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چکيده
نهضت آزادی ایران از جمله گروه  های سیاسی سازمان یافته و فعال در دورة قبل و پس 
ــت كه در ایام اقامت امام  خمینی در پاریس به او ملحق  ــالمی اس از پیروزی انقالب اس
ــی موجب  ــكیالتی این جریان سیاس و همراه و مدافع آن  گردید. دانش و تجربة كار تش
ــد، اكثریت اعضای آن را به خود اختصاص  ــكیل اولین دولت جدی گردید تا هنگامة تش
دهد. در طول جنگ تحمیلی، به ویژه پس از فتح خرمشهر، این جریان سیاسی با استناد 
به برخی مبانی دینی و اعتقادی اسالم، مواضع و عملكرد متفاوتی با نیروهای انقالبی در 
ــوص تداوم جنگ و ضرورت پایان دادن به آن اتخاذ نمود. مواضع نهضت آزادی در  خص
طول سال های جنگ تحمیلی، از حمایت كامل تا انتقاد شدید از مسئوالن و سران نظام 
ــالمی در تغییر بود. آنان در سیاست خارجی، تابع نظریة حسن همجواری  جمهوری اس
ــی  ــی در مواضع و گفتمان سیاس و تنش زدایی از طریق دیپلماتیک بودند. تغییر اساس
ــته   شدن از صحنة سیاست،  ــهر، به موازات كنار گذاش نهضت آزادی پس از فتح خرمش
ــاخت. این مقاله با نگاهی  در نهایت آن ها را مبدل به اقلیتی معترض در درون نظام س
ــگ ایران و عراق در  ــالمی و جایگاه جن ــی مذكور به انقالب اس به نگرش جریان سیاس
گفتمان سیاسی آنان و با تأكید بر نظریة گفتمانی الكال و موفه، و نیز »پیوستگی انقالب 
ــت آزادی را در مراحل مختلف جنگ  ــت، مواضع و عملكرد نهض ــگ« مارتین وای و جن

تحمیلی مورد بررسی قرار می  دهد. 
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مقدمه 
ــالمي، گفتمان  هایي كه درمراحل انقالب فعال بودند،  ــتقرار و تثبیت نظام جمهوري اس با اس
بالطبع، مواضع و دیدگاه  هاي مشخص  تري اتخاذ نمودند. تمایز گفتمان های موجود، به واسطة 
ــالم، ایران و  ــان از اس میزان نزدیكي ایدئولوژیكي آن ها با نظام و اغلب در نوع نگاه و برداشت ش

آرای امام خمینی مشخص می شود. 
ــم بر اصول گفتمانی، تأثیر عینی خود را در تمامی رخدادهای داخلی دورة  تفاوت های حاك
ــت و منجر به بروز رفتارهای دوگانه در موضوعات مختلف گردید. ریشه های این  انقالب گذاش
ــالمی و  ــا به اصول اولیة گفتمان ها در نوع نگاه به مفاهیم دولتـ  ملت، انقالب اس دوگانگی ه
ــا در مورد موضوعاتی نظیر انتخاب نوع  ــت. پاره ای از این دوگانگی ه نظام بین الملل باز می گش
ــخیر سفارت آمریكا،  ــی، انتخاب اولین رئیس جمهور، انتخابات مجلس، تس نظام، قانون اساس
ــت نه  شرقی نه  غربی، عملكرد نهادهای انقالبی، نوع برخورد با بحران های  صدور انقالب، سیاس
امنیتی)كردستان، خوزستان، تركمن صحرا، سیستان و آذربایجان( و نیز جنگ تحمیلی بود كه 
نتایج و پیامدهایی را در پی داشت. نهضت آزادي ایران نیز بالطبع از انقالب، جنگ و آثار آن بر 
جامعه تأثیر پذیرفته و در قالب گفتمان ملي  گرایی- مذهبی، مواضع و نظراتي به ویژه در خصوص 

جنگ تحمیلی اتخاذ نمود كه در این نوشتار به آن ها توجه خواهد شد. 
ــری دولت موقت و مواجهة  ــت آزادی از زمان تصّدی  گ ــی نهض مقالة حاضر، گفتمان سیاس
ــة )598( را با محوریت نظرات مكتوب،  ــت مزبور با عراق تا پایان جنگ و پذیرش قطعنام دول
مصاحبه ها، بیانیه  ها، سخنرانی  ها، كنفرانس  ها، كنگره  ها، اسناد و جزوات موجود و قابل دسترس، 

مورد بررسی و تحلیل قرار می  دهد. 

تمهيدات نظری 
چارچوب نظری و الگوی تبیینی این مقاله بر رویكرد »توصیفي ـ تبیینی« و بر اساس نظریة 
ــتگی انقالب و جنگ« مارتین وایت  گفتمانی )الكال و موفه( و نیز بهره گیری از نظریة »پیوس

مبتنی است كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 
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نظرية گفتمانی الکال و موفه
نظریة گفتمان این دو اندیشمند سیاسی، قابلیت فوق  العاده  ای در تبیین پدیده  های اجتماعی 
و سیاسی دارد. این قابلیت در سایة به كارگیری مفاهیمی چون »مفصل  بندی« به دست آمده 
ــت. مفصل بندی، كنشی است كه میان عناصری مختلف مانند مفاهیم، نمادها، اعمال و... ،  اس
ــده، و هویتی جدید می یابند. از  چنان رابطه  ای ایجاد می  كند كه هویّت اولیة آن ها دگرگون ش
این  رو، هویّت یک گفتمان، در اثر رابطه  ای كه از طریق عمل مفصل  بندی میان عناصر گوناگون 

آن به وجود می  آید، شكل می  گیرد )تاجیک، 1383: 46(.
ــناخت انسان به سوی جهان  اند. هر گفتمان،  از نظر الكال و موفه، گفتمان  ها، تنها دریچة ش
بخش  هایی از حوزة اجتماع را در بر می  گیرد و به همه چیز در چارچوبی از نظام معانی، مفهومی 
خاص می  بخشد. مفهومی كه مختّص همان نظام معنایی است. در چنین حالتی، ممكن است 
ــخن، نماد یا... در دو گفتمان متفاوت، معنایی متفاوت و حتی متضاد با یكدیگر  یک فعل، س
داشته باشند. اساساً واژه  ها در درون گفتمان  های متضاد، بار معنایی پیدا می  كنند، نه در درون 
ــترک )مک دانل، 1380: 125(. از منظر این دو، هر عمل و پدیده  ای برای  یک زبان عام و مش
ــدن، باید گفتمانی باشد. هیچ  چیز به خودی خود دارای هویّت نیست. اعمال، گفتار  معنادار ش
ــوند كه در چارچوب گفتمانی خاص قرار بگیرند  و پدیده  ها هنگامی معنادار و قابل فهم می  ش

)تاجیک، 1379: 16(.
ــت.  نظریة الكال و موفه در زمینة گفتمان را می  توان كاربردی  تریِن نظریاِت این حوزه دانس
ــّری  ــایر نظریه های گفتمانی متمایز می كند، تس آن چه   تحلیل گفتمانی الكال و موفه را از س

گفتمان از حوزة فرهنگ و فلسفه به جامعه و سیاست است.
ــت؛ به عنوان مثال در  از نظر آن ها، صرفاً گفتمان  ها به معنای داده  ها و گزاره  های زبانی نیس
گفتمان لیبرال دموكراسی، صندوق  های رأی، رقابت  های حزبی، رسانه  های جمعی، كرسی  های 

تدریس دانشگاهی و... ، همه پدیده  هایی گفتمانی اند. 
ــن دو نظریه  پرداز، اگرچه فهم آن را تا حّدی  ــرت مؤلّفه  ها و مفاهیم در منظومة فكری ای كث
دشوار می  سازد، اما در عین  حال، ابزاری در اختیار محّقق قرار می  دهد كه به خوبی بتواند روابط 
ــد، و عناصر و اجزای مختلف پدیده  های  درونی و برونی گفتمان  های حاكم بر جوامع را بشناس

اجتماعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 
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ــدد و گاه پیچیده و دارای وجوه مختلف    ــه برای تبیین نظریة خود، مفاهیم متع الكال و موف
را به كار گرفته  اند كه درک و كاربست آن، نیازمند شناخت مفاهیم مذكور است كه به شكلی 
خاص به صورت زنجیر  وار با یكدیگر مرتبط  اند. فهم هر مفهوم، ما را به شناخت مفاهیم بعدی 

رهنمون می  شود. 
دال و مدلول: دو مفهوم »دال و مدلول« در نظریة الكال و موفه، نقشی كلیدی دارند. دال  ها، 
اشخاص، مفاهیم، عبارات و نمادهایی انتزاعی یا حقیقی هستند كه در چارچوب  های گفتمانی 
ــا و مصداقی كه یک دال بر آن داللت می  نماید،  ــاص، بر معانی خاصی داللت می كنند. معن خ

مدلول نامیده می  شود. 
مدلول نشانه  ای است كه ما با دیدن آن، دال مورد نظر برایمان معنا می  شود؛ به عنوان مثال، 
ــت كه ما را به دال »آزادی  ــانه و به اصالح »مدلول«ی اس تكّثر مطبوعات منتقد، عالمت و نش

بیان« رهنمون می  شود. به عبارت دیگر، آزادی بیان را برای ما معنا می  كند. 
دال مرکزی: به شخص، نماد یا مفهومی كه سایر دال  ها حول محور آن جمع و مفصل  بندی 
می  شوند، دال مركزی»nodal point« می  گویند. دال مركزی به مثابة عمود خیمه است كه 
ــته شود، خیمه فرو می  ریزد. گفتمان، منظومة منسجم است، و دال برتر، هستة  اگر برداش
مركزی آن كه سایر نشانه ها را جذب می  كند. به عبارت دیگر، دال مركزی، آن چیزی است 
كه در گفتمان رقیب طرد شده و جای آن خالی است)خلجی، 1386: 54(؛ به عنوان مثال، 
والیت فقیه در گفتمان حكومت جمهوري اسالمي، و ملّی گرایی در گفتمان نهضت آزادی 

