
  پيام اميد به روشنفكر مسئول
  

  عبدالعلي بازرگان
  شما برتريد، .  و محزون نگرديدست نشويدُس"

  " داشته باشيد)به هدفتان(اگر ايمان 
  )١٣٩آل عمران (

  
رانی و نوشته  سرکوب و سلطه ساواک خطاب به مبارزانِ  نوميد از آينده برای سخنهای سخِت پيام فوق عنوانی است که زنده ياد دکتر شريعتی درسال

  .اری نيافت، به يادش چنين عنوانی را عاريه می گيرمزاش، که به دليل التهابات اخيرامکان برگ خود انتخاب کرده بود و اينک در سالگرد سفر ابدی
  

د، نگاه مبارزان هم نسل خود باش ، که ناظر به نبرد دو ابرقدرت زمانه، ايران و روم، می"روم"شريعتی با برداشتی نوگرايانه از آيات ابتدائی سوره 
مردم فقط ظاهری : "آن آيات نشان داد کهدررا ازظواهرزمانه و غلبه اهل زور و زر و تزوير، به باطن تحوالت اجتماعی برد و اين عبرت را 

  ."اند بينند و از روی ديگر آن غافل اززندگی دنيا را می
  

شان "فتح المبين"قلع و قمع کردند ورا دهد که نه بيگانه، که ملت خويش  را نشان میمدارانی غلبه قدرت نگريم، ظواهرامر،  اززاويه زمان خود که می
جزآنکه از حق قانونی خويش درراه پيمائی مسالمت ... به چه جرمی؟!! ديدند شان می"خس و خاشاک" را در به خاک و خون کشيدن ملتی يافتند که

  آميزاعتراضی استفاده کرده بودند؟
  

شان برای آزادی و حاکميت ملت به هدر رفته ون و خشورپندارند خ  میدر بند اسارت بعضًاپراکنده و بينيم که  گرسرکوب شدگانی را میو در سوی دي
   .را تحمل کنندو تقلب  تحقيرتلخی   ديگر بايدو چهارسال

  
 آينده ،پندارند با سرکوب مخالفان میظالمان ). لناستلک االيام نداولها بين ا(ها آغاز می گردد  و آزمون ملتاين چنين است که روزگار تکرار 

دهد که  اما واقعيت تاريخ نشان می. گرددسرمدی اقتدارشان تضمين شده است و مظلومان می ترسند با غلبه ستمگران سکوت مرگ برسرزمينشان 
  .در بلند مدت، هيچ ديکتاتوری باقی نمانده است ها پيروز شده و همواره ملت

  
  ":تما گاندیمها"به گفته 

 ديگر ، تابع حکومت مردمِ هرگاه .ندقادر به ادامه حيات نيست... ند،نها جز به رضايت مردمی که برآنها فرمان ميرا ترين حکومتحتی ظالم  "
  ." سته استاحاکم جابر از ميان برخهمان دم د، ناز قدرت ظالم نترس

  
زور و " عادت به شيوه  از نظر تاريخیماگردد؟  شود و باطل زائل می م پيروزمی چرا چنين است و چه نظامی درجهان حاکم است که حق سرانجا

 تبديل کنيم، "اتحاد"را به  "جدائی"، و "آگاهی"  را به"احساس"، "شکيب" را به "شتاب"اما اگر  کرده ايم، !"زود و زياد"و انتظار ! "ضربت
نهادينه شدن و مگر پيروزی چيست جز فتح سنگر به سنگر جبهه آزادی و.  نرود که به سادگی از دست باشيمیر دوام ُپتوانيم شاهد پيروزی می

  های الزم در ميدان زندگی؟ صيت فردی و اجتماعی وکسب شايستگیارزشهای انسانی با تمرين و تغيير تدريجی شخ
  

  :خود قرار دهيمکار ه  را سرلوحها  ملتبخش در جهان بيندازيم و سرنوشت رهبران و سيرمبارزه های آزادی نگاهی به نهضت
  
