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  ۱۳۴۲ زمستان     آزادی ايرانسسين و اعضای نهضتؤگزارش جريان محاكمه مـ قسمت دوم ـ ۳

  ۱۰/۶/۴۲ همراه با تصوير اصلي نامه مهندس بازرگان به دكتر سنجابی و پاسخ آن

  ۵/۸/۴۲   دادرسی ارتش۱نامه متهمين به دادگاه عادی ويژه شماره 

  :۲۶/۹/۴۲  دادگاه عادی ويژهی مهندس بازرگان درآقاسخنان 

  ؟دفاع بكنيم يا نكنيم

  مومي و استفاده تبليغاتي استمداد از افكار ع-۱

   قاضيياثبات بيگناهی و تاثير رو -۲

  انجام تشريفات و اجرای مراسم -۳

  ۱۹/۹/۴۲   همراه با تصوير دستخط دادگاهرئيسنامه متهمين به 

  ۳/۱۰/۴۲ از زبان مهندس بازرگان جريان دستگيری و شكنجه مهندس عبوديت

  ۳/۱۰/۴۲ باب جريان شكنجه نامه مهندس عبوديت در

  ۳/۱۰/۴۲نامه مهندس عبوديت به دادستان كل ارتش 

  بيانات دادستان در ماهيت 

 ۳/۱۰/۴۲  در جلسه بيست و ششم -

 ۴/۱۰/۴۲   در جلسه بيست و هفتم -

  ۸/۱۰/۴۲  در جلسه بيست و هشتم -

  ۱خالصه مدافعات وكالي متهمين در دادگاه ويژه شماره 

  عالی كشور ديوانرياست كل نامه متهمين به 

  و راي صادره دادرسی ارتش ۱ دادگاه عادی ويژه شماره پايان كار

   دادرسی ارتش ۱دادگاه عادی ويژه شماره ی أر

  تجديدنظری صادره و تقاضای أاعتراض متهمين به ر

  

  ۱۳۴۲ اسفند ۱۴  تجديدنظربخش دوم ــ دادگاه 

  :تجديدنظرگزارش جلسات دادگاه 

  جلسه اول  

  جلسه دوم  

  جلسه سوم  

  ۱۹/۱۲/۴۲  كه به ايشان داده شده استهايی  دالت منش درباب شكنجهی پرويز عآقانامه 

  ه چهارمسجل  

  جلسه پنجم  

  جلسه ششم  

  جلسه هفتم  
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   اسفند۲۹ی دكتر سحابی بمناسبت روز تاريخی آقابيانات جناب 

  جلسه هشتم  

  جلسه نهم  

  جلسه دهم  

  سخنان مهندس بازرگان در دفاع از مهندس عبوديت

  جلسه يازدهم  

  وازدهمجلسه د  

  ی احمد علی باباييآقابيانات 

  جلسات سيزدهم و چهاردهم  

  )  بدست نيامد۲۲ تا ۱۵گزارش جلسات (  

  ای از جلسات بيست و سوم خالصه  

  ای از جلسات بيست و چهارم خالصه  

  ای از جلسات بيست و پنجم خالصه  

  ۱۳۴۳ فروردين  اهللا سحابي در دادگاه تجديدنظر مدافعات مهندس عزت

  ۲۳/۳/۴۳ تهمين به دادگاه تجديدنظر شماره يك دادرسی ارتشنامه م

  ۱۵/۳/۴۳ دنظر دادرسی ارتش مورخرای دادگاه تجدي

  تقاضای فرجامخواهی مهندس بازرگان

  ۲۴/۴/۴۳  درخواست فرجامانامه دادگاه تجديدنظر ويژه به زندان قصر در رابطه ب

  ی بابايیيان طالقانی، بازرگان، سحابی، احمد علآقاتقاضای فرجام 

   متهمين به اداره دادرسي ارتشاليحه فرجامخواهي

  عكاسی از مهندس بازرگان و پاسخ ايشانه منظور اقدام به نامه اداره زندان به دايره زندان قصر ب

   ويژه به دادرسی ارتش جهت پيگيری تقاضای فرجامخواهيتجديدنظرنامه محكومين دادگاه 

ربانی كل كشور در مورد قطعيت حكم صادره تجديدنظر ويژه و ابـالغ             نامه دادرسی ارتش به اداره زندان شه      
  آن به زندانيان

احتـساب ايـام بازداشـت      عـدم   نامه به اداره زندان شهربانی كل كشور در مورد اعتراض محكومين نسبت به              
  قبلي

  وحشت رژيم و سانسور اخبار دادگاه

  نامه زندانيان به روزنامه كيهان

  رجی در رابطه با محاكمات سران و فعالين نهضت آزادی ايرانبريده جرايد داخلی و خا

  تصاويري از جلسات دادگاه و زندانيان نهضت آزادي ايران
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  پيشگفتار

هـای سياسـی و سـاير نـشريات داخلـی و             هـا، تحليـل     كليه بيانيـه  » مجموعه اسناد نهضت آزادی ايران    «از  
 منتـشر شـده بودنـد،       ۱۳۴۴ تا اوايل سال     ۱۳۴۱عمومی نهضت كه از بدو تاسيس جمعيت در ارديبهشت سال           

  . اند در جلد اول و دوم تدوين و منتشر شده

 رژيـم شـاه تهـاجم       ۱۳۴۱ای كه از آن شد از اواخر سال           سابقه قبال بي پس از اعالم تاسيس نهضت و است      

سـازی و    وسيعی را عليه سران و فعالين نهـضت آزادی ايـران آغـاز و اقـدام بـه دسـتگيری افـراد و پرونـده                        
  . محاكمه و محكوميت آنان در دادگاههای نظامی نمود

تـاريخ  (انـد در دو جلـد         آوری شده   حال جمع ه  كليه اسناد مربوط به محاكمه سران و فعالين نهضت كه تا ب           
  : اند  بخش بشرح زير تدوين شده۵شامل ) ۴و۳های  معاصر ايران جلد

  بخش اول ــ گزارش جريان دادگاه بدوی گروه اول از سران و فعالين

  بخش دوم ــ گزارش جريان دادگاه تجديدنظر گروه اول

  : جلد چهارم شامل

  دوی و تجديدنظر گروههای دوم و سوم اعضای نهضت بخش سوم ــ گزارش جريان دادگاه ب

  بخش چهارم ــ حمايت و پشتيبانی از نهضت آزادي

  بخش پنجم ــ ادامه مبارزه در زندان

باشـد همـين      جلد سوم از اسناد محاكمه گروه اول از سـران و فعـالين نهـضت، كـه شـامل دو بخـش مـي                       
  . ای است كه در پيش داريد مجموعه

 پيروزی انقالب توسط نهضت آزادی ايران خارج از كشور جمـع آوری و بـرای چـاپ                اين مجموعه قبل از   
آماده شده بود كه بدليل اوج گيری مبارزات ملت ايران و سفر برادرمان آقای دكتر يزدی بـه نجـف و سـپس                       

 )۱۳۵۷ ديماه   ۲۶(سوزی در دفتر كار ايشان در روز خروج شاه از ايران              افتاد و در اثر آتش     قتعويه  پاريس ب 

  . هايی از مجموعه حاضر از بين رفت مدارك بسياری از جمله قسمت

در مورد ايـن مجموعـه      . آوری و استفاده از مدارك باقيمانده تدوين گشت         درنتيجه مجموعه كنونی با جمع    
  : توجه به نكات زير الزم است

همـان  ه  شـده بـود بـ        توسط نهضت آزادی ايران ــ خارج كشور نوشته        ۱۳۵۶ای كه در زمستان       ـ مقدمه ۱
  . صورت آمده است

 ۵۶ها و توضيحات آمده در متن نيز، از نهضت آزادی خارج از كشور و مربوط به همـان سـال           ـ پاورقی ۲

  . باشد مي

سوزی از بين رفته بودند حتـی بعـد از انقـالب، در داخـل      ـ تهيه برخی از قسمتها و اسناد كه در آن آتش  ۳
  . كشور هم ميسر نگرديد

از گزارشات مربوط به جلسات دادگاه كه قبال بدست نيامده بود بعـد از انقـالب تهيـه و بـه ايـن                       ـ برخی   ۴
  . مجموعه اضافه شده است

منتـشر   اسناد   ۵ جلد ای، در   ـ دفاعيات آقای مهندس بازرگان در دادگاههای نظامی شاه بصورت جداگانه          ۵
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  . شده است

ای در انتهـای ايـن جلـد      تجديـدنظر بـصورت جداگانـه   اهللا سحابی در دادگاه ـ دفاعيات آقای مهندس عزت ۶
نامه ايشان و همچنين بازداشت و محكوميـت مجددشـان در سـال    ياين دفاعيات قبال همراه با زندگ    . آمده است 

  .  منتشر گرديده است۱۳۵۴، توسط نهضت آزادی خارج از كشور در اسفند ۱۳۵۰

 و غـارت اسـناد و مـدارك موجـود در آرشـيو        ۶۲  آبانمـاه  ۶ـ در تهاجم به دفتر نهضت آزادی ايران در          ۷

البته قسمت اعظم اسناد غـارت      . مركزی برخی از مدارك و اسناد، از بين رفت و تهيه مجدد آنها ميسر نگرديد              
  . شده توسط دادسرای انقالب اسالمی مركز به نهضت بازگردانيده شد

هـای   هـا و پـشتيبانی   چنـين حمايـت  اسناد محاكمه گروه دوم و سوم از اعضای نهضت آزادی ايـران و هم           
گسترده اقشار مختلف مردم و باالخره اسناد ادامه مبارزه از زندان در جلد چهارم اين مجموعه جداگانه آمده                  

  . است

آقای مهندس بازرگان طی دوران بازداشت و زندانی بودن خود در زنـدانهای تهـران و برازجـان روزانـه                    
  . ن يادداشتها، بزودی در دو جلد منتشر خواهد شداي. اند كرده مطالبی را يادداشت مي

دهـد، گـزارش      مثال همانطور كه متن نـشان مـي       . اذعان داريم كه اين مجموعه دارای نواقص بسياری است        
تعداد زيادی از جلسات دادگاه بدوی و تجديدنظر در اين مجموعه نيامده اسـت كـه متاسـفانه عليـرغم تـالش                      

  .  اميدواريم كه خوانندگان عالقمند در تكميل اين مجموعه ما را ياری دهند.پيگير آنها را بدست نياورديم

نهضت آزادی ايران اميدوار است با انتشار اين اسناد ضمن روشن كردن زوايای تاريخ مبـارزات گذشـته                  
ملتمان بتواند به باال رفتن سطح آگاهی و بينش سياسی مردم آزاده و عالقمند به سرنوشت ايـن مـرز و بـوم                       

  . مك كندك

  و ما التوفيق االبااهللا

  نهضت آزادی ايران

  ۱۳۶۳تابستان 
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  مقدمه

و انگلـيس، بـا همكـاری غيـر مـستقيم           ) سـيا ( سازمانهای جاسوسی آمريكا     ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸در روز شوم    
بـوب  حدولت روسيه شوروی، باالخره توانستند در طی يك كودتای نظامی ننگين حكومت ملـی و مـستقل و م            

را بر ملت مـا تحميـل        ١دق را ساقط ساخته و بجای آن حكومت غير ملی و منفور شاه زاهدی             دكتر محمد مص  
.  مرداد اولين قدم دشمنان داخلی خلق ما و استعمار و امپرياليسم عليه دكتر مـصدق نبـود                 ۲۸كودتای  . نمايند

 سـلطنتی مبـتال     بلكه آن ششمين كودتا عليه مصدق بود كه پيروز شد و بار ديگر ملت ما را بـه رژيـم مـنحط                     

آباد طی مدافعات خود از يك يك كودتاهايی كه بيگانگان عليـه حكومـت وی                مصدق در دادگاه سلطنت   . ساخت
تدارك ديده بودند با شرح و تفصيالت نام برده و نقش دربار و ارتش و ارتجاع داخلی ايران را در هر يـك از                        

 . ها نشان داده است هئاين توط

 هدف زودرس خود كه شامل سقوط حكومت ملی مصدق، تـصاحب            ه توانست ب   مرداد، اگر چه   ۲۸كودتای  

نشانده خارجی برسد اما در تحقق اهداف درازمدت خـود،           نفت و ساير منابع ملی ما، و استقرار حكومت دست         
رژيم كودتـا نـه تنهـا در اجـرای          .  موفق نشد  ،كه از بين بردن مبارزات ملی و انحراف و خنثی ساختن آن بود            

 مرداد باعث رشد و تكامل و توسعه نهـضت ملـی ايـران در               ۲۸از مدت خود موفق نشد، بلكه كودتای        نيات در 
، يعنـی حـدود يكمـاه بعـد از كودتـای ننگـين، نهـضت              ۱۳۳۲اين معنا كـه در شـهريور        ه  ب. ابعاد جديدتری شد  

رزه و مقاومـت    همت جمعی از مردان آزاده و آزاديخواه تأسيس يافت و پـرچم پرافتخـار مبـا               ه  مقاومت ملی ب  
  . خلق را برافراشته نگه داشت

آوردهـای نهـضت ملـی باشـد نبـود، بلكـه        نهضت مقاومت ملی تنها يك حركت سياسـی كـه حـافظ دسـت             
اش و ماهيت فكری و عقيدتی عناصر اصلی تـشكيل دهنـده آن، چـه                علت چگونگی تشكيل  ه  سازمانی بود كه ب   

نهـضت  . مرحلة جديـدی ارتقـاء داد  ه  نهضت ملی ما را ب    در سطح رهبری و چه در سطح فعالين و عامه مردم،            
پايه نيازهای ملی و با خواست مبـارزات          مرداد، حركتی ضد استعماری و عمدتا بر       ۲۸ملی ايران كه تا قبل از       

 مـرداد و تـشكيل   ۲۸ضداستعماری بوجود آمده و رشد كرده بود و لذا در كل، حركتی يك بعدی بود، بعـد از     
  . در دست گرفتن رهبری مبارزات، حركتی دو بعدی گرديدنهضت مقاومت ملی و 

 رشـد  ــ   بعد سياسـي  ـ رهبری دكتر مصدق توانسته بود، در يك بعده ، نهضت ملی ب۳۲ مرداد۲۸تا قبل از 

نـشينيهای بزرگـی مجبـور سـازد و          بسيار زيادی بنمايد و تا آنجا پـيش بـرود كـه دشـمن خلـق را بـه عقـب                    
. اما در اين دوره از مبارزات، نهضت ملی فاقد پايگاه عقيـدتی بـود            . لت فتح نمايد  سنگرهای فراوانی را به نفع م     

هـای بطـور كلـی ضداسـتعماری و      حركت، نهضتی سياسـی بـا خواسـته     . ولوژيك بود ئنهضت فاقد ماهيت ايد   
 و فـرار    ۲۰نهضت ملی كـه دوران جديـد حركـت خـود را از سـالهای بعـد از شـهريور                     . ضدامپرياليستی بود 

هـای ضـد اسـتعماری     ا تكيه بـر خواسـته   بملی آغاز كرده بود       و از دوره چهاردهم مجلس شوراي      رضاخان،
 استيفای حقوق ملت ايران از كمپانی غاصب نفت جنوب، و باالخره ملی شدن              ، مبارزه با استعمار انگليس    ،خلق

ميدان مبـارزه   ه  سازد، ب  را بيدار  ميزان وسيعی باال برده آنها    ه  ها را ب    نفت توانست سطح آگاهی سياسی توده     

                                                      

   . زاهدي از فاسدترين امراي ارتش بوداردشير زاهدي، پدر سرلشكر. ۱
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رهبـری دكتـر    ه  نهـضت ملـی ايـران بـ       . ه آن بسيج نمايد   ادشمن و پايگ  ه  بكشاند و نيروی آنها را برای حمله ب       
 بخـصوص   ،اما از آنجا كه مبارزه با اسـتعمار خـارجی         . مصدق توانست بخوبی در اين مراحل پيشرفت نمايد       

توانست جدای از مبارزه با اسـتبداد دربـار، كـه            میی آن حضور داشت، ن    ئدر ايران كه استعمار در شكل نامر      
پايگاه اصلی و عمده استعمار خارجی است باشد و از آنجا كه بتدريج با رشد مبارزات ضد امپراليستی جهت                   
ضد استبدادی بودن حركت ملی بجهت ضد استعماری آن افزوده ميگرديد، و از آنجا كه اين دگرگونی جهـات                   

ران الجرم تغييرات ديگری را در سطح نهضت ايجاب مينمـود، نهـضت ملـی ايـران                 مبارزاتی در نهضت ملی اي    
بينـی و يـا      يـك جهـان   ه  توانست تنها در بعد سياسی خود رشد كند و ضرورت مجهز شدن نهضت ب              ديگر نمي 

در حالی كه نهـضت ملـی ايـران در ايـن دوره فاقـد چنـين پايگـاه و                    . ناپذير شده بود   ايدئولوژی امری اجتناب  
هيچ نوع ايـدئولوژی خاصـی كـه جوابگـوی نيازهـای جديـد              ه  گاهی بود نهضت ملی ايران در اين دوره ب         تكيه

در حاليكـه   . نهضت باشد مجهز نبود لذا تمامی رشدش، رشد خطی و در يك بعد بود، بعـد مبـارزات سياسـی                   
ئولوژيك را  گسترش جنبش و قرار گرفتن امر مبارزات ضد استبدادی در دستور كار نهضت ضرورت بعد ايد               

 درونی نهضت در اين دوره، تناقض بين گسترش جهات اصـلی            ضتناق. ناپذير ساخته بود   برای جنبش اجتناب  
گاه ايدئولوژيك در اين مرحلـه باعـث شـد كـه             مبارزه، ضد استعمار و ضد استبداد، از يك طرف و فقدان تكيه           

 از پـا    ۱۳۳۲ مـرداد    ۲۸د و باالخره در     باالخره نهضت نتوانست در برابر ضربات پی در پی دشمن مقاومت كن           
  . درآمد

 مرداد، جنبش نوين اسالمی بصورت يك حركت فكری و عقيدتی از همان سالهای              ۲۸ار طرف ديگر قبل از      
ايـن معنـا كـه      ه  نمود ب  اما اين حركت عمدتاً در بعد ايدئولوژيك رشد مي        .  آغاز شده بود   ۱۳۲۰بعد از شهريور    

و و توان خود را در جهت روشن سـاختن حـداقل مواضـع ايـدئولوژيك خـود                  جنبش نوين اسالمی تمامی نير    
برای جنبش نوين اسالمی قبل از هر چيز الزم بود تا مواضع عقيدتی خـود را مـشخص                  . معطوف ساخته بود  

ای كـه اسـالم      در جامعـه  . های جذب شده بـه جنـبش روشـن سـازد            بينش اصيل اسالمی را برای توده     . سازد
اش از    ساله با تمامی تبليغات فرهنگـی انحرافـی        ۲۰ناخته است و خصوصاً دوران خفقان       راستين غريب و ناش   

اسالم، مذهبی توخالی برای ملت ما ساخته بود بخصوص نسل جوان ما را نسبت به مذهب و همه ارزشـهای                    
كـه  ايجاد يك حركت فكری     . كلی بيگانه ساخت بود   ه  اصيل انسانی و نسبت به ارزشهای فرهنگ اصيل بومی ب         

  . ناپذير بود و اجتناب به گندزدايی مغزهای شسته شده دوران رضاخانی بپردازد امری ضروری

دهـد     نشان مـي   ۲۰يك بررسی اجمالی از معيارهای فرهنگی و اخالقی و فكری نسل جوان بعد از شهريور                
د موفـق شـده     های دراز مدت خو      ساله حكومت رضاخان تا چه حد توانسته بود در برنامه          ۲۰كه دوران سياه    

 نسلی كه كوچكترين ارتباط و پيوندی بـا      . كلی جدا از متن جامعه بود     ه  ، نسلی ب  ۲۰نسل بعد از شهريور     . باشد

  . »خويش«كلی بيگانه از خويشتن و بريده از ه نسلی ب. توده مردم نميتوانست برقرار سازد

همـت واالی عالمـه     ه  عمـدتاً بـ    كار خود را آغاز كرده بـود،         ۱۳۲۰جنبش نوين اسالمی كه بعد از شهريور        
 تـا   ۱۳۲۰اهللا طالقانی و مهندس بازرگان و دكتر سـحابی پـا گرفتـه بـود در طـی سـالهای                      مجاهد مرحوم آيت  

 قسمت اعظم نيرو و توان خود را در بعد مبـارزات ايـدئولوژيك متمركـز سـاخته بـود و رشـد                       ۱۳۳۲كودتای  
اين دوران، عناصر مسلمان، پرورش يافتگان جنـبش نـوين   در . نسبتاً قابل توجهی در همين بعد پيدا كرده بود    
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نمودند اما هنـوز     ای هم مي   های اسالمی خود، در نهضت ملی ايران شركت داشتند و خدمات برجسته             با انگيزه 
معنای عناصـری از روحانيـت در       ه  معنای خاصی كه در اين تحليل بكار رفته است، نه ب          ه  ب(نه جنبش اسالمی    

گـاه فكـری    بعد سياسی يافته بود و نه همانطور كه در باال گفته شد، نهضت ملی تكيه              ) ت زياد آن، ولو با تأثيرا   
  . و عقيدتی پيدا كرده بود

 مرداد، بعد از آنكه همه نيروهای ملی، احزاب و دستجات مـورد شـديدترين ضـربات و           ۲۸پس از كودتای    
كلی متالشی شدند، در همان روزهـای اول  شه تهاجمات دشمن قرار گرفتند و يكی پس از ديگری، و هر كدام ب    

، نهـضت مقاومـت ملـی بدسـت         ۱۳۳۲و باالخره در شـهريور      . های حركت نوينی بسته شد      بعد از كودتا، نطفه   
بينی اسالمی نيـز مجهـز بودنـد، بوجـود           بودند، بلكه به جهان   » ملي«كسانی كه نه تنها برخوردار از يك هويت         

ستون فقـرات نهـضت ملـی       . اسالمی رهبری مبارزات را در دست گرفتند      های    آمد و عناصر مسلمان با انگيزه     
چنـين تحـول    . شدگان جنبش نوين اسـالمی تـشكيل دادنـد         نيروی اساسی و عمده حركت را مسلمانان، تربيت       

حركتـی  ه ميمون و مباركی، نهضت ملی ايران را كه تا آنروز حركتی يك بعدی بود، بعد مبـارزات سياسـی، بـ    
 ،سالح عقيده و ايدئولوژی تبديل ساخت و جنبش نوين اسالمی را كه تا آنزمان در يك بعـد              هدوبعدی، مجهز ب  

 بعد مبارزات سياسی و بعد مبارزات ايـدئولوژيك  ،كرد، به جنبشی دو بعدی    بعد مبارزات ايديوژيك حركت مي    
ان جديـدی   تبديل نمود اين تحول در نهضت ملی و اين خصوصيت در سازمان نهضت مقاومت ملی نيرو و تو                 

آميز، مبـارزات و     بطوری كه دشمنان خلق نتوانستند با تمام سركوبيهای خشونت          . مبارزات خلق ما بخشيد   ه  ب
نهـضت مقاومـت ملـی توانـست عليـرغم تمـامی مـشكالت              . مقاومتهای مردم ما را تعطيل و يا منحرف سازند        

  . ميان خلق برده و نهضت را گسترش دهده شعارهای جنبش را ب

 سال مبارزه، كادرهای جوان نهضت مقاومـت ملـی در           ۷، يعنی در طی     ۱۳۳۹ تا   ۱۳۳۲لهای بين   در طی سا  

شـد   تدريج در هم ادغـام مـي  ه جنبش نوين اسالمی و نهضت ملی كه ب. طی اين دوره از مبارزات آبديده شدند     
روبـرو  كرد برای اولين بار توانـست بطـور جـدی بـا دشـمن                 وبه صورت يك پديده با هويت واحدی عمل مي        

. . .  زنـدان و مقاومـت در برابـر شـكنجه و          ه  تا آنزمان تجربه كار مخفی، انتشار نشريات مخفی، رفتن ب         . شود

  . برای نيروهای اسالمی بطور وسيع وجود نداشت

. تـر سـاخت    ملـی را آبديـده   ـ  نيروهـای اسـالمی  ،فعاليتهای نهضت مقاومت ملی در صحنه عمل و تجربـه 

سالح عقيـده اسـالمی را بـه وجـود آورد و ايـن رمـز مقاومـت                  ه  زين ملی، مجهز ب   های همگونی از مبار     هسته
  . نهضت بود

بـرای    در ايـران امكانـات جديـدی را        ۱۳۴۰ و   ۱۳۳۹ اجتماعی در سـالهای      ـ  پيدايش شرايط خاص سياسی   
نهضت مقاومت ملی كه بـيش از هـر گروهـی از نزديـك بـا بـروز چنـين                    . گسترش مبارزه بوجود آورده بود    

هـايی از     ناتی آشنايی داشت فوراً دست بكار شد و برای آغاز يك حركت سياسـی علنـی و تحميـل شـيوه                    امكا
حاصل اين فعاليتهای نهضت مقاوت ملی بود كـه بـه تاسـيس    . مبارزات علنی بر دشمن به بسيج نيرو پرداخت 

هـضت مقاومـت ملـی    تاسيس جبهه ملی دوم اگرچه توانست بالفاصله نظر اوليه ن     . جبهه ملی دوم منجر گرديد    
اين عبارت كه تاسيس جبهه ملـی دوم  ه  ب.ايجاد مشكالت جديدی شده را تامين سازد، اما در عين حال منجر ب      

فعالين نهضت و كادرهای آن امكان بدهد تا بـا          ه   مرداد را بشكند و ب     ۲۸ ساله بعد از     ۸-۷توانست سد سكوت    
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 .يـان گروههـا و طبقـات مختلـف خلـق دسـت بزنـد              بسيج نيروهای جديدتر و جوانتر به گسترش مبارزه در م         

دهد كـه     تحليل كليه اسناد موجود از نهضت مقاومت ملی و نهضت آزادی ايران در آن سالها بخوبی نشان مي                 
ای است   نهضت كمترين شك و ترديد و دودلی در اين امر نداشت كه شرايط سياسی موجود در آنزمان پديده                 

ه بينی شد بلكه بايد با تمـام نيـرو از شـرايط حـساس اسـتفاده كـرده بـ                    هيچوجه نبايد دچار خوش   ه  گذرا و ب  
امـا تاسـيس   . ميزان وسـيعی موفـق شـد   ه نهضت در اين امر ب گسترش جنبش و همگانی كردن آن پرداخت و      

جبهه ملی دوم در آن شرايط و با آن تركيب الجرم در برگيرنده عناصری بود كه در مجمـوع دچـار تـضاد و            
كار و يا حتی ارتجاعی توانستند در سطوح باالی رهبـری            ين معنا كه عناصری بسيار محافظه     اه  ب. تناقض بود 

يـك حركـت يـك بعـدی يعنـی      ه ترين جناح ملی آن، تازه كوشش آنها تبديل جبهه بـ    در سالم . جبهه قرار گيرند  
 نهـضت   در حاليكه تاسيس نهضت مقاومت ملی و تحوالت درونـی         . حركت سياسی بدون پشتوانه عقيدتی بود     

 مرداد، نهضت ملی ما را به حركتی دو بعـدی ارتقـاء داده بـود و هـر گونـه      ۲۸ سال بعد از ۸ تا ۷ملی در طی  
  . شكست بوده م ارتجاعی و محكوم بر مرداد الج۲۸شرايط قبل از ه كوششی برای بازگشت ب

جبهه «تمام نيرو از تز   مرحوم دكتر مصدق؛ بدرستی و با تيزبينی خود اين نكته را درك كرده بود و لذا با                  
وقتـی  . كـرد   دفاع مي » جبهه ملی مركب از عناصر منفرد ملي      «در برابر تز    » ملی بعنوان مركز تجمع احزاب ملي     

ه  بـ ،يعنی تجمـع نيروهـای ملـی   . معنای واقعی آنسته شود، در اينجا منظور حزب ب    صحبت از احزاب ملی مي    
و هر گونه تجمع     تواند وجود خارجی داشته باشد      كی نمي چه حزب بدون پايگاه مسل    . گاه مسلكی  دور يك تكيه  

 بـه تنهـايی، ديـر يـا زود تجمـع را از              ،دور محور شعارهای سياسـی    ه  دور محورهای غيرعقيدتی، ب   ه  حزبی ب 
جبهـه ملـی مركـب از       «بنـابراين تـز     . آورد در مي » دوستان«شكل حزبی خارج ساخته و بشكل گروه و محفل          

ه و عمالً هم ديده شد كه ب      . باشد  ضرورت دو بعدی بودن مبارزه در آن مرحله مي         در واقع بيان كننده   » احزاب
تدريج با رشد مبارزات خلق و تشديد درگيريها با دشمن، تنها عناصر مسلكی قادر به ادامه مقاومت و مقابلـه                     

 جنبش نوين   اين كه امروز تصور نهضت ملی ايران بدون حضور        . بوده و توان ادامه مبارزه را داشته و دارند        

امروز در صحنه فعـال و مـوثر مبـارزات ملـی در ايـران،      . اسالمی امری غيرممكن شده است، تصادفی نيست    
 مرداد ظاهراً وجود ندارد و آنها هـم كـه هـستند در اقليـت بـسيار                  ۲۸معنای سالهای قبل از     ه  ب» ملي«عناصر  

ورتهای جنبـشی و رشـد و توسـعه آن،          ضـر . نـد ا مرداد ۲۸ناچيز قـرار دارنـد و از بقايـای نيروهـای قبـل از               
باشـد و در صـحنه       بصورتی است كه امروز جنبش نوين اسالمی، وارث تمامی سنن نهـضت ملـی ايـران مـي                 

طلبی تنها دو گـروه عمـده در برابـر دشـمن             مبارزات ضداستعماری و ضداستبدادی و آزادیخواهی و عدالت       
خورنـد و يـا      زنند و ضربه مـي     دشمن ضربه می  ه  كنند، ب  ييا مسلمانان انقالبی هستند كه مبارزه م      : قرار دارند 

  . اينكه گروههای مبارز غيرمسلمان با ايدئولوژی ماركسيسم

 و ضرورت تاسيس آن تنها برای حفـظ اصـالت           ۴۰ و   ۳۹بنابراين رسالت نهضت آزادی ايران در سالهای        

س آن، تبلـور يـك ضـرورت        هـای سازشـكار نبـود بلكـه تاسـي           نهضت ملی در برابر شعارهای انحرافی جناح      
تاريخی از پيشرفت و تكامل جنبش نوين اسالمی و نهضت ملی ايـران و ادغـام ايـن دو و وحـدت آنهـا بـوده                          
است و درست بخاطر برخورداری از چنين ماهيتی دو بعدی است كه نهـضت آزادی ايـران توانـست رسـالت                

م دهد و نه تنها در برابـر تمـامی ضـربات            تاريخی خود را در آن مرحله از رشد جنبش به بهترين وجهی انجا            
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درپی دشمن مقاومت كند بلكه عمده نيروهای اصيل ملی را در مـسير اصـلی رشـد و تكامـل هـدايت نمايـد          پی
 مرداد به جنبشی دو بعـدی ارتقـاء         ۲۸بطوری كه حاصل رشد و تكاملی طبيعی آن حركتی كه بعد از كودتای              

 كه از درون خود مجاهـدين پـر افتخـاری را بـه ملـت مـا تقـديم                  يابد و نهضت آن مكتب مجاهد پروری بشود       
  . نمايد

علـت برخـورداری نهـضت از    ه تحرك نهضت آزادی ايران در صحنه مبارزات سياسی اجتماعی درست بـ        
همين جهت است كه نهضت آزادی مـورد شـديدترين حمـالت دشـمن              ه  همين خصيصه بوده است و درست ب      

  . كشانند فعالين آن را به محاكمه میگيرد و باالخره سران و  قرار مي

برخورداری نهضت از همين خصوصيت دو بعدی بودن آن است كه به وی امكان داد تا برای اولـين بـار،                     
 ملی را با نهضت اصيل روحانيت بر پايه متينی مـستقر  ـ بعد از انقالب مشروطيت، رابطه بين مبارزين سياسی    