ایران، دال مركزي اند. 
ــانه  ها و مفاهیم، دال  های شناوری هستند كه گفتمان  های  دال ش�ناور: در این نظریه، نش
ــناور، غیرثابت است یا به عبارت دیگر،  ــند به آن ها معنا دهند. مدلول دال ش مختلف می  كوش
ــاب خود به مدلول مورد نظر، با  ــی برای انتس مدلول های متعدد دارد. گروه های مختلف سیاس
هم رقابت می كنند. هر گفتمان برمبنای ساختار نظام معنایی خود، مدلول سازگار با این نظام 
ــازد و مدلول های دیگر را به حاشیه می راند؛ به عنوان مثال، مفهوم  ــته می س معنایی را برجس
ــناور در گفتمان سیاسی ایران است كه حداقل دو مدلول دارد. برخی از  »نظارت«، یک دال ش
خرده گفتمان  های نظام می  كوشند مدلول آن را نظارت استصوابی تعریف نمایند و برخی دیگر 

نظارت استطالعی. 
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اختي�اری بودن رابطة دال و مدلول: در گفتمان الكال و موفه، اصل اختیاری بودن رابطة 
ــمار می رود. علت وجود دال  های  ــانة این نظریه به ش دال و مدلول از اصول مهم هستی  شناس
متفاوت برای یک مدلول در زبان  های مختلف، همین اصل اختیاری بودن رابطة دال و مدلول 
است كه باعث می  شود زبان بتواند پل شناخت ما نسبت به جهان خارج باشد. در واقع این زبان 

است كه موجب می شود ما بتوانیم اشیا را درک كنیم )سلطاني، 1383: 26(.
غيري�ت - ضديت: فهم نظریة گفتمان بدون فهم مفاهیم »ضدیت« و »غیریت«، ناممكن 
است. گفتمان  ها اساساً در ضدیت و تفاوت با یكدیگر شكل می  گیرند. هویت  یابی یک گفتمان 
صرفاً در تعارض با گفتمان  های دیگر امكان پذیر است. روز را تنها در تعارض با شب می  توان درک 
كرد؛ پس هویّت روز، وابسته به شب است و برعكس. هویّت تمامی گفتمان  ها منوط و مشروط 
ــت. از این  رو، گفتمان  ها همواره در برابر خود، غیریت  سازی می  كنند)سلطاني،  به وجود غیر اس

.)27 :1383
قدرت: قدرت را با توجه به تعریف خاص آن می  توان اساسی  ترین مفهوم در نظریة گفتمان 
ــت؛ چراكه شكل  گیری هر گفتمانی تنها از طریق اعمال قدرت مّیسر است. قدرت از نظر  دانس
الكال و موفه، عبارت است از توانایی تعریف كردن و تحمیل این تعریف در برابر هر آن چه   آن را 

نفی می  نماید )سلطاني، 1383: 35(.
گفتمان  ها به وسیلة قدرت، دیگران را طرد و خود را تثبیت می  كنند. مفهوم قدرت در نظریة 
الكال و موفة همانند نظریة فوكو، به مویرگ ها در بدن انسان می مانند كه هم در جزءجزء جامعة 
انسانی تنیده شده اند، و هم حیات و بقای جامعه بدان ها وابسته و محتاج اند. در منازعات سیاسی، 

آن گفتمانی پیروز خواهد بود كه به ابزارهای قدرت بیشتری دسترسی داشته باشد. 
ــان از یک امر غایب  ــت. به عبارت دیگر، نش دال خالی: بیان گر خأل در فضای اجتماعی اس
دارد. وظیفة دال های خالی، بازنمایی وضع مطلوب و آرمانی است. از آن جا كه این دال  ها همواره 
نواقص را گوشزد می كنند، تولید آن ها سبب پویایی جامعه و سیاست خواهد شد. وجود دال  های 
ــانی از بی  قراری  ها، تقاضاها و بحران  ها در عرصة سیاسی اجتماعی است، زمینه را  خالی كه نش
برای شكل  گیری گفتمان  های جدید فراهم می  سازد. اگر گفتمان  های مسلّط بتوانند این خألها 
را پر كنند، ادامة حیات خود را تضمین نموده  ، و در غیر این صورت، جای خود را به گفتمان  های 

رقیب خواهند داد. 
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نظام معنايي و دال هاي گفتمان نهضت آزادی ايران
گفتمان نهضت آزادی ایران داراي مفاهیم و دال  هایی چون قانون اساسی، امنیت ملّی، پیشرفت 
و عمران، آبادانی و آزادی خواهی است كه حول دال مركزي »ناسیونالیسم ملّی«، مفصل بندي 
شده اند. شایان ذكر است كه در نظام  نامة تأسیس نهضت آزادی ایران، برنامة ساختار و آرایش 
ــت  ــت. نهضت آزادی ناظر بر گفتمانی اس ــاهده اس و دال هاي گفتماني جریان مزبور قابل مش
ــی و اجتماعی غرب را با تلفیقی از دین داری و معنویت  ــتاورهای سیاس كه اصالت دادن به دس
اسالمی، مّد نظر قرار می دهد و در هر حال برای تفسیر دین، خود را بی نیاز از اجتهاد روحانیت 
می داند. این گفتمان با اجرای احكام دینی به ویژه مجازات های اسالمی، اجباری شدن حجاب، 
ــت خارجی طرفدار مصالحه با غرب،  ــت و در سیاس والیت فقیه و نظارت فقیهان، مخالف اس
ایجاد روابط حسنه با كشورهای غربی و علی الخصوص آمریكاست. بر منافع ملّی به عنوان اصل 
تعیین كنندة سیاست خارجی با نظر به ملّی گرایی تأكید دارد. این گفتمان در دوران دولت موقت 
و ابوالحسن بنی صدر تجلی یافت كه در سیاست خارجی شان به ترتیب، كریم سنجابی، ابراهیم 
یزدی، ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده، مسئولیت وزارت امور خارجه را بر عهده داشتند. 

مفصل بندی گفتمان نهضت آزادی ايران
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آن چه   كه در مفصل بندی گفتمان نهضت آزادی به عنوان دال مركزی نمایان است و از جمله 
مبانی اندیشه  ای نهضت آزادی ایران به شمار می آید، ملّی گرایی و اعتقاد به مكتب ایرانی یا تأكید 
ــالم است. مهندس  ــالم، و به عبارت دیگر تقدم ایران بر اس برعنصر دولت - ملت در مقابل اس
مهدی بازرگان در این باره می گوید: تشكیالت و پایه های اصلی نهضت را با كسب نظر از آقای 
دكتر محمد مصدق بنا نهاده  ایم... . در مرامنامة نهضت آمده است: ما مسلمان، ایرانی، تابع قانون 
ــلطانی، 1367: 252/1(. بازرگان یكی از تفاوت های  ــروطه و مصدقی هستیم )س ــی مش اساس
حساس و ظریف بین نهضت آزادی و نیروهای انقالبی را در این می  دانست كه امام و انقالبیون 

خواستار اسالم و خدمت به دین بودند، ولی نهضت آزادی، ایران  گرا بود. 
ــكل گرفته بود.  گفتمان نهضت آزادی ایران در واقع حول محور تفكرات مهندس بازرگان ش
او به عنوان رهبر فكری این جریان، آرمانی متفاوت با جریان اسالم گراها دنبال می  كرد. بازرگان 
در همة آثار و سخنان خود، تفسیر جدیدی از عقاید و آموزه  های اسالمی ارائه می  داد، و سعی 

می  كرد حقانّیت اسالم را با علوم تجربی و دستاوردهای علمی به اثبات رساند. 
ــان، پیرامون  ــناور مورد نظر این گفتم ــت آزادی و دال  های ش ــدی گفتمان نهض مفصل  بن
ناسیونالیسم )ملی  گرایی( می  چرخید. بازرگان با این معیار به تفسیر دال  های شناور می  پرداخت. 
ــی بر اساس ملّی  گرایی و اصل قانون  ــی مهندس بازرگان، استقرار نظام دموكراس آرمان سیاس
اساسی بود. به نظر می آید كه دال غیر در این نظام گفتمانی، اسالمّیت است كه در مقابل ایرانّیت 
ــتن تشكیالت  ــیج توده  های مردمی )به دلیل نداش قرار می  گیرد؛ همچنین عدم توانایی در بس
منسجم در سراسر كشور و نبود دستگاه تبلیغاتی( را می توان به عنوان دال خالی این گفتمان 

در نظر گرفت. 
بر اساس آن چه گفته شد، نهضت آزادی ایران به عنوان یكی از نمایندگان معتدل »گفتمان 
ملّی گرایی مذهبی« به شمار می رود كه مشخصة اصلی آن، نوعی برداشت و تفسیر حداقلی از 
ــت، كه بر عنصر دولت- ملت در محدودة سرزمین ایران به عنوان  ــالم و انقالب اسالمی اس اس
ــزی گفتمان خود،   تأكید دارد. با این توضیح، مفاهیمی مانند صدور انقالب، رفع ظلم  دال مرك
از مستضعفین جهان و ...، در این دستگاه گفتمانی نمی  گنجد. استنباط آن ها از اصل نه شرقی 
ــد )فیروزآبادی،  نه غربی مترادف با اصل عدم تعهد و موازنة منفی و در نهایت تدافعی می باش

