آیت
. دهد برحذر داشتند نمودند و دستگاه را از عواقب خطرناک اعمالى که انجام مى

له   یعتمدارى هم تماس گرفت و معظماهللا العظمى آقاى شر هیراد با حضرت آیۀ
  .نیز پیامهایى مبنى بر اوضاع جارى براى دولت فرستادند

در تهران به علت عدم شرکت دولت تونس ـ سفراى کشورهاى عربى در4*
تصمیم مشترک شوراى وزیران خارجه عرب دایر برقطع رابطه سیاسى باآلمان 

بود به افتخار حبیب بورقیبه باخترى انصراف خود را ازبرگزارى ضیافتى که قرار 
! بدهند اعالم داشتند ورادیو ایران درسرویس خبرى خود علت آن را بیمارى

  .است حبیب بورقیبه ذکر کرده

 نفر از روحانیون ووعاظ دانشمند که مدتها درزندان 14ـ درروز تاسوعا 5*
ن به نفر ازآنا کمه سیزدهبردند وبنابود محاکمه شوند، آزاد شده ومحا  سر مى به

اصغر مروارید، شیخ  حاج شیخ غالمحسین جعفرى، حاج شیخ على: آقایاناسامى 
اهللا محالتى، محمدجواد حجتى کرمانى، شیخ جعفرشجونى، مرتضى  فضل
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کرمانى، کافى خراسانى، ربانى گیالنى، حاج واعظى، مقدسیان، قاسم  فهیم
ده ومحاکمه االول موکول گردی شجاعى، موحد اصفهانى وکنى به روز دهم ربیع

بدیهى است که این قبیل . اکنون آغاز شده است جناب آقاى سید کاظم قرشى هم
  .یت نخواهد داشتدادگاهها فرمایشى بوده وبه هیچ وجه رسم

العظمى جناب آقاى خوئى به آقاى  اهللا ـ تلگرافى از طرف حضرت آیت6*
یشان هویدا مخابره شده ودرآن شدیداًبه اعمال خالف شرع وقانون دولت ا

  .اعتراض گردیده است

ـ نامه سرگشاده علماى اعالم کرمان به آقاى هویدا مبنى بر اظهار ناراحتى 7*
از گرفتارى اصناف مختلف به خصوص متدینین ازکسبه وتجار محترمى که به 

  .شوند، چاپ و منتشر گردیده است اتهامات ناروا دستگیر و محاکمه مى

اى برسراسر مملکت  سابقه جیب وبىـ درایام عاشورا سانسور وخفقان ع8*
العظمى آقاى خمینى را   اهللا حکمفرمابود ووعاظ حق نداشتند نام حضرت آیت

 70قریب .  خرداد وفاجعه مدرسه فیضیه صحبت کنند15برزبان آورده وازجریان 
. نفر از وعاظ را ازایراد سخنرانى ممنوع کردند واین ممنوعیت هنوز ادامه دارد

ویندگان را درتهران وکرمانشاه وآبادان وتبریز ورضائیه ومرند اى از گ ونیز عده
  .برند  دستگیر کردند که تاکنون درزندان به سرمى

اى غیراز دسته ابوحسین دالل  ـ ایام عاشورا درتهران هیچ هیئت ودسته9*
معروف دستگاه بیرون نیامد وبه عنوان اعتراض به خفقان از عزادارى خوددارى 

  .کردند

العظمى جناب  اهللا  م عاشورا مجالسى که درمنزل حضرت آیتـ درایا10*
گردید، به دستور   اهللا العظمى آقاى قمى تشکیل مى  آقاى میالنى و حضرت آیۀ

  .سازمان امنیت درسایه زور وسرنیزه تعطیل گردید

 آقاى دکتر مصطفى ـ دادگاه نظامى وفرمایشى به اصطالح تجدیدنظر11*
نگار دانشجوى   سال وآقاى محمد بسته5رابه مفیدى دانشجوى دانشکده پزشکى 