 که جان خويش در راه تساوی هائی برآمده است"لوترکينگمارتين  " امثالبر قله قدرت زمانه ايستاده، بر دوش" ی مردمأر"که با " اوباماباراک "

  .کردند ها فدا انسان
  
اندگار شد، عمری را در رنج و محروميت و زندان که نام افتخارآميزش در مبارزات مسالمت آميز با رژيم نژادپرست آفريقای جنوبی م" ماندال"

  . آزادی را برای ملتش به ارمغان آورد ی وأ راما سرانجام حّق .گذراند
  
ای  ای در برابرارتش بيگانه جزنيروی اليزال ملت و اسلحه که امپراطوری انگليس را به زانو درآورد و ملت خود را به آزادی رساند، حربه" گاندی"

  .نداشت" نافرمانی مدنی"و " نفیمقاومت م"جز 
  
خواست تجربه انقالب کوبا را در ساير کشورهای آمريکای التين پياده  می! بود ديوارهااش چهل سال زينت بخش پيراهن وپوستر که چهره" چه گوارا"

  باطن پيروز گشت و هزاران امثال خوداو در ظاهر شکست خورد و نهضتش نابود گرديد، اما در. های بوليوی کشته شد اما مظلومانه در جنگل کند،
  . در سراسر جهان پديد آوردرا



های شمال برافراشته بود، سرانجام در   در جنگلپرچمى که از سرو آزادی "ميرزا کوچک خان جنگلی". چرا راه دور برويم؛ در همين ايران خودمان
اش بهمراه يکی دو تن از يارانش، درحالی که فقط يک ريال  ازه يخ زدهسرمای سياه زمستانی در جنگ و گريز با سربازان رضا شاه کشته شد و جن

  .اش رفتند سربلندی در سايه ای بعده ت و شهامتی را قلمه زد که نسلأنهال جر در جيبش بود،
  
 دربار ملی شدن را نچشيده بود که با کودتایِ طعماش دست چپاول بريتانيای کبير را از صنعت نفت کوتاه کرده بود، هنوز  که با نهضت ملی"مصدق"

، اما از دنيا رفتمصدق . با تنهائی و سکوت سر کرد" احمدآباد"های غربی به زندان و محکوميت گرفتار آمد و باقيمانده عمررا در تبعيدگاه  و دولت
  .سال بعد درهم پيچيد ٢۵ ساله را ٢۵٠٠هايش تحولی آفريد که طوماراستبداد  نامش و نهضتش زنده ماند و تالش

  
اش به عنوان معلم انقالب  خواهان از حرکت ايستاد اما يک سال بعد چهره آزادیو اعدام دکتر شريعتی در غربت غرب قلبش از غمِ  غلبه قابيليان 

  .اشت و همچنان دارداش حضور د گرچه در بهارآزادی جای او خالی  بود، اما حيات طيبه. های ميليونی نقش بست پيمائی برپالکاردهای راه
  

به دليل شهادت همه ياران، اسارت همه  (بزرگترين شکست تاريخ، ظاهردراست که ) ع( همان قيام حسينی،در فرهنگ دينی ما مهم ترين مصداق
 واليتد مردم و مخالفت با  جرم آنان نيزمطالبه حاکميت و انتخاب آزا؛ اتفاقًاترين پيروزی بوده است  درخشان، و در باطن...)خاندان، جفای کوفيان و 

، نه تنها نظام سياسی حاکم بر شمشير پيروز شد متعالی شهيد شدند اما خونشان یمردانی که به تمامه در راه آرمان. موروثی يزيد بوده استمطلقه 
  . ز استفروپاشيد و جنايتکاران به سزای اعمالشان رسيدند، بلکه برای آزادگی پرچمی برافراشتند که همچنان در اهتزا

  
 خوش  وامیخهای فراوانی دارد،  فت و خيز و فراز و نشيب و بم، ُاها در راه آزادی و حاکميت مردم و استقرار امنيت و عدالت، زير مبارزات ملت