 .)199 :1392
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نظرية مارتين وايت
بسیاری از نظریه پردازان حوزة انقالب، جنگ و حملة قریب  الوقوع یک دولت مقتدر خارجی را 
از پیامدهای احتمالی انقالب ها دانسته اند. از نظریه  های مطرح در این زمینه، نظریة پیوستگی 
ــگر علوم سیاسی در كتاب سیاست قدرت   است   كه تأثیر  انقالب و جنگ مارتین وایت، پژوهش

انقالب و جنگ را چنین تفسیر می  كند:

انقالب  های بین  المللی، جنگ  های انقالبی خلق می  كنند؛ به این معنا كه جنگ با تعصبات 

ــده  ای  ــزد و اهداف نامحدودی دارد. این گونه جنگ  ها هدف تعریف ش عقیدتی در می  آمی

ندارند، بلكه جنگ یا جهاد برای رسیدن به حق و عدالت هستند و صلحی را كه با مذاكره 

به دست می  آید، قبول ندارند و تسلیم بی قید و شرط طرف مقابل را می  خواهند.1 

ــورها بعد از پیروزی انقالب شان با خطر حملة  ــیاری از كش نهضت آزادی معتقد بود كه بس
ــته اند: در  نظامی از خارج مرزهای خود مواجه گردیده اند، كه معموالً دو نوع برخورد با آن داش
ــر را پیش  بینی و به چاره  جویی پرداخته   و با  ــی، خط برخی موارد، رهبران انقالب، با دوراندیش
به كارگیری شیوه  های مناسب، مانع بروز جنگ شده  ، یا حداقل وقوع آن را به عقب انداخته  اند؛ در 
مواردی هم این امر، امكان  پذیر نبوده یا رهبران نتوانسته  اند پیشگیری نمایند و جنگ با نتایجی 

وحشتناک و به ضرر نظام نوپا به وقوع پیوسته است )نهضت آزادی ایران، 1363: 35 - 36(. 
از آن جایی كه مقالة حاضر كوشش دارد گفتمان سیاسی نهضت آزادی از زمان تصّدی  گری 
دولت موقت و مواجهه اش با دولت متجاوز عراق تا پایان جنگ و پذیرش قطعنامه)598( را مورد 

بررسی و تحلیل قرار دهد، به مواضع این گفتمان در جنگ تحمیلی خواهیم پرداخت. 
ــیم است: دورة اول از  مواضع نهضت آزادی در جریان جنگ تحمیلی به دو دورة متفاوت قابل تقس
ــال 1362 را در بر می  گیرد كه نهضت آزادی مواضعی حمایتی و طرفدارانه  پیروزی انقالب تا اوایل س
دارد؛ دورة دوم از سال 1362 تا پایان جنگ را در بر می  گیرد كه به مخالفت با ادامة جنگ پرداخت و 
خواستار صلح بود. با این وجود، جهت آشنایی با جهان  بینی، ابعاد نظری و ایدئولوژیک حاكم بر گفتمان 
اصلی نهضت آزادی، به دو مقوله در راستای مواضع آن ها در ارتباط با جنگ تحمیلی پرداخته می  شود. 

1 . ر.ک: شهرام چوبین، آخر جنگ، قسمت اول؛ )جعفر خیرخواهان، مترجم(، در روزنامة اخبار اقتصادی، 1378/7/1: 7.
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1. انقالب اسالمی و پديدة جنگ 
ــوالً به عوامل داخلی و  ــی را كه موجب چنین خطری می  گردند، معم ــت آزادی عوامل نهض

خارجی تقسیم می  كند: 

الف. عوامل داخلی 
فانتزی انقالبی: به باور نهضت آزادی، در بسیاری از انقالب  ها پس از پیروزی و استقرار نظام 
جدید، شور و هیجان مردم   چنان است كه انقالبیون بدون توجه به این نكته كه پیروزی انقالب 
ــرایط، علل و اسباب متنوعی است كه در كشورها و جوامع دیگر، آن  در یک جامعه، معلول ش
شرایط و اسباب به وجود نیامده، درصدد صدور انقالب به سایر كشورها برآمده  اند)نهضت آزادی 
ــود،  ــباب و علل داخلی كه موجب تهاجم می  ش ــران، 1363: 37 - 38(؛ بنابراین یكی از اس ای
ــت كه در گفتمان نهضت آزادی از آن به  ذهنیات انقالبیون و رهبران دربارة صدور انقالب اس

فانتزی انقالبی تعبیر می  شود)نهضت آزادی ایران، 1363: 38(.
2. باقی ماندن انقالب در مرحلة َسلبی: تمام انقالب  های جهان دو مرحله را طی می  كنند: 
َسلبی و ایجابی. مرحلة اول هر انقالب كه سلبی است، با نفی و طرد و تغییر نظام ارزش ها، نظام 
سیاسی، نظام اقتصادی و... شروع می گردد، و سپس وارد مرحلة دوم یا مرحلة ایجابی كه مرحلة 

سازندگی است، می  شود )نهضت آزادی ایران، 1363: 39 - 40(.
نهضت آزادی در راستای توجه به نوع واكنش مردم پس از پیروزی انقالب، معتقد است هرگاه 
رهبران انقالب پس از پیروزی نتوانند نیروی بیدار شده و فعال ملت را كه طی دوران استبداد، 
ــتای سازندگی سوق دهند، نیروی ناشی از پرخاشجویی  ــته در راس راكد یا جهت صحیح نداش
ــی ملت، در همان مرحلة اول باقی می  ماند و انقالب راه خود را در مرحلة ویرانگری ادامه  دفاع
می دهد، و نیروها به جای انسجام در راه سازندگی، به جان هم افتاده و یكدیگر را نابود می سازند. 
ــدن مردم، راه  ــرد ش در برخی انقالب  ها  ، رهبران برای مهار نیروهای مردمی و جلوگیری از س
ــمنان  دیگری را انتخاب می  كنند و نیروهای مردمی را به جهت هدف  های خارج از مرز و دش
خارجی و در راستای صدور انقالب، هدایت می  كنند. این تصمیم، انقالب را از درگیری داخلی 
ــبب ترس   دشمنان بالقّوة انقالب شده و  میان نیروهای خودی نجات می  دهد، اما تداوم آن، س

زمینه ساز تهاجم آنان می  گردد )نهضت آزادی ایران، 1363: 42(.
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ب. عوامل خارجی 
از منظر نهضتی  ها، عوامل خارجی بروز جنگ پس از پیروزی انقالب  ها به طور مختصر عبارتند 

از: 
1. تأثیرات طبیعی وقوع انقالب در جوامع دیگر؛

2. ترس حكام و دولت  های غیر ملّی؛
3. نقش ابرقدرت  ها و سیاست  های بیگانة ذی  نفع؛

4. تأثیر جنگ در رشد اقتصادی )نهضت آزادی ایران، 1363: 44(. 

2. نگرشی ايدئولوژيك به مقولة جنگ و صلح
ــالم با صراحت و تفصیل از  نهضت آزادی، جنگ و صلح را از جمله مقوالتی می  داند كه اس
ــت. از این رو به منظور وثاقت مواضع و دیدگاه  های خود،  جنبه  های مختلف به آن پرداخته اس

جنگ و جهاد را از منظر ایدئولوژیک، در چهار بُعد مورد بررسی قرار می  دهد: 
ــلم و  الف. جنگ و صلح از دیدگاه قرآن: در دیدگاه نهضت آزادی، دعوت عمومی قرآن به س
ــت كه مورد ظلم و حمله قرار گرفته یا از  ــت، و جهاد تنها برای كسانی مجاز اس ــازگاری اس س
خانوادة خود بیرون و بركنار شده باشند. قرآن، چنین كسانی را مأذون به این عمل و مشمول 
ــت )نهضت آزادی  ــبیل  اهلل خوانده اس وعدة نصرت خود قرار داده و چنین جنگی را قتال فی س
ایران، 1363: 12 - 13(.1 برای شدت، مدت و منتهای جنگ نیز حّد و مرزی حداكثر به میزان 
مقابله به مثل اجازه داده و تجاوز از آن را تعّدی، فتنه انگیزی و خالف تقوی شناخته و به منع 

از ادامة آن كه به قصد انتقام یا انهدام باشد، می  پردازد.2 
نهضت آزادی معتقد است كه قرآن نه تنها اجازة تعّرض و جنگ با مشركین و كفاری را كه 
پیشقدم در جنگ دینی و آزار و اخراج مسلمین نشده  اند، نداده، بلكه توصیه به عدالت و نیكی 
كردن در حق آن ها نیز می  نماید.3 عنایت الهی به پایان غائلة جنگ به حّدی است كه به رسولش 

1 . حج / 39: »أُِذَن لِلَّذیَن یُقاتلوَن بِأَُظلُِموا نُهم و أنَّ اهللَ َعلَی نَصِرِهم لََقدیر؛ به كسانی كه جنگ تحمیل شده اجازه جهاد داده 
شد، چراكه آن ها مورد ستم قرار گرفته  اند خداوند قدرت در یاری كردن آن ها دارد« بقره/ آیات 190 و 246.

2 . بقره/ آیات 190 ـ 194.
3 . ممتحنه / آیات 8 و 9.
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ــمن پیشنهاد صلح نمود، با توكل به خدا بپذیر؛ حتی اگر  صریحاً فرمان می  دهد همین كه دش
ــنهاد داشته باشند، نگران مشو؛ زیرا خدایی كه تو را به یاری  قصد خدعه و نیرنگ در این پیش
خود و مومنین پشتیبانی كرده، برایت كافی است.1 در ادامة این بحث آمده است: »در هر حال به 
نظر نیامد در قرآن آیه  ای باشد كه ابتكار جنگ و حمله از طرف مسلمین یا به اصطالح »جنگ 
ابتدایی«2 را تشریح نماید، بلكه پیشگام شدن در حمله و جنگ تعرضی را به مشركین نسبت 
داده است و حمله آن ها را علت دفاع و مجوز قتال می  شمارد3 )نهضت آزادی ایران، 1363: 17(.