از بين رفتن اين شكاف و پيوند تـاريخی مجـددی كـه             . ز بين برود  سازد و آن شكافی كه سالها وجود داشت ا        
ای در نهـضت     حـق باعـث رشـد و گـسترش بيـسابقه          ه  بين اين دو بخش عظيم از مبارزين بوجود آمده بود ب          

ضداستمعاری و ضداستبدادی خلق ما گرديد و اين خـود بـرای محاكمـه و محكوميـت سـران نهـضت آزادی             
  . كافی بود

. كنـيم   سران و فعالين نهضت آزادی ايـران مـا چنـين پيونـدی را بخـوبی مـشاهده مـي                    در جريان محاكمه  

افكنيها همچنان استوار و پـا       ها و آتش نفاق     پيوندی كه بعد از آن عليرغم تمامی تالشهای دشمن و زهرپراكنی          
در آفـرين جهـاد مـسلحانه        پيوندی كه استحكام و عمق آنرا ما بخـوبی در جريـان حركـت حماسـه               . برجاست

  . بينيم صحنه نبرد حق و باطل در ايران می

 خـرداد   ۱۵ آغاز شده بود و سركوبی بيرحمانـه آن در           ۴۰ و   ۳۹گيری مبارزاتی كه در سالهای       پس از اوج  

، جنبش نوين اسالمی، كه تا آن زمان در دو بعد مبارزات ايدئولوژيك و سپس بعد مبارزاتی سياسی رشـد       ۴۲
مرحلـه جديـدی ارتقـاء يافـت و         ه  تاب جديدی كه الجرم پيدا كرده بود، حركت بـ         و تكامل يافته بود، اينك با ش      

فكر تهيه تـداركات بـرای آغـاز جهـاد     ه  خرداد ب۱۵ خرداد چه بعد از ۱۵های پيشروی جنبش چه قبل از    هسته
  . مسلحانه، بعد جديد جنبش افتادند

ضرورت آغاز جهاد مـسلحانه     ه  ود و ب  يند تكامل را تشديد و تسريع نم      آ محرم، اين فر   ۱۲/  خرداد   ۱۵قيام  
  . عينيت خارجی داد

ايـران در   « شورای مركزی نهضت آزادی ايران اعالميه نسبتاً مفصلی تحت عنوان            ۱۳۴۱ بهمن   ۳در تاريخ   
در اين اعالميه نهـضت آزادی ايـران از         . منتشر ساخت  ٢»و برگرداندن تاريخ خود   (!) آستانه يك انقالب بزرگ     

كه بيگانگان، بدست رژيم     دورنمای واقعی و عينی از آنچه را       پرده برداشت و  » سفيد شاه انقالب  «روی توطئه   
انتـشار ايـن اعالميـه، بـا اسـتقبال وسـيع ملـت مـسلمان ايـران                  . اند ترسيم كرد    شاه برای ملت ما تدارك ديده     

و بسيج هر   سازمان پيشگام جنبش    ه  رو شد و موجب جلب اعتماد بيشتر گروهها و طبقات مختلف خلق ب             روبه
رژيـم شـاه    . ها توسـط نهـضت در جهـت مبـارزات ضداسـتعماری و ضـد اسـتبدادی گرديـد                    چه بيشتر توده  

دنبال بهانه و فرصت بود تا حمالت وسيع خـود را           ه  رژيم از مدتها قبل ب    . توانست اين امر را ناديده بگيرد      نمي
                                                      

    جلد اول-اسناد نهضت آزادي ايران . ۱
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ژيم داد و فردای همان روز يعنـی در  ای بدست ر شورای مركزی نهضت بهانهاعالميه . نهضت آغاز نمايدعليه  
ه اهللا طالقانی و سپس استادان مهنـدس بازرگـان و دكتـر سـحابی و سـپس بـ             ابتدا حضرت آيت   ۱۳۴۱ بهمن   ۴

فعالين نهضت را دستگير ساختند و آنها را ماهها بدون محاكمه، در زندانهای قزل قلعه                تدريج ساير رهبران و   
  . و قصر قجر بز ير شكنجه كشيدند

اهللا  رهبـری حـضرت آيـت     ه  گيری مبارزات روحانيـت مجاهـد بـ        گيری سران نهضت كه همزمان با اوج      دست
. ها چندين بار دست به اعتصاب زدنـد  دانشجويان دانشگاه . برانگيختخمينی شده بود موجی از اعتراضات را        

يه قم حمله كردند    بمدرسه فيض » جاويد شاه «ن ارتش با لباس غيرنظامی، با فريادهای        ي مأمور ۴۲فروردين  در  
 رژيـم شـاه   .اما هنوز توطئـه پايـان نيافتـه بـود    . و جناياتی مرتكب شدند كه روی ارتش مغول را سفيد كردند          

در اوايـل خـرداد مـاه عالمـه         . هايی بود برای يك حمله وسيع به نيروهای مبارز و مقـاوم اصـيل               بدنبال بهانه 
تند و زمينـه را آنچنـان فـراهم سـاختند تـا بعـدا بتواننـد                 اهللا طالقانی را برای چند روزی آزاد ساخ        مجاهد آيت 

به همين دليل چند روز بعـد از قيـام   . ساخته به محاكمه بكشانند» متهم« محرم ۱۲ايشان را به شركت در قيام       
 ۱۵سـالح در      محرم، ايشان را مجددا دستگير ساختند و بـه دنبـال قتـل عـام هـزاران مـردم بيگنـاه و بـی                        ۱۲

 س همه آنهـا سـران و  أفرمان مستقيم شاه جالد، فشار رژيم بر زندانيان سياسی، و در ر   ه  ب محرم،   ۱۲/خرداد

العمـل مـردم و مقاومـت و مبـارزه           همراه با تشديد فشار رژيم عكـس      . فعالين نهضت آزادی ايران شدت يافت     
 مراكـز    صـدها تلگـراف از طـرف علمـاء اعـالم و            ۴۲در مهرماه   . آنان در داخل و خارج كشور نيز شدت يافت        

اهللا طالقانی مبنی بر پيشتيبانی از ايشان و دوستانشان          آيته  زندان قصر خطاب ب   ه  روحانی و مراجع اسالمی ب    
  ۱.ارسال گرديد

.  باالخره رژيم محاكمه سران نهضت آزادی ايران را در دادگاه نظامی ويژه اعالم نمود              ۳۰/۷/۴۲در تاريخ   

بودنـد و  » ويـژه «جديـدنظر سـران نهـضت هـر دو دادگاههـای         دادگاه نظامی بدوی و همچنين دادگاه نظامی ت       
ارتش خـود نيـز     ه   رژيم شاه حتی ب    .تمامی اعضای دادگاه از ميان افسران گارد شاهنشاهی تعيين شده بودند          

چـين   لذا محاكمه سران نهضت را بدست عناصر گارد شاهنـشاهی كـه همـه دسـت     آن اعتماد الزم را ندارد، و     
ايـن افـراد عمومـاً بيـسواد و فاقـد تجربـه و يـا                . اد ارتش و ساواك هستند سـپرد      شده خود دربار و ركن ست     

 دادگاه ويـژه    .محاكمه و محكوميت سران نهضت بودند     ه  آموزش قضايی بودند و تنها طبق نظر شاه موظف ب         
گزارش .  با صدور محكوميت سران نهضت كار خود را پايان داد          ۱۶/۱۰/۴۲ بدوی پس از سی و يك جلسه در       

ادگاه و خالصه ای از مذاكرات و مدافعات سران نهـضت آزادی در همـان زمـان توسـط نهـضت در دو                       اين د 
   .قسمت منتشر گرديد

 ۱۶ جلسه باالخره در     ۱۵ شروع گرديد و بعد از       ۴۲ اسفند ماه    ۱۴دادگاه تجديدنظر ويژه سران نهضت در       

عنـوان  ه  دادگاه بدوی، سران نهضت بـ     در  . ييد نمود أ محكوميت سران نهضت در دادگاه بدوی را ت        ۴۳تير ماه   
ای  چنـد نامـه  ه دفاع از خود نشدند و سكوت كردنـد و صـرفاً بـ    ه  صالحيت دادگاه نظامی حاضر ب    ه  اعتراض ب 

ه هر حال سران نهضت سـكوت را شكـستند و بـ           ه   در دادگاه تجديدنظر ب    .مراجع قانونی اكتفا كردند   ه  خطاب ب 
 ساعت  ۵۰گان اليحه دفاعی مفصلی تهيه ديده بود و درخواست          خصوصاً مهندس بازر  . دفاع از خود پرداختند   

 جلـسه كـه   ۱۲كند و پس از  دادگاه نظامی ابتدا با اين درخواست موافقت مي. ت و طرح آن نمود   ئوقت برای قرا  
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رسـد بعنـوان    مـي » چرا با سلطنت استبدادی مخالفيم«قسمتهای حساس و اصلی تحت عنوان ه مطالب ايشان ب  
  . موضوع است از صحبت ايشان جلوگيری كردنداينكه خارج از 

وضـعيت  ه  ی دادگاه تجديدنظر، مجدداً علمای اسالمی، با ارسال تلگراف متعدد به دادگاه بـ             أقبل از اعالم ر   
  . غيرقانونی دادگاه اشاره كرده و آزادی زندانيان را خواستار شدند

زنـدانی و محكـوم شـدن سـران         ه   بـ  ۴۳اهللا خمينی نيز پـس از آزادی از زنـدان در فـروردين               حضرت آيت 
   .نهضت اشاره كرده و آنرا غير قانونی دانستند

. محاكمه سران نهضت موج وسيعی از اعتراض و تظاهرات را در سرتاسر خـارج از كـشور بوجـود آورد           

نهضت آزادی تنها سازمانی بود كه تمامی نيروهـای         . اعتصابات تا آنروز سابقه نداشت     دامنه اين تظاهرات و   
غير مسلمان از آن دفاع كردند و اين يكپارچگی دفاع تمامی نيروهای ضد رژيمـی از                  رژيمی از مسلمان و    ضد

. سابقه بود و برای اولـين بـار وحـدت وسـيع و بزرگـی را بوجـود آورد                   آنروز بی ه  يك سازمان سياسی تا ب    

واضح است كـه    . آمده است هايی از پشتيبانی احزاب سياسی از نهضت آزادی ايران در اين گزارش نيز                نمونه
قولهايی كه از احزاب سياسی در پشتيبانی از نهضت آزادی ايران آمده اسـت صـرفاً بمنظـور نـشان دادن            نقل

باشد، كه برای اولين بار در تاريخ مبارزات قرن اخير ملت مـا تنهـا سـازمان و                   ميزان تأثير عمليات نهضت مي    
انتـشار  . ه نيروها را به پشتيبانی از او جلب نمـوده اسـت           جمعيتی بوده است كه اصالت و صداقت اعمالش هم        

  . باشد اسناد اين احزاب به معنای تعهد سياسی ما در برابر اين گروهها و سازمانها و يا روابطی با آنها نمي

محاكمه گروههای  ه  پس از خاتمه محاكمه و محكوميت سران و فعالين نهضت كه گروه اول بودند، نوبت ب               
 بزنـدانهايی از    ۴۳گردد و در اسـفند       دادگاه نظامی ارسال مي   ه   پرونده گروه دوم ب    ۲۵/۶/۴۳ر  رسد د  بعدی مي 

  . شوند  سال محكوم می۵ تا ۳

  انتقال به زندان برازجان 

 نهضت آزادی، كه زندانها را بمدرسه بزرگی برای آموزش زيربنای انقالب اسالمی تبديل سـاخته     نزندانيا
شـود    بطوری كه رژيم پس از مدت كوتاهی، مجبـور مـي             بوجود آورده بودند،     بودند، تحولی در وضع زندانها    

 بدين ترتيب اين زندانيان را      .آنها را از هم جدا ساخته و هر كدام را به نقاط دور افتاده و بد آب و هوا بفرستد                   
يت جالدمـنش   برای آنكه ماه  . فرستند  به زندانهای جنوب ايران، خصوصاً برازجان، مي       ۱۳۴۳در اوايل مهرماه    

ای از رفتار رژيـم را بـا      فرزندان برومند مكتب توحيد درك شود كافی است نمونه         اش با  رژيم و درجه دشمنی   
زنـدان در دادگاههـای غيـر       ه   برادر نهضتی سيدمحمدمهدی جعفری كه بـ       .يكی از محكومين نهضت بيان كنيم     

اش و خـصوصاً مـادر پيـرش         انوادهخـ . قانونی شاه محكوم شده بود اصالً اهـل فـارس و از برازجـان اسـت               
اميدوار بودند كه با انتقال زندانيان نهضت به برازجان، حـداقل فرصـت خواهنـد داشـت كـه سـيدمهدی را در                     

زنـدان يـزد،    ه  اما رژيم شاه عليرغم اين احتمال، سيدمهدی را به جای برازجان ب           . زندان برازجان، مآلقات كنند   
د تا مبادا خانواده وی فرصتی داشته باشند و از وی در محل و مـوطن  ميان زندانيان غير سياسی فرستاه و ب 

اما سيدمهدی در زندان يزد نيز نشان داد كه يك مرد خدا چگونه در هـر كجـا كـه باشـد              ! خودشان ديدار كنند  
سيدمهدی با تشكيل كالسهای تـدريس بـرای زنـدانيان عـادی            . دهد  وظيفه انسانی و اسالمی خود را انجام مي       

  . توانست جای مخصوص را در قلب زندانيان باز كندبزودی 
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  محاكمه وكالی مدافع نهضت آزادی 

ديمـاه    كار جالدان رژيم با محاكمه رسوا و محكوميـت غيرقـانونی سـران و فعـالين نهـضت خاتمـه يافـت و در                       
ولـين بـار در     ، دادستان ارتش كيفرخواستی را عليه وكالی مدافع نهضت آزادی ايران صـادر نمـود و بـرای ا                  ۴۳سال

  . اتهام دفاع از موكلين به محاكمه كشيدنده تاريخ قضايی جهان، وكالی مدافع متهمين يك دادگاه را ب

بذری پاك و خالص را كه مردان پاكباز و مردان حق در سـرزمين              . فايده بود   ات رژيم بی  بثاما همه اين تش   
كند و نتايج پر بهای غيـر   ه روز بروز رشد ميای ك استعدادهای آماده ملت ما كاشته بودند، همچون كلمه طيبه     

بخش خلق، وارد مرحله جديدی از روند تكاملی خود شده بـود،             آورد، جنبش رهايی   بار مي ه  قابل انتظاری را ب   
هـا و تـشكلهای جديـدی از مـسلمانان انقالبـی       كنترل آن نبود و هر روز اخبـار فعاليـت         ه  كه ديگر رژيم قادر ب    

تـشكيل حـزب اتحـاد ملـل اسـالم در جهـت تـداركات جهـاد                 » جامـا «ل اخبار سـازمان     بدنبا. گرديد منتشر مي 
خشونت رژيم نه تنها نتوانـسته بـود        . داد مسلحانه برای مقابله با دشمن هيجان و اميدهای جديدی را نويد مي           

حـزب   ايـن تنهـا   .كـرد  نيروی مقاومت ملت را از بين ببرد بلكه همه شواهد و عاليم از گسترش آن حكايت مـي        
 چنان تداركاتی بودند، بلكه فرزندانی از نهضت آزادی ايران نيز در نهـضت داخـل                دملل اسالم نبود كه درصد    

ای شـده    تـازه » دوران تـدارك  «و خارج كشور با قاطعيت به تهيه چنين تداركاتی دست زده بودند و وارد يـك                 
 چنـين ترسـيم و      ۴۲خـود در تيـر مـاه        دورانی كه دورنمای آنرا نهضت آزادی ايران در سرمقاله نشريه           . بود

   :بينی كرده بود پيش
  

  دوران تدارك

  شد گر از شكستن دلها صدا بلند شد اين همه خواب ستمگران       مي سنگين نمي
  

  خرداد مبارزاتی كـه در آن پيـر و جـوان روشـنفكران و              ۱۵آلود   پس از مبارزات خونين و تظاهرات خشم      

وران همه و همه واقعاً جان بر كـف در صـحنه مبـارزه آمـده                 رگران و پيشه  عوام دانشجويان و بازاريان و كا     
رهبـری روحـانيون صـورت گرفـت و عمـال           ه   تظـاهراتی كـه بـ      .هيچوجه از مرگ هراسی نداشتند    ه  بودند و ب  

احساسات ضدحكومتی و ضداستبدادی مبارزين با انجام وظيفه دينی آنان چنان آميخته گرديد كـه بـصورت                 
مبارزاتی كه اركان حكومت    . ض سياسی مبارزات اخير نسبت به هيئت حاكمه ديكتاتور درآمد         شديدترين اعترا 
آری پس از ايـن مبـارزات اكنـون    . لرزه درآورد و پايان عمر استبداد را بدنبال خواهد داشت        ه  ديكتاتوری را ب  

. يـت و جنـب و جـوش       م بـا فعال   أحالتی مملو از ابهام و استفهام تـو       . حالت خاصی بر اجتماع ايران حاكم است      

  . حالتی پر از بيم و اميد همراه با مبارزه و از خودگذشتگی

داليلـی هـم    ه  كنند وما اين تشبيه را كـراراً ديـديم و بـ            اين حالت را معموالً به آرامش قبل از طوفان تشبيه می          
دوران تدارك از   . اميمحالت را دوران تدارك بن     دانيم كه اين   تناسبی نيست ولی بداليل ديگر مناسبتر مي       تشبيه بی 

كنـد بلكـه     آن جهت خصوصاً مناسب تر است كه فقط وضع دريا و حالت آماده طوفانی شدن آنـرا مجـسم نمـي                    
های ساحلی را هـم بيـان نمـوده كـه لختـی بعـد در زيـر ضـربات امـواج خروشـان                          آرايی مسخره صخره   صف

  . سازد را می آشكا،گردند وخشمگين دريا خورد خواهند شد و در قعر آب مدفون مي

گريهـای هيئـت حاكمـه ديكتـاتور و      ها و وحـشی  كشی بعد از آدم. گذارند اكنون اجتماع دوران تدارك را مي  
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بعـد  . ه هيئت حاكمه تمام قوای جنگی خود را به خيابانها كـشيد           كبعد از آن  . نكبت و ادباری كه نصيب او گرديد      
ظامی برقرار گرديـد و مـدتها تمـام قـوای نظـامی و              حكومت ن  العاده اعالم شد و    از آنكه در شهرها حالت فوق     

سر بردند و بعد از آنكه هزاران نفر كشته و زخمـی و دههـا هـزار                 ه  ژاندارم و شهربانی در حال آماده باش ب       
  . زندگی گرديدند زندانی و آواره از خانه و

سـت ولـی آرامـش    آری پس از همه اين ماجراها اكنون بصورت ظاهر اوضاع نيمه آرام بر اجتماع حـاكم ا                
آرامـشی كـه در آن   . آرامشی كه از آن جوش و خروشها پر بهـاتر اسـت  . پرالتهاب و پرمعنی و بسيار ارزنده     

 بازستاندن همـه حقـوق و      بينند و خود را برای وارد ساختن آخرين ضربه بر حريف و            مردم تدارك آينده می   

بيند و   اين ايام تدارك مي    يئت حاكمه نيز در   ه. سازند مزايای انسانی خود از چنگال غاصبين حكومت آماده مي        
از مقايسه بين تدارك ملت و تـالش هيئـت حاكمـه اسـت كـه افـق                   بار و مذبوحانه و    كند تالشی نكبت   تالش مي 

ای خالی از ظلم و استبداد و ديكتـاتوری بخـوبی هويـدا      آينده،ای پر از پيروزی و موفقيت      روشن آينده، آينده  
  . گردد مي

كنـد؟ در ايـن      تالشهای هيئت حاكمه چه نيرو و امكانات جديدی برای او ايجـاد مـی             . فی است اندكی دقت كا  
فـداكاری آنـان؟ مقـدار اسـلحه و          شـود يـا بـر ميـزان صـميميت و            تالشها به تعـداد سـربازانش افـزوده مـي         

اال ها و طرحهای جنگش كاملتر خواهد شـد؟ قـدرت مـالی و درآمـدش بـ        يابد يا نقشه   استحكاماتش افزايش می  
تواند برسد؟ واقعيت اين اسـت كـه     گردد؟ آخر بكدام يك از اين نتايج مي        ميرود يا از حرص و آزش كاسته مي       

تـرين   در گذشته ديكتاتور سياه از همه اين امكانـات در بـاالترين حـدش اسـتفاده كـرده اسـت حتـی از عـالی                        
ی فرزند رشيد ملت دكتر مـصدق       حمايتهای يك پارچه سياستهای خارجی كه منافعشان در ايران بدست توانا          

هـای    فريبـی  دچار مخاطره شده بود برخوردار بود و از نيرنگهـای گونـاگون و تبليغـات همـه جانبـه و عـوام                     
مختلف و حتی از انواع مختلف تظاهر به مظلوميت و نظر كرده شدنها و قيافه حق بجانب گرفتنهـا و تـضرع و                     

 معذالك باين روز افتاده كه ترس و ياس سراپای وجـودش            .زاری و التماس كردنها هم خودداری نكرده است       
د زاو بيـامو  ه  را فرا گرفته و مربی و مستشار آمريكايی انتخاب نموده تا بهترين و سريعترين طريق فرار را بـ                  

  . نمايد و در كنار خوابگاهش باند هواپيما ساخته است و ساعتها تمرين پرش در هواپيما می

اصـول اخالقـی بـا نداشـتن        ه  ا دست خالی با ماليمت و رعايت قانون و احترام ب          ملتی كه ب  : ملت اما تدارك 
ايـن روز  ه هيئت حاكمه در اوج قـدرت را بـ       . . . اتحاد كامل و ندانستن كار تشكيالتی با ضعف رهبری سياسی         

رسانيده، اكنون بخوبی درك كرده است كه برای وارد كردن آخرين ضربه محتاج به وسايل و تجهيـزات، بـه                    
تـر بـه تيزهوشـی و خنثـی كـردن            تر و ارتباط مـنظم      جويی، به اتحاد وسيع     برنامه و نقشه، به قساوت و انتقام      

باشد و با    مي. . . استقامت و پيگيری در مبارزه به سعه صدر و موقع شناسی به           ه   ب ،ها و تبليغات حريف     نقشه
 اين يك واقعيت موجود و غير قابـل         .سازدكوشد تا همه اين امكانات را برای خود مهيا           دقت هر چه تمامتر مي    

پيـروزی بـر اسـتبداد و    . خواهـد بـود  ) پيـروزی ملـت  (انكار است كه ما حاصل ايـن دو تـدارك بـدون ترديـد             
  ».ديكتاتوری سياه

  كاپيتوالسيون و تبعيد امام خمينی

بـدنبال   خـرداد بـر اوضـاع كـامال مـسلط اسـت              ۱۵كرد با كشتار مردم بيگانه در         رژيم شاه كه تصور مي    
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آور كاپيتوالسـيون    تصويب اليحـه شـرم    . له كاپيتوالسيون را مطرح كرد    ئمحكوميت سران نهضت آزادی، مس    
ايـن خيانـت عظـيم      ه  اهللا خمينی در طی سـخنانی شـديداً بـ          حضرت آيت . موج اعتراض شديدی را بوجود آورد     

 را از قـم ربـوده و بـه تركيـه            حمله كردند، و همين امر باعث شد كه باالخره رهبر عاليقدر مـسلمانان خمينـی              

در خـرداد   . خـورد  موج اعتراض و تداركات در همه جا بچشم مي        . اما مقاومت و مبارزه ادامه يافت     . تبعيد كرد 
ه گـذاران آمريكـايی بـ      مناسـبت ورود سـرمايه    ه   مردی از ميان روحانيت انقالبی يك تنه برخاست، و ب          ۴۹ماه  

در ايـن زمـان سـعيدی       . سكوت بار ديگـر شكـسته شـد       . صادر كرد ايران اعالميه اعتراض    ه  رياست را كفلر ب   
در اين زمـان عبـاس شـيبانی، فرزنـد دليـر            . همين جرم تا سرحد مرگ شكنجه دادند      ه  خراسانی را گرفتند و ب    

تـرس، چـون     سر آمده و از زندان آزاد شده بود اما وی، بـی           ه  ملت ايران تازه دوران شش سال محكوميتش ب       
منزل آن شهيد رفت و نگذاشت كه جنـازه آن شـهيد   ه  ب۴۹ خرداد ماه ۲۲رين ترديد در كوهی دالور بدون كمت 

اهللا طالقانی كـه وی نيـز تـازه از           عباس همراه با استادش عالمه مجاهد آيت      . خاك سپرده شود  ه  سروصدا ب  بی
 ۴۹ر مـاه    عبـاس را در اول تيـ      . زندان آزاد شده بود مراسم ياد بود شهيد سعيدی را در مسجد اعـالم كردنـد               

  . محاكمه كشيدنده دستگير و مجدداً ب

 ۵۰سـپس در سـال      . عالمه مجاهد طالقـانی را گرفتنـد      . . . بعد از شيبانی، باز نوبت دستگيريهای مجدد رسيد       

مبـارزين و انقالبيـون   ه بعد از آشكار شدن وجود سازمان پرافتخار مجاهدين خلق ايران يورش وسـيع رژيـم بـ         
اهللا سـحابی را بـار ديگـر         از ميان فعالين نهضت آزادی، مهنـدس عـزت        . بوجود آورد آغاز شد و فصل جديدی را       

 سال زنـدان محكـوم نمودنـد و بـدنبال وی يـاران ديگـری       ۱۱جرم همكاری با مجاهدين به    ه  محاكمه و اين بار ب    

  . چون مهندس توسلی از نهضت آزادی دستگير و محاكمه و زندانی شدند

  . ناتمامی پرونده نهضت آزادی استاعالم . . بخش آخر اين گزارش

  .نهضت ادامه دارد. . . مبارزه ادامه دارد . . .  چه اينكه

  . . . تا سرنگونی خصم. . تا مرگ ديكتاتورها

  . . . . .زند سپيده تا سر . . . . تا سرفرازی ما

  . . . . . . . . .نهضت ادامه دارد. . . . . . . . .  از آسمان فردا

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دنهضت ادامه دار

  اليس الصبح بقريب

  

  نهضت آزادی ايران

  خارج از كشور 

  ۵۶زمستان 
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  ادعانامه دادستان نظامی عليه نهضت آزادی ايران -١

  

  مقدمه 

ی ارتش شاهنشاهی عليه نهضت آزادی ايران بطور مخفی صادر ادعانامه دادستان نظام
مطبوعات دولتی، نه تنها اجاز نيافتند كه اخبار محاكمات را منتشر سازند، بلكه حتی ! شد

لذا نهضت آزادی ايران، خود آنرا جداگانه . اجازه انتشار ادعانامه دادستان را نيز نداشتند
ای كه توسط نهضت آزادی ايران تكثير شده  هنسخ. در همان زمان تكثير و توزيع نمود

در اين . ای است بعد از پايان ادعانامه خرهؤای است قبل از ادعانامه و م است دارای مقدمه
ای كه از جانب نهضت  خرهؤمجموعه اسناد، ادعانامه دادستان عيناً با همان مقدمه و م

  : آيد زمان چاپ شده است، می آزادی ايران در همان

  

  ن عزيز و مبارزهموطنا

مـتن آن بـدون     . ادعانامه زير از طرف دادستان دادگاه نظامی عليه نهضت آزادی ايران آقامـه شـده اسـت                
ت و حماقت رژيم استعماری شـاه       ئدقت بخوانيد تا به دنا    ه  آنرا ب . هيچگونه دخل و تصرف در اختيار شماست      

ر عـين همـين ادعانامـه در ايـران در شـرايط             شگفت آنكه تكثي  . ايست عليه شخص ديكتاتور    ادعانامه. پی ببريد 
  .  مخفی انجام گرفته استكامالً

  

 كيفرخواست 

  دادستان سرهنگ فخرالدين مدرس

  

   اقدام بر ضد امنيت كشور:موضوع اتهام

  

  گردش كار

زب منحلـه تـوده، احـزاب و دسـتجاتی كـه تحـت عنـاوين مختلـف                  ح و انهدام    ۱۳۳۲ مرداد ۲۸ پس از قيام    
ای  دسـتگير و عـده     كـه اتهـامی داشـتند       ند دست از فعاليت برداشته و برخی از رهبـران آنـان           نمود مي  فعاليت

016



گرد هم جمـع شـده و دسـت          طور مخفيانه  هولی بعد از مدتی مجدداً جمعی از آنان ب        . مخفی و متواری گرديدند   
  . نام نهضت مقاومت ملی زدند هتشكيل سازمانی ب به

ان مخفی و گروهی از دانشجويان و عناصر افراطی عضويت يافتند           ها عده معدودی از سر     در اين سازمان  
ملی فعاليـت    كه در نهضت مقاومت    ای از آن به عمل نيامد و از جمله افرادی          طور كلی استقبال قابل مالحظه     هو ب 

 گرديدنـد و مخـصوصاً     وسيله آقای مهندس مهدی بازرگان اداره مـي        هداشتند جناحی بودند كه ب      شديد و حاد  

  . عهده داشتند ه ب  افراد  اين  بيشتر  را  ملی  مقاومت  نهضت  تشكيالت  پايين  های رده 

تـدريج   هی داشـت ولـی بـ     حـاد   فعاليـت تقريبـاً    ۱۳۳۴ الـی    ۱۳۳۲هـای     در سـال   ]با اينكـه  [نهضت مقاومت ملی    
 ،يـر و غيـره    ت ۳۰اد و يـا     خـرد ۲۹فعاليت مختلف از قبيل       گاه و بيگاه به     طور ههای آنان كاهش يافت و تنها ب       فعاليت
زمان با   هم، آقای مهندس بازرگان و همفكران و طرفداران وی.نمودند طور مخفی چاپ و منتشر مي ههايی ب   اعالميه

هـا در لـوای       هـايی داشـتند ولـی ايـن فعاليـت          كادر نهضت نيز فعاليـت      فعاليت در نهضت مقاومت ملی در خارج از       
تحـت پوشـش تـشكيل       گرفـت و   دانشجويان و معلمين صورت مي     اسالمی مناسالمی، نظير انج    های مختلف  انجمن

  رسـيدن  جلسات مذهبی سعی داشتند از تفرقه و پراكندگی هواخواهان و طرفداران خود جلوگيری و آنان را تا فـرا                  

 مـه ادا   منـوال   همـين    وضـع بـه  ۱۳۳۹ تا بهار سال    .دارند فرصت مناسب و تجديد فعاليت علنی در اطراف خود نگه         

مناسبت انتخابات دوره بيستم مجلس شورای ملی و فرمايشات اعليحضرت همايون شاهنشاهی             تا اينكه به    داشت، 
 سران و كارگردانـان سـابق       ،ها در اين انتخابات    آزادی انتخابات و امكان شركت كليه دستجات و جمعيت         در مورد 

 جبهه بپردازند و تقريباً از همين تاريخ نهضت مقاومت فعاليت علنی اين  تجديد جبهه ملی نيز در صدد برآمدند كه به

 سـيد محمـود طالقـانی و دكتـر يـداهللا            ،  ملی عمالً منحل و كليه سران و رهبران آن از جلمه آقايان مهندس بازرگان             

ای آغاز دوره جديد فعاليت جبهه ملی را اعالم داشته   طی انتشار اعالميه۱۳۳۹ام تير ماه سال    در روز سی  بي  سحا
و در جريان دو انتخابات تابستانی و زمستانی شركت نموده و سرگرم گردآوری طرفـداران و سـازمان دادن بـه                    

  . تشكيالت جبهه شدند

داخـل جبهـه     پيوسـته در   های جبهه ملـی    عوامل وابسته به آقای مهندس بازرگان ضمن شركت در فعاليت         
های مختلـف اختالفـاتی داشـته و          جبهه در زمينه  داده و بعضاً با ساير رهبران         مزبور جناح خاصی را تشكيل    