.  سال وآقاى رادنیا را به دوسال حبس مجرد محکوم کرد4دانشکده حقوق رابه 
 "نهضت آزادى ایران"آقایان نامبرده که دربازپرسیها عضویت وفعالیت خود را در

االمرى بدوى را فاقد صالحیت  اعتراف و اعالم کرده بودند، دادگاه حسب
پرونده خود دانسته وبه همین جهت اعالم سکوت کرده ویک کلمه رسیدگى به 
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ولى ! ه سه سال زندان محکوم کرددادگاه بدوى هریک را ب. دفاع ننمودند
نگار،  تجدیدنظر، دراثر بیانات ودالیل قوى وشدید آقاى مفیدى و بستهدردادگاه 

  .برمدت محکومیتشان افزوده شد

دنظر آقایان حاج ابوالقاسم وکیلى االمرى تجدی  ـ دادگاه نظامى وحسب12*
نامبردگان باآن که مدتى است . سال زندان محکوم کرد5قمى وطاهرى رابه 
  .است اند، هنوز نفیاً یااثباتاً به آنها جوابى داده نشده تقاضاى فرجام کرده

برند،  سر مى زندان قصر بهاى ازافراد نهضت آزادى را که اکنون در ـ عده13*
اند، ولى آنان چون از حقوق اولیه یک متهم که آزادى   نظربردهدادگاه تجدید به 

اند که ازلیست دادگاه  درانتخابات وکیل باشد محروم بوده وآنهارا مجبور کرده
دکترعالى، : این افراد عبارتند ازآقایان. اند  وکیل تعیین کنند، سکوت اختیار کرده

  .مفیدى، شاملو، مرتضى نیلوفروشان، مهدى ومحمدرضا خمصى

ـ آقایان سرهنگ رحیمى ومسعودى وغفارى وکالى مدافع رهبران 14*
گناه وآزادیخواه خود مدتها   ع از موکلین بىنهضت آزادى را که به جرم دفا

 دردادگاه شماره یک 3/3/43زندان دژبان بودند، درروز دوشنبه درسیاهچالهاى 
کتى که این است نمونه آزادى درممل. اند دادرسى ارتش به محاکمه کشیده

  !کنند که عدالت درسرتاسر آن حکمفرماست سردمداران آن ادعا مى
  
  

  )چاپ آمریکا(از مجله نیوزویک 
  

  مسئله دومینیکن

وتعداد سربازانى که به آن کشور اعزام "دومینیکن "دخالت نظامى آمریکادر
شدند وروابط سربازان آمریکایى باشورشیان ونیروهاى دولتى، تأثیرنامطلوب 

به خصوص که میلیونها . اند  کا را دردومینیکن شدت بخشیدهحضور آمری
تماشاچى در روى پرده  تلویزیون خود بارها شاهد تیراندازى سربازان آمریکا به 

  .اند شورشیان وهمکارى آنها باسربازان دولتى بوده

 هزار 30ن سرازیر کرد. اشتباهات آمریکا درمسئله دومینیکن بسیار زیاد بود
 تمام جهان را تکان داد وسبب برانگیخته شدن خشم "انتودمینگوس"سرباز به شهر

حمایت آمریکا . مردم دردومینیکن وبسیارى دیگر درآمریکاى التین گردید
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ازژنرال وسین فریاد مردم را درسرتاسر نیمکره غربى برانگیخت که آمریکا همواره 
نماینده . کند در مقابل رهبران جوان ومترقى از ژنرالهاى مرتجع حمایت مى

مخصوص جانسون از ژنرال ایمبرت پشتیبانى کرد، در صورتى که نه فقط کسى 
  .فرت دارندایمبرت را دوست ندارد، بلکه همه از او ن

کنند که پایان جنگ ویتنام ودومینیکن   اى ازمقامات واشنگتن خیال مى پاره
. ستپایان جنگهاى آسیا وآمریکاى التین است واین نخستین اشتباه واشنگتن ا