ب. جنگ و صلح از ديدگاه سنت  
در خصوص جنگ و صلح در زندگی و سیرة پیامبر)ص(، نهضت آزادی ضمن بیان این  مطلب 
كه دعوت پیامبر اسالم عمومی بوده )او به صفت و سالح رحمه للعالمین مجهز بود و با تذكار و 
تعلیم و انذار و هدایت و بینات، ارشاد و ابالغ دین می  فرمود، نه با جنگ و اكراه(، تأكیدی كند 
كه سیره و تاریخ زندگانی آن حضرت نیز نشان نمی  دهد كه برای نجات و حمایت محرومین و 
مستضعفین شبه جزیرة عربستان و كشورهای دیگر، اعالن جنگی علیه شیوخ قبایل یا سالطین 
و مستكبرین جهان داده و برای نجات آن ها لشكركشی كرده باشد. نامه  های پیامبر به سران 
كشورها نیز هرگز رنگ خشونت و تهدید به جنگ به منظور صدور انقالب توحیدی و گسترش 
جهانی اسالم را ندارد )نهضت آزادی ایران، 1363: 25 - 26(؛ سپس به قیام امام حسین)ع( و 
عمل او در كربال كه متعاقب امتناع از بیعت با یزید صورت گرفت، اشاره می  كند و آن را جنگ 

1 . انفال/ آیات 60 ـ 62.
2 . امام خمینی جهاد در اسالم و اقسام آن را چنین تعریف می  كند: در اسالم دو نوع جنگ است كه یكی را جهاد می  گویند، 
ــت، با شرط  هایی كه برای آن شده است و دیگری جنگ برای استقالل و دفع اجانب است. جهاد كه  ــورگیری اس و آن كش
پس از آن است كه دولت اسالمی با وجود امام یا به امر امام تشكیل   شود و ... كشورگیری اسالم با كشورگیری فرمانفرمایان 
جهان فرق  ها دارد. اینان می  خواهند جهان را برای منافع شخصی خود بگیرند، اسالم جهان را برای نفع جهانیان می  خواهد 
مسخر كند. اینها جهان را كه گرفتند بی  عدالتی  ها و بی  عفتی  ها را پخش می  كنند، اسالم جهان را برای نشر عدالت و احكام 
خردمندانه خدایی می  گیرد. ... اما قسم دوم جهاد اسالمی كه به نام دفاع اسم برده شده و آن جنگیدن برای حفظ استقالل 
كشور و دفاع از اجانب است، به هیچ وجه مشروط به وجود امام یا نایب امام نیست و كسی از مجتهدین نگفته كه دفاع را 
باید با امام یا جانشین آن كرد، بلكه بر تمام افراد توده واجب است به حكم اسالم از كشور اسالمی حفاظت كنند و استقالل 

آن را پابرجا نمایند. )در جستجوی راه از كالم امام، 1363: 4 - 5(
3 . سوره توبه/ آیه 134.
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ابتدایی نمی  داند؛ زیرا اوالً حركت آن حضرت بنا به دعوت و استمداد مردم كوفه و انتخاب او 
برای ادارة امورشان بود؛ ثانیاً با مشاهدة انصراف مردم از طرفداری خود، مصّمم به مراجعت و به 
مذاكره گردید؛ ثالثاً وقتی خود را در محاصره و الزام به بیعت و تسلیم و ذلت دید و مورد حمله و 
تعرض ناجوانمردانة آنان قرار گرفت، پس از اتمام حجت  های فراوان، اقدام به دفاع و جنگ نمود 

)نهضت آزادی ایران، 1363: 30(. 

ج. جهاد ابتدايی در زمان غيبت امام معصوم
در جزوة جنگ  وصلح كه در تابستان 1363 از سوی نهضت آزادی منتشرگردید، در این باره 
چنین آمده است: احادیث ائمة معصومین، جهاد ابتدایی و جنگ تهاجمی بدون حضور و اجازة 
امام را همچون گوشت خوک حرام دانسته  اند. در كتبی مانند وسائل الشیعه، كتاب الجهاد باب 
ــلمان با  12، حدیث اول، جواهرالكالم، كتاب الجهاد جلد 21 صفحة 11، صریحاً آمده كه مس
اذن كسی كه ایمان به حكم و عدالت ندارد )معصوم نیست(، به جهاد بیرون نمی  رود؛ حتی قیام 
مسلحانة قبل از قیام قائم، عملی عبث تلقی گردیده و فقهای شیعه، مشروعیت جهاد ابتدایی را 
مشروط به وجود امام معصوم یا نایب خاص وی می  دانند )نهضت آزادی ایران، 1363: 31 - 33(.

ــمي  ــخ به اظهارات آقاي هاش ــاده ای در »پاس نهضت آزادی ایران طی نامة   سرگش
ــت كه به پیروي از مكتب تشیع، جنگ ابتدایي در  ــنجاني«1 نوشت، بر این باور اس رفس
ــدا مي دانیم، به ویژه كه این  ــام معصوم را عملي ناروا و خالف رضاي خ ــان غیبت ام زم
ــت، بلكه جنگ میان دو ملت مستضعف است  ــتضعف با مستكبر نیس غائله، جنگ مس
ــتكبار جهاني آغاز شده و به  ــت اس كه با اعتراف رئیس مجلس و رئیس جمهور، به دس
ــناد و تحقیقات دفاع مقدس، سند شمارة  ــت مستكبرین ادامه مي یابد)مركز اس خواس

 .)5   :213864

1. این نامه در پاسخ به سخنان هاشمي رفسنجاني در خطبه نماز جمعه 11مهر 1365 در دانشگاه تهران كه نهضت آزادي 
و لیبرال  ها را مورد انتقاد قرار داده بود، نوشته شد. هاشمي مخالفین سیاسي و ملیون را با تعابیري چون، »دشمنان واقعي ما 
كه منافق واقعي هستند و چهره انقالبي و دلسوز انقالب مي  گیرند و در داخل حرف مي  زنند، لیبرال  ها، چهره  بازان و دلسوزان 
ــمن حزب  اللهیان، ظاهر الصالح  ها، طرفداران رهایي جنگ بدون دریافت غرامت و..« خوانده بود) مركز  دروغین انقالب، دش

اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سند شمارة 213864: 5(. 
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د. مذاکره با دشمنان از ديدگاه اسالم
نهضت آزادی در مورد مذاكره با دشمنان، ضمن اشاره به صلح حدیبیه و برخورد پیامبر)ص( 
با نمایندة مشركین، نامه نگاری  های علی)ع( با معاویه و نیز مذاكرات امام حسین)ع( با عمرسعد، 
بر این باور است: »در قرآن به نظر نمی  آید در هیچ آیه  ای مذاكره با مشركین و مهاجمین بالقّوه 
ــته، منع شده باشد؛  یا بالفعل، چه برای حضرت خاتم النبیین)ص( و چه در مورد انبیای گذش
ــیرة رسول  اكرم، داللت  های مكرر بر انعقاد پیمان  های عدم  ــورة توبه و س بالعكس، نّص آیات س
تعرض و حتی همزیستی مسالمت  آمیز و همكاری دفاعی با قبایل مشرک و اهل كتاب دارد كه 

برخی از آن ها نقض عهد كردند )نهضت آزادی ایران، 1363: 33 - 34(.
ــتناد به آیاتي از قرآن در مورد جنگ و جهاد  مهدی بازرگان در كتاب بازیابي ارزش ها، با اس
في سبیل  اهلل، ضمن تأكید بر لزوم آمادگي كشور براي دفاع در برابر خطر و داشتن یک ارتش 
نیرومند، معتقد است كه قرآن به هیچ وجه اجازه نمي  دهد كه دشمن با خیال راحت، مؤمنین 
را غافل  گیر كند یا پیشاپیش دسیسه  ها جور كند؛ بلكه تأكید مي  نماید كه با آن چه   در توان و 
تدبیر دارید، نیرو فراهم آورید، ولي نه براي پیشدستي در حمله، بلكه براي ترساندن و برحذر 
داشتن دشمنان از قصد تجاوز: »َو اَِعدوا لَُهم ما اسَتَطعُتم ِمن ُقوه و ِمن رباط الَخیل تُرهبون به 

َعُدو اهللَ و َعُدوُكم«.1
ــالم  ــروي اس ــتن حالت دفاعي به معناي تعطیلی جهاد و توقف در پیش از نظر بازرگان، داش
ــترش حق و عدالت از طریق امر به معروف و نهي از منكر را  ــت، او با استناد به قرآن، گس نیس
ــق قرار دادن پیامبر اكرم)ص( و ائمة  ــلمانان بر مردم جهان و سرمش با خروج خیرخواهانة مس

اطهار)ع( میسر و محّقق مي  داند. 2
ــالم همان  طور كه به بحث جهاد پرداخته شده، در  ــت، در اس رهبر نهضت آزادی معتقد اس
ترک مخاصمه و پیشنهاد صلح -  با فرض این كه خدعه  اي در كار نباشد - توصیه گردیده است 
ــارة ضرورت صلح با درنظر گرفتن احتمال توطئة  ــازرگان، 1364: 38 - 44(؛ همچنین درب )ب
دشمن، می  گوید: برداشت ما از قرآن این است كه هر چند احتمال خدعة دشمن وجود داشته 

باشد، ناچاریم به تقاضای صلح با دید مثبت نگاه كنیم )نهضت آزادی ایران، 1364: 2(. 