  . اند طور كلی معتقد به لزوم فعاليت شديدتر و دست زدن به اقدامات حاد بوده هب

ای از دوسـتان و همفكـران         آقای مهندس بازرگان و عده     ،ای اختالفات ديگر   ها و پاره    در اثر اختالف سليقه   
 تـشكيل  ۱۳۴۰دوم ارديبهـشت مـاه سـال    نـد و در نيمـه    وی تصميم به تشكيل جمعيت و سازمان مـستقل گرفت         

  : به شرح اسامی زير سسؤت مئعنوان اعضای هي وسيله هفت نفر به هجمعيت نهضت آزادی ب

 حـسن   ،مهنـدس منـصور عطـايی       دكتر يداهللا سـحابی    ، سيد محمود طالقانی   ،آقايان مهندس مهدی بازرگان   

  . د رسماً اعالم گردي، عباس سميعی و رحيم عطايی،نزيه

  : آزادی ايران طبق آنچه در مرامنامه آن درج شده است به قرار ذيل است  های جمعيت نهضت وس هدفئر

ـ احياء حقوق اساسی ملت ايران با استقرار حكومت قانون و مردم بر مـردم و                 از لحاظ سياست داخلی    -۱
 ی و اجتماعی و سياسـی بـر  های قوای مختلف مملكتی و ترويج اصول اخالق     وليتئتعيين حدود اختيارات ومس   

  . با توجه به مقتضيات سياسی و فرهنگی عصر حاضر اساس مبادی دين مبين اسالم
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 طرفی ايران و تضمين آن وسيله دو بلـوك شـرق و   مين بيأـ مجاهدت برای ت ز لحاظ سياست خارجی    ا -۲

رافيـايی، اجتمـاعی يـا      با ممالكی كه با ما دارای عاليق مـشترك تـاريخی و جغ             غرب و ايجاد همبستگی بيشتر    
است كه مرام و رويه جمعيت مزبـور خـارج از             و اما در عمل روشن شده     ) كشورهای اسالمی (مذهبی هستند   

انـد كـه بـرای        كارگردانان اين جمعيت هدف ديگری داشـته       ظاهر منتشر شده و   ه  حدود مرامنامه آن بوده كه ب     
قـوانين اساسـی و عـادی كـشور احتـرام            ه  نها خود ب  اين هدف از هيچ عملی فروگذار ننموده و نه ت           رسيدن به 

استفاده و    بند نبوده و از احساسات مذهبی مردم سوء        غرور ملی نيز پای    اصول اخالقی و   گذاشتند بلكه به   نمي
هـای مـساعد جهـت بـرهم زدن اسـاس       هدف اصلی استفاده و در مقام فراهم ساختن زمينه         از آن جهت نيل به    

اند و در اين راه حتی بـا بيگانگـان نيـز در            تغيير رژيم مشروطه سلطنتی ايران بوده     امنيت و حاكميت كشور و      
بنـد معرفـی و صـريحاً كمـك و      مقام برقراری ارتباط بوده با مخابره تلگرافی ملـت ايـران را اسـير در قيـد و                 

 . اند را تمنا نموده همراهی آنان

  

  های وابسته  نجمن اسازمان و تشكيالت و

 ذكر شـد و   نفر كه نام آنها قبال۷ًبا شركت ) كميته مركزی (سس  ؤت م ئی دارای يك هي   جمعيت نهضت آزاد  
  رحـيم عطـايی    ، سيد محمود طالقانی   ، دكتر يداهللا سحابی   ،با عضويت آقايان مهندس بازرگان     يهئت اجرا ئيك هي 

د ولـی در حـال      باش  كارگران و كسبه و بازاريان مي      ، دانشجويان ، تحقيق ،های سياسی   و همچنين ظاهراً كميته    
اين عنوان   كه تحت   اند  آزادی همين افراد نامبرده باال بوده      های جمعيت نهضت   حاضر عوامل و گرداننده فعاليت    

  . اند نموده نيات مكتوم خود را اجرا می

  

  های نشرياتی و تبليغاتی جمعيت فعاليت

  : ددو قسمت تقسيم نموه توان ب های نشرياتی جمعيت نهضت آزادی را مي فعاليت

 روز يكبـار منتـشر      ۱۵ هـر    كـه تقريبـاً    ای و مسلسل كه عبارتست از نشريه داخلـی جمعيـت           نشريات نوبه 

  . »حاشيه حاشيه و بی با«گردد و همچنين سلسله نشرياتی تحت عنوان  مي

ضـمن  . است  يافته مي  های مختلف انتشار مناسبت  موعد معين نداشته و به     نشرياتی كه نوبه و    ها و   اعالميه
هايی با امضاهای جعلی و عناوين سـاختگی نيـز بـه چـشم      اعالميه نشريات دسته دوم، نشريات و ها و   عالميها

اتهـام اقـدامات متجاسـرانه و    ه كـه بـ  (اهللا شـهبازی   ايـست بـه امـضای حبيـب        جمله اعالميه   خورد كه از آن    مي
ران عشاير فارس كه از طـرف  ای تحت عنوان س   و همچنين اعالميه  ) تحت تعقيب است   همكاری با اشرار فارس   

 . نهضت آزادی انتشار يافته است

كپی در اختيار داشته كـه از منـزل           ماشين پلی  ،ها و نشريات خود     جمعيت نهضت آزادی برای چاپ اعالميه     
ها و نشرياتی گاه به امضای اصـلی جمعيـت    ابوالفضل حكيمی بدست آمده و با استفاده از اين ماشين اعالميه        

 كـه ضـمن آن      يافته هوم انتشار می  و افراد م   و ها وابسته و زمانی به امضای اصناف و جمعيت       های   و سازمان 

منظـور بـرانگيختن    ه   بـ   و العاده زننده و مـوهنی بـه مقامـات عاليـه كـشور حملـه و اهانـت شـده                    نحو فوق   به 
  جعـل و نـشر  دار از  عليه مقامات عاليه و فراهم ساختن زمينه يك شورش و اغتـشاش دامنـه          احساسات مردم 
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ت ئـ كـه از طـرف هي      اي نامـه  اينكه اين مطلـب در     كما  شده  های خالف واقع فروگذار نمي      گونه اتهام و نسبت    هر
 ، سـيد محمـود طالقـانی   ، دكتـر يـداهللا سـحابی   ،ايران به امضای آقايان مهندس بازرگان يه نهضت آزادیئاجرا

 ايـران آمـده     ليحضرت همايون شاهنشاه به    كه به دعوت اع     جمهور هند    حضرت رئيس   خطاب به  ،رحيم عطايی 
اسـت و   [ كامالً محسوس    ،دست آمده است    به نوشته شده و ضمن مدارك مكشوفه از ابوالفضل حكيمی           ،بودند
  : اند  آن چنين نگاشته]ضمن

ه بـرای   كـ   دهد ولی ملت ايران هنوز بـا تمـام اسـتحقاقي            انگ بلند ندا مي   ه ب ملت هند آزادی فكر و بيان را ب       «
  . » گرفتار است، وحشتكامگی و فساد رژيمِ  و پيشرفت دارد در چنگال خودآزادی

انـداختن نـابودی خـود و جهـت افـسون و فريـب                تـأخير ه  برای ب  رژيم پليسی و حكومت استبدادی ايران     «
های بـسيار      صحنه ،بيگانگان و محافل سياسی جهان بدون اينكه به عمق اصالحات اساسی ايمان داشته باشد             

دهـد و شـاه ايـران كـه همـه نيروهـای        ها ترتيب مي   ن ز  مضحكی از قبيل اصالحات ارضی و آزادی       فريبنده و 
لندن  مريكا و آهای   اندازهای مخفی خود در بانك      برداری به حساب پس    ايران را برای بهره    مادی و معنوی ملت   

بـرای خريـدن جرايـد      كـه    حـسابی  هـای بـی    های تبليغاتی پول   كمك دستگاه ه  كند ب  مار مي ثژنو است  و پاريس و  
  ».است خالی و مسخره قرار داده ملی تو[كند خود را در راس رستاخيز  اروپايی خرج مي

دارد ولی متأسـفانه شـما را ميهمـان          گرامی مي    ملت ايران مقدم شما را     ،جمهور يسئآقای ر «
لت م هتواند با شما حرف بزند و از نزديك احساسات خود را نسبت ب             داند زيرا نمي   خود نمي 

ملـت   تـرين پيونـدی بـا       شما متأسفانه ميهمان كسی هستيد كه كوچك       .برادر هند بيان كند   
ملت ايران   ها و حركات و رفتار او و نزديكانش چيزی جز توهين به             ندارد و همه حرف    ايران

شكستگی و خفـت بـرای    ور ثمری جز ، و سياست او،و دولت او  نيست و بدبختانه وجود او    
  ».ملت ايران ندارد

 خود را طرفـدار  ،طوری كه قبالً به عرض رسيد جمعيت نهضت آزادی به موجب مرامنامه آن جمعيت          همان

كليـه  ه  بايستی نسبت ب   داند و بر اين مبنا مي      طرفی ايران و خواهان توسعه روابط با كشورهای اسالمی مي          بي
ايـن نيـت جامـه عمـل        ه  بگردد كه    عمل مالحظه مي   كشورهای اسالمی دارای احساسات يكسان باشد ولی در       

هـا بـا      كـه ايـن دولـت      نفع آن تبلغ نمايد    اند با دولی رابطه حسنه داشته و به         داشته  نپوشانده بلكه پيوسته سعی   
كه دولت مصر بـا دولـت ايـران رابطـه            همين مناسبت از هنگامي    هباشند و ب   رابطه نمي   دولت ايران دارای حسن   

طرف آن دولت متوجـه شـده و در         ه  جمعيت نهضت آزادی بيشتر ب    غير عادی و غير حسنه پيدا نموده، سران         
دولت را تأييد و زمامداران كشور ايران را بـه           ن آ نشريات و تبليغات و جلسات خود سياست داخلی وخارجی        

سـران كـشورهای    ه   تلگـراف تبريكـی بـ      ،كه به مناسبت تـشكيل فدراسـيون عربـی         اند تا جايي    باد ناسزا گرفته  
انـد كـه قـسمتی از منـدرجات ايـن تلگـراف ذيـالً درج                  كپی و منتشر نمـوده     را پلی  و متن آن  الذكر مخابره    فوق
  :شود مي

ـ          تشكيل اتحاديه ممالك عربی را كه      . . .« كـشورهای عربـی و       هگام بزرگـی در راه خـدمت ب
 ، اسير نيـز   م ما و ساير ممالك اسالمیِ     يگفته اميدوار  جناب تبريك  آن  به ،سپس اسالمی است  
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قيمــت شــما و ســاير بــرادران آزاد  هــای ذي هــای خــود و كمــك  بــا جانفــشانيزودیه بــ
  ».ل شويمائكسب استقالل و تشكيل حكومت ملی ن  به،اسالمی  كشورهای شده

و همچنـين اعالميـه ديگـری ازطـرف جمعيـت           ) اهللا سحابی  نقل از اعالميه موجود در پرونده مهندس عزت       (
نام طالب حوزه علميه قـم مخـابره        ه  لگرافی نيز در اين خصوص ب     آزادی ايران در اين زمينه صادر و ت        نهضت

  .  مضبوط استدهای موجو شده است كه اصل آنها در پرونده

  

   جمعيت  واقعيرويه و هدف

طوری كه قبالً توضيح داده شد در مرامنامه جمعيت اشاره به اجرای كامـل قـانون اساسـی و سـاير                      همان
 در عمل رويه و هدف اين جمعيت غير از مواردی است كه در مرامنامه               نمايد ولی  قوانين موضوعه مملكتی مي   

   :رسد نظر ميه بينی شده است برای توضيح مطلب اشاره به نكات زير ضروری ب پيش

از ) ۲ و۱ رديـف هاي متهم(كه آقايان مهندس بازرگان و دكتر يداهللا سحابی   هنگامي۲۶/۳/۴۲ ـ درتاريخ  الف
كـه عبـارت از دو     شدند در موقع حمل اثاثيه زندانيان چهار برگ نامـه        لعه منتقل مي  ق زندان قزل   زندان قصر به  

كـه مـتن      انـد و دو بـرگ ديگـر         چاپ و نشر آن داشته     كه در زندان قصر تهيه و تصميم به         ای برگ متن اعالميه  
ر اعالميـه   اعالميه مورد بحث را مورد تفسير قرار داده و دستوراتی در مورد تصحيح و چگونگی چاپ و نـش                  

 از داخل اثاثيه آقای دكتـر سـحابی كـشف شـد كـه در مـورد چگـونگی و تهيـه آن                ،مورد بحث داده شده بود    
عمل آمده است كـه در پرونـده امـر مـنعكس و مـضبوط اسـت و بـه        ه داری ب  اعالميه تحقيقات مفصل و دامنه    

هللا سحابی متهم رديف چهار     ا موجب آن روشن گرديد كه مينوت اعالميه مورد بحث وسيله آقای مهندس عزت            
وسـيله آقـای     هاسـت، بـ     تهيه و پس از آنكه مورد مشورت آقايان مهندس بازرگان و دكتر سحابی قرار گرفته              

  . آن شده استه بابايی متهم رديف شش اظهارنظرهايی نسبت ب علی

انقالب و    به  تهيه شده و ضمن آن مردم را تحريك و تحريص          ۱۳۴۲خرداد۱۵متن اين اعالميه پس از وقايع       
مقام سلطنت اهانـت نمـوده و چنـين       ه   در اين اعالميه به نحو بارز و آشكار نسبت ب          .اند  برهم زدن رژيم نموده   

  : می نويسد

ـ                  بايد اذعان « شـمار   هكرد كه شخص اول مملكت خود عامل و مقـصر اصـلی ايـن عمليـات ب
گذاشته و از حدود طبيعی   ركس ديگ  را جلوتر و فراتر از هر      كه پا   رود زيرا ايشان بودند    مي

حقوق مردم و قـوای مقننـه و        ه  بنا به اعترافات مكرر خود ب      و قانونی خويش خارج شده و     
ــه  ــضاييه و مجري ــاوزق ــی تج ــگ و       علن ــشكيل ميتين ــت ت ــت جه ــر موقعي ــرده و از ه ك

های خالف حقيقت و اهانت به مقدسات ملت در قـم و مـشهد و در هـر موقعيـت                     خواني رجز
تحريـك اعـصاب و بـرانگيختن نفـرت و انزجـار مـردم پرداختـه تـا اينكـه                       به ماًئدا،  ديگر

  » .كننده روز چهارشنبه، مستقيماً عيله شخص ايشان بوده است شعارهای مردم قيام

  : و باالخره در پايان اعالميه چنين توضيح داده شده است

كننـدگان دريچـه    يـام گذشـتگی ق   ايمان و از خود    اينجاست كه شدت اين قيام و شهادت و       .  ..«
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هاتف الهی از ورای قوانين و نواميس         گشايد و  سوی نجات و سعادت ملت ايران مي      ه  اميد ب 
  رسـتاخيز خـود ادامـه ده و از راه          ه   بيدار شو، ب   يزند، ايران   اسباب فرياد مي   خلقت و جهان

ی  نزديـك فروريـز  ، ظلمهای كاخِ حق و حقيقت منحرف نشو، صبح اميد نزديك است و پايه     
  ».است

بابايی پس از مطالعه متن اعالميه مزبور و مشاوره با آقايان مهندس بازرگان و دكتـر سـحابی،                   علی آقای
خـط خـود او بـوده و دو قـسمت آن             نمايد كه اين اظهارنظر به     متن اعالميه مزبور مي     اظهارنظرهايی نسبت به  

  . شود ذيالً درج مي

كـه مـا تـصديق داريـم ايـن            ات در مقدمه نامه حاكی است      روح كلی اين نامه بالخصوص شهادت تصريح       -۱
دهيم كه ما طرفداران و هواداران چنين انقالبـی هـستيم و             جنبش يك انقالب بوده و عالوه بر اين سند مي         

انقالب و طغيـان عملـی بـر ضـد قـوانين و      ه  اين هم اكتفا ننموده دعوت ب     ه  ايم ب  تلويحاً در آن دست داشته    
درست است كه اين قيام عمومی ملـت در مقابـل دسـتگاه حاكمـه بالخـصوص                 . ايم نظامات موجود نموده  

مظاهر شاخص و مشخص آن بوده است و آرزوی همه است كه اين قيام يا انقالب تكميـل گرديـده و بـا                       
گونـه تمنيـات بـاطنی       تـوانيم ايـن    گوناگون مـا نمـي      چه بيشتر دنبال شود و ليكن از جهات         سرسختی هر 

  . تی منتشر كنيمئنام جمعيت و هي ه ب  كرده ورا برمال خودمان

مشروطه   سلطنتبا  قيام عمومی به ضديت     ه  اين صراحت منطبق با مواد مربوطه ب      ه   اظهار اين مطالب ب    -۲
 راست است كه دسـتگاه مقابـل بـرای مـشروطيت و سـلطنت مـشروطه                 .گذارد و جای دفاعی باقی نمي    

برنـد مـا را در       يس و جامعه ملل برای محاكمه نمـي       ئكم سو را كه به محا    چيزی باقی نگذاشته وليكن ما    
 كشوری محاكمه خواهند كرد كه آنها هم خود متجاوز و هم خود قاضی هستند پس بر ماسـت كـه بـا                     

های قانون مستتر كنـيم و        را در لفافه   فطانت مقاصد اجتماعی يا احياناً انقالبی خودمان       نهايت زيركی و  
  .صفر خواهد بود زياد و نتيجه  ضايعات،  االّ

كه با نهايت     پس بر ماست  «و  » لكن از جهات گوناگون تمنيات باطنی خود را برمال كرده         « توجه به جمالت    
خـوبی   بـه » كنـيم  هـای قـانونی مـستتر    را در لفافـه  زيركی و فطانت مقاصد اجتماعی يا احياناً انقالبی خودمـان         

  . يده استدظاهر تحت عنوان مرامنامه منتشر گره كه هدف اصلی اين جمعيت غير از آنست كه ب  رساند مي

ای خطـاب   دست مأمورين انتظامی افتـاده اسـت اعالميـه    ه ب ـ ضمن مداركی كه در مورد جمعيت مزبور ب 
 سـربازان   .سربازان و افسران مسلمان از مراجع دينی خود پـشتيبانی كنيـد           « افسران و سربازان بدين شرح     به

كه مينوت اين اعالميه به خط آقای سيدمحمود طالقانی و بنا           » دين نكنيد  ن و بی  ئاخ. . . مسلمان خود را قربانی   
زاده آقـای    همشيره(منش    اين اعالميه با اقداماتی كه آقای پرويز عدالت        ،به اعتراف ساير متهمين دستگير شده     

نـشانی  ه  و بـ  تهـران حمـل     ه  معمول داشته در شيراز به چاپ رسيده و منتشر شده و تعدادی نيـز بـ               ) طالقانی
تهيـه و بـرای آنـان ارسـال         ) مـنش  پسرخاله پرويز عدالت  (ابراهيم   وسيله غير نظامی طاهر آل      هكه ب  اشخاصي
كند و چون متن آن بـسيار   طور آشكار هدف نهضت آزادی را روشن مي      ه   مطالعه اعالميه مزبور ب    .شده است 
  . گردد اری ميباشد از درج جمالت و كلمات آن اعالميه در اينجا خودد موهن مي

 توسط ايـن جمعيـت   »السالم قبل از ورود به كوفه الشهداء عليه خطبه سيد« ـ اعالميه ديگری تحت عنوان  ج
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 متن ترجمـه فارسـی آن بـا مـتن           ،منتشر شده است كه بنا به اعتراف آقای سيد محمود طالقانی           تهيه و طبع و   
تغييـر  «م را در ترجمه تحريف نموده و كلمه         الشهداء عليه السال   عربی متفاوت است و فرمايشات حضرت سيد      

اند كه قصد و غرض ناشرين كـامالً واضـح شـده و هـدف و رويـه جمعيـت نهـضت                         در آن گنجانده   را» رژيم
دارد اين متظاهرين به اسالم در ترجمه خطابه معصوم هـم بـرای              نمايد و مسلم مي    آزادی ايران را روشن مي    

رود مراتـب بـاال كـامالً رويـه و هـدف نهـضت آزادی را        ر مـي ند و تصوا  رعايت امانت ننموده ،نيل به مقصود  
ذكر تمـام مـوارد و شـواهد ديگـر كـه در پرونـده               ه  رسد كه احتياجی ب    نظر مي  هسازد و ب   روشن و مبرهن مي   

  .  نباشد،منعكس است

  :نتيجه تحقيقات و داليل اتهامدـ 

ثبـاتی عقيـده سياسـی نـامبرده       بـی ، ذكر سوابق الزم است قبالً با؛آقای مهندس بازرگان ۱ متهم رديف  )۱
توضيح نيـست بـوده و     توضيح داده شود خالصه آنكه مشاراليه قبالً عضو حزب ايران كه وضعش محتاج به 

كرده ليكن بـا توجـه       دارد فقط در جلسات آنها شركت مي       نمايد و اظهار مي    هر چند عضويت خود را كتمان مي      
امـا  .  اين اظهار صـحيح نيـست  ،ؤثر حزب و سخنرانی در جلسات رسمی حزبیهمكاری صميمانه با افراد م     به

تالف نموده است كناره گرفته و بـا جبهـه          ئعنوان آنكه با حزب منحله توده ا       هبعد از مدتی از اين حزب ظاهراً ب       
 ۲۸شود و هر چند پـس از قيـام             نزديك مي  ،ملی كه با برنامه وسيع عوام فريبی در تالش تحصيل قدرت بوده           

شـود لكـن بـا اسـتدعای عفـو از              دسـتگير مـي    ،نماينـد  معرفی مي  را كودتا  مرداد عموم ملت كه اين آقايان آن      
شـود ولـی چـون هـدف          رامی مـي  آ از زندان آزاد شده و ظاهراً مرد         ،پيشگاه مبارك ملوكانه و عذر تقصيرات     

 اقـدام بـه تـشكيل    ۱۳۳۴ گذاشـته اسـت در سـال    شيطانی دايمـاً در او در وسوسـه بـوده و او را راحـت نمـي        
 كه جبهه   ۱۳۳۹ در سال    ،بندد نمايد ولی چون از اين بار هم طرفی نمي          سازمانی به نام نهضت مقاومت ملی می      

ه نكـه بـ   آاين مولود جديـدالوالده چـسبيده و بـا          ه  دارد ب   ملی به كارگردانی آقای اللهيار صالح اعالم مي        ظاهراً
منـافع شخـصی     هـذا بـه علـت اصـطكاك منـافع شخـصی بـا             شـود مع    عنوان عضو شورای عالی انتخاب مـي      

گذارد تا آنجـا كـه از طـرف آقـای            لجاج و اهانت به سران جبهه ملی را مي          بنای عناد و   ،گردانندگان جبهه ملی  
   :دارد  اعالميه صادر و صريحاً اعالم مي،نمايندگی شورای مركزی جبهه ملی  هی ببدكتر كريم سنجا

ايـران را مـورد حملـه        ملی ملی، روسای جبهه   ی نهضت مقاومت  در اين چند ماه اخير اعضا     «
های مقدس خود    اند كه با دريافت مبلغی از هدف        آنها داده  ههای ناروا ب   اند و نسبت    قرار داده 

دستياری بعضی از عمال دولت برای ضربه زدن به جبهه ملی در تالش              برداشته و به    دست
   » الی آخر ...هستند

فكر بـازی نـو       بينند به   خود را از اينجا رانده و از آنجا مانده مي          ،همكاران ازرگان و و چون آقای مهندس ب    
 همـراه شـش     ۱۳۴۰ماه خواست توضيح داده شده در نيمه دوم ارديبهشت        كه در مقدمه كيفر     طوری هب  افتاده و   

در جريـان تحقيقـات   كه اين مراتب تلويحاً و صـريحاً        دارد نفر ديگر تأسيس جمعيت نهضت آزادی را اعالم مي        
خود را از لحاظ سياست داخلـی و از لحـاظ سياسـت خـارجی         باشد اما با آنكه هدف     مورد تأييد مشاراليه مي   

نمايـد ولـی در عمـل نـه فقـط از تحريـك مـردم بـه          كشور اعالم مي  ظاهراً در لفافه عباراتی متناسب با قوانين  
كند و    سربازان را هم تشويق به طغيان و عدم اطاعت مي          نمايد بلكه افسران و    اغتشاش فرو گذار نمي    انقالب و 
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 اســت و همچنــين ايــن ۱۶۵ و ۱۳۰ و ۱۲۹هــای موجــود در پرونــده اوراق شــماره مــدارك ايــن ادعــا اعالميــه
پرست كه هالك و كشته وطن و استقالل وطن بوده از توسل بـه بيگانگـان و تمنـای كمـك و                   وطن خواه آزادی

  كشور خودداری نكرده و مدارك اين مدعا تلگرافـی اسـت           ت آنها در امور داخلی    تقاضای دخال  همراهی آنان و  

ذكر آنكه من از نـشريه  ه  پرونده و در مقابل اعالم تمام اين اتهامات ب۱۷۶ برگ،يس دولت مصر نموده   ئر كه به 
اطالعـم اكتفـا    ها و نشريه داخلی جمعيت نهضت آزادی بی از مفاد اعالميه  خبر ندارم و»حاشيه حاشيه و بی   با«

كننـده نـشريه      نويـسنده و تنظـيم     .اند  گفته كه رفقای صميمی ايشان چه      داند اطالع نمي    بی  و خبر  نموده و اين بی   
كه انتشار آن با اطالع و موافقت آقای مهندس بازرگان بـوده و               دارد  صريحاً اعالم مي   »حاشيه حاشيه و بی   با«

ايشان تنظيم گرديده اسـت كـه پـس از تـذكر ايـن       نظر ست آمده باده های اخير كه متن آن در زندان ب    اعالميه
ها را مهندس سحابی تهيه كرده به پدرش داده        الميهين اع گويد مفاد ا   شاخ ديگری پريده و می       ناعالج به  ،موارد

داند كه اگر بالفرض اين مطالب حقيقت داشـته باشـد پـس جمـاعتی بـا                  بود كه با من مشورت نمايد و اين نمی        
  تحـت  نويـسد و   خواسـت مـي      دلش هكس هر چ    هر .اند  انداخته   های متفاوت او را دست     د مختلف و هدف   مقاص

 بررسـی مفـاد مجمـوع ايـن         . ولـی نـه چنـين اسـت        .كند عنوان نشريه داخلی جمعيت نهضت آزادی منتشر مي       
باشـد   يـت او مـي    صورت تند و حاد درآمـده و حـاكی از نيـات بـاطنی او و جمع                ه  كه رفته رفته ب    يي ها  اعالميه

 .كـرد  سـلطنت مـشروطه ترديـدی نبايـد      در مخالفـت او و همكـارانش بـا اسـاس حكومـت رژيـم       كه رساند مي

تـوانيم نيـات بـاطنی خـود را           خالصه آنكـه مـا نمـی       ،نويس اعالميه اخير   بابايی زير پيش    علی  آقای هاي  نوشته
ه مخالفـت بـا رژيـم مـشروطه سـلطنتی           باشد و عجيب نيست اگركسی بـا عقيـد         آشكاركنيم، مويد اين ادعا مي    

نمايـد وقتـی در مقابـل بازپرسـی          های صريح مـي    شخص اول مملكت بدهد و اهانت      های ناروا به    همه نسبت  آن
خواهـد در جـواب بـا نوشـتن          مـي  شـود،   گذارده مي  گيرد و اين مدارك يكی پس از ديگری در مقابل او           قرار مي 

 . از خود دفاع نمايـد  ـ باشد  نقل شده است ـ باعث تأسف مي »اشيهح حاشيه و بی با«خيلی چيزهايی كه درباره 

توانـد دافـع      وقوع جرايم انتسابی از ناحيه مشاراليه محرز و هيچ يك از دفاعيات ايشان نمـي               ،مراتب باال ه  بنا ب 
  . اتهام بوده باشد

 ۲۱بـرگ   (ات  آقای دكتر يداهللا سـحابی كـه بنـا بـه اعتـراف شخـصی در تحقيقـ                 ،  ۲ در مورد متهم رديف      )۲

، دفاع ايشان   ۱باره متهم رديف     اند و مستند به مدارك مذكور در         عضو مؤسس جمعيت بوده    ،)پرونده انفرادی 
مـن    هها را بـ     سحابی متن اين اعالميه     قلعه فرزندم آقای   قزل  قصر به   گويد در موقع انتقال از زندان       اينكه مي ه  ب

مفقود شده است و من از مفاد آن اطالعی ندارم، صحيح نيست            داد كه مطالعه كنم و من فرصت نكردم و بعداً           
 از نتيجه تحقيقـات معمولـه از آقـای مهنـدس بازرگـان و مهنـدس سـحابی و                 ، چه آنكه اوالً   .) پرونده ۷۹برگ  (

 ثانياً  .اطالعی در بين نبوده است     بابايی واضح است كه اين مطالب با توافق جمعی تهيه شده و موضوع بی              علی
بـسياری  (انـد      نزد بازپرسی صريحاً اعتراف كرده     ۱۳/۴/۴۲دكتر سحابی در جلسه تحقيقات مورخه     خود آقای   

 ،گرفتـه  از مطالب اين چهار ورقه منطبق با مضامين و گفتگوهايی كه در اجتماع ما در زندان قصر صورت مـي              
يك از دفاعيـات     رز و هيچ   بنابراين وقوع جرايم انتسابی از ناحيه متهم مح        .) پرونده انفرادی  ۸۰برگ  ) (باشد مي

  . تواند دافع اتهام بوده باشد ايشان نمي

 خود را عضو جمعيـت      ، نامبرده در جريان تحقيقات    ، آقای سيد محمود طالقانی    ،۳ در مورد متهم رديف      )۳
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و همچنـين   ) پرونده مهنـدس بازرگـان     ۱۳۲برگ  ( موجب اعالميه منتشره   هنمايد ولی ب   آزادی معرفی مي    نهضت
دارد سـمت     مشاراليه عضو مؤسس اين جمعيت بوده و اظهـار مـي           ،نيقای مهندس بازرگان و ساير    اظهارات آ 

 تنها برای اينست كه جوانها را با اصول اسالم و قرآن آشـنا        ،های دينی و روحانی    وليتئاينجانب عالوه بر مس   
 اصـول اسـالم   ،شده آنچه رعايت نـ ،های صادره از طرف جمعيت ولی در تمام اعالميه  ) پرونده۴۲برگ  (سازم  
 هدف  ،نظامات اجتماعی كه قرآن    گونه هتاكی و اهانت و تحريص افراد به مخالفت با قواعد و             زيرا از هيچ   .است

وال بـازجو  ئدر جـواب سـ   )  پرونده ۶۵برگ  ( متهم در جريان تحقيقات      . خودداری نشده  ،باشد مقدس اسالم مي  
 ،م مخالفيد يا اينكه با مواد پيشنهادی و يـا قـسمتی از آن             رفراندو كلی بفرماييد با   طور هاست شما ب    كه پرسيده 
طور كلی درباره قانون و تفسير آن با تغيير رژيم كه همـان مراجعـه بـه افكـار            ه  دارد در رفراندوم ب    اظهار مي 

 اسالم خود نظـری دارد كـه چـون       ،عمومی است درست ولی در موارد پيشنهادی اوالً درباره اصالحات ملكی          
 درباره الغاء   .مورد است  است و قانون اساسی هم تصريح دارد احتياج به رفراندوم ندارد و بي            كشور اسالمی   

است و قرآن اين عناوين را در هـزار و چهـار صـد سـال                  آراء عمومی مسخره    رعيتی مراجعه به   عنوان ارباب 
 تـصويب نامـه دولـت هـم     .آراء عمومی باشد مراجعه به  سپاه دانش مخالفی ندارد تا محتاج به     .كرده پيش الغاء 

كلـی  ه   ايـن اظهـارات بـ      .ييد بـشود  أ بايد در مجلس ت    ،اگر حق دولت است احتياج نيست و اگر حق دولت نيست          
صـورت    هگفته بشود و عاقبـت بـ        كه اگر هزار مطلب ديگر مشابه آن        گونه مطالبی است   اساس است و از آن     بی