 دارند جاخالی منافع عظيمکنند و های خوارج گونه خود پافشاری می با تعصب بر ديدگاهخيالی است اگر گمان کنيم با چند خيزش مردمی، کسانی که 
  . کنند

  
استثنائی در جهان نيست که چون قارچ از سرزمين ما سرزده و با يکی دو هفته ريشه در تاريخ مبارزات ملت برای حاکميت ملی دارد، نهضت سبز

مردم را به نيروی ِ وراِنو بر ساق خود استوارگردد، اين نهالی است که اگر درست آبياری شود، باغبان را به شگفتی ونابا تظاهرات خيابانی سطبر
  .آورد میشوردلی 

  
  :نگاه کنيد به سنگرهای فتح شده. ؛ کدام ملت چنين دستاوردی در کوتاه مدت داشته استنبايد گرفتکم  دسِت هم  راکارنامه همين دو هفته

  
، های مسالمت آميزو قانونی، غيرت ورزی در دفاع ازحق انتخاب مردم  پيروزی اخالقی در اتخاذ شيوه-١

  .ها طرات و خسارتشجاعت و شهامت حضوردر صحنه به رغم همه خ
که کسانی  به مردم و سلب مشروعيت از "!! خدمترايحه خوش"  آشکار ساختن چهره واقعی مدعيان-٢

  .حاضرند برای دوام خويش ملتی را به خاک و خون بکشند
ی و همزبانی مردم در داخل و خارج ، همدل"ما"ها به " من" احياء احساس تعلق به يک ملت بزرگ، تبديل -٣

 .ها سال به رغم همه تفاوتپس از سی 
 . ارتباط جمعی با وجود اخراج خبرنگاران و قطع سيستم هایی مظلومها"ندا" جهانگيرکردن ندای -۴
 .دارکرده بودند ش را با عملکردهای نابخردانه لکه آبرويالمللی برای ملتی که بين عزت و اعتبار ، کسب آبرو-۵
 . خود باوری ملی، اعتماد به نفس فردی و اجتماعی ودر يک کلمه؛ تعالی روح ملت-۶
  . پرداختن هزينه آزادی و آمادگی برای ايثار و فداکاری در راه حق-٧
  . بالندگی جنبش زنان بخصوص نسل نو برای مشارکت درتحقق اهداف ملی-٨

  
ان اهللا مع الصابرين، مع المتقين، مع ( ا با صابران، با پرهيزکاران، با نيکوکاران است خد:کيد شدهأاين که در فرهنگ و کتاب دينی ما به کرات ت

ت، مهار مجهانی و قوانين حاکم بر جوامع انسانی با کسانی است که اهل صبر ومقاومثبت رسانی نيروهای   هماهنگی و ياریدهد نشان می) المحسنين
نش های انسانی در مبارزه داشته وآرما ق و ارزشدی به اخالبن هرگاه ملتی صبرواستقامت و پاي.دنا  و خشونت، ونيکی و احسان به مردمنفس از خطا

  .گيرد ترديد مورد حمايت حق و همه حق طلبان عالم قرار می نيکی و احسان به ملت باشد، بی
  

. تا قيامت ادامه خواهد داشت است،) حمن و شيطانر(ثير دو نيروی خير و شر ها، مادام که بشر تحت تأ مبارزه در راه حق و استيفای حقوق انسان
های انسان در عرصه زندگی است، ُبعد باطنی آن همان به رشد و کمال رسيدن استعدادهای فردی و  های مقطعی، ُبعد ظاهری موفقيت پيروزی

پس هر گامی در راه سعادت ملت برداشتن، . ابدي ق میهای يک ملت تحق هاست که در متن مبارزات و مجاهدت ها و پلشتی اجتماعی و پااليش از پليدی
  . مقصد گام به گام پيموده می شود وپيروزی اصلی در مسيراست. پيروزی استخود 

 
)١۵۴آل عمران(    درسينه داريد در محک آزمون قرار دهد و آنچه در دل داريد پيراسته گرداند و خدا به راز دلها داناستآنچه و تا هر...  