1 . انفال / 62: ترجمة این آیه در صفحات بعد آمده است. 
2 . آل  عمران/ 100 ـ و بقره/ 137.
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ــن در باب جنگ و صلح داده كه باید آن ها را  قرآن كریم، رهنمودهایی قاطع، صریح و روش
بدون تردید و تزلزل به كار بست. صلح یا قبول صلح از طرف دولت  های عالقمند و بی  طرف یا 
از ناحیة خود دشمن، به هیچ   وجه خالف شرع و اسالم نیست، بلكه مورد تمجید و تأیید قرآن 

بوده و پیغمبر اكرم)ص( از آن دریغ نداشته اند )نهضت آزادی ایران، 1363: 65 - 66(. 
به نظر می  رسد استدالل  های متعدد نهضت آزادی در خصوص ضرورت و اهمیِت موضوع صلح 
ــو تداعی  كنندة تفاوت نوع نگاه آن ها با انقالبیون و تحلیل  و مخالفت با تداوم جنگ، از یک س
موضوع جنگ در قالب گفتمان ملّی  گرایی مذهبی است، و از سوی دیگر، تالش آن ها برای اثبات 

مباحث ایدئولوژیک مطرح شده بر مبانی قرآنی و اسالمی و فهم آن ها از مباحث مزبور است. 
ــران و عراق، از دفاع كامل از  ــا توجه به توضیحات فوق، مواضع نهضت آزادی در جنگ ای  ب
جنگ و حمایت از اخراج متجاوز تا انتقاد شدید از ادامة جنگ و تالش برای خاتمة آن در تغییر 

بوده است. 

دورة اول؛ مواضع حمايتی نهضت آزادی از استراتژی نظامی کشور تا سال 1361

1. سياست مسالمت  آميز و مبتنی بر ُحسن   همجواری   
ــائل مبتال به آن،  ــرایط ویژة انقالب و مس ــال 1358 با در نظر گرفتن ش دولت موقت در س
مسئولیت گذر انقالب از شرایط انقالبی به ثبات و سازندگی را برعهده گرفت. عملكرد این دولت 
را در قالب شرح وظایفی كه طی حكم امام خمینی خطاب به رییس دولت موقت اعالم گردید، 

بایستی ارزیابی نمود. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، دو گونه تفكر در مورد روابط خارجی در دستگاه دیپلماسی 
ــور وجود داشت؛ گونة اول بر این باور بود كه باید تمامی امكانات را برای سازندگی داخلی  كش
متمركز ساخت و ایران انقالبی را به نمونه ای موفق در دنیا بدل نمود )تفكر ملّی مذهبی ها(؛ گونة 
دوم كه به آرمان  گرایان انقالب اختصاص داشت، اصرار بر صدور انقالب در عرصه  های خارج از 
مرزهای سرزمینی می نمود )نهضت آزادی ایران، 1363: 48 - 49(. نتیجة تفكر ذكر شده این 
بود كه در محافل داخلی، دولت موقت به دلیل سیاست  هایی كه در برابر عراق اتخاذ كرده بود، 
به سهل  انگاری متهم گردید، گرچه نهضت آزادی در برابر اتهام مزبور، جزوه  ای با عنوان »تالش 
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دولت   موقت برای جلوگیری از جنگ تحمیلی« منتشر ساخت )درودیان، 1389: 117(. 
ابراهیم یزدی دبیركل نهضت آزادی، اقدامات دولت موقت را در آن مقطع چنین بیان می نماید: 

ــه عرب  ها بود مبنی بر  ــفیر ایران در كویت، پیامی ب ــمس اردكانی به عنوان س تعیین ش

ــز موضوع بحرین را مطرح  ــود را برهم نزنید، در غیر این صورت، ما نی ــن كه وضع موج ای

خواهیم كرد؛ پیام به عراق از طریق كویت نتیجه اش این بود كه امیر كویت از حسن  البكر 

ــیدمحمود  ــا از تحریک علیه ایران خودداری كند، و باالخره تعیین س ــت نمود ت درخواس

ــفیر ایران در عراق، با تأیید امام و جمع  آوری اطالعات از ارتش  دعایی به عنوان اولین س

عراق با منابعی كه انتخاب شدند...)درودیان، 1389: 119(. 

نهضت آزادی در سال های دهة 60 با انتشار جزوه ای تحت عنوان تحلیلی دربارة جنگ و صلح، 
اوضاع و احوال سیاسی اجتماعی آن روز ایران را چنین تحلیل كرده بود: 

زمانی كه هواپیماها و هلی  كوپترهای عراق، دهات مرزی ایران را در غرب بمباران كردند، 

ــدید علیه دولت موقت زدند، و از دولت  ــت به تحریكاتی ش عناصر و گروه  هایی مرموز دس

ــتار مقابله به مثل و شدت عمل و اعزام ارتش شدند. دولت موقت، چنین معركه  ای  خواس

ــه و مقابله با عراق در  ــت. اعزام ارتش به منطق ــور و انقالب نمی  دانس ــه مصلحت كش را ب

ــتی كنترل آن را به  حالی  كه ارتش هنوز تجدید   حیات نكرده و نیروهای انقالبی به درس

ــیار جدی برای انقالب محسوب می شد. دولت موقت با  ــت نگرفته بودند، خطری بس دس

ــی و شناخت عینی از منطقه و روابط دولت  های عربی منطقه  تكیه بر روش  های دیپلماس

ــازد تا طی یادداشتی رسمی به اشتباه خود  ــد دولت عراق را وادار س با یكدیگر، موفق ش

ــة بمباران دهكده  های مرزی ایران اعتراف كرده و آمادگی خود را برای پرداخت  در حادث

ــت، استاندار آذربایجان  ــارات وارده اعالم نماید. متعاقب این یادداش غرامت و جبران خس

ــلیمانیه از طرف دولت عراق، مأموریت یافتند تا  ــتاندار س غربی از طرف دولت ایران و اس

ــده به منظور برآورد  ــوند و از دهات مرزی بمباران ش ــرای حل اختالف وارد مذاكره ش ب

خسارت بازدید نمایند )نهضت آزادی ایران، 1363: 50(. 

نهضت آزادی مدعی است كه اقدامات دیپلماتیک دولت موقت در زمینة استفاده از اختالفات 
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موجود بین كشورهای عربی، موجبات انزوای عراق به عنوان مهاجمی بالقّوه را فراهم ساخت، 
و مانع تهاجم بالفعل ارتش عراق شد، ولی عده  ای با تبلیغات و تحریكات ناشیانه و ابتدایی خود 
ــورهای منطقه از جمله عراق، بهترین زمینه برای تهاجم بالفعل عراق را فراهم  علیه تمام كش

ساختند )نهضت آزادی ایران، 1363: 51(. 
ــیدمحمد صادق روحانی  از مهم ترین تحریكات مذكور، اظهارات روحانی بلندپایة ایرانی، س
ــمی ایران، اظهار نظری  ــوی مقامات رس ــرعت از س مقیم قم بود.1 هرچند این اظهارات به س
ــمی بدون ارتباط با دولت ایران اعالم شد، اما مقامات عراقی آن را به مثابه  ــخصی و غیر رس ش

سیاست رسمی ایران تلقی نموده و شدیداً به آن تاختند. 

2. کنفرانس هاوانا و تغيير نسبی خط  مشی دولت موقت
ابراهیم یزدی وزیر امورخارجة ایران، در 10 شهریور 1358 در حاشیة اجالس سران عدم   تعهد 
در كوبا، با صدام، دیدار و گفتگو كرد. این دیدار با وساطت و درخواست رئیس  جمهور الجزایر در 
ویالی محل اقامت صدام صورت گرفت. در ابتدا، صدام، شرح نسبتا ًمبسوطی در زمینة نظرات 
حزب بعث كه چگونه و تا چه حد به اسالم و مسئولیت انسان در روی زمین و رابطه  اش با خدا 
معتقدند، ارائه داد؛ سپس ضمن اشاره به پیشینة روابط عراق با شاه در سال ]1974[ كه منجر 
به جنگ شد، دربارة اقامت امام در نجف گفت: امام خمینی در عراق مكرم و محترم بود و هر  گونه 
كمكی كه از ما ساخته بود، در اختیارش گذاردیم، ولی ما هم باید صاحب  نظر باشیم )ماهنامة 
نسیم بیداری، 1393: 84 - 85(. صدام ضمن انتقاد صریح از تناقض عملكرد و گفتار انقالبیون 
ایران و دخالت آن ها در امور عراق و ایجاد یک جنبش آزادی  بخش، موضوع مسافرت بارزانی از 
آمریكا و تلگراف  هایی كه به ]امام موسی[ صدر شده بود تا مبارزاتش را علیه عراق ادامه دهد، 

1 . سیدمحمدصادق روحانی در یكی از اظهار نظرهای خود كه در مصاحبه  ای با خبرگزاری فرانسه مطرح شد، گفت: پذیرفته 
ــی بن سلمان  ــیخ عیس ــت رهبری جنبش انقالبی بحرین را برعهده بگیرد، و از مردم بحرین دعوت كرده چنان چه ش اس
ــد. روحانی تصریح كرد كه انقالب بحرین را از ایران هدایت خواهد  ــالم گردن ننهد، او را واژگون كن ــه به اصول اس آل  خلیف
كرد، و این هدایت فقط جنبة مذهبی دارد و نه سیاسی، و این به درخواست مردم بحرین است )گزار  ش  های ویژه، ش186، 
1358/7/4: 8 - 9(؛ وی همچنین در اواخر خرداد 1358 در مصاحبه  ای اعالم كرد چنانچه تحریكات و ادعای اعراب برای 
بازگرداندن جزایر تنب بزرگ و تنب كوچک و ابوموسی ادامه یابد، ایران، ادعای ارضی خود را بر بحرین دنبال خواهد كرد. ما 

در خوزستان ادعای آن زمین  هایی را داریم كه به رسم تعارف به عراق واگذار شد )كریمی، 1392: 84(.
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مطرح كرد و گفت: ما نمی  توانستیم اجتهاد امام خمینی یا هركس دیگر را بپذیریم. به صراحت 
بگویم كه عمل مثبتی ندیدم )ماهنامة نسیم بیداری، 1393: 86(. 