داند عاقبت نظر نويسنده چيست و      چيزی نفهميده و نمي    ت آن در خاتمه كتاب    ئكتابی درآيد خواننده پس از قرا     
اينكه متهم در هر كجا و در همه جا عنـوان اسـالم و هـدف                . شود  همين مالحظه مختصر توضيحی داده مي     ه  ب

كشد هيچ مقصودی جز مشروع جلوه دادن مقاصد و نيات سوء خود ندارد               به ميان مي    را مقدس اسالم و دين   
 مسخره است و قرآن ايـن  ، مراجعه به آراء عمومی   ،رعيتی ويد برای الغاء عنوان ارباب    گ  و مالحظه بفرماييد مي   

كه قطعـاً در      بشنود لوحی اين مطالب را    ساده  اگر كرده و مسلماً    عناوين را در هزاروچهارصد سال پيش الغاء      
ران فعلـی بـدعتی در      كنند كه زمامدا   اند تصور مي    لوحان شنيده  مسجد هدايت هم بر منبر همين مطالب را ساده        

مراعـات  ه يد را الزم بج متقن اسالم و بخصوص قرآن م]و [اند و يا خدای ناخواسته اصول محكم     دين گذاشته 
 شـخص شـخيص     مخـصوصاً   زمامـداران و   .كـه درسـت حقيقـت غيـر از ايـن اسـت              اند در صـورتي     ندانسته

باشـد   خـاص مـي   ورد تاييد عام وسوگند معظم له مه  وفای ب  اعليحضرت همايون شاهنشاه كه صفای باطن و      
ايـد   اصول مقدس اسالم و اينكه مالحظه فرموده      ه  اند بلكه از جهت توجه كامل ب        نه فقط بدعتی در دين نگذاشته     

قواعد محكم و قوانين متقن اسالم در اثر اعمال غلـط بعـضی راهنمايـان در بوتـه فراموشـی افتـاده در مقـام                         
را كه نشانه بـارز بـرادری        ٣» مكُٰيقَتْ اَ اِهللادنْ ع مكُمركْ اَ نا «  حكم  مثالً .اند اجرای اصول يكی بعد از ديگری برآمده      

كلی نابوده شده   ه   اكرم ب   با الغاء عنوان ارباب رعيتی كه پس از بعثت نبی          ،باشد و برابری برادران مسلمان مي    
جـای پـشتيبانی و      ه حـاال بـ    .انـد   گذاشـته  موقع اجـرا   ه ب ،كرد  را احيا  تدريج آن  هبود و هوای نفس بعضی افراد ب      

  موقع اجرا گذاشته شده و از متخلفين قويـاً جلـوگيری شـده            ه   ب ،حمايت و خوشوقتی از اينكه چنين حكم متين       

 مورخه در جلسه بازپرسي. نمايد    اسم قرآن، آن را مسخره معرفي مي         و به    اسم اسالم ه  اسم دين و ب    ه ب ،است
 و  ۱۲/۹/۴۱مفـاد اعالميـه مورخـه       ه  زپرس پس از ذكر توضيحات الزم اشاره ب        با ،) پرونده ۵۲برگ   (۱۵/۲/۴۲

                                                      
 .بزرگوارترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست : ۱۳/ سوره حجرات . ۱
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وال كرده اسـت كـه بـه        ئ از متهم س   ٤»يماًظراً ع ج اَ يندئقای الْ لَ ع يندجاهم الْ  اهللاُ لَضَّ فَ  «كه تحت عنوان   اي اعالميه
  : واالت پاسخ دهيدئاين س

۱-  آن خـودداری    منجـا اارتش واگذار شده كه آنهـا هـم از          كشی است كه به افسران        برادر كدام مأموريت 
   ؟اند كرده

   ؟ چيست و كيست،مقصود از حالت صد در صد شاه سلطان حسين -۲

رده برود، وظيفـه مـا      پگوييد ممكن است بازی متوقف شود يا بار ديگر بازيگر اصلی به پشت               اينكه مي  -۳
 ؟ نجـات دهـد مقـصود كيـست و چيـست           هاو را از مهلكـ     آنست كه نگذاريم بازيگر پشت پرده برود و يا ايادیِ         

  . روشن بنويسيد

ه  كودتای ننگـين و بـ      ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸زنيد چگونه قيام ملت را در        سينه مي ه  شما كه اينقدر سنگ ملت ب      -۴
  ؟يدئنما دستور اربابان خارجی معرفی مي

لی بنماييـد   فععليه حكومت   دهيد به اين صراحت مردم را تحريص به مقاومت           خود اجازه مي  ه  چگونه ب  -۵
كجا با آنان برخورد كرديد در حلقه محاصره خود قرارشان بدهيم و تجهيزات آنهـا را                 گوييد هر   مي  چگونه و
  .را توقيف نماييم بط كنيم و خودشانض

كننـد زيـرا او حـافظ منـافع          خاطر ديكتاتور چنين مـي     هتصريح شده ب   ۴۱ آذر ۱۶اينكه در اعالميه مورخ    -۶
 و بعـداً در همـين       ؟ دليلی برای آنكه حافظ منافع استعمار است داريـد          وجود  مراد از او كيست،    ؟ستاستعمار ا 

كنيد آيا مقصود شما همين رژيم فعلی كشور اسـت           اعالميه مردم را تحريص به برانداختن رژيم استبدادی مي        
شريات مطـابق اساسـنامه     گويد آنچـه در نـ       بسته مي  طور سر ه   جوابی ندارند و فقط ب     ؟يا منظور ديگری داريد   

كند شما كه    وال مي ئدانم و باز بازپرس س     جمعيت است قبول دارم و آنچه از اين حدود خارج است مطرود مي            
عضو مؤسس و عضو مؤثری هستيد چگونه نسبت به اين نشريات بعضی را قبول داريـد و بعـضی را قبـول                      

شود در غياب اينجانب بوده و اگر انحرافی از افراد يا            آن استناد مي    آنچه از نشريات به    گويد   مي   ايشان .نداريد
 ،كوشم تا از انحـراف بـاز دارم         از جهت روش و اساسنامه برای اينجانب اثبات شود در مرحله اول می             ،دسته

اگر روزی احساس كردم اين جمعيت يا افـرادی از           در مرحله دوم چنين افرادی بايد از جمعيت اخراج شوند و          
دانم كه از عـضويت    ديني ميظيفه هدايت آنها نداشتم و ل منحرف شده و چاره برای اصالح وآنها از اين اصو  

پرس اين توهم ايجاد شده كه شايد         برای باز  ، شخصی اينجانب  چنين جمعيتي بر كنار شوم و از قرار استنباط        
كه در تاريخ    است  بودههمين مالحظات    هنيتی نداشته و ب    الواقع سوء  ت باشد و متهم فی    ئاين سخنان محمول برا   

  كـه در مقدمـه     طـوری ه  بـ    امـا    .شـود   التـزام تبـديل و مـتهم آزاد مـي           قرار بازداشت مشاراليه به قـرار      ۴/۳/۴۲

ها و كيفيت انتشار آنها تجاهل    اطالعی از مفاد اعالميه    كه آن اظهار بی     بينيم مي  ،شده  خواست توضيح داده   كيفر
   راساً اقدام بـه    ،هم پس از آزادی در نقاط مختلفی مخفی شده و شخصاً          و بسی دور از حقيقت بوده است و مت        

 نموده است كه از جمله اعالميه بـا عنـوان سـربازان و     مي راتهيه اعالميه و فراهم نمودن موجبات انتشار آنها     

 باشد و در ضمن نيات سـوء مـتهم كـامالً          خط متهم مي  ه  افسران مسلمان از مراجع دينی خود پشتيبانی كنيد ب        

 من كه به زعم     ،پرستی داده  اجنبی ناموسی و  های ناروا و بی     قدری اين آقای روحانی نسبت    ه  مشهود است و ب   
                                                      

 .برتري داده است] ز جنگا[مجاهدان را با پاداشي بزرگ نسبت به وانشستگان : ۹۵/ سوره نساء . ۲
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 سال چنين اعالميه به شيراز موجبات چـاپ آن        رايشان عمال يزيد هستم، از تكرار آن شرم دارم و بعد هم با ا             

 بعضی از امراء و افسران ارشد ارتش با          مقداری در تهران منتشر و برای      ،را فراهم كرده و قسمتی در شيراز      
قـسمت    خط فرستندگان در پرونده ضبط است و دفاع متهم در اين           پست فرستاده شده است كه اسامی آنها به       

 يـك رونوشـت     ، النهايـه  .نفر درب منزل آورده و من با انتشار آن موافق نبودم           اين است كه اين اعالميه را يك      
من همان رونوشتی است كه تهيه كردم ولی اين اظهار برخالف حقيقت اسـت              برای خود تهيه كردم و اين خط        

 ،شود بعضی كلمات يكبار و دوبار خط خـورده و اصـالح شـده               طوری كه در متن اعالميه مالحظه مي      ه  ب  زيرا  
كسی از چيزی رونوشت تهيه كند و ايـن طـور بـا              كه ممكن نيست   صورتي است در   كلمه ديگری تبديل شده   ه  ب

 بـا   ، بالجملـه  .يح نمايد كه البته با دعوی اجتهاد ايـن تـصور صـحيح نيـست              حردن كلمات آن را تص    مخدوش ك 
های صادره وقوع جـرايم انتـسابی از ناحيـه مـتهم              مراتب باال و مفاد تمام تحقيقات معموله و اعالميه         توجه به 
  . تواند دافع ايشان بوده باشد هيچ يك از دفاعيات ايشان نمي محرز و

اهللا سـحابی بنـا بـه اعتـراف شخـصی در تحقيقـات عـضو                  آقای مهندس عـزت    ،۴د متهم رديف    در مور ) ۴
ول و تهيـه    ئ پرونـده انفـرادی مـس      ۵۳جمعيت نهضت آزادی بوده و طبق اعتراف صريح او در تحقيقات بـرگ              

ی مهنـدس   آقـا اظهـارات   ه  است با توجـه بـ       بوده ۱۳۴۱  هكننده اصلی نشريات نهضت آزادی از اواخر بهمن ما        
دست ه  كه در زندان از آنها ب      اي تهيه اعالميه  بابايی در تنظيم و    بازرگان و آقای دكتر سحابی و آقای احمد علی        

 شركت داشته است و دفاع مشاراليه با اينكه هر فرد كه دل در گرو عدالت داشت با انتشار حقـايق بايـد                       ،آمده

 با اين مطالب سراپا مـوهن  شود  مي  كه تذكر داده برای فرار از مجازات بوده و آنجا    ،وظيفه خود را انجام دهد    
گويـد البتـه اگـر كلمـاتی در يادداشـت مـورد بحـث                 كرد مي  رشادشود ا    چگونه مي  ،عصيان  و دعوت مردم به   

مرحلـه انتـشار و رسـميت نرسـيده و          ه  وجود داشته باشد كه از آن اسـتنباط غيـر ادب شـده باشـد چـون بـ                  
وجه بوده و با توجه به آقارير صحيح و          اساس و بی   واند باشد يك ادعای بی    ت ارد طرح اتهام نمي   و ،وجه هيچ هب

محـرز و هـيچ       وقوع جرايم انتسابی از ناحيه او      ،ها و اعتراف به عضويت در جمعيت         مفاد كليه اعالميه   ،صريح
  . تواند باشد يك از دفاعيات دافع اتهام نمي

 ، پرونـده ۲۱ به اعتراف شخصی در تحقيقات برگ         آقای دكتر عباس شيبانی بنا     ،۵ در مورد متهم رديف      )۵
هايی كـه متوجـه نهـضت آزادی         وليتئكند تمام مس   عضويت او در جمعيت نهضت آزادی محرز و تصريح مي         

 بوده كه   »بدون حاشيه  حاشيه و  با«ول انتشار نشريه    ئ نامبرده مس  ،بنا به اعتراف صريح    شود قبول دارد و     مي
نمايد موافقت آقای مهندس بازرگان را هم برای انتـشار           ط است و اضافه مي    هايی از آن در پرونده ضب       شماره

مايد و در دانشگاه هـم بـرای نيـات بـاطنی     ن ي در تحقيقات معموله خود را عضو مؤسس معرفی م         .ام آن گرفته 
 ،ان عنو وشود خيلی برای نيل به اسم    طوری كه از مجموع تحقيقات او مستفاد می        نمود و به    می  جمعيت فعاليت 

و   اهانـت  بدون حاشيه چيزی جز قلـب حقيقـت و        حاشيه و    نشريات با   است مفاد  كرده  نامشروع تالش  هاز اين را  
آزادي ايران نيـست و عجيـب اسـت كـه بعـضي از ايـن                   جمعيت نهضت  يد نظريات باطنی اعضاء   ؤه ادب و م   ئاسا

اند و معلوم نيست پـس   كردهن نوشتجات خودداری آوليت بعضی از ئ مس سس از قبول  ؤ م اعضاء، حتي اعضاء  
وطنـانم بـرای خـدمت     خـاطر هـدايت هـم     هاينكه اين اقـدامات بـ      و دفاع به    باشد گو مي  ول و جواب  ؤكسی مس  چه
 ،محـرز  ثيری در داليل موجود عليه نامبرده نداشته وقوع جـرايم انتـسابی از ناحيـه او               أمملكت بوده است ت    به
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  . وده باشدتواند دافع اتهام ب هيچ يك از دفاعيات نمي

بابـايی نـامبرده در جريـان تحقيقـات عـضويت خـود را در جمعيـت                   احمد علی  ،۶ در مورد متهم رديف      )۶
منـدم هميـشه    قوطـن عال  ه  گويد من طرفدار اين جمعيـت هـستم و چـون بـ             دارد و مي   آزادی مكتوم مي   نهضت
  با توجه به اينكه آقای مهندس      دادند ولی  دست من مي  ه  را ب  گرفتم و اشخاص مختلفی آن     های آنها را مي     نشريه

بازرگان او را از افراد مؤثری معرفی كرده و با توجه به نسخه خطی اعالميه كه هنگام انتقال زندانيان مزبـور                     
مفاد اعالميه نظرياتی داده اسـت و  ه قلعه بدست آمده و متهم به خط خود نسبت ب         از زندان قصر به زندان قزل     

  : گويد مي

دهيم كه ما طرفـدار   اين سند مي اين جنبش يك انقالب بوده و عالوه برما تصديق داريم كه   
نمايـد ايـن     ايـم و اضـافه مـي        در آن دست داشـته     و هوادار چنين انقالبی هستيم و تلويحاً      

سختی هرچه بيشتر دنبـال      آرزوی همه است كه اين قيام يا انقالب تعطيل نگرديده و با سر            
گونه تمنيات باطنی خودمان را بـرمال كـرده          وانيم اين گوناگون ما نمی ت    شود ليكن از جهات   

آزادی   مـسلم اسـت كـه نـه فقـط در جمعيـت نهـضت           .تی منتشر كنيم  ئنام جمعيت و هي   ه  ب
نظر هم بوده و از تمنيات باطنی جمعيت هم اطـالع        عضويت داشته بلكه از عناصر صاحب     

حرز و دفاع نامبرده كافی داشته است و بدين ترتيب عضويت او در جمعيت نهضت آزادی م
زبـان   به اينكه بازداشتن عده ای جوان از تحصيل محروم شده و عصبانی و ناراحت جز با               

هـای   های نـامبرده هـدف     نظرم رسيده جمعيت  ه  گويد ب  يا اينكه مي  ،  خودشان مقدور نيست  
كـه در مقابـل نظريـه         ايـن خاطراسـت    مندی بنده هم به آنها فقط بـه        هقانونی دارند و عالق   

متن اعالميه مراقبـت شـود       نمايد در  همكاران توصيه مي   ه  كه ب   خودش  خط كتبی به   حصري
 بـا  .باشـد   تواند ارزش و اعتباری داشته     شكار نشود مسموع نيست و نمي     آتمنيات باطنی   

وليت ئسـاير متهمـين از جهـت اشـتراك مـس            مدارك باال و ساير مدارك مربوط به       ه  توجه ب 
توانـد دافـع اتهـام بـوده         حيه متهم محرز بوده و دفاعياتش نمي      م انتسابی از نا   ئوقوع جرا 

  . باشد

جريـان تحقيقـات خـود را عـضو جمعيـت            ی ابوالفضل حكيمـی نـامبرده در      آقا ،۷ در مورد متهم رديف    )۷
موجب صورت جلسه تنظيمی ضميمه پرونده ضـمن سـاير اوراق و مـدارك               هب نموده و   آزادی معرفی   نهضت

 نـشريات  ۴۱ماه سـال  دارد از تاريخ اسفند شود و اظهار مي    كپی از منزل وی كشف مي      دستگاه ماشين پلی   يك
ها توسط آقای مهنـدس سـحابی بـه        نويس اين نشريه   اظهار وی پيش  ه  كنم و بنا ب    كپی مي  نهضت آزادی را پلی   

 در هـای نـامبرده   انه فعاليـت كـه نـش  )  پرونـده ۱۰۹ــ   ۱۰۸ــ   ۱۰۷ ـ  ۱۰۶هـای   برگ(شده است  ايشان داده مي
كـه چـاپ     مقدمـه و دقـت در مفـاد اعالميـه           مراتب بـاال در   ه  باشد و با توجه ب     پيشرفت نيات باطنی جمعيت مي    

اينكـه چـون نهـضت آزدای ايـران         ه   وقوع جرايم انتسابی از ناحيه او محرز است و دفاع مشاراليه ب            ،نموده  می
اعتراف بـه چـاپ    كپی از منزل او و  پلی با كشف    ،وليتی به بنده محول نشده    ئتازه تشكيل شده بود شغل يا مس      

مقامـات عـالی و بـاطن آن مبـين هـدف اصـلی                های شـديد بـه     آن حاكی از اهانت     كه ظاهر   های متعدد   اعالميه
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باشد و چون    موردی است و برای فرار از مجازات مي        باشد انكار بی   تمنيات باطنی مي    منظور نيل به   هجمعيت ب 
كاغـذ و لـوازم چـاپ از آقـای            اخذ پول برای تهيه    و  نويس اعالميه  گرفتن پيش  ليتحقيقات طرز تحو    در جريان 

ها توضيح داده وقوع جرايم انتسابی از ناحيه او محرز و هـيچ يـك از                  جعفری و جريان چاپ و توزيع اعالميه      
  . تواند دافع اتهام بوده باشد دفاعيات نمي

عـضويت  )  پرونـده  ۱۸۴بـرگ   ( جريان تحقيقات    نامبرده در  مهدی جعفری   آقای ،۸ درمورد متهم رديف     )۸
مفـصل او گـزارش    كنـد و بـا توجـه بـه توضـيحات مـشروح و       خود را در جمعيت نهضت آزادی اعتراف مـي    

نـام عبـدالكريم   ه های شخصی بـ  همچنين نامه و)  پرونده۹ـ و  ۸ـ  ۷ ـ  ۶ -۵برگهای (مسافرت خود به شيراز 
را جهـت رسـيدگی بـه آقـای انتظـاری ارجـاع               نآ بازرگان   جوكار كه تقاضای عضويت كرده و آقای مهندس       

نموده و مشاراليه گزارش داده است در جلسه ارتباطات مطرح چون آشنايی خيلـی بـا ايـشان نبـوده و هـيچ                       
 شخصاً در اين مـورد بررسـی و نتيجـه را اعـالم              ،ول ارتباط فارس  ئسابقه نداشت قرار شد آقای جعفری مس      

طبـق   نمـوده و    راليه عالوه بر عـضويت بـه نفـع جمعيـت در فـارس فعاليـت مـی                 شود كه مشا     مسلم مي  ،نمايد
نـويس   گويـد پـيش   ها كـه مـي   كپی و چاپ اعالميه ول ماشين پلیئاظهارات و آقارير آقای ابوالفضل حكيمی مس   

 در تهـران هـم در جريـان         .گـرفتم  همچنين پول جهت تهيه كاغذ و لوازم چاپ از آقای جعفری مي            ها و   اعالميه
وليت داشـته و بـا توجـه بـه          ئمس مين مخارج چاپ آن فعاليت و     أهای سراپا موهن و ت      نويس اعالميه  ه پيش تهي

پرس كه پرسيده اسـت      وال باز ئمجموع مطالب باال و اوراق مكشوفه از منزل نامبرده است و اينكه در مقابل س              
گويد  ه شده و صريحاً مي    وسيله چه كسی تهي   ه  سران كشورهای مصر و سوريه و عراق ب        كه تبريك خطاب به   

 چاپ و ارسال گرديده است و همچنين        ۷وسيله آقای حكيمی متهم رديف      ه  كردم و ب   اين تبريك را خودم تهيه      

 پرونده انفرادی اين شخص اعالميه خطاب به سران عـشاير فـارس             ۵منش در صفحه     بنا به گفته پرويز عدالت    
  وسيله عليرضا دسـتغيب جهـت چـاپ بـه شـيراز فرسـتاده       ه  اند تهيه و ب     را كه در حال طغيان و شورش بوده       

 معنـوی   ،گويد مقـصود از تقاضـای كمـك        اينكه مي   م انتسابی از ناحيه او محرز و دفاعش به        ئ وقوع جرا  .است
كنـد دفـاع     خيال خود كمك مادی را از كمك معنـوی تفكيـك و راه فـرار بـرای خـود بـاز مـي                      ه  بوده است و ب   

 برای توسل به بيگانگان خاصه دولتی كه با ايران روابطش قطع است اقـدامی  اساس است چه اقدام هر كس      بی
تـازد و    نـام مقامـات عـالی گـستاخانه مـی          ههای متعدد بـ     كه در اعالميه    مذموم بوده و معلوم نيست اين آقايی      

يـك  كـه كمـك     دهـد  خود اجازه ميه دهد چگونه ب نسبت تجاوز از حقوق و دخالت در كار وظيفه ديگران را مي  
  . كشور خود عاجزانه تمنی كند  امور داخلی  اجنبی را برای دخالت در

مـنش ايـن شـخص عـضويت خـود را در جمعيـت نهـضت آزادی          پرويز عدالت،۹ در مورد متهم رديف    )۹
اينكه اعالميه خطاب به افسران و سربازان را از آقای سيدمحمود طالقانی كـه                نمايد ولی با توجه به     مكتوم مي 

ه رضا دستغيب سپرده كـه بـه شـيراز ببـرد و بـ              دست آقای علی  ه  ود ايشان بوده دريافت داشته و ب      خط خ ه  ب
مركـز آورده و همـين شـخص بنـا بـه            ه  را بـ    چاپ برساند و پس از چاپ و انتشار در شـيراز مقـداری از آن              

اسـت    ها فرستادهرا تهيه كرده اعالميه مزبور را با پست برای آن     اعتراف خودش اسامی افسران و نشانی آنها      
 شـهبازیياغی و متجاسـر بـوده و در جريـان     اهللا ول و مباشر پخـش اعالميـه از طـرف حبيـب         ئو همچنين مس  

 خـرداد چگونـه روی      ۱۵دهـد در جريـان        نيز توضيح مـي    تحقيقات صريحاً اقدامات خود را شرح داده است و        
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يج شورشـيان سـخنرانی كـرده       يـ بـرای ته  انداخته بودند رفته       وسط خيابان ه  شده و ب     كنده يفروش باجه بليط 
ارزش ولـی   دفاعيات اين آقا در تحقيقات كه ادعای اصالح وضع اجتماعی عامـه دارد بـی   است و توضيحات و   

اخذ مينوت اعالميه از آقای سيدمحمود طالقانی همـان اعالميـه خطـاب بـه                 است مثالً راجع به     خيلی خوشمزه 
منتشر كرده است و     چاپ رسانيده و در شيراز و تهران      ه  دستغيب ب وسيله عليرضا   ه  افسران و سربازان كه ب    

گويد خير من يك     دادند مي  شماه  وال بازپرس كه آيا آقای طالقانی مينوت اعالميه را برای چاپ ب           ئدر جواب س  
را  روز رفته بودم منزل ايشان و مشغول چيزنويسی بودند و من يك ورقه كاغذ ميان كاغذهای آقـا ديـدم آن                    

را بخوانـد او هـم    م گذاشتم در جيبم و آقا هم نفهميد بعد بردم بيـرون دادم بـه عليرضـا دسـتغيب آن            برداشت
دهم ولی پس نداد بعد در شـيراز چـاپ كـرد و مقـداری هـم آورد                  تو پس می    هخوانم و ب   گرفت و گفت بعد مي    

را  نآد با هـم يكـی يكـی    كاری است شده بع  كردی گفت  من نشان داد من گفتم چرا بدون اجازه چاپ       ه  تهران ب 
 دست آوردن مينوت اعالميـه و      هفرستاده آن اظهار برای طرز ب       گذاشته برای افسران توسط پست      داخل پاكت 

 خـرداد  ۱۵شـود روز   وال ميئبيان طرز چاپ و انتشار آن چيزی جز پرت و پال گويی نيست يا آنجا كه س            اين

بعـد از ظهـر       ۵/۳كـه البتـه نهـار را        (پـس از صـرف نهـار        بعد از ظهـر      ۵/۳خرداد   ۱۵گويد روز    چه كردی مي  
از اواسط خيابان قصر دشت آمدم طرف خيابان بوستان سعدی نرسيده به سلـسبيل در آنجـا ديـدم            ) خورده

نفـع تظـاهرات آنهـا شـعار بـدهم و           ه   چـوب بدسـت رسـيدند و از مـن خواسـتند كـه بـ                ای پيراهن سـياه    عده
های بليط فروشی از جا كنده شده و شعارهايی دادم ولی ديـدم        ی از باجه  پراكنی كنم منهم رفتم روی يك      سخن

دسـته   طـرف غـرب و يـك     هجمعيت به دو دسته تقسيم شده كه البد اثر شعار ايشان بوده است يـك دسـته بـ                  
طـرف سرآسـياب امـا مـن فقـط رل           های در حدود بيست نفر كه رفتـيم بـ          طرف شرق رفته من ماندم و عده       هب

كننـد بـاالخره رفتـيم تـا      ب مـي اهای بليط فروشی را خـر  شتم چون ديدم اينها بدون جهت باجهتماشاچی را دا 
كوال و آنجا را سنگ باران كردنـد مـن رفـتم خـودم را مقابـل       ساختمان پپسی   كردند به   كرج آنجا حمله   خيابان
 هـم خـودم را بـه كنـار        من ها را نشكنند ولی حيا نكردند       شيشه ها قرار دادم شايد اين جماعت حيا كنند         شيشه

وسـيله آقـای سـيد      ه  تحريك مردم بـ      همچنين راجع به   .مي رسيدند، آنها را متفرق كردند       كشيدم تا قواي انتظا   
قلعـه از حـال و       ديدن آقـای طالقـانی در زنـدان قـزل         ه  گويد ابوالحسن طالقانی گفت رفتم ب      محمود طالقانی مي  

كـه روز عاشـورا       دانم ولی عقيده دارنـد     م ايشان گفتند نمي   احوال ايشان پرسيدم و از آزادی ايشان جويا شد        
اضافه كلمه و     هالسالم را بخوانند من اين موضوع را ب        در جلو دستجات مردم خطبه حضرت سيدالشهداء عليه       

كلمــه   البالغــه و الــسالم از نهــج  عليــه ظلــم و ســتم حــضرت علــی عليــه هــای معــروف جهــاد بــر جملــه خطبــه
ای هـستم امـا بـا همـه ايـن            كـاره   كـسی و    هـم  كردم تا آخر اينها بدانند من       خودم اضافه منستراكسيون را از    

گويد راستش آنكـه مـن        نهضت آزادی هم دل خوشی ندارد و در آخرين دفاع مي           ينها از دست مؤسس    فعاليت
 شـدم  كـه مجبـور    مشهد ولی در مشهد هـم خـوابی ديـدم     ی خوابی ديدم كه در اثر آن خواب رفتم به  ندر جوا 

مرتبـه    ردم كـه يـك  كـ  كارهای عمومی بودم و در احوال بزرگان تحقيق مـي           در تهران دنبال  . تهران  هبرگردم ب 
كـه در ايـن دفاعيـات داليـل           كنم  نموده با آنها همكاری     آزادی تشكيل شده رفتم فعاليت     شنيدم جمعيت نهضت  

سـازد و   يم انتسابی را از ناحيه او محرز مـي وجه و اساس بوده وقوع جرا      شرح مذكور در باال بی     هاتهام وی ب  
  .توان دافع اتهام او بوده باشد يك از اين مدافعات نمی هيچ
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ن جمعيت نهـضت آزادی  يسسؤ جزو م،۳ـ  ۲ ـ  ۱های   عمل سه نفر متهمين رديف،نوع بزه انطباق با قانون
د و همچنـين عمـل متهمـين    باشـ  رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران مـي         م و اباشد و اين جمعيت مر     مي

 قـانون مقـدمين عليـه    ۱ از مـاده  ۱ از جهت عضويت مزبور جنايی منطبق با بند ۹ و ۸ـ  ۷ـ  ۶ـ  ۵ ـ  ۴ها  رديف
مقام شامخ سلطنت از درجه جنحه        های مكرر و گستاخانه نسبت به         امنيت و استقالل مملكت و از جهات اهانت       

 الحاقيـه بـه     ۲باشد و صدور حكم مجازات آنها با رعايت مـاده             قانون مجازات عمومی مي    ۸۱و منطق با ماده     
، از تـاريخ  ۱۳۴۰مـاه   جـرم، تهـران، ارديبهـشت    اصول محاكمات جزائی مورد تقاضاست و تاريخ و محل وقوع     

 كه پرونده آنان تا كنـون ارجـاع نـشده يـا دسـتگير                نام افرادی   تشكيل جمعيت نهضت آزادی ضمناً پرونده به        
  .  استاند مفتوح نشده

  

  دادستان سرهنگ فخر مدرس
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  : هموطنان ارجمند و مبارز خارج از آشور

  

كنون بارها امتحان رشادت و از جان گذشتگی خود را بـه ملـت و                دانيد كه نهضت آزادی تا     شما خوب مي  
ايـن  ن  ئها در برابر دادگاه رسوای شاه خـا         مدافعات مردانه و شجاعانه نهضتی    . در راه مصدق كبير داده است     

 عقيده جهـاد    هها نشان دادند كه در را       نهضتی. ثبوت رسانيد ه  اصالت راه نهضت را ب     بار نيز اصالت نهضت و    

  . اند اند و در اين جهاد از جان خود نيز گذشته ناپذيری را آغاز كرده آشتی

گ هـای بـزر     شخـصيت . از تمام دنيا صدای اعتراض عليه اين دادگاه غيرقـانونی و اسـتعماری بلنـد اسـت                
هـا   ها و راديـو  برتراند راسل، ژان پل سارتر و رئيس انجمن جهانی حقوق بشر، همچنين روزنامه   : جهانی نظير 

سنديكاهای دانشجويی و كـارگری بـا دانـشجويان ايرانـی مقـيم خـارج از              . اند  عليه اين محاكمه اعتراض كرده    
يان مبـارز ايرانـی بـا تظـاهرات،         دانشجو. كشور در رسوا ساختن رژيم منفور شاه صميمانه همكاری نمودند         

  . ثبوت رسانيدنده تحصن در سازمان ملل و اعتصاب غذا يكپارچگی نهضت ملی ايران را ب

اهللا ميالنی، شريعتمداری، روحانی و سـاير مراجـع          ت آيت ااز همه مهمتر تلگرافاتی است كه از جانب حضر        
دين جلوه دادن آنان     ودكانه دستگاه را برای بي    تقليد به عالمت پشتيبانی از محاكمه شوندگان توطئه و نقشه ك          

  . خنثی ساخت

اری نمـوده و    زانـد صـميمانه سپاسـگ       كه در اين راه جانفشانی و از خود گذشتگی نموده          ما از همه آنهايي   
  . همچنان ادامه دهند مبارزه خوده شوندگان و پيروزی ملت ايران ب خواهيم كه تا نجات محاكمه مي