اشتباه . گاه به معناى پایان یافتن همه جنگها نیست زیرا پیروزى درجنگ هیچ
مهمتر آنست که ما هرحادثه وانقالب را به رهبرى چین کمونیست وپشتیبانى 

ها برپا دانیم، اما مسئله اینست که بسیارى از انقالبها توسط کمونیست  شوروى مى
 عادى وغیرکمونیستى رابه راه بلکه اشتباهات سیاسى غرب انقالبهاىنمیشود، 

آمریکا براى نجات خود وجهان باید ازتخیالت واهى دست . کشد  کمونیزم مى
توان به راه  بافى نمى باگفتن تئورى وافسانه. بردارد وبه واقعیات جهان توجه کند 

  .حل مشکالت دست یافت
  

  !شرمانه بازهم تجاوز بى

 خردادماه 8غربى روزشنبه نشانده استعمار  حکومتى قالبى ودستاسرائیل 
براى هزاروچندومین بار به یکى از کشورهاى عربى حمله کرد وچندین نفر را 

چتر بازان کثیف یهودى دراین حمله وحشیانه شهرهاى . کشته وزخمى ساخت
 را دراردن مورد هجوم قرار داده ویک انبار نفت را "کلیله وشونه وخبین"مرزى 

ز ضدانسانى گلدامایر وزیر خارجه اسرائیل پس از این تجاو. منفجر ساختند
  :رسماًگفت

 مابراى آن اقدام به این کارکردیم که به اعراب بفهمانیم اگر جنگ "
  "....مابراى آن حاضریماهند خو مى

در قبال این تجاوزات وحشیانه، کشورهاى عربى متأسفانه فقط به سازمان ملل 
ر وجواب گلوله راباگلوله باید درصورتى که جواب زور را بازو. اند شکایت کرده

شود وروى این   اگر متجاوز را سرکوب نکنند او درتجاوز خود تشویق مى. داد
اصل است که ماجداً معتقدیم تنها راه پایان دادن به این تجاوزات ضد بشرى 

  .پایان دادن هرچه زودتر به عمر حکومتى به نام حکومت یهود درفلسطین است
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مى باید دست به دست هم دهند واسرائیل را از همه کشورهاى عربى واسال
طلبانه   روى زمین بردارند وفلسطین را آزاد سازند تاازخطر تجاوزکارانه وتوسعه

  .غیراز این راه، راه دیگرى وجود ندارد. استعمار وصهیونیسم درامان باشند
  

  آمارتکان دهنده

 آمارى را منتشر  پایتخت ویتنام شمالى، اخیراً"هانوى"روزنامه نهان دان چاپ 
ساخته که بسیار تکان دهنده است وحقیقت جنگ ویتنام جنوبى را به خوبى نشان 

  :نویسد  این روزنامه مى. دهد مى

 هزار نفر ازنیروهاى 550 چریکهاى ویتنام جنوبى 1965ـ1961بین سالهاى "
 کامیون 330چریکها در این مدت . اند  دشمن را کشتند وزخمى واسیر ساخته

 هزار قبضه اسلحه ازآنها به غنیمت 60ر نظامى دشمن را منهدم کرده و قطا170و
اند، در همین مدت  را از بین برده دهکده استراتژیک 7000اند و   گرفته

  ."...اند  میلیون جمعیت دارد آزاد ساخته10جنوبى را که چهارپنجم ویتنام 

یگرى چنین است نتیجه ادامه یک جنگ احمقانه وچنین است نمونه د: بعثت
دارى جنایت بار غربى  از اشتباهات جبران ناپذیر سردمداران بلوک سرمایه

ومسلماً تاروزى که همه ویتنام جنوبى را تحویل کمونیستها ... ورجال کاخ سفید
به مقاله ما . گناه ویتنام جنوبى برنخواهند داشت  ندهند دست از سرمردم بى

  .جعه فرمائیدمرا) 5(آمیز آمریکا صفحه  فتضاحدرمورد شکست ا
  

  کلنجار

ـ روزنامه نیویورک هرالدتریبون اعالمیه روحانیون آمریکا را علیه ادامه 1*
جنگ در ویتنام جنوبى چاپ کرده که درآن ازجانسون رئیس جمهورى آمریکا 