آن چه   مسلم است، پس از این مالقات، برخی از مقامات عراقی مثل سعدون حمادی )معاون 
ــائل مناقشه  ای دامن زده و ضمن اسالمی ندانستن  وزیر خارجه(، با انجام مصاحبه  هایی به مس
ــه  گانه به امارات متحدة عربی، خواستار پایان دادن  انقالب ایران و تقاضای برگرداندن جزایر س
ــاكن در مناطق مختلف ایران شدند كه با  ــبت به اقلیت عرب س بی  عدالتی حكومت ایران نس

واكنش ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه ایران روبه رو گشت )روزنامة كیهان،1358/7/22: 4(. 
ــانگر تغییر در  ــوی وزارت خارجة دولت موقت، نش در حقیقت، چنین اظهار نظرهایی از س
ــی دولت بازرگان از انفعال و انعطاف بیش از حّدی  ــی و فاصله گرفتن دیپلماس گفتمان سیاس
است كه پیش از این با عراق اتخاذ كرده بود؛ زیرا كه مقامات دولت موقت در مقابل تحریكات و 

تحركات عراق، خویشتنداری و انعطاف فراوانی از خود نشان داده بودند. 

3. مواضع   رسمی نهضت آزادی در زمان اشغال بخش  هايي از کشور 

از هجوم سراسری عراق به ايران تا فتح خرمشهر
ــتر حول محور تالش و تبلیغ برای حمایت  مواضع نهضت آزادی در این مقطع زمانی، بیش
ــتقالل و تمامیت ارضی و دفاع از اخراج نیروهای متجاوز عراقی بود، كه ضمن تجلیل از  از اس
تالش های نیروهای نظامی، خواستار رسیدگی هرچه بیشتر مسئوالن به وضعیت آن ها گردید. 
در بند چهارم قطعنامة چهارمین كنگرة نهضت آزادی ایران )كنگرة شهید چمران، آبان  1360( 

چنین آمده است: 

ــی  ــت آزادی ایران، جنگ تجاوزكارانة عراق علیه ایران را محكوم كرده و آن را بخش نهض

ــم علیه  ــم آمریكا و صهیونیس از تحریكات و توطئه های ابرقدرت ها، به خصوص امپریالیس

جمهوری اسالمی ایران دانسته، و دفاع كامل از استقالل و تمامیت ارضی كشور را واجب 

و ضروری می داند)نهضت آزادی ایران،   1362: 23(.

نهضت آزادی در این مقطع معتقد بود كه برای پیروزی در جنگ، دولت ایران می بایستی به 
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موازات فعالیت های نظامی علیه ارتش متجاوز عراق، فعالیت های مناسبی را در سطح جهانی در 
بخش  های سیاسی، دیپلماسی و تبلیغاتی آغاز نماید )نهضت آزادی ایران،   1362:   24(؛ همچنین 
در نامه  ای سرگشاده خطاب به علی اكبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس، جنگ تدافعي را 
مشروع و مورد رضایت باري تعالی، و جنگ تهاجمي را ناروا و برخالف تعلیمات اسالمي دانسته، 
و براین پایه، پیروزي  هایي از قبیل فتح المبین و فتح خرمشهر را عملیاتي مشروع تلقي نموده 
ــپاه و ارتش، فرماندهي و ملت ایران تبریک گفت. در خالل یكی از اسناد  و در این زمینه به س

نهضت آزادی در تحلیل اوضاع بعد از فتح خرمشهر چنین آمده است:

ــراق، به نظر ما، جنگ از حالت  ــهر و مبادرت حمله به ع ــس از پیروزي قاطع در خرمش پ

ــكل تهاجمي گرفت، و اختالف ما با گردانندگان جنگ از همین  ــد و ش تدافعي خارج ش

نقطه آغاز شد )اسناد نهضت آزادي ایران: شمارة 213864،   3 بهمن 1365(. 

دورة دوم: مواضع انتقادی نهضت آزادی
با پیچیده شدن وضعیت جنگ و آشكار شدن آثار و تبعات آن، دو سال پس از فتح خرمشهر، 
نهضت آزادی با فرض این كه پیشنهاد صلح از طرف عراق به ایران داده شده، تبیین جدیدی از 

مسائل جنگ ارائه داد و پرسش  هایی به شرح زیر مطرح نمود: 
ـ عامل اصلی و علل اولیة بروز جنگ چه بوده، چه چیزهایی به آن شدت داده و مسئله را 

مشكل كرده است؟
ـ آیا این امكان وجود داشت كه چاره  جویی شود، یا این كه اصاًل از بروز جنگ جلوگیری نمود؟ 

ـ در كنار راه  حل  های نظامی، چه اقدامات دیگری ممكن و الزم بوده است؟
ـ آیا پس از فتح خرمشهر و شكست عراق در این جبهه، ادامة جنگ و تبدیل موضع دفاعی 

ایران به موضع تعرضی، ضروری و اجباری و به سود اسالم و ایران بوده است؟
ـ آیا صحیح بود كه میانجی  گری  های گوناگون و پیشنهادهای صلح با بی  اعتنایی و اعتراض 

تلقی شوند؟
ـ در حالی  كه جنگ همیشه تحمیلی و به قصد شكست انقالب و نابودی اسالم اعالم شده 
و می  شود، چرا اقدام و تدبیر مؤثری برای خاموش كردن آن به عمل نیامده، بلكه از آن 
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استقبال شده است؟ 
ــتین بار بود كه از سوی نهضت  آزادی، مفهوم اجتناب ناپذیری جنگ، مورد  ظاهراً این نخس
ــر جنگ، تحمیلی و به  ــش مطرح گردید كه اگ ــرار گرفت و مهم تر از همه، این پرس ــه ق توج
ــالمی آغاز گردیده، چرا برای پایان دادن به آن اقدامی جّدی صورت  ــت انقالب اس قصد شكس

نمی گیرد)نهضت آزادی ایران، 1363: 9 - 10(.
ــور در برابر وضعیت جدیدي قرار گرفت كه  ــهر و پیامدهاي مهم آن، كش پس از فتح خرمش
بدون تصمیم  گیري راهبردي، گذار از آن ممكن نبود. در چنین وضعیتي، پرسش  هاي زیادي در 
مورد پایان جنگ مطرح شد. فرماندة سپاه پاسداران انقالب اسالمی درآستانة عملیات رمضان، 
ــخناني گفت: با فتح خرمشهر و رسیدن نیروهاي ما به مرزهاي بین  المللي، بعضي این  طی س
ــش را مطرح مي  كنند كه بهتر نیست به جنگ پایان دهیم؟ آیا حركت ما به داخل خاک  پرس
عراق، تجاوز به خاک این كشور نیست؟ آیا با این اقدام، ما در ردیف متجاوزاني چون صدام قرار 

نمي  گیریم؟)محسن رضایی، 1382: 108(. 

2. مواضع نهضت آزادی در مخالفت با ورود به خاک عراق
ــغالی در پی عملیات  های ثامن  األئمه،  ــرزمین  های اش ــمت اعظم س ــازی قس پس از آزادس
ــنی اعم از مصاحبه،  ــدس، هیچ  گونه موضع  گیری روش ــدس، فتح  المبین و بیت  المق طریق  الق
ــار بیانیه در مخالفت با ادامة جنگ یا ارائة گزینه  های مناسب جهت خاتمة  ــخنرانی یا انتش س
جنگ از سوی گروه  های سیاسی داخل كشور انجام نشد. یک سال پس از فتح خرمشهر و به رغم 
انسداد فضای سیاسی كشور، نهضت آزادی به منظور رفع اتهام از دولت موقت كه به سستی در 
مواجهه با عراق متهم شده بود، برای نخستین بار با طرح پرسش  هایی، ادامة جنگ پس از فتح 

خرمشهر را بدون توجه به مالحظات راهبردی مورد پرسش قرار داد. 
دكتر داود هرمیداس باوند معتقد است: بعد از پیروزي نظامی ایران در فتح خرمشهر، بعضي از 
احزاب و گروه ها مانند نهضت آزادي، خواستار پایان جنگ شدند، ولي از آن جا كه درخواست های 
مزبور مغایر منافع نظام جمهوري اسالمي و جنگ تشخیص داده شد، نه تنها به آن ها پاسخي 
ــان صورت گرفت )روزنامة ابرار، 1380/6/25(.  داده نشد، بلكه عكس  العمل سختي نیز علیه ش
صادق طباطبایي، سخنگوی دولت موقت و از چهره های فعال و آگاه در حوادث نخستین های 
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ــال انقالب اسالمی نیز طي مصاحبه اي اعالم داشت:   اولین بیانیه، نهضت آزادي پس از فتح  س
خرمشهر، تأكید بر پایان جنگ بود )روزنامة یاس نو،1382/9/17: 9(. 