  . دهند فرمان مصدق در جهاد خود يكدنگی و استقامت بخرج ميه  نهضت كه بدرود ما به رزمندگان

  نهضت آزادی ايران

  

  :تذكر

چون ادعانامه فوق پر است از اغالط انـشايی و دسـتوری الزم بـه تـذكر كـه مـا عـين ادعانامـه را تكثيـر                          
ايـشان هـم كـه      . ت اسـت  قولی از شخص اعليحضر   ه  شمار يا از خود دادستان و يا ب          بی طايم و اين اغال     نموده

  !!باشند ول ميئمقام غير مس
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  قسمت اول

  

   مؤسسين و اعضاي نهضت آزادي ايرانجريان محاآمهگزارش 

  ۴۲پاييز 

  حيم الرنِٰمح الر اِهللامِسبِ

  

و هخَو يٰحالْرميناك  

 كشور در پادگان    اتهام اقدام عليه امنيت    ه  كه ب  آزادی ايران  سسين و اعضای نهضت   ؤمحاكمه هفت نفر از م    
 شروع گرديده است هنوز در مرحله مقدماتی رسيدگی يعنی بحث در صـالحيت       ۳۰/۷/۴۲آباد از تاريخ     عشرت

رغم ايرادات اساسی و داليل مستند و قانونی         باشد، چنانچه دادگاه علي    دادگاه و نواقص تحقيقات و پرونده مي      
  . بدهد وارد مرحله دادرسی خواهد شدصالحيت خود و كامل بودن پرونده ه ی بأوكالی مدافع ر

كثيـری از علمـای        جمع .صندلی برای تماشاچی تشكيل شد      ۱۶۰تاالر بزرگ شامل    اولين جلسه دادگاه در يك    
اعالم و كارمندان و دانشجويان و بازاريان و كارگران برای استحضار از جريان محاكمـه در مقابـل در جنـوبی                     

 نفـر   ۳۰گنجـايش     كه  داخل پادگان در اطاقي    هفاصله جلسه دوم دادگاه را ب     آباد حاضر شده بودند ولی بال      عشرت
تماشاچی را داشت منتقل نموده، و ورود تماشاچيان را با تضييقات فـراوان و بـا مطالبـه شناسـنامه و پرسـش                       

 هـای خبـری تحـت كنتـرل شـديد مقامـات        از طرف ديگر در تمام اين مـدت روزنامـه  .م كردندأنام تو شغل و ثبت 

ذكـر سـاعت      هگرديدنـد و فقـط اكتفـا بـ          باشد از درج اخبار دادگاه و مدافعات وكال و متهمين ممنـوع            انتظامی مي 
اين ترتيب حـداكثر  ه ب. ديننما يس و دادستان دادگاه و بعضی از وكالی مدافع مي  ئشروع و ختم جلسه و اسامی ر      

اقعی در اين محاكمـه اسـت        اين قضيه و قاضی و     نفع اصلی در    تا ملت ايران كه ذي     شود  د مي كار برده  هكوشش ب 
  .  و در حقيقت سری استبی اطالع و بركنار باشد يعنی محاكمه عمالً

وار و  ما در صدد برآمديم با وجود قلت وسايل و سانسور شديد و خطرات موجود يـك خالصـه فهرسـت          
 مردم آزاده جهان برسانيم تا خـادم        نظر عالقمندان و هموطنان و    ه  ای از جريان دادگاه تهيه نموده ب       طرفانه بي
  . ن تشخيص دهندئاز خا را

  معرفی دادگاه

 مهندس مهـدی بازرگـان ـ دكتـر     :خواست آقايان ترتيب شماره رديف مذكور در كيفره ب محاكمه شوندگان
اهللا سـحابی ـ دكتـر عبـاس شـيبانی ـ احمـد         اهللا حاج سـيدمحمود طالقـانی ـ مهنـدس عـزت      يداهللا سحابی ـ آيت 

كـه عـضو نهـضت آزادی    (مـنش   مهـدی جعفـری ـ پرويـز عـدالت     محمدبابايی ـ ابوالفضل حكيمی ـ سـيد     علی
  ). نيستند

  : جنابان آقايان) ينمترتيب رديف متهه ب(وكالی مدافع ـ 

اهللا اميررحيمـی ـ سركارسـرهنگ دكتـر      فـر ـ سـركار سـرهنگ عزيـز      سرتيپ دكتر علينقی شـايان  تيمسار
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سـركار سـرهنگ محمـود خلعتبـری ـ تيمـسار سـرتيپ         اكبـر غفـاری ـ    گ علـی اسمعيل علميه ـ سركارسـرهن  
اصغر مسعودی ـ سركار سرهنگ غالمرضا نجاتی ـ سركار سروان سيد حسن حجازی ـ تيمسارسرتيپ     علی

احمد بهارمست ـ سركار سرهنگ محسن پگاهی ـ سركار سرهنگ محمد اعتمادزاده ـ سـركار سـرهنگ دكتـر       
    .زاده مقدم واد صارمی ـ سركار سرهنگ شريفور ـ سركار سرهنگ ج بهره

  .  فخر مدرسدادستان ـ تيمسار سرتيپ 

   ،)يس دادگاهئر(ي  سرتيپ حسين زمانر تيمسا:سانرداد

 و سـركار سـرهنگ      )اعـضای دادگـاه    ( سركار سرهنگ مهنـدس رحيمـی       و تيمسار سرتيپ مهدی احترامی   

  . البدل حسين خالصی عضو علی محمد

  خواست كيفر

طور كلی و خالصه چنين ادعا شده است كه متهمـين      ه  ب. كپی شده و منتشر گرديده است      مل آن پلی  متن كا 
باشـد در   ی مـی اسـ الذكر و نهضت آزادی ايران برخالف مرامنامه خود كه طرفداری و تبعيت از قانون اس            فوق

سپس بـا  . اند ستهمقام سلطنت برخاه ا سلطنت مشروطه و اهانت ب     بضديت    هنشريات رسمی يا مستعار خود ب     
مقـصد نهـضت      نيـت و   ،بعـضی از آقايـان فـوق      ه  و اظهارات انتسابی بـ     ها  ای نوشته  پارهه  استفاده و استناد ب   

 قـانون   ۱ از مـاده     ۱متهمـين را بـر طبـق بنـد           آزادی ايران را انقالب و اخالل در امنيت كشورتشخيص داده و          
  .  از سه تا ده سال زندان دانسته است قانون مجازات عمومی۸۱مقدمين عليه امنيت كشور و ماده 

  

  اعتراض و اعالم سكوت متهمين

متهمين پس از مواجه شدن با تغيير محل ناگهانی و تضييقات بر تماشاچيان كه عمال درحكم سری كـردن                   
 در مقام اعتراض برآمده خواستار برگـشت         اجباراً ،دادگاه است و ممانعت از انتشار مذاكرات دادگاه در خارج         

باشـد و آزادی انتـشار اخبـار در          كه الاقل همان وسعت وگنجايش را داشـته        محليه  محل سابق يا ب   ه  اه ب دادگ
های رياست دادگاه عملی نگرديد اعـالم سـكوت نمـوده وكـالی خـود را عـزل                    ها شدند و چون وعده      روزنامه
ايـن  ه   بـ  كـه بعـداً     يـب اثـري    تنها ترت  ٥) تسليم دادگاه گرديد   ۵/۸/۴۲تاريخ  ه  نامه اعتراض مفصلی نيز ب    (نمودند  

  .  نفر تماشاچی را دارا بود۷۵ كه گنجايش  شدمحلیه اعتراض داده شد انتقال مجدد دادگاه ب

 آيـين دادرسـی عمـومی فـصل محـاكم           ۱۰ماده  ه  با استناد ب  (يس دادگاه حق عزل وكال را برای متهمين         ئر
  . مه دهندمدافعات خود اداه ل نشد و دستور داد وكالی مدافع بئقا) جنايی

بودن دادگاه در شرايط مشهود و اينكه        قانونی آقايان وكالی مدافع محترم پس از ايراد داليل منطقی بر غير          
 در مرحلـه مقـدماتی و تـشريفاتی         ،ارتـش   قانون دادرسی و كيفر    ۱۹۷ و   ۱۹۵ بر طبق مواد     ،متهمين حق دارند  

يس ئـ ف بـه تبعيـت از دسـتور ر   فسری موظَّـ لحاظ وظايف اه  وكالی خود را عزل نمايند ولی چون ب        ،رسيدگی
نظـر اتمـام     را نـاگزير ديدنـد از       ميل داشتند اظهارات دادستان را بالجواب نگذارند خود        اًدادگاه بودند و ضمن   

  .دفاع بپردازنده ی بأحجت و ادای حقيقت ر

                                                      

  .آمده استهمين جلد  اين نامه در .۱
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دسـتگاه ضـبط صـوت       متهمـين يـك    طـرف  دهنـد از   يس دادگاه درخواست شد اجازه    ئدر جلسه دهم از ر    
شود و همچنـين خالصـه         امانت دهند تا از روی آنها كپيه برداشته         را ياورند يا نوارهای ضبط صوت دادگاه     ب

شـود كـه چـاپ و         نظر و تصديق منشی دادگاه رسيد اجازه داده        همذاكرات دادگاه را تهيه نموده پس از آنكه ب        
   .عمل نيامده  با اين تقاضاها نيز موافقت ب.بالمانع باشد  انتشار آن

  

  ايرادهای وكالی مدافع

  صالحيت دادگاه ه الف ـ ب

ت پـنج   ئـ يـك هي   موافقـت   متمم قانون اساسی كه تصويب كليه قوانين را موكـول بـه            ۲اصل    با توجه به   -۱
و مقام و مـصونيت فـوق       » وتو«نوع حق    نفری از مجتهدين كرده است و برای حجج اسالم و مراجع تقليد يك            

 مـتمم   ۵۸ و   ۴۰ و   ۳۹ و   ۲۱ و   ۲۰ و   ۱۸ و   ۱۵اصـول   ه  با توجه ب   ل شده است و   ئانمايندگان مجلس و وزرا را ق     
مراتـب   ه اهللا طالقـانی بنـا بـ    قانون اساسی كه شرع را حاكم و ناظر بر قوانين دانسته است و نظر به اينكه آيـت       

 ييدات مراجـع بـزرگ تقليـد از جملـه علمـای طـراز اول و حجـج اسـالم        أشهادت ته فضل و سوابق خدمت و ب 

محاكمـه ايـشان خـالف قـانون و خـالف سـنتی       . اليه را ندارد باشد چنين دادگاهی صالحيت محاكمه معزی  مي
جرايم مطبوعـاتی   ه قانون مطبوعات از نظر رسيدگی ب.است  حال مرعی بوده هاست كه از صدر مشروطيت تا ب  

درجـه مجـازات شـناخته،       يد دارای يك  طراز اول و مراجع تقل      مقام علمای   ه  را با اهانت ب    مقام سلطنت   هاهانت ب 
بـود    انقـالب زده  ه  دست بـ    و  كرده  حتی انگلستان اسقف ماكاريوس را كه عليه حكومت انگليس در قبرس قيام           

داشـته و در انقـالب       نيـز احتـرام مقـام روحانيـت را نگـه          » ديـن  بـي  كمونيـست و  « مجارسـتان    .محاكمه نكرد 
اهللا طالقانی در جلسه اول غير قانونی و غيرصالح          حضرت آيت ( .نمود كاردينال مينزنتی را محاكمه ن     ۱۹۵۶سال

  ). يس دادگاه پاسخ گويندئواالت رئس هنشدند ب  بودن دادگاه را اعالم داشته و حاضر

در مـوارد   «گويـد    كـه مـي      مـتمم قـانون اساسـی      ۷۹اتهام و محاكمه سياسی است و بر طبق اصـل            اين -۲
ت ئچون دادگاه بدون حضور هي     » منصفين در محاكم حاضر خواهند بود      تئسياسيه و مطبوعات هي    تقصيرات

كـه  (اتهام يك جمعيت سياسی با عمليات و مـرام سياسـی را             ه  است صالحيت رسيدگی ب     منصفه تشكيل شده  
  . ندارد) آن تصريح كرده استه خواست ب خود دادستان نيز در كيفر

ضديت با سـلطنت      ه تشكيل جمعيت سياسی و اتهام ب       بديهی است و اگر    كامالً  بودن جرم انتسابی    سياسی
 دادستان مـصراً    ما از تيمسار   .مشروطه و قصد در تغيير رژيم را سياسی ندانيم پس جرم سياسی كدام است             

  . تقاضا داريم جرم سياسی را برای ما تعريف بفرمايند

 لك مختلف تشكيل شده   ا مم یي برای توجيه قوانين جزا    ۱۹۲۵دانان منعقده در كپنهاك در سال        مجمع حقوق 

  .  تعريف كرد،كه عليه تشكيالت و اداره حكومت باشد  بود جرم سياسی را ارتكاب عملی 

دادستان در دادگاه انتظامی قضات ارتش نيز عـضويت دارنـد و در آنجـا                يس دادگاه و  ئ چون آقايان ر   -۳
ها هستند و جمع بين ايـن دو   ادگاهرسيدگی و جلوگيری از تخلفات و اشتباهات قضات امثال همين د   هموظف ب 

 ، منافـات دارد    منطقاً و قانونـاً    ،خاطی شدن از طرف ديگر     طرف و متهم و    شدن از يك     عليه مدعی پست مدعی و  
  . نمايد سلب صالحيت از دادگاه مي
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  تخلفات آن ب ـ نقص پرونده و

از   قبـل   بايـستی  ه اتهاميه مـی  قانون دادرسی و كيفر ارتش پروند۱۳۸ و ۱۳۷ امر تعقيب ـ بر طبق ماده  -۱
سـت رفتـه چنانچـه فرمانـده الزم بدانـد امـر            ا ب در حوزه آن واقع    ركه ديوان ح    نزد فرمانده واحدي    بازرسی

باشـد از درجـه اعتبـار         عمـل آمـده    هبرخالف ترتيب فوق بـ      عقيبی كه ترسيدگی و تعقيب را صادر نمايد و هر         
گونـه اقـدام قـانونی       اعتبـار بـوده و هـيچ       مين فاقد امر تعقيب است بال     های مته   اينكه پرونده   هساقط است نظر ب   

 امر تعقيب نه تنها از نظر تشريفات قـانونی الزم اسـت و بـدون آن پرونـده نـاقص                     .باشد روی آنها ممكن نمي   
ل مالحظه اينكه آيا داليل و مدارك كافی و قابـ         ه  ار از نظر مصلحت نظامی و مملكتی و ب        زگ باشد بلكه قانون   مي

 قيـد   ۱۳۸ متهمـين نظـامی نـدارد زيـرا در مـاده           هرا ضروری دانسته است و ضمناً اختصاص ب         قبول است آن  
خرداد كه تماماً غير نظامی هستند     ۱۵مورد متهمين    ر گذشته د   نظامی بودن نشده و بنابراين عام است و از آن         

  . ته استابتدا امر تعقيب صادر شده و سپس در همين دادگاه رسيدگی انجام گرف

طبق تبصره ذيل     در شروع اوليه جلسه بازپرسی تقاضا كرده است وكيل مدافع ايشان بر            ۱ متهم رديف  -۲
پرس موافقت نكرده اسـت   ايد و بازم ايشان را همراهی ن، جلسات بازپرسیدر ، آيين دادرسی كيفری  ۱۱۲ماده  

  . و تحقيقات شده استهايی در بازپرسی اين ترتيب سلب حق از متهم و سبب نواقص و خالفه ب

  .پرسی را امضا ننموده است  قانون دادرسی و كيفر ارتش ذيل اوراق باز۱۵۲ بازپرس برخالف ماده -۳

اسـم و     متمم قـانون دادرسـی ارتـش در جلـسات بازپرسـی حـضور نيافتـه و                 ۱ داديار برخالف ماده     -۴
  . پرسی وجود نداردزامضای او ذيل اوراق با

سـربازان   افـسران و   ه  خواست مبتنی بر اعالميه خطاب ب      های كيفر  دها و استدالل   قسمت حساسی از استنا    -۵
شـيراز بـرده    ه  منش گرفته و ب    را از آقای عدالت    نام عليرضا دستغيب آن   ه  كه گفته شده است شخصی ب       باشد مي

درس آ ه نام ناصـر احمـدی گرفتـه اسـت بـ         ه  كه از شخصی ب    هران آورده و بر طبق صورتي     ه ت و چاپ كرده و ب    
يب و ناصر احمدی در يك جريان خطرناكی كه بـه پرونـده            غدست همين آقای دست     .است  افسران ارتش فرستاده  

  هديـد  باشـد بـاز   ارسـال آن مـي   خريد ديناميـت و ذخيـره و  ه اهللا طالقانی چسبانيده شده و مربوط ب  حضرت آيت 
اسـت و بـا آنكـه جـرم           عمل نيامـده   هتهمين ب ای با م   گونه تحقيق يا مواجهه    ، معذلك از دو نفر مذكور هيچ      شود  مي

يك افسران نـامبرده در پرونـده        اند و از پستخانه واز هيچ       باشد حتی احضار هم نشده     انتسابی بسيار سنگين مي   
عمل نيامـده و تحقيقـات و پرونـده از ايـن جهـت      ه نام آنها اعالميه ارسال شده است نيز سؤالی ب  ه  گويند ب  كه مي 

  ٦. استناقص و بسيار مشكوك

عنوان سـران عـشاير      ه ب ي شهبازی و ديگر    اهللا  امضای آقای حبيب   يكی به   ،اعالميه در ادعانامه     دو فقره  -۶
است بدون آنكه از آقای شهبازی در آن زمينه تحقيقـی             شده  ايران نسبت داده    آزادی جمعيت نهضت  ه  فارس ب 

نه و از كجا معلوم همين اعالميه را كـه حـاال             ست يا عمل آمده باشد كه آيا خود ايشان آن اعالميه را داده ا           ه  ب
  . حساب آقای شهبازی نگذارنده اند ب پای نهضت آزادی نوشتهه ب

ای شده است كه آقای دكتر كريم سنجابی از طرف جبهه ملی ايران              خواست صحبت از اعالميه     در كيفر  -۷
 ،اصـالت نامـه و صـحت چنـين اعالميـه          ه  بـ وجـه راجـع      هيچ هاما ب . اند  عليه آقای مهندس بازرگان صادر كرده     

                                                      

  .نيست ای در هيچ كجا موجود نبوده و  اعالميهچنين .۱
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عمـل نيامـده اسـت و معلـوم     ه ولين جبهه ملی نكرده و تحقيقی بـ ئپرسشی از جناب آقای دكتر سنجابی و مس      
  . نيست چگونه چنين اوراقی وارد پرونده شده است

ه  بـ  )۱۳۴۰يـا آزادی بعـضی از آنهـا در سـال            ( بازداشـت آقايـان      شود كه   ه مي ها ديد    در غالب پرونده   -۸
ه عمل آمده است و بازپرس بر طبق دستور سازمان امنيت و قبل از آنكه پرونـده بـ                 ه  دستور سازمان امنيت ب   

كـه قـانون تـشكيل سـازمان اطالعـات و امنيـت               در صورتي . اداره دادرسی ارتش برود بازپرسی كرده است      
ن وظـايف و حقـوق      حكـم ضـابطين نظـامی و دارای همـا           مورين سـازمان را از صـدر تـا ذيـل در           أكشور مـ  

 ۲۴ آنهم برای    ، ضابطين نظامی جز در جرم مشهود      ،ين دادرسی و كيفر ارتش    ئ آ ۱۳۶بر طبق ماده    . شناسد مي

عنوان اين مطلب و استفـسار وكيـل مـدافع كـه              آقای دادستان در موقع    ( را ندارند    حق بازداشت كسي   ،ساعت
ملـی و     كثيری از افراد جبهه     مين و رهبران و افراد    چه مجوزی سازمان امنيت در موقع رفراندوم آقايان مته         هب

 ۲۴موجــب مــاده هاســت گفتنــد بــ  هــا در زنــدان بــدون بازپرســی نگاهداشــته مــردم را بازداشــت نمــوده مــاه

توانند مقـصر را     معلوم شد كميسرهای نظميه نيز نمي      ماده مزبور مراجعه و     بالفاصله به   .كيفری دادرسی ينئآ
  ). يسئگاه نگاهدارند ـ خنده حضار و اعتراض آقای ر قيف ساعت در تو۲۴بيش از 

 طـرف بـوده    دارند كه مستنطق بايد بي     آيين دادرسی و كيفر ارتش مقرر مي      ۱۵۷كيفری و      آيين ۴۴ مواد -۹

شـود    در اين پرونده آنچه ديده مـي      . آوری نمايد  ضرر متهم باشد جمع    ه  نفع يا ب   ه  كه ب   كليه مدارك و داليلی را     
گـاه بـه    ضرر متهمين مدارك را تهيه و توجيـه نمايـد و هـيچ   ه عنوان يك مدعی سعی كرده است ب    هببازپرسی  

همكـاران   های نهضت آزادی ايران به آشـنايان و         مرامنامه و اعالميه  ه  ليفات اين آقايان و ب    أسوابق خدمات و ت   
  .  چسبندگی ندارد متهم نموده استكه اصالً  انجام اعمالي داشتن افكار و  هاست و آنها را ب  آنها مراجعه نكرده

كـه   ماه و عملياتي    آزاد كردن جناب آقای طالقانی در اوايل محرم و بازداشت مجدد ايشان بعد از يك               -۱۰
 گرفتـه كـامالً     دست ايادی مرموزی با اغـوای فرزنـد خردسالـشان صـورت           ه  در آن فاصله در غياب ايشان ب      

سـازی   اند جعل مدرك و پرونده      اكمه وجود نداشته است خواسته    كه چون داليل و مداركی برای مح        رساند مي
  .نمايند

طرف   فقره از  ۲۶باشد جمعاً در     و موارد نقص تحقيقات مفصلی كه همه آنها در موضوع رسيدگی مؤثر مي            
  . ع نداده استجمال برگزار كرده و جواب مقنّ ا ه كه آقای دادستان ب  آقايان وكالی محترم ايراد شده

  

  ای تيمسار دادستانه جواب

ی أو تعصب نداشته تسليم قانون و ر       اتهامات و دعاوی خود اصرار    ه  آقای دادستان با تذكر اينكه نسبت ب      
 ميليـون مـردم ايـران    ۲۲دادگاه و طالب كشف حقيقت هستند و خود را نماينده دولت و ملـت و مـدافع حقـوق     

 از طرف متهمين استفسار شد كه ايـشان كـه خـود    بعداً. (شرح خالصه شده زير دادنده هايی ب  جواب. دانند مي
ت ئميليون نفر از طريق حضور در دادگاه و قرا        ۲۲كه    كنند دانند چرا اعتراض و اقدامی نمي      را نماينده مردم مي   

  .)اند آگاه شوند؟ محاكمه كسانی كه مدعی هستند عليه امنيت آنها اقدام كردهه ها نسبت ب روزنامه

   صالحيت دادگاه ـالف

حكم اينكـه  ه مجلس را ب كه اگر وكيل مدافعی قوانين صادره از اين اعتراض كردنده فقط ب.  جواب ندادندـ۱
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صـالحات   اه  هـای مربـوط بـ      به صحه علمای طراز اول نرسيده است يا اعليحضرت همـايون در يكـی از نطـق                
انـد قـانونی      هـا بـوده    ودالئـ مور ف أاند انتخابات سابق تماماً ساختگی و نمايندگان غيرملـی و مـ             ارضی فرموده 

  . نمايد آنها استناد ميه داند چرا در مدافعات خود ب نمي

كشور برای ما حجـت       صادره از ديوان   اءسياسی بودن يا سياسی نبودن اتهام نداريم آر         اصالً كاری به   -۲
نظـر   ديـد های نظـامی تج    دادگاه  صادره از  اءاست بيش از صد فقره موارد مشابه موجود است كه نسبت به آر            

ت ئـ عـدم حـضور هي     گـاه ايـراد بـه      كشور هيچ  و شعب ديوان    ای فرجام خواسته شده است     در مورد افراد توده   
كـه   ضمناً فرمودنـد  ) ت كردند ئكشور را قرا     ديوان ۹ از شعبه    ۲۰۳۲ و   ۹۴۳۳دو فقره احكام    (  اند  منصفه نگرفته 

تـا در مجلـس       د ممكن است سرافراز فرماينـد     مند به تعريف جرم سياسی هستن      هاگر آقايان وكالی مدافع عالق    
  . خصوصی بحث نماييم

هـا و     هـای انتظـامی عـضويت اعـضأ دادگـاه          دادگـاه  ه قانون دادرسی و كيفر ارتش مربـوط بـ         ۳۷  ماده -۳
ارتش منع نكرده بنابراين اشكال ندارد كه افسری در هر دو جـا سـمت                 را در محكمه انتظامی قضات      دادستان

اهللا كـه از مـا گنـاهی    اءشـ  ان كنيد؟  چه دليل عمل ما را حمل بر صحت نميه و افزودند ب(باشد دادستانی داشته  
  ). های علی البدل وجود دارند سر نخواهد زد و اگر مرتكب خالف شديم دادرس

   نقص پرونده ـب

ت نمودنــد و نتيجــه گرفتنــد كــه چــون دادگــاه ئــ ديــوان كــشور را قرا۹ يــك فقــره رأی صــادره از شــعبه -۱
امـر    ،  نظـامی بـوده و پرونـده       غيـر   ای يك مرد توده  ه  رأی آن فرجام خواسته شده راجع ب      ه  كه نسبت ب   نظري تجديد

ها الزم نيست و اضـافه كردنـد    كشور ايراد نگرفته است پس امر تعقيب در مورد غير نظامي تعقيب نداشته و ديوان  
  . اثر است  بی، امر تعقيب بود و نبود،مايد بنابراينكه اصوالً هيچ فرماندهی حق ندارد تعقيب متهمی را متوقف ن

كند حقی فـوت نـشده اسـت چـون حـاال             اند وكيل مدافعی متهم را در بازپرسی همراهی         نداده   اگر اجازه  -۲
هـای نظـامی     در دادگاه  عالوه چون وكالی دادگستری   ه  ب. نمايند وكالی مدافع حضور دارند و دفاع الزم را مي        

  . های عمومی است در اينجا راه ندارد دادگاهه كه مربوط ب  ق همراه ندارند اين ح

عالی انتظامی يك بازپرس را كـه         ضای بازپرس ذيل اوراق بازپرسی اشكالی ندارد چون دادگاه        م عدم ا  -۳
  . ای از اوراق بازپرسی را امضاء نكرده بود محتاج به تنبيه ندانسته است پاره

 متهم قانون دادرسـی و كيفـر     -۱كه بر طبق ماده    ی موقعی الزم است   جلسات بازپرس    حضور داديار در   -۴
  . يس اداره دادرسی آن اتهام را مهم تشخيص دهدئ ر،ارتش

  . ای اشخاص دليل نقص پرونده نيست  عدم تعقيب و بازداشت پاره-۵

مدارك تحقيقات كافی نشده نقص پرونـده نيـست چـون بـازپرس از متهمـين سـؤال                  ه   اگر نسبت ب   -۷ و   ۶
  . انكار نمايند كنم آنها در محضر دادگاه كرده و اقرار گرفته است و فكر نمي

 را آزاد نمـوده اسـت ولـی بعـداً كـه      ۳نظری مـتهم رديـف    شناسی و بي   وظيفه  بازپرس بنا به   -۱۰ و   ۹ و   ۸

اند ناچار بوده اسـت دسـتور بازداشـت مجـدد صـادر               های ايشان جلوی او گذارده     مدارك محكم برخالفكاري  
  . يدنما
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  مدافعات مجدد وكالی مدافع

 و ۱۹۵باشند و متهمين بر طبق مـواد        كليه آقايان وكالی مدافع با تصريح براينكه معزول ازطرف موكل مي          

 دادگـاه هنـوز در مرحلـه مقـدماتی        كـه بـا توجـه بـه آن        قانون مـدنی   ۶۷۹ قانون دادرسی و كيفر ارتش و        ۱۹۷
دسـتور دادگـاه    ه  ت حق عزل را دارند ولی از جهت تمكين ب         تشريفاتی رسيدگی است و وارد دادرسی شده اس       

های غلطی بـدعت      آميز تيمسار دادستان را بالجواب نگذارند و رويه        و برای آنكه اظهارات غير وارد و سفسطه       
فقـره مـورد     ۲۷پردازند ضمناً متعرض اين نكته شـدند كـه از    دفاع مي  هحكم وظيفه اداری و وجدانی ب      هنشود ب 

  .اند را جواب داده ادستان با ابهام و ادغام فراوان فقط سه چهار فقره آننقض آقای د

   صالحيت دادگاه  ـ الف

اصـل   زيـرا . انـد    آقای دادستان نه تنها جوابی نداشتند كه بدهند بلكه در سمت خودشان نيز غير صالح               -۱
عهـده پادشـاه     در العمـوم بـا تـصويب حـاكم شـرع          تعيين شخص مدعی  «گويد،   قانون اساسی صريحاً مي    ۸۲

مقام اتهام و محاكمه يك حاكم شرع عاليقـدر هـم    كه تصويب از هيچ حاكم شرعی ندارند در حال ايشان »  است
  !اند برآمده

داليل ذيل غير معقول  هكشور ب ديوان   صادره از بعضی شعب   اءچند فقره آر   ه  ب  استناد تيمسار دادستان   -۲
  : باشد قانون و دليل بر صالحيت دادگاهتواند مانع اجرای  و غير مقبول بوده نمي

هـا الزم   گويند نه رويه قضايی كه بـرای دادگـاه    تصميم قضايی مي نه ديوان كشور راهی يك شعبأ ر -اوالً
ت عمومی ديوان كشورطبق قانون وحدت رويه قضايی جمع شـده نظـری دادنـد آن                ئهر وقت هي  . االتباع باشد 

ت كردنـد طبـق قـانون وحـدت رويـه           ئـ اشـاره يـا قرا     ه آقای دادستان  ك يئيك از آرا   شود هيچ   رويه قضايی مي  
  .  اصول قانون اساسی بشودضتواند ناق ی و يا رويه نميأقضايی صادر نشده و تازه هيچ ر

ی صـادره از    أی يك شعبه ديوان كشورآنقدر غير الزامی و غير اجبـاری اسـت كـه وقتـی ر                 أ تمكين به ر   -ثانياً
  ،نظـر همطـراز    است كه دادگـاه تجديـد       كند بسيار اتفاق افتاده    ه ديوان كشور نقض مي    تجديدنظرقبلی را شعب   دادگاه

توانـد مجـوز     بنابراين نمي ) شد موردی مثال زده  ( كند كشور نمي  نظر ديوان  هنمايد و توجه ب    ی را صادر مي   أهمان ر 
  . قانون باشد

 روی آن فرجـام خواسـته       كـه يكـی از اصـحاب دعـوی         موضوع خاص  هكشور هميشه نسبت ب     ديوان -ثالثاً

ت ئـ كـه آقـای دادسـتان قرا      دهد نه نسبت به تمام محتويات پرونده و تشريفات دادگـاه، احكـامي              است نظر مي  
است در تمـام      ت منصفه نشده  ئحضور هي   سياسی بودن اتهام و لزوم     كدام تعرض و تصريح به     كردند در هيچ  
  . له اعتراض نداشته استئچنين مس  هبتش بوده كه طبعاً نسبت ردادستان ا خواه اينها فرجام

كـه فعاليـت ممنوعـه در يـك          ای بود وضـع افـرادي      محكوميت افراد توده   ت شده مربوط به   ئ آراء قرا  -رابعاً
آزادی كه جمعيت علنی     و نهضت   باشند قابل قياس با وضع آقايان متهمين حاضر        حزب غيرقانونی منحله كرده   

  . باشد دار قانون اساسی است نمي قانونی طرف

كـشور   كشور تبعيت شود خوبست به نامه چند ماه قبل ديـوان            اگر قرارباشد از نظر ارزنده ديوان      -خامساً
كليـه شـعب رسـيده      سایؤكشور و ر يس ديوانئامضای ره عنوان آقای دكتر باهری وزير دادگستری كه ب ه  ب