این اعالمیه را بیش از . خواسته شده که به جنگهاى وحشیانه ویتنام خاتمه دهد
  .اند امضاء کردهمریکا هزاروپانصد نفر از روحانیون آ

اى کاش دولت ایران امکاناتى داشت وهمه روحانیونى را که این : بعثت
زیرا مگر نه این است که ! کرد اند، یکجا توقیف مى  اعالمیه را امضاء کرده
رغم دستورات مذهبى وکشورى خود در سیاست دخالت  روحانیون آمریکا على

روحانیون در مسائل سیاسى، از نظر این است که اظهارنظر   اند؟ ومگر نه کرده
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  !مقامات ایرانى جرم غیرقابل بخشش است؟

مى اما ها نوشتند که بزرگترین رقم حقوقى را مهندس شریف  ـ روزنامه2*
دارد، زیرااو در چندین دستگاه وسازمان   مجلس غیرقانونى سنا دریافت مىرئیس 

گیرد،  مىدیگر دولتى ومؤسسات خصوصى نیز پستهایى دارد وحقوقهایى 
  .امامى نزدیک به یک میلیون ریال است مجموع حقوق ماهانه شریف

فرمائید که کارها به خوبى وبه نحو  و بدین ترتیب مالحظه مى: بعثت
آخر مگرنه این است ! اى تقسیم شده و جوانان حق گله و اعتراض ندارند  عادالنه

 زیادى ازمقامات دهکه اگر یکى از رجال به نان ونوایى برسد بهترازآن است که ع
یک ده آباد به از ":اند کنند واحیاناً موى دماغ هم بشوند؟ که گفتهدولتى استفاده 
  ."!صد شهرخراب

   :57ـ ازمجله تهران اکونومیست شماره 3*

چطور ممکن است درکشورى که امکانات کشاورزى آن فراوان، امکانات ..."
وبیدارى مردم آن مورد تأیید صنعتى آن الیتناهى، منابع انسانى آن کافى وهوش 

همه است، باز هم فقیر داشته باشیم؟، بیکار داشته باشیم هم واردکننده کاالهاى 
تجارت خارجى ماکنترل ندارد، ...  مواد غذایى؟مصرفى باشیم وهم واردکننده

کند، سیستم اعتبارى ما غلط است،  بازرگانى خارجى ما منافع ایران راحفظ نمى
زاست،  هاى دولتى تورم اقص است، بودجه مانارساست، هزینهسیستم بانکى ما ن

هاى غیرتولیدى و غیرعمرانى دولت زیاداست، دستگاه ادارى کشور  هزینه
چیز به   بزرگترین دشمن عملى هرگونه پیشرفت اقتصادیست، دیگران از هیچ همه

  ."...سازیم آورند و ما از همه چیز، هیچ مى وجود مى

 که اخیراً به قول "انقالب سفید"ید که نتیجه فرمای  مالحظه مى: بعثت
است ازچه قراراست؟ این یک اعتراف از  تغییر ماهیت داده وسرخ شدهخواندنیها 

  .سرمقاله تنها مجله اقتصادى کشوراست

  :ـ اطالعات درچند روزقبل نوشت4*

اصغرخان امیرانى که به همراهى آقاى دکتر اقبال به آمریکا   آقاى على"
  ." به تهران بازگشتسفرکرده بود

خود ! البد اطالع دارید که آقاى امیرانى تادیروز درمقاالت بدون رتوش: بعثت
نوشت ودولت وحزب او را رسوا    مطالب را درباره دکتر اقبال مىگونه  همه
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باید براى ادامه زندگى بادکتر ! توان کرد، روزگارست ولى چه مى... ساخت مى
توان صاحب کاخ وماشین مجهز به  رنه از کجا مىاقبالها همراه وهم پیاله شد، وگ

  ....سیم وتشکیالت دیگر شد؟  بى
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