   نهضت آزادی به منظور توجیه و جا انداختن نظرات خود مبنی بر مخالفت با استمرار جنگ 
ــود و زیان حاصله از آن را تماماً به زیان ملت ایران تحلیل  و لزوم صلح، پیامدهای جنگ و س
می  نمود)جنگ و صلح: 1363: 9(. این جریان، وضعیت و شرایط كشور پس از فتح خرمشهر را 
چنین تحلیل می  نمود: ایران برای اعمال فشار بر عراق و تحقق شرایط خود، تدارک وسیعی دید 
و به قصد تسخیر بصره و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار، حملة تهاجمی خود را آغاز كرد، اما 
حمالت مزبور، نتیجه ای مطلوب به بار نیاورد و ایران نتوانست به اهداف خود دست یابد، و در 
نتیجه، آثار روانی پیروزی خرمشهر و هزیمت ارتش عراق نیز از بین رفت)نهضت آزادی ایران، 

.)52 :1364
ــخنرانی تحت عنوان »تداوم و تحول  ــتای همین تحلیل، مهدی بازرگان در یک س در راس
ــبت پنجمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در دفتر نهضت آزادی ایراد  انقالب« كه به مناس
نمود، مدعی شد كه ادامة جنگ تماماً به سود آمریكا و سایر قدرت  ها و در جهت منافع آن ها و 
برخالف مصلحت اسالم و مسلمانان است )سلطانی، 1367: 390(؛ همچنین در كتاب انقالب 
ــاره به منافع  ــوع تداوم جنگ را مطرح كرد و ضمن اش ــت، به اختصار موض ــران در دو حرك ای

اقتصادی و سیاسی ابرقدرت ها چنین نتیجه گرفت: 

... تداوم جنگ، زمینة مطلوب مشتركی است كه در داخل، بهانه و وسیلة خوبی برای انحصار و 
اقتدار، و در خارج، رونق اقتصادی و توفیق سیاسی به ابرقدرت ها می  بخشد)بازرگان، 1363 : 162(. 
ــحابي دربارة مالقات خود با هاشمي مي  گوید: »در خرداد سال  ــتا، عزت اهلل س در همین راس
1361 پس از فتح خرمشهر، بنده با ایشان مالقاتي كردم و استدالل نمودم كه این پیروزي به 
ــت؛ به طوري كه كشورهاي  ــت آمده، هم افتخار دارد و هم متضمن منافعي براي ایران اس دس
عربي اصرار دارند كه اگر صلح بشود، آن ها هم كمک  هایي به طرفین مي  كنند و جبران خسارات 
ــت از این موقعیت استفاده شود )درودیان، 1386: 136 - 137(. در كتاب  مي  نمایند؛ بهتر اس
»ناگفته  های انقالب و مباحث بنیاد ملّی«، به آثار تخریبی جنگ به  خصوص بعد از فتح خرمشهر 

پرداخته و ادامة آن را بی  منطقی ارزیابی نموده و در این باره چنین اظهار می  كند: 
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ــر اجبار و  ــد، و از س ــال 1363، دورانی بحرانی به روی اقتصاد نفتی و تجاری باز ش در س

استیصال، كشور را سیاست  های صرفه  جویی )فضای سال  های بعد از 1363( در بر  گرفت، 

ــالمیزه كردن  ــرنگونی رژیم عراق و اس ــم  انداز س و در نتیجة ادامة   بی  منطق جنگ با چش

منطقه، هزینه  های كمرشكنی را بر ملت تحمیل كرد )سحابی، 1383: 270(. 

هاشم صباغیان از دیگر چهره های شاخص نهضت آزادی و وزیر كشور دولت موقت، در این باره 
می  گوید: 

ــدیم. نهضت آزادی بعد  ــارات زیادی را متحمل ش ــا كه به خاک عراق رفتیم، خس   بعده

ــت. آن هنگام اعالم كردیم االن با دست  ــهر بیانیه ای داد كه خیلی مهم اس از فتح خرمش

ــورها او را حمایت می  نمودند، و االن باید  ــت دادیم كه اكثر كش ــوری را شكس خالی، كش

جنگ را خاتمه بدهیم،   چون این امر ارزش دارد، اما آن ها جنگ را ادامه دادند. طبق آمار 

ــارت های مادی، نظامی و انسانی، بعد از فتح خرمشهر بوده  ــت آمده، بیشترین خس به دس

است. صباغیان در ادامه راجع به نطق های پیش از دستور نهضت آزادی در مجلس كه در 

رابطه با نارسایی های جنگ بود می افزاید: نطق  های اعضای نهضت آزادی به خصوص پس 

از بمباران شهرهای ایران توسط نیروهای مسلح عراق، اعتراضات شدیدی را در مجلس به 

همراه می  آورد. اكثریت مجلس، این نطق ها را »گرا« دادن به آمریكایی ها تلقی می  كردند 

)صباغیان، مصاحبه، 1390/7/7(. 

محمد توسلی از دیگر اعضای نهضت آزادی و رئیس اسبق دانشگاه تهران نیز دربارة حوادث 
پس از فتح خرمشهر چنین اظهار می دارد: 

ــتی ادامه می یافت. به  ــهر، جنگ، منطقی و مقبول بود، اما پس از آن نبایس تا فتح خرمش

ــت صلح كرد، بپذیر و به خدا  ــمن درخواس ــتناد آیات قرآن )اگر جنگ می  كنید و دش اس

توكل كن؛ زیرا صلح بهتر از جنگ است(؛ بنابراین ما موافق ادامة جنگ نبودیم )توسلی، 

مصاحبه، 1390/6/23(. 

دربارة چالش  های پس از فتح خرمشهر، اسد اهلل بیات زنجانی می  گوید: 
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ــان می  دهد كه آنان)نهضتی  ها( آدم  های منطقی،  ــاله نش ــت زمان و تجربة چند س گذش

ــتر  ــد آنان دارای تجربه بودند و بیش ــوده، و قطعاً اگر اكثریت مانن ــدی ب ــی و متعه اصول

ــتر از این كه مشهود است نتایج به دست می  آمد )توسلی، مصاحبه،  تعامل می  كردند، بیش

 .)1390/11/25

نهضت آزادی پس از برگزاري پنجمین كنگرة خود در »اسفند1361«، مواضع جدی خود را 
در مسائل مختلف جنگ و شرایط ایران پس از فتح خرمشهر، برای نخستین بار چنین تشریح 
ــی أن تُحبوا َشیئا و  ــیئاً و هو خیٌر لكم و َعس ــی أن تكَرهوا ش كرد: به موجب آیة كریمة و عس
هو شرُّ لكم1، مكرراً پیشنهاد شده كه برای پیروزی در جنگ، دولت به موازات اجرای عملیات 
نظامی علیه ارتش تجاوزگر عراق، فعالیت  های شایستة مناسبی را در سطح جهانی در بخش  های 
سیاسی و تبلیغاتی آغاز نماید. به نظر نهضت آزادی، بعد از فتح خرمشهر كه موقعیت ممتازی 
ــالمی برای ایران پیدا شد و دشمن خود را ناچار دید راه توبه و  ــی و اس در جهت نظامی، سیاس
تسلیم پیش گیرد و همسایگان حاضر شدند تضمین هایی بدهند، دولت می  توانست به مصداق 
میُع الَعلِیم2 از فرصت  هاي  َُّه ُهَو السَّ ُل َعلَي اهللِ إِن كَّ لِم َفأجَنح لَها َو تَوَّ آیة كریمة َو إِن َجَنحوا لِلسَّ
مناسبي كه براي اتخاذ و اعمال خط  مشي  هاي مؤثر براي ختم موفقیت آمیز جنگ فراهم شده، 
استفاده كرده، مطابق مصالح و منافع ملت ایران اقدام نماید)نهضت آزادی ایران، 1363: 84(. 

یداهلل سحابی از اعضای نهضت آزادی، پیرامون موضع  گیری نهضت در قبال جنگ با عراق در 
یک سخنرانی چنین اظهار نمود: 

از مسئوالن می  خواهیم به جای تحریک دیگران و ایراد سخنرانی  های غیر متعهدانه، به خاتمة 
جنگ و انجام مذاكرات و انعقاد صلح بیندیشند.

نهضت در موضع  گیري خود به مفروضاتي مانند برتري موقعیت ایران پس از فتح خرمشهر 
ــایر عملیات  ها كاهش یافته بود، تأكید مي  كرد )نهضت آزادی ایران، 1363:  كه تحت تأثیر س
85(، حال آن كه صدام در بیانیه  اش مبني بر عقب نشیني عراق از خاک ایران سخني از صلح 
نگفته بود و هنوز برخي مناطق)حدود 2500 كیلومتر از ارتفاعات سركوب و استراتژیک مانند 

1 . بقره / 216. 
2 . انفال / 61. 
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ــت. گرچه در زمینة پیشنهادهای صلح نیز جز پیشنهادهاي غیر  ــهر( را در اختیار داش نفت  ش
رسمی اولیه )از كشورهاي عربي مانند عربستان( كه به طرحي مشخص براي صلح تبدیل نشد، 

چیز دیگري وجود نداشت.1  
    جالب آن است كه عزت  اهلل سحابي در سال1362 پس از جلسه  اي با علی اكبر هاشمي رفسنجانی 
ــال 1362 شاهد دارم آقاي هاشمي گفته دنبال خاتمة  در اظهار نظری متفاوت مي  گوید: از س
ــتند. تحلیل من )سحابی( این ا ست كه حتي اگر عراق عقب مي  نشست، با حمایت  جنگ هس
خارجي آن ها نمي  گذاشتند جنگ تمام بشود. دنیا صدام را تهییج مي  كرد تا جنگ را تمام نكند. 
ــال 1362 در ادامة جنگ مقصر نیست. من به آقاي یزدي و  ــالمي از س به نظرم جمهوري اس

دوستان نهضت آزادي و مرحوم بازرگان هم این موضوع را گفتم )درودیان، 1386: 136(. 
مهدی بازرگان در سال 1367 در مصاحبه ای مطبوعاتي با تهران تایمز، مدعی شده بود كه 
آیت  اهلل خمیني در سال 1982 )1361( مي  خواست جنگ را خاتمه دهد. وي در مورد تالش  هاي 
نهضت آزادي در مورد متقاعد كردن مقامات كشور به پایان دادن به جنگ با عراق، پس از عقب 
ــدن نیروهاي آن كشور از قسمت اعظم اراضي ایران گفت: ]امام[ خمینی مي  خواست  رانده ش
پس از آزادي خرمشهر در 24  مه  1982)1361/3/3( جنگ را خاتمه دهد )خبرگزاری جمهوری 