كـشور   نظـر ديـوان   هاسـت كـه بـ     گفتـه  عنوان اعتراض و با صـراحت     ه  كشور ب  درآن نامه ديوان  . نماييم  مراجعه
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كـه امنيـت و عـدالت      يه دارای اقتـداری ئاسـت و قـوه قـضا       كه در دستگاه دادگستری موجـود       هايي نابساماني
چنانچه بايد برآورد نيست يك امـر ناشـی از تـأثير و             كمال تأمين نمايد و انتظارات مردم را       حد هاجتماعی را ب  

 بوده و از اين پس نه تنها بايد قوانينی كه موجب توسـعه دخالتهـا اسـت                  دخالت دو قوه ديگر در امور قضاييه      
ايـن نحوگـان در ايـن زمينـه          ههم اكنون در اوضاع خاص بـ        تصويب برسد، بلكه الزمست در تفسير قوانين      ه  ب
  . طريق قانونی اقدام شوده تصويب رسيده است ب هب

تناسب و خارج از امور جنگی       ين اختيارات بی  ها شده هم   كه موجب توسعه دخالت    ناصوابی جمله قوانين  از
 سياسی و عمـومی    شده آنها را در امور     داده  های نظامی  دادگاه كشورهای ديگر به    كه بر خالف    و نظامی است  

از جملـه تـأثير و دخالـت قـوه مجريـه كـه موجـب              . انـد   گونه تخصص و صالحيتی ندارنـد وارد كـرده         كه هيچ  
 خارج از حدود    ،های سازمان امنيت   است همين تجاوز و تعدي     لت اجتماعی شده  نابسامانی و سلب امنيت و عدا     

هـا در زنـدان    هـا و سـال   ــ مـاه   دهـد  گيـرد ـ شـكنجه مـي     باشد كه اشخاص را مـي  و وظايف قانونی خود مي
كـه آقـای     مـوقعي (كند  های حاضر حكومت مي   دهد و در پرونده     مورين دادرسی دستور مي   أم ـ به  دارد مي نگاه
  ). يس دادگاه زنگ زده اعتراض نمودئل مدافع اشاره به شكنجه نمود آقای روكي

 نه آقای دادستان و نه دادگاه حق ندارند موضوع سياسی بودن يا نبودن اتهام را در نظر نگيرنـد                   -سادساً
زيرا عالوه بر اينكه درصورت عدم توجه بدان حقوق بسياری از متهمين ضايع و از دادگـاه سـلب صـالحيت                     

بـر طبـق حكـم    .  باشـد  تيمسار دادستان فوق قـانون مـي   كه آراء صادره از آن برای       كشور نيز  شود ديوان   مي
  :  چنين گفته شده است۵ صادره از شعبه ۱۲/۸/۲۸ مورخ ۱۳۴۸شماره 

سياسی در قوانين با اينكه در موارد عديده در قانون اساسـی و قـوانين عرفـی جـرم                     تعريف نشدن جرم  «
كـه   شـود    باعث نمـی   ،است خواسته  م غير سياسی دارای احكام و مقررات      ئه و در مقابل جرا    سياسی عنوان شد  

ير سياسی شود بلكه بايـد از مجمـوع مفهومـات    غم ئم سياسی از جهت احكام و آثار تابع و ملحق به جرا   ائجر
ميـز و   جرم سياسی را از غير سياسـی ت       ،رصورت چنين ايرادی از طرف متهم      لغوی و عرف و عام و خاص د       

م از قبيل قتل و سرقت و غيره تعريـف  ئ در قانون مجازات عمومی بسياری از جرا  كما اينكه مثالً  . تشخيص داد 
م مـورد دعـوی را بـر حـسب مبنـای            ئبنابراين متقضی بود دادگاه سياسی بودن يا عادی بودن جرا         . . . نشده

  ».شود رفع تكليف از دادگاه نميصرف اينكه در قانون جرم سياسی تعريف نشده ه و ب مزبور تشخيص دهد

تنها بنابر اصطالح و عرف بديهی اين اتهام و اين محاكمه صددرصد سياسـی هـستند و قـانون                     نه -سابعاً
  را عينــاً همــان مــاده   راجــع بــه عفــو و بخــشودگی محكــومين سياســی يكــی از مــشمولين آن۱۳۲۰ مهــر ۲۵

 ضديت باسلطنت مشروطه باشد شـناخته اسـت، بلكـه           دهندگان جمعيتی كه مرام آن     خواست يعنی تشكيل   كيفر

 قانون انتخابات نيز مجرمين سياسی را كه از انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم               ۱۳ ماده ۱۰ و بند    ۱۰ماده  
انـد،    كرده  كنند كه بر ضد امنيت و اساس حكومت ملی و استقالل مملكت قيام و اقدام               مي باشند كسانی ذكر   مي

  . هی انتسابی به آقايانيعنی همان اتهام وا

 مربوط به اسـاس  ۳۵اصل  كه مانند   متمم قانون اساسی۷۹مراتب باال و صراحت اصل    هتوحه ب   بنابراين با 
تواننـد   ملی نمي  ی و رويه و حتی قوانين مصوب مجلس شوراي   أباشد، هيچ ر    مي هسلطنت معتبر و الزم الرعاي    

طرح ايـن دعـوی در ايـن دادگـاه      وت نشود و حضور نيابد،ت منصفه دعئن باشد مادام كه هيآ ضمافوق و ناق  
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  . باشد برخالف قانون اساسی مي

هـای انتظـامی    سيس دادگاهأ سال قبل از ت۲۴كه  های نظامي  دادگاه۲۷ماده  ه   استناد تيمسار دادستان ب    -۳
ن عـضويت   بينی امكا  است كه پيش   زمان چنين دادگاهی وجود نداشته      است و در آن    قضات ارتش تصويب شده   

 مـسلم  ،های عمومی ايران و ساير كـشورها و بـه حكـم منطـق     در آن شود صحيح نيست بلكه به قياس دادگاه   
شود كه دادگاه حاضر خـارج از نظـارت و مراقبـت              ی پيش خواهد آمد و مثل اين مي       فاست كه نقض غرض تنا    

عقيده ما با تعقيب و رسيدگی      ه  كه ب (قانونی دادگاه انتظامی قرار گيرد و رياست محترم و دادستان اين دادگاه             
ضـمناً  . انـد   مصونيت يافته ) دنشو  ت منصفه مرتكب خالف مي    ئچنين پرونده فاقد امر تعقيب و عدم دعوت هي         به

عجيب است كه ايشان عمل خود را حمل به صحت می نمايد ولی عمليات خوب و قانونی متهمـين را حمـل بـه                        
  . كنند خيانت مي

  ات آن  پرونده و تخلفص نقـب 

كه در آن ايراد به فقدان        كشور ی صادره از يكی از شعب ديوان      أيك فقره ر    به  استناد تيمسار دادستان   -۱
 ضتوانـد نـاق   قبول نيست و نمي بيان شده قابل  ) ۲الف ـ  (داليلی كه در بند ه امر تعقيب گرفته نشده است نظر ب

ها و آنچه      شهرستان های نظامی  های قضايی دادگاه    دهكه در تمام پرون    طوري صدور امر تعقيب به    .قانون باشد 
اسـت در مـورد نظـامی و غيـر نظـامی              كـرده   عمـل  است يا فرمانداري نظامي        شروع شده   درتهران در دادگاه  
امـر و از رعايـت         گاهی اوقات اداره دادرسـی ارتـش از ايـن           فقط سازمان امنيت و    است  شده هميشه رعايت می  

در . كند مرز فرماندهی و اختيارات بزرگ ارتشتاران فرمانده تجاوز مي         به نمايد، و  نص صريح قانون تخلف مي    
 صدور امـر تعقيـب      ۱۳۸ و متن ماده     ۷حكم تبصره ذيل ماده    و به : ناپذير است  ءهر حال قانون صريح و استثنا     

  . گيرد از درجه اعتبار ساقط است صورت كه بدون رعايت آن  ضروری بوده هرعملی

منـع    استناد تيمسار دادستان صحيح نيست عالوه بر آنكـه قـانون دادرسـی و كيفـر ارتـش         استدالل و  -۲
 آن گفتـه اسـت در مـوارد         ۲۸۷ مـاده . نكرده است كه وكيل مدافع متهم در جريان بازپرسی حضور پيـدا كنـد             

ه بـرای  كما اينكه خود دادستان و رياست دادگا(های عمومی مراجعه شود  قوانين دادگاه  به،مشكوك يا سكوت  
 آن  ۲۴مـاده   ه  ی و آقای دادسـتان بـ      ئجنا  كيفری و محاكمات    آيين دادرسی  ۱۰ماده اثبات عدم حق عزل وكال به     

 آيين دادرسـی وكيفـر عمـومی ايـن اجـازه داده             ۱۲و اينك كه برخالف تبصره ذيل ماده        ) قانون استناد كردند  
باشـد هـم امكـان راهنمـايی و          مـي نشده است و اساس كليه قوانين دادرسی بـرحفظ حقـوق و حمايـت مـتهم                 

الزم از متهم سلب شده است و هم اگر وكيل مدافع حضور می داشت نواقص و تخلفات بازپرسـی را    مدافعات
  . داد تذكر مي

باشد چون امضاء    جهت محرم است بلكه اوراق بازپرسی كه اسناد رسمی مي            ما نگفتيم بازپرس از اين     -۳
  .  غير قابل طرح استاند فاقد اعتبار و قانوناً نشده

ت شـفاهی مـاده اسـتنادی چـون محـل پرانتـز را              ئـ  تيمسار دادستان تحريف مطالب نمـوده ضـمن قرا         -۴
يس اداره دادرسـی  ئـ اند كه حضور داديار هميشه موكـول بـه آن اسـت كـه ر      چنين القای شبهه كرده  ،اند  نگفته

كـه در    رسـاند   مـي  و محل پرانتز كامالً   ) دشو  كه ذيالً نقل مي   (عبارت صحيح ماده    . اتهام را مهم تشخيص دهد    
توانـد   كـسی نمـي    بردار نبوده، ءاستثنا  اتهامات جنايی در هر حال حضور داديار ضروری است و البته قوانين           
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داده و   بعضی را الزامی دانسته بر طبق آنها تقاضای كيفر نمايد و بعضی ديگر را اختيـاری و زايـد تـشخيص            
  . شود عتبار از عمل مربوطه نميبگويد عدم رعايت آنها سلب ا

رسيدگی و تعقيب     های نظامی مأمور   در تمام موارد كه بازپرس    «:  متمم قانون دادرسی و كيفر ارتش      -۱ماده  
. شـوند    مـي   اتهامات جنايی  و مخصوصاً ) يس اداره دادرسی ارتش يا نماينده او      ئتشخيص ر  به( های مهمه   پرونده

حـضور داشـته باشـد و بـازپرس مكلـف اسـت             ) تحقيقـات (در موقع بازپرسی    بايستی  ) داديار(دادستان    نماينده
  . را امضاء نمايد های تحقيقات قيد و داديار آن حضور داديار را در هرجلسه در پايان برگ

 اما ساسـت نـه بـازپرس ذيـل اوراق را امـضا             شـده   وكيل مدافع اجازه حضور دادرسی داده       نه به    اينكه ر
های آنهـا مـستور       اند خالفكاری   ينده دادستان در بازپرسی حضور يافته آن است كه خواسته         نه نما  اند و   كرده

ها بازپرسی و بازداشت و تبديل قرار       خالف نص قانون در اين پرونده      بماند و اگر روزی ايراد شود كه چرا بر        
قايـان بتواننـد    آ،دستور سازمان امنيت كه ضابطی بيش نيست صورت گرفته اسـت   هو ساير عمليات قضايی ب    

  !راه فرار داشته باشند

انـد ـ گفتـيم بـا آنكـه        ـ ما نگفتيم چرا آقايان عليرضا دسـتغيب و احمـدی را زنـدانی نكـرده     ۸ و ۷ و ۶ و ۵
ثير اساسی در اتهامـات وارده دارد چـرا آنهـا را بـرای ادای توضـيحات                 أاظهارات و اقدامات منتسبه به آنها ت      

يك سلسله   و  اند  ها و مواجهه با متهمين حتی احضار هم نكرده          انتشار اعالميه الزم و تحقيق در اطراف چاپ و        
هـا   كه معلـوم نيـست چگونـه وارد پرونـده      دارد  ها و استنادات دادستان وجود اوراق و مدارك مهم در پرونده 

 شـاه پريـان     كـه ماننـد قـصه      ای تحقيقات و نامعلوم بودن مبنای مدارك و پرونده         انجام نشدن   ما با . است شده

مـثالً پرونـده آقـای      (ای كـه     گوييم پرونـده   ما مي . كنند ايراد گرفتيم   آن زاد و ولد مي     آميز بوده اوراق در    اسرار
سه    بوده در متن آن اشاره به    ۶/۱۱/۴۱شود تاريخ نامه      با يك نامه از سازمان امنيت شروع مي       ) دكتر سحابی 

ــای ســه بــرگ   نمايــد ولــی بــه   بــرگ اوراق پيوســتی مــي   ، دو بــرگ ضــميمه دارد و تــاريخ يكــی از    ج
توانـد پرونـده قـضايی شـناخته         ای چگونه مـي    چنين پرونده . روز بعد از صدور است      ۵يعنی  ۱۱/۱۱/۴۱،برگها

ه و يا بازپرس چند روز قبل از تاريخ ارجاع پرونـده از سـازمان امنيـت بـ                 !! شود و در دادگاه قابل طرح باشد      
شود بازپرس عضو و تـابع اوامـر سـازمان امنيـت            معلوم مي ! اده باشد؟    بازپرسی را انجام د    ،دادرسی ارتش 

  !بوده است نه دادرسی ارتش و دادستان

اهللا شـهبازی    امضای آقای حبيب  ه  ای ب   دادستان بسياری از مدارك انتسابی اعالميه      ربرخالف اظهار تيمسا  
نظر از جرم بـودن      صرف) مثال آنها ای خطاب به افسران و سربازان و ا        و اعالميه سران عشاير فارس اعالميه     

عمـل نيامـده اسـت بلكـه از          هشود نه تنهـا روی آنهـا تحقيـق بـ            مرحله دادرسی مطرح مي    يا نبودن آنها كه در    
انـد تـا اقـرار يـا انكـار نماينـد و جنـاب آقـای                   وال نكـرده  ئآنها س   متهمين رديف اول نيز در بازپرسی راجع به       

دو نفـر    ن آ تباً و شفاهاً خواستار مواجهه و احضار و حتی رؤيت عكس          طالقانی كه در بازجويی و بازپرسی ك      
  . اعتراض ايشان ترتيب اثر داده نشده استه اند ب شده

مقام تحقيـق يـا      گاه در  باشند بازپرسی هيچ   گفته شد و پرونده و ادعانامه شاهد می         طوركه همان  - ۱۰ و   ۹
فــع متهمــين باشــد و مقــام شــرافت و خــدمت و نه ل و ســوابق و شــواهدی كــه بــئــآوری دال تنظــيم و جمــع

سـازی و   تنهـا قـصد پرونـده   . دوستی و طرفداران آنها را از رژيم قانونی مملكت برساند بر نيامده اسـت   ميهن
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اهللا طالقانی به لحاظ اتهامات   بينيم كه آقايان دكتر يداهللا سحابی و آيت        مثالً مي . اند  ايجاد مدارك اتهامی را داشته    
اند و با وجود آنكـه در         وليت و وظايفشان در نهضت آزادی وضع كامالً مشابه داشته         ئنده و مس  وارده در پرو  

رفته است آقای دكتر سحابی را در زنـدان    خرداد ماه گذشته دانشگاه تعطيل و آرام بوده و بيم اغتشاشی نمی           
علـت وجـود    ه بـ ،محرم و ثانياً  را ومناسبت ايام عاشو ه ب،كه اوالً اند ولی آقای طالقانی را در دوراني  داشته  نگاه
نماينـد تـا     رفته است آزاد مي    هايی مي   دستگاه بيم فعاليت    های حساس در محافل مذهبی و روحانی برای         تشنج

مورين سازمان امنيت و اغوای افراد خـانواده در غيـاب   أشود و با اعزام م   بتوانند با تحريكاتی كه از خارج مي      
در كيفرخواست نيز اعمال نظـر و تـشديد اتهـام           . تهم كردن آقايان درست كنند    خانه مداركی را برای م     صاحب

سـيس نهـضت   أ از ابتـدای ت ۱۳۴۰ تـاريخ وقـوع جـرم را ارديبهـشت         كه تيمسار دادستان     است  جايی رسيده  هب
ك  تـشكيل يـ    اند پرونده برای سايرين نيز مفتوح است، در حـالی كـه اوالً              اند و گفته    آزادی ايران تشخيص داده   

تواند در كشور مشروطه جرم باشد و تـاريخ وقـوع كليـه              جمعيت علنی با مرامنامه طرفدار قانون اساسی نمي       
مور يك  أثانياً چگونه نماينده دادستان كه م     . های اخير آن است    مدارك اتهام انتسابی مربوط به سال بعد و ماه        

 هنوز ارجاع نشده است و حتی نـسبت بـه           هايی كه   باشد حق دارد نسبت به پرونده      پرونده و متهمين معين مي    

كـه در اصـطالح قـضايی    ( انـد اعـالم مفتـوح بـودن پرونـده را          اشخاصی كه نه بازداشت و نه بازپرسی شـده        
  !بنمايد؟) معنی مجرم بودن و در انتظار دارسی بودن است هب

  

   مدافع از دادگاهيتقاضای قانونی آقايان وكال

يس و دادستان در دادگاه     ئو عضويت ر   ت منصفه ئت عدم حضور هي   عل هب ی به عدم صالحيت دادگاه    أ ر -۱
  انتظامي

های فراوان و رفـع نقـايص و انجـام تحقيقـات             تخلف  اعاده پرونده به دادرسی ارتش جهت رسيدگی به        -۲
  . الزم و صدور امر تعقيب

 .مين متهمين و تبديل قرار بازداشت آنهاأ تخفيف ت-۳

 

 ۲۶/۸/۴۲ تا ۳۰/۷/۴۲ جلسه دادگاه از ۱۲ز جريان اين شرح خالصه و فهرستی است ا (

محاكمه اعضاء نهضت آزادی ايران كه از روی حافظه و يادداشتهای حاضرين در دادگاه با 
تطبيق و تركيب بيانات آقايان وكالی مدافع محترم و تيمسار دادستان تهيه گرديده و 

نظور بيان هر يك از المقدور بدون تحريف بوده، عصاره كالم و م سعی شده است حتی
 اختصاراتی در مطالب و آقايان منعكس شود و اگر در اثر كمی وقت و وسايل اجباراً

  نهضت آزادی ايران ). خواهيم عناوين بكار رفته باشد معذرت می

  

  .باشد  هجری شمسی مي۱۳۴۲تاريخ انتشار اين سند پاييز 
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  دومقسمت 

  

  يران مؤسسين و اعضاي نهضت آزادي اجريان محاآمه

  ۴۲زمستان 

  ه تعاليمسبِ

  

 هشت نفـر از سـران و اعـضای نهـضت آزادی             ۳۰/۷/۴۲بطوری كه هموطنان عزيز اطالع دارند در تاريخ         

آباد وابسته بـه دادرسـی ارتـش كـه بـه              عشرت ۷ايران پس از ماهها بازداشت در دادگاه نظامی ويژه شماره           
سرتيپ دكتر فخرمـدرس تـشكيل شـده بـود مـورد            رياست تيمسار سرتيپ حسين زمانی و دادستان تيمسار         

 درباره آنهـا    ۱۶/۱۰/۴۲يك جلسه رسيدگی و دادرسی احكام ذيل در تاريخ          و محاكمه واقع شدند و پس از سی      
  : صادر شد

   سال؛۱۰ی حاج سيدمحمود طالقانی هر يك آقااهللا  ی مهندس بازرگان و حضرت آيتآقا

   سال؛۶ی احمد علی بابايی هر يك آقاشيبانی و ی دكتر عباس آقای دكتر يداهللا سحابی و آقا

   سال؛۴ی مهدی جعفری هر يك آقای ابوالفضل حكيمی و آقااهللا سحابی و  ی مهندس عزتآقا

  . منش كه ايشان عضو نهضت آزادی ايران نيستند يك سال ی پرويز عدالتآقا

 به ساعت و محـل تـشكيل   با صرف اشاره جريان اين دادگاه تا جلسله سيزدهم گاهگاهی بطور اختصار و         
شد ولـی از     ها منتشر مي    اند در بعضی روزنامه      و دادستان و اسم وكاليی كه صحبت كرده        رئيسجلسه و نام    

 دستگاههای انتظامی بـا تمـام قـدرت و شـدت مـانع              . نيز موقوف گرديد   رآن جلسه به بعد اين گزارش مختص      
آزاد شدند فقط در اين مدت دو فقره نامه اعالم سكوت           ديو و نشريات    اها و ر    انتشار اخبار دادگاه در روزنامه    

 ۱۹ آبان و دومـی بـه تـاريخ          ۵اولی به تاريخ    (يان محاكمه شوندگان به دادگاه تسليم شده بود         آقاكه از طرف    

ای  ولی عليرغم اين خفقان و فشار دولت و در اثر توجه و عالقـه  ،بطور محدود و مخفی منتشر گرديد   ) ۴۲آذر  
ها و     و بعضی راديوها و روزنامه     شد   مي د اخبار دادگاه جسته و گريخته در زبانها و افكار نقل          كه مردم داشتن  

  . های خارجی صدای آن و اعتراضات خود را در دنيا منعكس ساختند انجمن

دور ه  گيری و انتظار در سرما و پيمودن راه طوالنی بـ           تماشاچيان معدودی كه پس از چندين ساعت نوبت       
كردنـد در دادگـاه حاضـر شـوند، شـاهد وضـع              بهای خطرات و تهديدهای موجود جسارت مي      آباد به    عشرت

كـرد عمـالً نقـشها     در اين دادگاه با آنكه نيروی انتظامی و قدرت فاعل مايشايی حكمفرمايی مـي    . عجيبی بودند 
يبهـای  متهمين و وكالی مدافع با شهامت و شخصيت چون متكی بحق بودند و نيازی به فر               . معكوس شده بود  

دند بجـای تـرس و التمـاس حالـت تعـرض و تـسلط       كر ميدستگاه نداشتند و اعتنايی به زندان و حكم دادگاه ن    
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و برمال شـدن اعمـال خـالف انـسانيت و            قانون شكنيها  روحی داشتند ولی دادگاه و دادستان چون متوجه بر        
كمه شوندگان چون از جلسه دوم      محا. خالف انصاف دستگاه بودند حالت سرافكندگی و دفاع پيدا كرده بودند          

هـا ديدنـد و       مواجه با نقل مكان دادگاه و كوچك كردن آن شدند و جلوگيری از نشر دفاعيـات را در روزنامـه                   
معلوم گرديد كه محاكمه كامالً غير قانونی و عمال سری است اعـالم سـكوت كردنـد و وكـالی خـود را عـزل                         

  . نمودند

 ــ   رحيمـی هللا سـرهنگ عزيـزا  ــ   يان سرهنگ محمد اعتمـاد زاده     آقای  بترتيب حروق تهج  (ی وكالی مدافع    آقا

 ــ    سروان حسن حجـازی    ـ   سرهنگ محسن پگاهی   ـ  وری  سرهنگ دكتر ابوالقاسم بهره    ـ  سرتيپ احمد بهارمست  

 سرهنگ جواد   ـ  زاده مقدم   شريف ا سرهنگ غالمرض  ـ  نقی شايانفر   سرتيپ دكتر علی   ـ  سرهنگ محمود خلعتبری  

اصـغر مـسعودی و سـرهنگ         سـرتيپ علـی    ـ  اكبر غفاری   سرهنگ علی  ـ  تر اسماعيل علميه   سرهنگ دك  ـ  صارمی
 جلـسه عـدم صـالحيت       ۲۰ه به صحبت برخاسـتند و طـی         ابه تبعيت از دستور رياست دادگ     ) غالمرضا نجاتی 

يـان و   آقابيانـات   . دادگاه و نواقص پرونده و خالف قانونهای سازمان امنيت و دادرسی ارتش را نشان دادنـد               
كالی مدافع كه از روی بصيرت و با صراحت و شجاعت قابل تحسينی بـه اتكـای اصـول قـانون اساسـی و                        و

 يادگاری از امتيـازات ايـن دادگـاه و افتخـاری بـرای افـسران                شد  ميمواد قانون و داليل قضايی روشن ايراد        
  . ارتش خواهد ماند

تدل وكالی مدافع بدهد و تـوجهی الاقـل بـه           دادگاه بدون آنكه كمترين ترتيب اثر به ايرادهای قانونی و مس          
ی دادسـتان قـرار صـالحيت خـود و عـدم نقـص             آقـا های رد شـده       رعايت ظاهر قانون بنمايد، با تكرار توجيه      

مـنش كـه     ی پرويز عـدالت   آقامتهمين مبارز و غيور نهضت آزادی ايران و         . پرونده سراپا خراب را صادر كرد     
 دستگير و دادگاهی شده بود پس از مالحظه چنين قرار و بـا تـذكار                يانآقابعنوان عضو نهضت و هم جرم با        

يان وكالی مدافع نيز هر گونه بحـث و دفـاع در   آقا اين دفعه .داليل گذشته مجدداً و تأييداً اعالم سكوت نمودند    
ولـی چنـد فقـره      .  نـشدند  كيفرخواسـت فايـده دانـسته وارد ماهيـت و جوابگـويی            برابر دادگاه فرمايشی را بی    

  : جباتی پيش آمد كه بياناتی را در دادگاه ايجاب نمودمو

 ۱۹/۹/۴۲های بيست و دوم و بيست و سوم قبل از آنكه نامه مـورخ    آقای مهندس بازرگان در جلسه ـ يك

اهللا طالقـانی كـه از ابتـدا چـون دادگـاه را محـق بـرای         استثنای حضرت آيـت   ه  ب(را كه به امضای كليه متهمين       
رسـيده  )  از صحبت و جواب به سواالت و امضای صورت مجلـسها خـودداری كردنـد               محاكمه خود نميديدند  

اعتراض به شرايط خالف قانون دادگـاه ايـراد          بود تسليم دادگاه نمايند شرح جامعی در زمينه داليل سكوت و          
 رايشان با بيان روشن و شيوا نشان دادند كه چون در اين دادگـاه نـه مـدافعات و نظريـات مـا منتـش                    . نمودند

تـشريفات  ه  ی دادرسان بستگی بـدفاع و دليـل دارد و نـه مـا عالقـه بـ                 أ كه به سمع ملت برسد و نه ر        شود  مي
صوری و تظاهرات فريبنده داريم كه بخواهيم آداب لفظی دادگاه انجام شود و بلكه هدف ما هميشه مبارزه با                   

هـايی    پرداخت و بطور مثال نمونه    باشد به بحث و دفاع نخواهيم        بازيهای رايج مملكت مي    سازی و حقه   صورت
   ٧ .از مطالب فوق را از متن كيفرخواست بيان داشتند

ی مهندس بازرگان نامه اعـالم سـكوت نـامبرده بـاال را خواندنـد كـه       آقا رياست دادگاه پس از آنكه ـدوم  
                                                      

   .متن كامل سخنان آقاي مهندس بازرگان در اين مجموعه آمده است. ۱
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نـين اظهـار    ای را از روی ميز بلند كرده گفتند اين اعالميه چـاپ شـده عينـاً همـان نامـه شـما اسـت و چ                          ورقه
های ديگر را      كه اعالميه  شود   مي  حرفهای شما خالف حقيقت است با اين ترتيب معلوم         شود   مي معلوم«: ندتداش

  . »ريد، صحيح استاهم قبول ند

د و  توضيح دهد و متهمين دفاعی بنماين     كيفرخواست دادگاه قبل از آنكه دادستان روی        رئيسبه اين ترتيب    
 قانون دادرسی كيفری    ۳۶قام دادستان و مدعی شده برخالف نص صريح ماده          م م ئ قا ،دادگاه وارد شور شود   

 قانون دادرسی و كيفر ارتش راجع به مدارك جرم و مجرميت متهمين اظهارنظر كردنـد و بيطـرف                   ۳۷و ماده   
  . نبودن و عدم صالحيت دادرسی خود را ثابت كردند

  .  يا مجرميت اظهار عقيده نمايندبرائت در باب  هيچيك از اعضای دادگاه نبايد قبل از اعالم رأی،۳۶ماده 

كـه در موضـوع اتهـام         كـسي  ۴، بنـد    ۳۷ماده  :  قانون دادرسی و كيفر ارتش نيز چنين است        ۳۷ ماده   ۴بند  
  . بنحوی از انحاء سابقاً رسيدگی و اظهار عقيده بر بزهكار بودن يا نبودن كرده باشد

 قــانون دادرســی و ۲۰۵فــاری بالفاصــله مــاده يــان ســرهنگ رحيمــی و ســرهنگ علميــه و ســرهنگ غآقا
يعنـی رياسـت دادگـاه و دادگـاه را ديگـر غيرصـالح              .  را عنوان كرده واعالم رد دادرسی نمودند       كيفرخواست

يعنـی مقـام بـزرگ      (تشخيص داده خواستار مراجعه امر به مقامی كـه دسـتور تـشكيل دادگـاه را داده اسـت                    
  . شدند) ارتشداران فرمانده

بايد از  )  اين قانون  ۳۷ و   ۳۶رجوع بمواد   (دادرسهای دادگاه در موارد رد      : نين دستور می دهد    چ ،۲۰۵ماده  
مقامی كه امر تشكيل ديـوان حـزب را داده اسـت گـزارش           ه  دخالت در دادرسی خودداری نموده و مراتب را ب        

  . های ديگر انتخاب شوند دهند تا صورت وارد بودن داليل رد به جای آنها دادرسی

  .  شخصاً خود را صالح اعالم داشتند۲۰۵ رياست دادگاه برخالف نص صريح ماده ولی در

يان وكالی مدافع اين عمل را نمونه بارز ديگری از خالفكارهای دستگاه و دادگاه دانسته گفتند تـا مـاده                آقا
ری اجرا نشود و دستور مقتضی از مقامی كه امر بـه تـشكيل دادگـاه داده اسـت نرسـد از دفـاع خـوددا                         ۲۰۵
  . كنيم مي

دادند نوار ضـبط      دادگاه بعد از گذشتن دو جلسه دستور       رئيسی  آقانكته جالب توجه و قابل تأسف اينكه        
اند وقتی وكالی مدافع گفتند نـوار    صوت را بگذراند تا معلوم شود اظهار نظری درباره مجرميت متهمين نكرده           

يت نـدارد و عـين فرمايـشات تيمـسار در           ضبط صوت كه براحتی ميتوان قسمتهايی از آنرا حـذف كـرد سـند             
  !صورت جلسه منعكس و ضبط است ايشان صورتجلسه خود دادگاه را قبول نداشتند

ی مهندس حسن عبوديت بشرح ذيل و شـرح  آقا ديماه، نامه شكايتی به امضای ۳ در جلسه مورخه ـسوم  
  :  خوانده شدهای وارده تسليم دادگاه و در ميان حيرت و تأثر و اشك تماشاچيان شكنجه

اينجانب حسن عبوديت را كه هيچگونه عـضويتی  : دادستان محترم كل ارتش با كمال احترام بعرض ميرساند      
دان محتـوی جريـان محاكمـات         با يـك جامـه     ۲۸/۹/۴۲ روز پنجشنبه    ۲۳در دستجات سياسی ندارم درساعت      

ه يكـی از دوسـتان بمـن داده         سران نهضت آزادی ايران كه در اصفهان هنگام سوار شدن به اتوبوس بوسـيل             
 صبح مرا ۵/۶ تا ساعت۱۲شده تا در تهران تحويل ديگری بدهم، اداره اطالعات شهربانی دستگير و از ساعت         

  . باشد بطوری كه اكنون آثار سوختگی و ضرب در پيكر اينجانب مشهود مي تحت شكنجه قرار دادند 