اسالمی، گزارش هاي ویژه، ش311، 1367/11/5: 31(. 
سردار حسین)محسن( رشید، رئیس مركز مطالعات و تحقیقات جنگ، در گفتگویی مطبوعاتی 

راجع به موضع  امام بعد از فتح خرمشهر می گوید: 

1 . شاهزاده خالد بن سلطان در كتاب جنگجوی صحرا می  نویسد:»ملک فهد در كنفرانس جامعة عرب در مراكش]15 شهریور 
1361[ طرح عقب  نشینی كامل نیروهای عراقی از ایران و پرداخت غرامت از سوی كشورهای همكاری خلیج فارس به ایران 
را پیشنهاد كرد. این طرح را عراق پذیرفت، ولی ایران رد كرد. ر.ک: خبرگزاری جمهوری اسالمی، شمارة 1376/5/14، به 

نقل از خبرگزاری ملی عراق، بولتن خبرهای عراق، شمارة 283، 1374/5/17؛ 12 - 13.
ــورهای عضو كنفرانس اسالمی، ذكر این نكته ضروری است كه در جریان ورود  ــنهاد پرداخت غرامت كش در خصوص پیش
ــطی دبیر كل سازمان كنفرانس اسالمی(، علی اكبر  ــالمی )احمد سكوتوره، رئیس جمهور گینه و حبیب ش هیآت صلح اس
ــایعه سازی رسانه  های غربی دانسته است؛ همچنین علی  اكبر والیتی وزیر  ــنجانی در خاطراتش این خبر را ش هاشمی رفس
ــتان كرمان، ادعای پیشنهاد پرداخت غرامت توسط برخی كشورهای عربی را صحیح  ــرداران اس خارجة وقت، در كنگرة س
نمی  داند. محسن رضایی نیز این مسأله را رد می  كند. در منابع، رقم  های پیشنهادی از 25 میلیارد دالر تا 150 میلیارد دالر 

متغیر است)درودیان، 1387: 190 - 203(.
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ــود؛ بنابراین در مقاطعی از جنگ، مالحظه  ــی توجه كافی می  نم امام به نظرات كارشناس

ــود نظرات دیگران را كه مخالف ایشان بوده، تجویز می  نمود؛ به عنوان مثال پس از  می  ش

ــهر، شواهد و قرائن موجود حكایت از آن دارد كه امام به تداوم جنگ تمایلی  فتح خرمش

ــاخت تا به گونه ای دیگر عمل  ــان، حضرت امام را متقاعد س ــت، اما دالیل كارشناس نداش

نماید )مجلة چشم انداز، ش 11: 77(.

ــئوالن ایران  ــت  های دولت ایران در ادامة جنگ، از مس ــت آزادی در مخالفت با سیاس نهض
خواسته تا از هرگونه پیشنهاد معقول برای پایان بخشیدن شرافتمندانه و عادالنه به جنگ بین 

دو ملت ایران و عراق، استقبال نماید )جمشیدی و یزدانفام، 1390: 265(. 
ــی ایران می  توانست به مانوری سازنده  به باور نهضت آزادی، بعد از عملیات خیبر، دیپلماس
ــت قرار دهد؛ به این ترتیب كه از طریق  ــت بزند و عراق را در بن  بس و مثبت به نفع ایران دس
دوستان ایران در سازمان ملل )نظیر سوریه و الجزایر(، پیشنهاد قطعنامه  ای در مورد »آتش  بس« 
ــد، كه در جّو سازمان ملل، احتماالً تصویب می  گردید و ایران موافقت خود را اعالم  داده می  ش
می  كرد، و عراق صرف نظر از قبول یا رّد آن، در بن بست قرار می  گرفت )جمشیدی و یزدانفام، 

 .)70 :1390
به عقیدة نهضت آزادی، اگر دولت  مردان و مسئولین ایران در محور دیپلماسی نیز همگام با 
محور نبرد مسلحانه، فعال بوده و در جهت تحقق اهداف اصیل پیش می  رفتند، فتح خرمشهر 
می  توانست آغازی برای پایان موفقیت  آمیز جنگ به نفع ایران باشد؛ البته این در حالی است كه 
به گفتة مقامات ایران، اوالً هیچ پیشنهاد و طرح صلحی به صورت رسمی و جّدی مطرح نشد، 

ثانیاً هنوز بخش  هایی مهم و از خاک كشور در دست عراق بود. 

نتيجه گيری
نهضت آزادی با استناد به آموزه  های دینی و اسالمی در مورد جنگ، بر این باور است كه جنگ 
ــالم چنین گفته و خواسته است، و نه  ــلماً نمی  تواند فی  نفسه هدف و مطلوب باشد؛ نه اس مس
ــالمی با صراحت چنین سخنی می  گویند. اساس تفكر و اندیشة اسالمی،  رهبران جمهوری اس
تفاهم و تحبیب صلح است. آن جا كه جنگ مجاز دانسته شده، مسئلة دفاع از سرزمین در برابر 



99

ن  |
یرا

ی ا
زاد

ت آ
هض

ی ن
اس

سی
ن 

ما
گفت

در 
ق 

عرا
 و 

ان
ایر

گ 
جن

  |

ــد. آن ها در طول جنگ هشت  ساله، تنها در دوره  ای  تهاجمات نیروهای خارجی مطرح می باش
كوتاهـ  پس از فتح خرمشهر به منظور رفع اتهام از نقش منفعالنة دولت موقت در شروع جنگ، 
با انتشار بیانیه  هایی مانند »جنگ و صلح« و »مذاكره، آتش  بس و صلح«، بر ضرورت اتمام جنگ 
تأكید كردند، و اغلب با انتقاد از عملكرد تصمیم  گیرندگان نظامی و مسئوالن دولتی و دیپلماسی 
ــتگاه و...، آن ها را از عوامل اصلی تداوم جنگ برشمردند. تحلیل  های  و تأكید بر ضعف این دس
انتقادی نهضت آزادی بر پایة اطالعات و واقعیاتی بود كه در دسترس آن ها قرار گرفته می  شد. 
از این رو آن ها معترف  اند كه از كلیة اسرار و دقایق مربوط به جنگ آگاه نیستند. با این وجود، 
كمِی اطالعات و كامل نبودن تحلیل  ها را عذری موجه برای خودداری از اظهارنظر در مسأله  ای 
ــاد از جنگ، انحصار طلبی  ــگ نمی  دانند. نهضت آزادی به دنبال انتق ــاز مانند جن سرنوشت  س
ــعارهای آرمانگرایانه و تند آن ها و تالش جهت صدور انقالب و ضعف دستگاه  جناح حاكم و ش
دیپلماسی كشور را در استفاده از فرصت  ها، از موانع اصلی خاتمة جنگ دانسته، سیاست انتقادی 

خود را حتی پس از خاتمة جنگ نیز ادامه داد.
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منابع

الف. اسناد 
مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس   )ش 213864(.

مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس )ش 5179(.

ب. کتاب ها
قرآن کريم 		•

ــین)1379(. تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق. )ج3(. تهران: مركز مطالعات و  ــتانی، حس اردس 		•
تحقیقات جنگ سپاه پاسداران. 

ایزدی، یداهلل)1392(. روزشمار54 عمليات والفجر10، بمباران شيميايی حلبچه، فشار جهانی به  		•
ايران برای پذيرش قطع  نامة 598. تهران: مركز اسناد و تحقیقات انقالب اسالمی.   

آبراهامیان، یرواند)1389(. ايران بين دو انقالب.)احمد گل  محمدی و محمدابراهیم فتاحی، مترجمان(. 		•
تهران: نشرنی. 

ــر؛ همبلی، گاوین؛ ملویل، چارلز)1388(. تاريخ ايران به روايت کمبريج، از نادرش�اه تا  آوری، پت 		•
انقالب اسالمی. )ج 7(. )مرتضی ثاقب فر،مترجم (. تهران: جامی. 

بازرگان، مهدی)1363(. انقالب ايران در دو حرکت. تهران: بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان.  		•
بازرگان، مهدي )1364(. بازيابي ارزش  ها. تهران: چاپخانة نراقي.  		•

جمشیدی، محمدحسین؛ یزدانفام، محمود )1390(. روزشمار جنگ ايران و عراق. آخرين تالش  ها  		•
در جنوب. )ج 47(. )چ3(، تهران: مركز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران.

•		 در جستجوی راه از کالم امام، دفتر دوم؛ جنگ و جهاد )1363(. )چ2(.تهران: امیركبیر. 
درودیان، محمد )1389(. نقد و بررسي جنگ ايران و عراق. پرسش  های اساسی جنگ. )چ4(. 		•

تهران: مركز مطالعات و تحقیقات جنگ. 
دهقانی فیروزآبادی، سیدجالل)1392(. سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران. تهران: سازمان  		•

مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(. 
سحابی، عزت اهلل)1379(. ناگفته هاي انقالب و مباحث بنياد ملي. تهران: گام نو. .  		•

ــلطانی، مجتبی )1367(. خط س�ازش؛ تحليل و بررس�ی تحقيقی و مستندی بر تاريخچه،  س 		•
مواضع و عملکرد نهضت آزادی ايران. )ج1(. تهران: مركز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی.   
مواضع نهضت آزادی در کنگره  های سوم، چهارم و پنجم )1362(. تهران: نهضت آزادی ایران.  		•

توسعة بحران در خليج فارس)آذر1366(. تهران: نهضت آزادی ایران.  		•
تحليلی پيرامون جنگ و صلح)تابستان1363(.تهران: نهضت آزادی ایران.  		•
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توضيحاتی پيرامون مذاکره، صلح و آتش  بس)تیر1364(. تهران: نهضت آزادی ایران.  		•
پاس�خ نهضت آزادی ايران به حمالت آقای هاشمی رفس�نجانی)1365(. تهران: نهضت آزادي  		•
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