  . معاينه نمايد تا صحت اظهارات من معلوم شوداوالً دستور فرماييد فوراً پزشك قانونی اينجانب را 
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اند علنـی اسـت و كـسی     كنم آيا حمل اوراق پلی كپی مذاكرات دادگاهی كه بارها در آن گفته  در ثانی سؤال مي   
  . كنند خارج نيست چه گناهی دارد كه بدنبال آن افراد را زجر و شكنجه و زندانی مي مانع انتشار مطالب آن در

  . كار اينجانب را دارده م جرم نسبت بشكنجه اينجانب رسيدگی فوری بدرخاتمه با اعال

   ۳/۱۰/۴۲ عبوديت حسن احترام باتقديم

  

آمد يك شاهد عينی و تأييد مجدد و قاطع از نظريات متهمين بود و سند زنده غيرقابـل انكـاری از                      اين پيش 
ی آقـا شد فرصتی داد كـه     حسوب مي خالفكاريهای وحشيانه قوای انتظامی و ضد قانونی بودن هيات حاكمه م          

  . ی سرهنگ رحيمی و سرهنگ غفاری صدای اعتراض و اعالم جرم بلند كنندآقامهندس بازرگان و 

دادستان كل ارتش برسـانند و اطمينـان دادنـد كـه اگـر              ه  تيمسار دادستان وعده دادند كه نامه شكايت را ب        
حتی شخص شاكی را در دادگـاه        ب خواهند شد و   حقيقت داشته باشد و جرمی واقع شده مجرمين شديداً تعقي         

وعده خود عمل نموده نامه را به دادستانی ارتـش رسـاندند            ه  ايشان ب . برای ادای شهادت حاضر خواهند كرد     
عمـل آمـده آثـار فـراوان شـكنجه          ه  دستور دادستانی ارتش از طرف پزشكی قانونی از شاكی معاينـه بـ            ه  و ب 

يـان وكـالی   آقاالعاده  با وجود اصرار فوق  ( از احضار و شهادت شاكی       تعقيب مجرمين و   ولی از . مشاهده شد 
   ..!.خبری نشد) مدافع

ور يكی از وكالی مدافع چه خوب گفت كه نور خدا در اين دادگاه سـايه افكنـده و                    آقای سرهنگ دكتر بهره   
اهند اين داعيان   خو  تا مشت كسانيكه مي    شود   مي همان نور حقيقت است كه اينهمه جريانات غير عادی را سبب          

  ! بازگردد،ناحق محكوم سازنده حقيقت و فداكاری در راه حق را ب

*    *    *  

هفـتم و   و  وشـشم و بيـست     جلـسات بيـست    اينك نظر به اينكه اظهارات و اتهامات دادسـتان دادگـاه كـه در             
هـا بالجـواب    نيان محاكمه شوندگان و وكـالی ومـدافع آ      آقاهشتم ايراد شده بود در اثر اعالم سكوت         و  بيست

مانده است، نهضت آزادی ايران الزم ديد برای اطالع افكار عمومی و آگاهی ملت ايران كه قاضـی واقعـی ايـن           
  . باشد تا حدودی كه اطالع از جريانها دارد به انتشار اين جوابيه مبادرت نمايد محاكمه مي

واست كردند بسياری از مطالـب  ی دادستان در دفاعيات شفاهی كه طی دو جلسه از كيفرخ  آقاخوشبختانه  
لحن مؤدب و ماليم ايشان كه تضاد آشكار را انـشاء سراسـر             . نظر گرفتند و تخفيف دادند     و اتهامهای آنرا در   

خـالف   پايـه بـودن و     اندازه ای توجه به بی      كه تا داد  مي داشت چنين نشان     كيفرخواستتوهين و افترا و تهديد      
تكـرار نماينـد و      خواهند به آن مطالب و موارد تكيـه و         اند و نمي    رده كذايی ك  كيفرخواستاصول انسانی بودن    

  . ی بكشانندئآبرو دداً به بن بست اعتراضات و به بیخودشان و دادگاه را مج

بعالوه با وضع دشواری كـه نهـضت آزادی         . بنابراين توضيحات و جوابهای ما خيلی طوالنی نخواهد شد        
كپـی و امـوال و اوراق نفـرات مـا از طـرف سـازمان سـلب امنيـت و                      ايران مواجه شده چندين بار وسايل پلی      

سرقت و اسارت رفته بسيار مشكل اسـت مـا همـين مختـصر را هـم توانـسته باشـيم                     ه  شهربانی كل كشور ب   
يـان وكـالی    آقاتقدير جهت    در دستبرد اخير حتی آلبومهايی كه دانشجويان بعنوان يادگاری و         . منتشر سازيم 

  !اند ضبط شد ها عكسهايی از روز اول دادگاه را گذارهمدافع خريده و در آن

خوانندگان مالحظه خواهند فرمود كه در جريان اين دادرسی قوانين و مقررات قضايی و حتی كلمات همـه                 
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  . همه چيز از مجرای طبيعی خارج شده است و همه مفهوم واقعی خود را از دست داده و

*    *    *  

و (افع عنـوان شـده بـود    ديـان وكـالی مـ    آقاعـالم رد دادرس كـه از طـرف          ی دادسـتان در زمينـه ا      آقا -۱
  : چنين گفتند) جوابگويی به آن وظيفه ايشان نبود

 و وقتی قاضی مـورد      ...هيچيك از صحابه دعوی در جريان يك دادرسی حق ندارند معارضه با دادگاه بكنند             «

   . . .گيرد  مورد بازرسی از طرف وكيل قرار ميكند  ميايراد، ايراد را رد

يان كه معتقد هستند دادگـاه يـا آن قاضـی نقـض صـريح               آقاباالخره پرونده از اين دادگاه خارج خواهد شد         
 ۲۰۵آنچه از ماده . قانون كرده است دليل بسيار محكمی برای ابطال تصميم آن دادگاه در دست خواهند داشت

 شامل حـال  ۳۶تخاب موجبات مذكور در ماده   اين است كه اگر دادرسی بعد از صدور فرمان ان          شود   مي مستفاد

بعالوه هيچيك از اين كلمات اظهـار عقيـده          .. .ای او منصوب شود   ه ج تا ديگری ب   او بود مراتب را گزارش كند     
  ”.بر بزهكار بودن يا نبودن متهم نيست

اه خالصه آنكه ايشان فرمودند اگر در جريان اين دادرسـی تخلفـاتی بـشود بـرای شـما بهتـر زيـرا دادگـ                       
 يان شما كه مباشر اين دادرسی هـستيد       آقاما ميگوييم   . باالتری هست كه حكم اين دادگاه را نقض خواهد كرد         

صحيح را بپيماييد چرا بايد خبطی بكنيد كه در دادگاه باالتر سبب نقص حكـم       و بحكم وظيفه بايد راه راست و      
كرد يك وقتی دادستان دادگاه ضمن بيانـات   اين مسأله را توجيح شود  ميچگونهدانيم    ميما ن . خودتان بشويد 

حـاال بايـد ديـد آيـا وكـالی          . مال كردنـد   نجانديشه عاقبت كار تمام دستگاها را ل        خود گفت وكالی مدافع بدون    
مدافع كه تقاضايشان اينست كه بگذارند جريان اين دادرسی مهم با رعايت تام و تمام تشريفات قانونی انجـام                   

خـواهيم   مـي  بگذارنـد مـا هـر خـالف قـانونی را كـه               گوينـد   مياند يا كسانيكه       كرده مال شود دستگاهها را لجن   
اوتی بـين دادگـاه و دادگـاه        فـ نفس امر چه ت    دادگاه باالتری هست كه حكم ما نقض نمايد آخر مگر در          كنيم    مي

لـف قـانونی    از هر گونه تخ    ده از افسران ارتش كه شهوداً فاقد استقالل رأی هستند و          ع  اينجا يك  .باالتر هست 
يـان بـا   آقاعده از همين  اند در آنجا هم يك  ابايی ندارند بر كرسی قضاوت نشستهشود  ميبطوری كه مالحظه  

همين خصوصيات و ديده هم شده است كه اگر احياناً يكی از آنها برخالف فرموده عمل كند فوراً حكم انتظـار       
  ميدی ميتوانيم بدادگاه باالتر داشته باشيم؟ ون در انتظار اوست بنابراين ما ديگر چه ائخدمت و سلب ش

امـا  . منطبق بر قانون و عدالت باشـد      كنند    مي كه همه بايد هر چه       كند   مي  و عدالت حكم   تاصل صحيح نصف  
 در صـورتي .  نمايـد ضبزعم دادستان اين دادگاه بايد اينها تخلف قانونی بكنند تا دادگاه باالتر حكم آنها را نقـ               

كـه ايـن     شناسـی و پيـروی از منويـات دسـتگاهي           اينست كه وظيفه   كند   مي چه منطبق حكم  عقيده ما و آن   ه  كه ب 
تشكيل اين دادرسی نموده است مالزم با اينـست كـه دادگـاه حاضـر رعايـت تمـام مـواد                     ه  يان را مأمور ب   آقا

 ای وارد   خدشـه  كنـد    مـي  قانونی را در جريان دادرسی بعمل آورد تا احدی قادر نباشد بـر حكمـی كـه صـادر                  

يم تا دادگـاه بـاالتر حكـم مـا را           شو  مياما اگر اصل بر اين جاری باشد كه بگويند ما تخلفات را مرتكب              . سازد
  .  كند اين نقض غرض از دادرسی خواهد بودضنق

تيمسار دكتـر فخرمـدرس كـه سـمت دادسـتانی دادسـرای قـضات ارتـش را هـم دارنـد آيـا مبنـا و پايـه                             
پيروی از همين سليقه و طرز عمل خواهد بود و با چنين منطقی قضات              قضاوتشان درباره تخلف ارتش هم با       

  تخلف از قوانين و مقررات قضايی تشويق نخواهند كرد؟ ه ارتشی را ب
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جـز حمـل اوراق پلـی كپـی شـده خالصـه             ه  ی مهندس حسن عبوديـت كـه بـ        آقا در مورد نامه شكايت      -۲
  :دستان گفتندی داآقاجريانات دادگاه دستگير و شديداً شكنجه شده بود 

هـيچ جـای قـانون      . مؤثر بوده باشـد   تواند    ميهيچوجه درآيين دادرسی ن   ه  انتشار يا عدم انتشار مطالب ب      «
بينی نكرده است كه اگر مطالب دادگاه در روزنامـه يـا وسـايل ديگـر منتـشر نـشد مـتهم حـق دارد از                           پيش

  . »جوابگويی در آن دادگاه خودداری كند

مدافع قانون و حامی حقـوق بيـست و دو ميليـون مـردم كـشور ميداننـد        ماينده وما از ايشان كه خود را ن 
 ۱۱ و مـاده  »انعقاد كليه محاكمات علنی اسـت «د گوين  متهم قانون اساسی كه مي۷۶ميپرسيم پس درباره اصل   

هـای الزم بـرای       مينضاعالميه جهانی حقوق بشر كه شرط محاكمه را در يك دعوی عمومی كه در آن كليه تـ                 
 آيا بعقيده شما و بر طبق آيين دادرسـی محاكمـه علنـی و             فرماييد؟ ميداند چه مي  » اع متهم تأمين شده باشد    دف

ای از تماشـاچيان مـأمورين        دعوای عمومی يعنی يك سالن كوچك در بسته پنجاه شصت نفری كه تـازه عـده               
 ملـت و بـه حمايـت        رسيدن صدای دفاع و اعتـراض قـانونی متهمـين بگـوش             و سازمان امنيت باشند؟    ۲ركن  

شما كـه دادسـتان دادگـاه        های الزم و شرايط دادرسی و عدالت نيست؟         طلبيدن افكار عمومی آيا جزء تضمين     
های افسران شهربانی هم با دادرسی ارتش است آيا نبايـد آن              انتظامی قضات ارتش هستيد و رسيدگی به بزه       

صه جريان دادگاه را ضبط كـرده و حامـل آنـرا            مامورين و افسران شهربانی را كه برخالف قانون اوراق خال         
   محكوميت قرار دهيد؟ مورد سرزنش و تعقيب و اند وری دادهآ های شرم اند و شكنجه روی منقل برقی نشانده

انـد و بايـد بزنـدان بيفتنـد ولـی       افراد نهضت آزادی ايران كه خواهان اجرای قانون اساسی هـستند مجـرم    
  !دژخيمان آزاد باشند؟  جالدان و

 نام بـرده شـده اسـت      كيفرخواستنهضت آزادی ايران را كه در       ه  های منتسبه ب    ی دادستان اعالميه  آقا -۳
  : سه دسته كردند

پرسـی انكـار    باز يـان متهمـين اسـت و در       آقانشريات يا اوراقی كه مينوت مربـوط بخـط بعـضی از             ) الف
  . اند نكرده

ور يا توزيع يا چاپ آنها دسـت داشـته و اعتـراف             يان متهمين در ش   آقاهای چاپی كه بعضی از        اعالميه) ب
  . اند كرده

ولـی چـون     انـد   يان نسبت بدخالت خود اظهاری كرده     آقاكه نه مينوت خطی در دست است و نه           آنهايي) ج
  . ن دانستاايآقه عموماً بامضای نهضت آزادی بوده است تا زمانيكه خالف آن ثابت نشود بايد منتسب ب

  : دندری دادستان چهار فقره ذيل را اسم بآقا در مورد توضيح الف -۴

 كيفرخواسـت ادعـای  ه ی طالقانی كـه بنـا بـ   آقامينوت اعالميه خطاب به افسران و سربازان بخط ) ۱  ـ الف

مـنش   يان احمدی و عـدالت   آقاهای دستغيب در شيراز چاپ شده و بعداً در تهران             بدستور ايشان و با وساطت    
  . های تند شده است  در اين اعالميه نسبت به شخص اول مملكت اهانتاند و نشانی افسران فرستادهه ب

وال كنم همانطور كه وكالی مـدافع در جلـسات رسـيدگی بـصالحيت و نقـص                 ئدر اين زمينه الزم است س     
پرونده تذكر دادند با آنكه دست غيـب و احمـدی را عـاملين چـاپ و توزيـع آن اعالميـه و كارهـای خطرنـاك                  

چـه  ه   بـ  باشـد   ميتر از سايرين     آنها سنگين ه  جرم انتسابی ب   اند و    و حمل ديناميت دانسته    ديگری از قبيل خريد   
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  اند؟  اند و حتی آنها را برای مواجهه نيز احضار نكرده دليل بازداشت و بازپرسی نشده

ی طالقـانی اسـتنباط   آقـا ها و اظهارات حـضرت   يان وكالی مدافع از پرونده آقااما حقيقت قضيه تا آنجا كه       
مرحله رسيدگی دادگاه اعالم داشته بودند اين است كه آن مينوت را مأمورين سازمان امنيت پـس                  رده و در  ك

ضبط اثاثيه از الی كتابهای ايشان سرقت و عمداً پلی كپـی و   لواسانات و از بازداشت ايشان در خرداد ماه در  
نفر مأمورين سازمان    يب و احمدی دو   اند و دست غ     اهللا طالقانی گذاشته   يك نسخه آنرا در پرونده حضرت آيت      

  . اند محرم گذشته بوده اهللا طالقانی در مدت كوتاه آزاد شدن ايشان در سازی عليه آيت امنيت برای پرونده

منش ابداً اعتراف و داللتی بـر اينكـه چـاپ و انتـشار               ی عدالت آقااهللا طالقانی و     تحقيقات از حضرت آيت    در
ضـمنا مينـوت مـورد اسـتنادی كـه آنـرا در           . قانی بوده باشد وجـود نـدارد      ی طال آقااعالميه بدستور حضرت    
ی دادستان در روزهای آخر دادگاه بيرون آوردند يك كاغذ منـدرس كهنـه ای از                آقاپرونده نگذاشته بودند و     

  خـرداد و   ۱۵ يارتبـاطی بـا قـضايا     ) كنـد  كه با اعالميه چاپ شده نيز تطبيق نمي       (چند سال قبل بود و متن آن        

  . انات اخير نداردجري

ی طالقـانی بنـا بـه       آقازاده حضرت    منش همشيره  آقای عدالت اگر شبهه را خيلی قوی بگيريم و فرض كنيم          
چنين كاری كرده باشند يك چنين عمـل  ) دستغيب و احمدی(اشاره دايی خود و كمك مأمورين سازمان امنيت    

  !رد؟  دامسئولشخصی چه ارتباط با يك جمعيت رسمی دارای ارگانهای 

ی آقـا  شـفاهی و نـاقص   ح و توضـي كيفرخواسـت ادعـای  ه كه بنا ب) ع(خطبه حضرت سيدالشهداء) ۲ ـالف  
تغييـر  « و در ترجمه فارسـی آن كلمـه لـم يغيـر عليـه را                 باشد  ميی طالقانی   آقادادستان با تصحيح و دستور      

آزادی ايـران بـا رژيـم       مخالفـت نهـضت      اند كيفرخواست انتـشار ايـن خطبـه را دليـل بـر              نوشته» رژيم ندهند 
  . مشروطيت سلطنتی ايران گرفته است

سـازی و    اما اين مـدارك ظـاهراً قـاطع و تـالش اداره دادرسـی ارتـش نمونـه روشـن ديگـری از پرونـده                        
  . باشد ميكاری دستگاه  دسيسه

 خـود   كـه ايـن   (دادگاه ارائه دادند و فقط عكسی از آن در پرونده وجـود داشـت               ه  ای كه آقای دادستان ب     نسخه

اريخ سـوم   ه تـ  مناسبت مـيالد حـضرت سيدالـشهداء بـ        ه  يك اعالميه چاپ شده قبلی ب     ) خالف آيين دادرسی است   
بوده است كه در قسمت عربی آن حـضرت آقـای           ) يعنی پنج ماه قبل از دوران آزادی موقت آقای طالقانی         (شعبان  

و بر  . ل از اطالع و اصالح ايشان بوده است       اند يعنی اوال ترجمه و انتشار آن قب         طالقانی بخط خود اصالحاتی كرده    
بطوری كه معلوم شد چند       بعالوه  . قسمت ترجمه نگاه كنند و آنرا اصالح نمايند       ه  اند ب   طبق هيچ قانون موظف نبوده    

خواسته بوده است متن خطبه را مالحظه كنند و اگـر غلـط دارد               سال قبل شخص گمنامی آن را نزد ايشان برده و         
  . شخص هم مأمور بوده است احتمال قوی آنه ب. اصالح نمايند

ی علـی  آقـا خـط  ه های ضميمه آن بـ  تی مهندس سحابی و يادداشآقاخط ه نويس اعالميه ب پيش) ۳ ـالف  
يان مهندس بازرگان و دكتر سحابی از زندان قـصر بزنـدان قـزل              آقا خرداد ماه موقع انتقال      ۲۷كه در   (بابايی  

ی مهنـدس سـحابی بـا احـساسات     آقـا ويس اعالميه شرحی بوده اسـت كـه         ن اين پيش ) قلعه همراه برده بودند   
جويانه بعنوان همدردی با شهدای پانزده خرداد و در جواب ادعاهای نـارواي تبليغـات                آتشين و لحن پرخاش   

و در صـورت آزاد شـدن اقـدام          اند كه پس از مالحظه و تـصويب         كرده بود به پدر خود داده بوده      تهيه  دولتی  
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  . ه آن كرده بودندمی علی بابايی هم نظرياتی ضميآقا آن بنمايند و برای انتشار

 سازمان امنيت و دادرسی ارتش از آن دو نامه خصوصی پيراهن عثمان عجيبی درست كرده بودند ولـی                  

ند از نـواقص وخالفكاريهـای      خواسـت   مـي يان وكالی مدافع در جلسات مرحله رسيدگی دادگاه آنجـايی كـه             آقا
كردنــد آبــروی  ی مهنــدس بازرگــان در آنجــا كــه علــل ســكوت را تــشريح مــيآقــاد و پرونــده صــحبت كننــ

كنندگان پرونده را بردند و نشان دادند چه نابكاريها و ناجوانمرديها در تنظيم ايـن پرونـده اعمـال شـده            تنظيم
  . كنندروی آن پافشاری  ی دادستان در توضيحات مربوط به ماهيت صالح ندانستند زيادآقابطوری كه  . است

اظهـارنظر بـود و روی آن هـيچ عملـی            نـويس و   قـول خودشـان پـيش     ه  وال نوشته ای كه بـ     توضيح آنكه ا  
ی علـی بابـايی بـر       آقـا تواند از نظر قضايی جرم تلقی شود؟ ثانياً يادداشتهای           صورت نگرفته است چگونه مي    

 وانموده كرده اسـت كـامالً   ستكيفرخوااند و ترتيبی كه  يان بازجو و بازپرس داشتهآقاخالف قصد اغفالی كه  

به قصد مخالفت با آن اعالميه بوده و ايشان طی هفت بند استدالل كرده بودند كه عبـارات آن اعالميـه چنـين                       
مخالف رژيم مشروطيت هستيم در صورتيكه ما يك جمعيت طرفـدار قـانون              رساند كه ما طرفدار انقالب و      مي

رويه علمـای اعـالم خالفكاريهـای دسـتگاه را در چـارچوب             ه   ب گذشته و با تأسی    اساسی هستيم و بايد مانند    
حـذف   يان بازجو و بازپرس و دادستان قسمتهای قبل و بعد يادداشت را مخفـی و              آقا. قانون بگوييم و بكوبيم   

كرده جمله ما طرفدار انقالب و مخالف رژيم مشروطيت هستيم را بيرون زده چنـين نتيجـه گرفتـه بودنـد كـه                    
  !...   آزادی ايران اقدام بر عليه امنيت كشور و برانداختن رژيم استقصد و رويه نهضت

 ،يـان طالقـانی  آقا ادعا كرده بود بامضای كيفرخواست جمهور هند كه رئيسنامه بعنوان حضرت ) ۴ ـالف  
پادشاه مملكـت اهانـت شـده       ه  باشد و در ضمن آن نسبت ب        دكتر سحابی و رحيم عطايی مي      ،مهندس بازرگان 

  . باشد الفت نهضت آزادی ايران با رژيم سلطنتی مشروطه ميمخ حاكی از

يـان ديـده   آقانواقص پرونده توضيح داده بودند كه امضايی از ه يان وكالی مدافع در جريان رسيدگی ب  آقا
امضاء و صدور آن نامه     ه  چهار نفر فوق كه متهم ب      ای بوده است، بعالوه سه نفر از       نشده و نامه ماشين كرده    

گوييد  از اين گذشته اگر مي    . اند  ت و امكان ارتباط با خارج نداشته      قا آن زمان زندانی بوده حق مآل      باشند در  مي
ی ابوالفضل حكيمی بدست آمده است پس چرا صورت مجلس تنظيمی اثاثيه منزل             آقاآن ورقه در اثاثيه منزل      

زپرسی با هيچيك از متهمـين      نيز اين موضوع را در جريان بازجويی و با         د و شو  مينامبرده در پرونده ديده ن    
  ايد و تحقيقی روی آن نشده است؟  در ميان نگذاشته

شوندگان نبود معلوم    امضای هيچيك از محاكمه    خط و ه  ی دادستان يك مينوت دستی خط خورده كه ب        آقا
  .نيست كی نوشته است بيرون آوردند

  . دادرسی استداشتن مدارك اتهام برخالف اصول و آيين  اين عمل يعنی مخفی نگاه خود

ه ی مهنـدس بازرگـان بـ   آقـا اينكه چون نامـه تقـديمی جنـاب    ه  دادگاه و دادستان برئيسيان آقااما استناد  
هـای ديگـر را هـم          نيز عيناً در خارج چاپ و منتشر شده اسـت پـس اعالميـه              ۲۶/۹/۴۲دادگاه در جلسه مورخ     

تصديق خودشان  ه  ق و واقعيت است زيرا ب     اند عاری از منط     يان در دوران زندانی بودن خود منتشر ساخته       آقا
انـد و     هـا و تماشـاچيان مختلـف داشـته          خـانواده  اين دو ماهه محاكمه تماس مرتب با وكـالی مـدافع و بـا              در
  . مردم داده باشنده اند بدون آنكه عمل كرده باشند رونوشتی از مدافعات خود را ب توانسته مي
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يـان در دسـت   آقان اين بـود كـه فرمودنـد اگـر امـضايی از       تر ديگر تيمسار دادستا    ولی استدالل خوشمزه  
كند چون حتماً امضاء آنها پای نسخ اصـل بـوده اسـت كـه                 را سست نمي   كيفرخواست نداريم ايرادی نيست و   

  !!حقيقتاً كه اين قبيل استداللها شايسته چنين دادگاههايی هم هست! برای طرف فرستاده شده است

ی دادستان گفتند تهيه متن با چاپ و انتشار آنها از طرف بعـضی از               آقاكه  های نوع ب       درمورد اعالميه  -۵
  : يان تأييد شده است دو نمونه ذيل را ذكر كردندآقا

ه انـد بـ   اند در تهيه آن دسـت داشـته   ی مهندس سحابی تأييد كردهآقا كه ۹در نشريه داخلی شماره ) ۱ ـب  
  : خوريم اين عبارت برمي

تكيه داشـته باشـد و چـون ميدانـد حـرص و آز              تواند    مييچيك از طبقات ملت ن    هه  ديكتاتور زورگو چون ب   «
عصيان واميدارد بناچار بـرای   ه  ومنفعت طلبی خود و بستگانش كليه طبقات مردم را بستوه آورده است و ب             

 خنثی كردن عصيانها و طغيانها كه عاقبت منجر به سرنگونی ديكتاتور خواهـد شـد دسـتگاههای مختلـف و                   

رسـد بتوانـد بـه        هـا بـه او مـی        هايی كه بوسيله اين دستگاه      دهد تا با خبرچينی     سوسی تشكيل می  متنوع جا 
  ...»حكومت جابرانه خود ادامه بدهد

تواند   ميی دادستان برای آنكه ثابت كنند مقصود از ديكتاتور مفهوم كلی و عمومی آن يا هيأت حاكمه ن                 آقا
  :  كردندقرائتهمان نشريه را بشرح ذيل  ای ديگری ازه قسمت. شخص پادشاه دارده باشد و اهانت خاص ب

و » سـپارد  ديكتاتور عاليترين مناسب و واالترين مشاغل يعنی رياست دولت را بـه غالمـان و بنـدگان مـي                  «
  . »بايد دست خون آلوده شاه را از سر ملت ايران قطع كرد«صريحتر از آن اين يكی 

وكالی مدافع گفتنـد شـما كـه ادعـا          ه  تر گرفته و در مقام طعنه ب      ی دادستان پايه اتهام و اعتراض را باال       آقا
كنيم چه   يان مخالف رژيم مشروطيت سلطنتی هستند اين تريبون را ترك مي          آقامينموديد اگر ما حس كنيم اين       

  !فرماييد؟ مي

ی مهندس سحابی رسيد ايشان با تكرار و        آقای سركار سرهنگ پگاهی وكيل مدافع       آقاوقتی نوبت صحبت    
يـان متهمـين و همكـاران     آقابـه تبعيـت از       ودانـم     مـي موكل خود را غير مفيد و غير مجـاز           كر اينكه دفاع از   تذ

نمايم برای دفاع از خود و جواب به تيمسار دادستان الزم است توضيح دهم كه ايشان بـاز                   محترم سكوت مي  
كـه    برگهای مربوطه پرونده نشان دادند     هارائاند سپس با      االاهللا را برداشته ال اله گرفته حكم تكفير صادر كرده         

حداكثر ممكن است    آلود شاه از نشريه دانشجويان ايرانی خارج كشور نقل شده است و            آن قسمت دست خون   
  . مقام سلطنته  باشد نه اقدام عليه امنيت و اهانت ب۷۹مشمول ماده 

 نـد آيـا آنچـه بـصورت كلـی و          خواهند وارد مـتن بحـث بـشوند و ببين          ی دادستان نمي  آقاگوييم چرا    ما مي 

 كيست كه منكر    ؟اصولی درباره ديكتاتور بحث شده صحيح است و با حقيقت و واقعيت تطبيق می كند يا خير                
 حال اگر مطالب انطباق خارجی و      مفاسد ديكتاتوری بشود و نتايج طبيعی و مشهود آنرا انكار نمايد؟           مظالم و 

بحث و اتهام و ايراد بر كسيكه ديكتـاتوری          ده چه تقصير دارد؟   مصداقی بعقيده ايشان پيدا كرده باشند نويسن      
نثار را كه نهضت آزادی ايـران        زاد و بنده و جان     كلمات غالم خانه  . نمايد وارد است نه بر كسی كه انتقاد نمايد        

 و آنهـا    شـود    مـي  وزير ايـران خـارج شـده و        كلمات از دهان مبارك نخست     اختراع نكرده است اين اظهارات و     

  . كنند نامند و آمر خود را ديكتاتور معرفی مي د كه خود را غالمان و بندگان ميهستن
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  : و از جمله نمونه مندرجه ذيل» حاشيه باحاشيه و بی«نشريات ) ۲ ـ ب 

نشينی زنان خوش خط و خال رغبت پيدا كـرد و از شـرابهای شـامپاين معـروف فرانـسه                     همه  وقتی شاه ب  «
 در كاخ سعد آباد ده ميليون ريال در چندين ساعت به زيباروی فرانـسوی               نشينی كرد و در يك شب     استمداد

   ». . .باخت

ی دادسـتان قـرار     آقـا تيمسار سرتيپ بهارمست در دفاع از خود و وكالی مدافع ديگـر كـه مـورد مالمـت                   
ان بـه   در آنزمان حسود  : شود   مي اند حكايتی از خواجه حافظ شيرازی را مثال آورده گفتند تاريخ تكرار             گرفته

  : گفتن ر بردند كه حافظ بابنزد شاه شجاع خه نمامی پرداخته ب

  وای اگر از پس امروز بود فردايي      گر مسلمانی از اين است كه حافظ دارد

قـول از يـك    بيت قبل را بخوانيد تا بدانيـد مـن نقـل       : محاكمه كشيدند گفت  ه  منكر معاد شده است حافظ را ب      
  : ام ترسا مذهب كرده

  ای با دف و نی ترسايي در پس ميكده   گفت ميكه سحرگه  ثم چه خوش آمداين حدي

   وای اگر از پس امروز بود فردايي      گر مسلمانی از اين است كه حافظ دارد

قول از روزنامـه تـايمز       شهادت جمله صريح ذيل خبر نقل     ه  حاشيه ب  حاشيه و بی  اينجا هم نويسندگان با    در
  !اند ترسا كرده

 مــورد اســتناد بازجويــان و بازپرســان و حاشــيه كــه دايمــاً بــی حاشــيه ومــورد نــشريه باالزم اســت در
گـردن موسـسين نهـضت و اعـضای شـورا بيندازنـد             ه  انـد بـ     يت آنرا خواسـته   مسئول شده است    كيفرخواست

هـای مجازاالنتـشار داخلـی و         هايی از روزنامه    توضيح دهيم كه اين نشريه صرفا نقل اخبار و تحقيق و تطبيق           
. مـصوب در ارگانهـای نهـضت آزادی را نداشـته اسـت             هـای مطروحـه و      رجی بوده است و عنوان اعالميه     خا

همانطور كه دستگاههای تبليغاتی دولت و هيات حاكمـه دايمـاً اسـتناد و اسـتمداد بـه نظريـات خبرگزاريهـا و                
را بخوانـد و منـدرجات      نمايند هر جمعيت و فرد ديگری هم حقـاً حـق دارد آنهـا                جرايد خارجی مانند تايمز مي    

  . آنها را مطرح و كسب مطلب نمايد

 نهـضت آزادی ايـران بعنـوان    ۱۳۴۱نامه سرگشاده مـرداد مـاه    ه  خوشبختانه تيمسار دادستان نسبت ب    -۶
وهفتمين جلـسه دادگـاه اظهـار كردنـد اتخـاذ سـند        ستيما از گفته ايشان كه در ب   . اعليحضرت ايرادی نداشتند  

نسبت بـه روش حكومـت، بـدی        ) نامه سرگشاده (در آن    . . . يك فرد كاری نداريم    هعقيدخير ما ب  «نماييم كه    مي
هـيچكس و   . انـد   حقوق سلطنت عقايد نهضت را صريحاً بيان داشته        حتی وظايف و   دستگاه، تضييع حقوقات و   

  : ديم در آن نامه چنين نوشته بوقاا اتف.هد داشتاو نخو» يان نداشتآقاه جهت تعرضی ب هيچگاه كسی از اين

خارجی كشور اينست كه مصادر امور مملكت حـدود قـانونی خـود را               بنظر ما منشاء تمام مشكالت داخلی و      «
 در توجيه ايـن     .اند  بازی گرفته ه  رعايت ننموده قوانين موضوعه خصوصا قانون اساسی را نديده انگاشته ب          

بايد توجه داشـته باشـند      اعليحضرت   «۱۴مطلب توجه ملت ايران بيشتر معطوف سلطنت است و در صفحه            
 كـسانی از قبيـل      باشـد   ميمحافل خارجی    وليت تمام مفاسد را كه مورد بحث جرايد و        ئكه صحيح يا غلط مس    

اند متأسفانه خود اعليحضرت هم بـا انـواع فعاليتهـای             می متوجه مقام سلطنت نموده    ظدكتر اقبال و دكتر كا    
رجال ارجمند و نيكنام   علت موجهی بر اثر طرفيت باسياسی و اجتماعی و مطبوعاتی از مدتها قبل بدون هيچ

  »!اند يت را صحه گذاشتهمسئولوزيران منتخب خود از طرف ديگر  ه نخستئمملكت از يكطرف و تبر
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ی دادستان توضيح دادندكه اين دسـته اعالميـه امـضای نهـضت آزادی              آقاهای نوع ج      در مورد اعالميه  -۷
انـد كـه چـون تـاريخ انتـشار مربوطـه مـصادف بـا               تحقيقات متعذر شده  ايران را دارد ولی متهمين در جريان        

. باشـد  باشد و يا از طرف كميته دانشجويان صادر شده است بنابراين بعهـده آنهـا نمـي                 دوران زندان آنها مي   

ی مهنـدس بازرگـان در جلـسه مورخـه     آقـا ه متـضمن مفـاد نامـه تقـديمی     يـ مه اعال كايشان گفتند با عنايت اين    
ن آاند پس  يان زندانی بودهآقادگاه نيز قبال درخارج منتشر شده است ودر زمانی منتشر شده كه          دا ۲۶/۱۰/۴۲

وليت عمل كميته دانـشجويان و هـر دسـته وابـسته ديگـر در حـال                 ئ مس شود و از طرف ديگر      دفاع متزلزل می  
  . متوجه مؤسسين و هيأت اجراييه است

شـوندگان   يان محاكمـه  آقاگفتيم كه وضع     آخر بندها ی دادستان در    آقادر توضيح مطلب و جواب استدالل       
 قابل قياس با    ۱۹/۹/۴۲ و انتشار نامه مورخ      كيفرخواستهای مورد استفاده      در زندان در زمان صدور اعالميه     

يان وكـالی مـدافع متـذكر شـده بودنـد كـه نهـضت               آقايكديگر نيست اما در مورد نشريات دانشجويان يكی از        
استقالل داده اسـت و آنهـا       ) ...مانند كميته دانشجويان  (ی تابعه   واحدهاه  امه خود ب  آزادی ايران بر طبق اساسن    

ه يت خود در حـدود منطقـه عمـل مربوطـه مبـادرت بـ              مسئولميتوانستند با توجه به مرام و هدف نهضت و با           
قيماً يت آنها مست  مسئولنشريات اصلی نهضت كه     . عمليات و نشريات نمايند و امضای خود را پای آن بگذارند          

 هيئـت  آنهايی است كه امضای مطلـق نهـضت آزادی ايـران يـا امـضاء                 شود   مي ا اجراييه يا شور   هيئتمتوجه  

 را داشته باشد كما آنكه مكرر اتفاق افتاده است در موضوع واحدی دو اعالميه يكی از طـرف                   ااجراييه و شور  

 ۱۳۴۰ در وقـايع بهمـن مـاه     مـثال . ( نهضت و ديگر از طرف دانـشجويان صـادر شـده اسـت             مسئولارگانهای  

اند   حساب كسانيكه اطالع و دخالتی نداشته     ه  بتواند    مين) بنابراين از نظر آنكه قابل ايراد و جرم باشد        ) دانشگاه
ين مـستقيم مربوطـه را پيـدا و    مـسئول بايـستی   آنها خالف منطق و قانون است و ميه ارده شود و استناد ب   زگ

  . بازخواست كرده باشيد

های زمان غيبـت      ين اعالميه مسئولنكاف و استقالل از جهت آن نيست كه كميته دانشجويان يا            ولی اين است  
  . آنها حق ندهيمه بعضی از اعضای موسس يا رهبران نهضت را محكوم نماييم و ب

پرسيدند چه    ميبايستی مسأله را طور ديگر طرح كرده از خود يا رهبران ما مي             كيفرخواستكنندگان   تنظيم
ملی موجب شده است كه دانشجويان ايران با لحن تند و پرخاش اعتراضها و انتقادهای خـود را در                   علل و عوا  
  . ها منعكس سازند اعالميه

هـای خـود شـما، بـاتون          مسلـسل . جبهه نيست كه ايجاد عصيان و آشـوب مينمايـد          های نهضت و    اعالميه
جانبه سازمان امنيت شما است كه جوانان       های تبليغاتی شما و فشار همه         های بيرحم شما، دروغ پراكنی      پليس

انـسانی و انتقامجويانـه كـه بـا تمـام      رفتارهـای غير . دارد را بخشم و عصيان و پيران را به ناله و نفرين وامي  
  . آورد ستوه میه  مردم را بشود  ميطبقات ملت اعم از دانشجو، بازاری، روحانی، شهری و دهاتی

ريزند و هر ذيروح     دانشگاه مي ه  د غارتگران درنده مغول و تاتار ب      وقتی كماندوهای ارتش شاهنشاهی مانن    
كارمندان دفتـر دانـشجويان پـسر و    ه ريزند و حتی ب كشند و مي زنند مي  مي ،بينند و بيروح كه سر راهشان می     

كوبيدند آيا شما توقع داريد دانشجويان بـرای         قصد كشت مي  ه  ها بودند رحم نكردند و ب       دختر كه در كتابخانه   
  !دستگاه و شاه صلوات بفرستند؟ 
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اهللا خمينـی را     يا وقتی توی دانشگاه كه در اطاقشان نوار سخنرانی شب عاشورای مرجع بزرگ تقليـد آيـت                
های طوالنی قرار دهند برای چنين افراد         دادند شبيخون زده آنها را اسير كنند و زير شالق و شكنجه            گوش مي 

  ماند؟   و نزاكت باقی ميبينی يا دوستانشان ديگر خونسردی و خوش

انـداختن    فهميد كه نه تنها با زندان      گرفت و می    حاكمه از جريان همين چند سال اخير عبرت مي         هيئتايكاش  
دوستان حقيقـی جلـو      و قفل بر دهان زدن رهبران و جوانان ملی و زجر و كشتار مردم آزاده مسلمان و وطن                 

  . شود  ميلكه شديدتراحساسات و اعتراض و انقالب گرفته نخواهد شد ب

. گيـرد  اند كه نسل جـوان از نـسل گذشـته درس نمـي     عجيب است كه گردانندگان دستگاه هنوز درك نكرده     

  . گذارند تحريك مي ها تأثير و جوانها هستند كه روی مسن

   ايران آزادی نهضت

  

  .باشد  هجری شمسی مي۱۳۴۲تاريخ تقريبی انتشار اين سند زمستان 
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  زرگان به دكتر سنجابی و پاسخ آن كه در جلسه سوم دادگاه قرائت شدنامه مهندس با

۱۰/۶/۴۲  

  

يـك  ه  اينجانـب اشـاره بـ     ه  ی دكتر سحابی در ادعانامه مربوط بـ       آقادوست محترم و همكار ارجمند جناب       
فـاً  م لط خواسـت   مـي حـال   . رسـانم  اند و ذيالً بنظرتان مي      جنابعالی انتساب داده  ه  ای شده است كه آنرا ب      اعالميه

ای جنابعالی اطالع داريد و آيا بدستور جبهه و بخط جنابعالی بـوده اسـت                مرقوم بفرماييد آيا از چنين اعالميه     
   مفاد آن چه نظری داريد؟ه و اصوال نسبت ب

  ا تجديد سالم و ارادت ب

  مهندس بازرگان 

۶/۱۰/۴۲  

  :  مورد بحثاعالميهمتن 

رؤسای جبهـه ملـی ايـران را مـورد حملـه قـرار داده و                اين چند ماه اخير اعضای نهضت مقاومت ملی          در
ی كه بـر    ا  های مقدس خود دست برداشته و عده        اند و با دريافت مبلغی از هدف        های ناروايی به آنها داده      نسبت

كنند مـثال بـا    كنند برای ضعيف كردن جبهه ملی ايران از طرق مختلف اقداماتی می            ضد مليون ايران فعاليت مي    
دانند كه اعـضای     همه مي . للهيار صالح و بدگويی از او ميخواهند منظور خود را عملی سازند           حمله به شخص ا   

نهضت مقاومت ملی كه مهندس بازرگان و رحيم عطايی و عباس سميعی در رأس آنهـا هـستند بـا دسـتياری                      
ا بوسـيله   با برمالء كردن اعمـال آنهـ       تالش هستند و   بعضی از اعمال دولت برای ضربه زدن به جبهه ملی در          

  . جبهه ملی را آگاه ميسازيمه ها كليه وفاداران ب انتشار اين اعالميه

  

  ی مهندس بازرگانآقاجناب 

الذكر مطلقا ساختگی و مجعـول اسـت و هـيچ            دارد اعالميه فوق   در پاسخ استعالم جناب عالی معروض مي      
موجـب اعالميـه از طـرف       ه  ع بـ  ارتباطی با جبهه ملی و اينجانب نداشته است و تكذيب آن نيـز در همـان موقـ                 

  .اطالع عموم رسيده استه اينجانب ب

  دكتر سنجابی

   ۱۸/۶/۴۲  امضاء
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   دادرسی ارتش۱امه متهمين به دادگاه عادی ويژه شماره ن

  ۱۳۴۲ آبان ۵به تاريخ يكشنبه 

  

  تعالي بسمه

  

   دادرسي ارتش۱ره تيمسار رياست محترم دادگاه عادي ويژه شما

تغييـر محـل    ه   راجـع بـ    ۱/۸/۴۲كه در ابتدای دومين جلسه محاكمـه در تـاريخ چهارشـنبه              پيرو اعتراضي 
عمـل آمـد و     ه   نفر تماشاچی گـذارده بودنـد بـ        ۳۰كه فقط دو رديف صندلی برای        اطاقيه  دادگاه و انتقال آن ب    

 آينـده دادگـاه در محـل سـابق يـا جـای              ای فرمودند دستور و ترتيبی خواهنـد داد تـا جلـسات            وعدهه  عطف ب 
   . متاسفانه اين وعده عملی نگرديد نفر تماشاچی داشته باشد تشكيل شود و۱۸۰كه گنجايش الاقل  مناسبي

نيت رياست معظم و اعضای محتـرم دادگـاه ترديـد نمـاييم و       م بدون اينكه بخواهيم در حسنيدان الزم مي
  : رسانيم استحضار ميه  مقدورات ممكن مراتب زير را بتشكر از بذل جهد برای در اختيار گذاشتن

  

بـسته   كه محاكمه آن در اطاق در       بری يا شكايت خصوصی     اتهام اينجانبان يك اتهام جزيی از نوع جيب        -۱
معنای وسيع كلمه عليه ه  اتهامی است سياسی ب   «عمل آيد نيست    ه  ها ب   ا حضور عده معدودی از افراد خانواده      ب

در زمينه حقوق و منـافع ملـت ايـران اخـتالف             ت حاكمه بر سر عدم اجرای قانون اساسی و        ئجمعيتی كه با هي   
راه خدمت در پـيش گرفتـه       يا  عقيده دولت يا دادستانی ارتش ما راه خطا          هاز اينكه ب    بنابراين اعم » داشته است 

كه بايد كما هو حقـه     نفع اصلی در اين كار و طرف دعوا ملت ايران و حاكم و قاضی واقعی او است  ذي،باشيم
  . از جريان محاكمه آگاه شود و قضاوت نمايد

وسـيله   هكه دعوايش بـ  كامل حق دارد   كس با مساوات هر« گويد  اعالميه جهانی حقوق بشر نيز مي۱۰ماده
  ».طرفی منصفانه و علناً رسيدگی شود بي دادگاه مستقل و

  

جـا هـم     تـازه همـان   ( نفر تماشاچی را داشته اسـت        ۱۸۰اين تغيير ناگهانی دادگاه از سالنی كه گنجايش         -۲
 نفـر  ۳۰زحمـت   هكـه بـ    اطـاقي  هداخل محوطه لشگر گارد و بـ ه ب)  با موضوع محاكمه نبودهبوجه مناس يچه به

اطالعـات كـه در      هـای كيهـان و      گيرد و راه ندادن مخبرين جرايد داخلی و خارجی حتی روزنامه           تماشاچی مي 
اختصاص داده شده بود جز اينكه حاكی و ناشی از قصد تضييق بر ما و ممانعـت                 جلسه اول ميزی برای آنها      

فـرض اينكـه    ه  ل كـرد زيـرا بـ      مرا ح  توان آن  اطالع افكار عمومی باشد بر هيچ چيز نمي        از اشاعه مدافعات ما و    
م موع نيـست كـه دسـتگاه عظـي        سوجه م  يچه  منظور اوليه استفاده فروشگاه لشگر الزم است به       ه  سالن سابق ب  

هـای متعـدد    باشد يا نتواند از سالن  اختيار نداشته سالن سرپوشيده مناسب ديگری در  ارتش شاهنشاهی يك
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 ،الر فرهنـگ  ا تـ  ، باشگاه افـسران   ، نمايشگاه پارك شهر   ، دانشكده افسری  ،ترهای دانشگاه أاز قبيل آمفی ت   (شهر  
  . استفاده نمايد) شبستان مسجد سپهساالر و غيره

  

كـه در    كالی محتـرم مـا و همچنـين اعتراضـي          ل رسيدگی و مدافعات مستند و مدلل و        جريان جلسه او   -۳
تكرار اسامی  ه  المآل اكتفا ب   صورت متحد ه  ها منعكس نگريده است فقط ب       ابتدای جلسه دوم نموديم در روزنامه     

شـده اسـت    انـد   عدم صالحيت دادگاه و نقص پرونده صحبت نمـوده  ه  اينكه دو نفر از وكال راجع ب      ه  و اشاره ب  
جريان جلسه دوم نيز كه با مختصر تفـصيل بـه   . اند  بدون اينكه بنويسند چه ايرادی داشته و چه داليلی آورده         

  . بسيار ناقص و نارسا وخالی از استنادهای قانونی ايراد شده بود،ها داده شده بود بعضی روزنامه

اند با تفصيل بيـشتری بنويـسند      استهها آزادند و خودشان نخو      بديهی است كه جواب و عذر اينكه روزنامه       
درج اخبـار دادگـاه   ه منـد بـ   هطوری كه از مخبرين هر دو روزنامـه شـنيديم آنهـا بـسيار عالقـ              ه  ب  قبول نيست   

نگـاری در نـشر و تـشريح     عالوه بر آنكه وظيفه و رسم روزنامه. باشند ولی مقامات انتظامی مانع هستند مي
محاكمـه  ه  كند زيرا توجه مردم نسبت ب      شتر آنها نيز چنين اقتضا مي     چنين اخباری است نفع مادی و فروش بي       

هـای نـزاع دو همـسايه يـا دو      درجات بيشتر از دادگاهه  نهضت آزادی ايران كه جنبه سياسی و مملكتی دارد ب         
اطالع از جريـان  ه شاهد عالقمندی مردم ب. دهند آنها اختصاص مي  هايی به كه ستون  خانه است كش قهوه چاقو

 بعـضی از    ،آباد جمع شده    جمعيت كثيری است كه در اولين جلسات در ميدان مقابل در جنوبی عشرت             ،دگاهدا
  . ظهر مانده برای تحصيل كارت ورودی نوبت گرفته بودنده ساعت ب  آنها از نيم

  

 ايـن   يگانه مانع درج خالصه مدافعات در جرايد و موجب،اين سوابق و تجربيات مكرر بر عقيده ما بناه  ب -۴
های مكرر يقين داريم اگر افـراد داوطلـب يـا            آزمايشه  های انتظامی هستند از طرف ديگر بنا ب         دستگاه ،استتار

كه روی   توزيع نمايند سازمان امنيت باكنترل شديدی دوستانمان بخواهند خالصه مذاكرات دادگاه را تنظيم و
نماينـد   هـای معـدودی تهيـه        نـسخه  ه، دسـت   يـك  ،كپـی  ها دارد مـانع چـاپ خواهـد شـد و اگـر بـا پلـی                  چاپخانه
هـای انتخابـاتی      اينكه در مورد پخش اعالميه     كما. كنندگان را دستگير و مضروب و محبوس خواهندكرد        توزيع

  . كردند های علمای اعالم همين كار را مي اخير و اعالميه

  

ی از  ئی تـا آنجـايی كـه مـسما        يعن(اينكه هم ورود مستمعين و ناظرين آزاد را كه حداقل ممكن            ه   با توجه ب   -۵
در روزنامـه و اطـالع    اند و هم مـانع درج و انتـشار مـدافعات مـا     تقليل داده) عمل آيده  علنی بودن اسمی دادگاه ب    

ايست سری و بر خالف تمـام حقـوق طبيعـی     اند اين محاكمه در حقيقت و در عمل محاكمه عامه مردم ايران شده
  . و موازين قضايی

كـه وارد كـرده اسـت     خالف قانونی بودن محاكمه ما و اتهام و رفتاري  هاز طرف دولت ب    اقراريستضمناً
كـی   بودن دادگاه و افـشای مـدافعات مـا بـا            عمل خود داشت از علنی    ه  ت حاكمه اعتماد و افتخار ب     ئزيرا اگر هي  

و در منظـر و   كرد هر چه ممكـن اسـت بـرمال    كشاند بلكه سعی مي كنج صندوقخانه نمي  هنداشت محاكمه را ب
  . مسمع عام برگزار شود تا اگر ما مقصر هستيم رسوا گرديم
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 و باشـهامت  گذشته از طرف آقايان وكالي مطلـع   كه در دو جلسه   و عالوه بر داليليمراتب باال ه نظر ب-۶

و دانـيم    مـسلم خـود مـي       مخـالف حقـوق     اين دليل نيز ما دادگاه حاضر را غيرقانونی و        ه  ما اقامه شده است ب    
يعنـی وسـعت كـافی محـل دادگـاه وحـضور       (عمل نيايـد  ه كه تا اعاده دو مطلوب فوق ب  داريم  اعالم ميرسماً

سـازی در   ي دادگـاه بـاطر    طرف و انتشار مشروع مدافعات الاقل شبيه به مور از يكأم بالمانع تماشاچيان غير
و تـا   ) پ و نـشر نمـاييم از طـرف ديگـر          كه خود يا دوستانمان بتوانيم آزادانه چـا        جرايد عمومی يا در اوراقي    
مين نگـردد  أ تـ ،انـد  كه قوانين برای دادرسی و دفاع متهمين سياسی مقرر داشـته   اجرای كليه شرايط و حقوقي

 قـانون   ۱۹۷ و   ۱۹۵آقايان وكالی منتخب را بر طبق مـواد          سكوت اختيار كرده دفاعی از خود نخواهيم نمود و        
ی ئ محاكم جنا۱۰موجب ماده   ه  اينكه هنوز دادرسی شروع نشده است ب       هدادرسی و كيفری ارتش و با توجه ب       

  . نماييم عزل مي

»منِعنَااُهللا وبسيلُ  حك٨الْو    منِع منِعلَى ووالْم ير٩النَّص«  

  

  

  

  

  

  

                                                      

  خدا ما را كافي است و نيكو كارگزاري است : ۱۷۳/ عمران  سوره آل. ۱

 .ا كارساز شماست؛ و نيكو كارساز و ياوري استخد : ۴۰/ سوره انفال . ۲

  مهدی بازرگان  دكتر يداهللا سحابی  سيدمحمود طالقانی

  بابايی علی احمد  دكترشيبانی  اهللا سحابی عزت مهندس

  مهدی جعفری  ابوالفضل حكيمی 

  )كه عضو نهضت آزادی نيستم( منش پرويز عدالت

059



  هويژ عادی دادگاه  درمتن سخنان آقای مهندس بازرگان در

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  تيمسار رياست، دادرسان محترم، وكالی مدافع عزيز، 

   تيمسار دادستان، حضار ارجمند، دوستان عزيز

  ١٠» أَمرِي إِلَى اِهللا إِن اَهللا بصير بِالْعبادوأُفَوضُ«

 در زمان و مكان نيـستيم ولـی         يها ها و تصادف   نر تأثير تقا  يانحس ايام    سعد و   خرافات و معتقد به     ما پيرو 
ه  ساعتی كه در تقويم بـ      ۲۴له آن   ئمس. شود ی می ئها  ای تذكر و توجه    خود موجب پاره  ه  ها خود ب   بعضی تصادف 

لحاظ خوشی و ناخوشی ندارد ولی چـون مـصادف    ه ساعت ماه قبل ب    ۲۴شود فرقی با      محرم ثبت می   ۱۰ه  شمار
ه نمايـد و آنهـا را بـ        الشهداء است ناچار در قلـب شـيعيان خـاطراتی را تجديـد مـي               با واقعه كربال و شهادت سيد     

  . نمايد حضور يا تشكيل در مجالس و مراسم تجليل و عزا تشويق می

زی هم كه دادگاه ما بعد از بيست جلسه قرار شد مرحله دادرسی را شروع بنمايـد و بنـده ايـن                      طور رو  همين
روز در نظر داشتم بكنم تصادف با روزی پيدا كرده بود كه عنوان و هدفش تناسب كامل بـا                     آن  عرايض را برای  

يس و چنـد تـن از       ئـ د و ر  عمل آمـ  ه  عنوان جشن اعالم شده مراسمی ب     ه  محاكمه ما دارد و از طرف دولت ايران ب        
كـه   ای اعالميه. يعنی سالگرد پانزدهمين سال اعالميه جهانی حقوق بشر         آقايان سناتورها و تجليل و تذكر موافقند      

وزيـر در   جنـاب آقـای نخـست    كرده و ركنی از اركان قانونی ايـران قـرار داده اسـت و    را تصويب  دولت ايران آن  
كـه   له روزی خواهـد رسـيد     ئمـس  ها و بانی طرفدار حقوق بشر اسـت و         نايران يكی از كانو   « گفتند   هجشن مربوط 

  . »شود  محسوب میيالملل نقض حقوق بشر جزء جنايات مسلم حقوق بين

كـه   ای تناسب محاكمه  هبو  روز    خواهم در تجديد خاطره و تجليل آن       بنابراين بنده هم در مقدمه عرايض می      
. مت نمـاي  ئـ از مواد آن اعالميه را قرا       اجازه فرمايند پنج ماده   مشغول آن هستيم اگر تيمسار رياست        ول و ئمس

   :بدون آنكه بحث و تفسير و تطبيقی بنمايم

  .  دارد، آزادی و امنيت شخصیماده سوم ـ هر كس حق زندگی

ی منصفانه و فطر مستقل و بيوسيله دادگاه ه ماده دهم ـ هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش ب 
  .  شود رسيدگیعلناً

ماده يازدهم ـ هر كس به بزهكاری متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتی كه در جريان يـك   
  .  برای دفاع او تأمين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گرددهای الزم كليه تضمين كه در آن دعوای عمومی

كه از داشتن عقايد خود  ل آن است دارد و حق مزبور شامآزادی عقيده و بيانماده نوزدهم ـ هر كس حق  
 و تمـام وسـايل ممكـن   ه و انتـشار آن بـ  باشد و در كسب اطالعات و افكار و در اخـذ             بيم و اضطرابی نداشته   

  . بدون مالحظات مرزی آزاد باشد

                                                      

 .كنم؛ زيرا نسبت به حال بندگان بيناست و من كار خود را به خدا واگذار مي: ۴۴/ سوره غافر . ۱
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  .  تشكيل دهدهای مسالمت آميز مجامع و جمعيت  آزادانهكس حق دارد ماده بيستم ـ هر

  : البته باز بدون تعبير و تفسير. يه را می خوانميك سطر هم از مقدمه اعالم

عنوان آخرين عالج به قيام    ه  از آنجا كه اساساً حقوق انسانی را بايد با اجرای قانون حمايت كرد تا بشر ب               «
  ».بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد

  : خداوند هم در قرآن كريم فرموده است

  » .من الْقَولِ إِالَّ من ظُلم الْجهر بِالسوِء ُ الَّ يحب اهللا«

  . او ظلم شده باشده خداوند بدگويی علنی و آشكار در كالم را دوست ندارد مگر در مورد كسی كه ب

البتـه  . مشو  ميكنم و بعد وارد مطلب       های بعدی عرض مي     از تصديع   ايت هم برای رفع خستگی قبل     كيك ح 
  . شاهزاده معتمدالدوله فرهاد ميرزا استه ايت مربوط بحك. ام درست ياری كند كه حافظه  تا آنجايی

در علـوم دينـی و      .  اهل فضل و ادب و شعر بـود        نفرهاد ميرزا عالوه بر شاهزاده قاجار و مرد مقتدر بود         
كـه   جهت استنباط فقهی و هم از جهت مقـام و قـدرتی            مرحله اجتهاد رسيده خود را هم از      ه  فقه و اصول نيز ب    

كـه واليـت فـارس را داشـت يـك شـاهزاده متـشخص                 زمانی. دانست  احكام شرعی می   اجرای هداشت مجاز ب  
افتخار مهمان جديد، مجلل هم شده بود، گسترده          سفره مفصلی كه به   . شيراز آمده بود   هاعمام ب   ديگری از بنی  

الت مفـصلی  كو أاز جمله م.  را دست راست خود باالی سفره جا داده بودنالدوله مهما و شاهزاده معتمد  بودند
گويد از ايـن     مهمان مي   صاحب مجلس به  . وردند يك خوراك شكار تازه بود     آلوی مهمان   جها تا    كه پيشخدمت 

  .كنـد  ای مـي  خنـده  اختيـار مختـصر حركـت و    شاهزاده مهمان بی   .كبك دری ميل بفرماييد كه بسيار لذيذ است       

 يـا وضـع مـضحكی در مجلـس          ،ن سـرزده  گـری از نـوكرا     تصور اينكه قصور خدمت يا ناشي       همعتمدالدوله ب 
گويد حضرت واال چيزی نبـود، ولـی         مهمان مي   .كند علت خنده مهمان محترم را سؤال مي        ،باشد  مشاهده شده 

اصرار بيـشتر وا     كنجكاوی و ه  همين استنكاف مهمان او را كه شايد شاهزاده مغرور و لجوج هم بوده است ب              
كه عـشق    در ايام جوانی   گويد عمر حضرت واال دراز باد،      می .شود  می باالخره شاهزاده مهمان تسليم   . دارد مي
 در آن هـوای خـوب       )مثالً جاجرود ( . . .های  شكار و سواری و اسب زيبايی داشتم روزی كه دركوه و كمره            به

 ايـن طـرف و آن     ه  با نشاط و نفس جوانی چند فرسخی از چادر و خرگاه سـلطنتی و از نوكرهـا دور شـده بـ                     

 .اما تـصادفاً خـاركنی را در نـزديكم ديـدم    .  خيلی از آدم و آبادی دور افتاده بودم  ،تاختم كار می طرف عقب ش   

 منـصب مـن      و كار خود مشغول شده اعتنايی بـه سـر و وضـع و مقـام              ه  خاركن با آنكه مرا ديد ولی مجدداً ب       
 بـر او پرخـاش    .  سنگين آمد  خيلی  جوانی شاهزادگی من    غرور هادبی ب  اعتنايی و بی   اين بی . نكرد و سالمی نداد   

  گذشـت و نـه   كسی از آنجا مي  در آنجا او بود و من، نه  . جوش آمد  هرگ غيرتم ب  . من داد   هجواب تندی ب  . كردم 

  در حـالی . كـردم  جا گلوله در شكمش خـالی     هگذاشته جاب   ماشه تفنگ  دست به . شد دار مي  ربكسی از گذار من خ    

. رو بـه آن مـرغ كـرده گفـت         . كرد كبكی از باالی سرمان پرزد       نگاه مي  منه  داد و ب   كه پيرمرد بدبخت جان مي    

توانـد   گرفت و گفتم احمق مگـر كبـك دری فهـم دارد و مـی      ام من خنده  ...كبك دری تو شاهد بيگناهی من باش      
حـال كـه ايـن خـوراك كبـك دری را            .  شدم و ديگر خبری نـشد       زده از آنجا دور    باس ركاب به ! شهادت بدهد 

  . ام گرفت حماقت پيرمرد افتاده خنده اديه ديدم ب

فرماييـد حـضرت     گفت جدی مـی    شاهزاده فرهاد ميرزا كه سراپا گوش و لقمه در دهانش خشك شده بود            
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  واال؟ 

  . طور بود ـ به موی حضرت واال قسم عيناً همين

  . ـ نه قربان قصه است

  . رد و ديگر خبری نشدديدم كه م. ـ عرض كردم عين حقيقت است

گفت بله قربان پيرمرد      است احساس وظيفه شرعی كرده      قتل عمدی شده    هديد سه بار اقرار ب      دالدوله همينكه معتم
  ...همانجا ميرغضب را صدا زده حد شرعی را بر قاتل جاری كرد! گفت كبك دری شهادت داد راست مي

 شـاهد  ، دادگـاه  ای در و ديـوارِ    . اند كرده  ها را از اين محاكمه دور      ها و قلم   ها و زبان   گوش  گويم بنده هم مي  

  !ما باشيد

ی آقايان نرسيده است و از آينده كسی خبر ندارد چـه خواهـد شـد    أ هنوز ساعت صدور ر  فعالً ؛ و اما بعد  
»باذَا تَكْسم رِي نَفْسا تَدماًو؛ از حال و از وظيفه روز صحبت بكنم١١» غَد .  

از يـك  . ها گفته بوديم خوانـده شـد   اعضايش آفرينا بر نويسنده برا خوانده و      هم آن  كيفرخواستی كه قبالً  
  . فرماييد حاال تكليف دفاع مي گناه خود اعتراف داريد يا خير؟ه يك ما پرسيدند ب

اتفاقاً اگر در پايان محاكمه قـضات يـا دادرسـان           . دهد  ميكند و چنين حقی را به متهم         قانون چنين حكم مي   
قبول آن است ولی مثل اينكـه رسـم و قـرار             هی بدهند متهم زندانی محكوم ب     أ ر ند و هر  شو  ميهستند كه حاكم    

چنين خواسته است كه در جريان محاكمه موقتاً متهم حاكم باشـد و او هـر قـدر و هـر چـه بگويـد دادرسـان                          
 شد اميـدوارم رياسـت دادگـاه و دادرسـان خـسته و              عبنابراين اگر تطويل در تصدي    . بشنيدنش محكوم باشند  

  . صله نشوندحو بي

پرسد وارد اين معركـه بـشوم        كند و از خود می     هر عمل فكر مي   ه  هر محفل و اقدام ب    ه  آدم عاقل از ورود ب    
كـار داشـته     و عده ديگر و كسانشان سر خصوصاً اگر معركه با سرنوشت چندين ساله يا عمر او و    .يا نشوم 

 .ونگی اقدام را برای خـود روشـن و رسـم نمايـد            گرفت باز هم الزم است چگ       اقدام  هو بعد اگر تصميم ب     .باشد

جنـگ   های ب كنيم چگونه بكنيم؟ با چه اسلحه م اصالً دفاع بكنيم يا نكنيم؟ و اگر دفاع میييعنی بايد از خود بپرس   
  . . . دست بگيريمه آقای دادستان برويم و چه نوع سپری ب

وضع ما متهمين و شما آقايان دادرسان       . اشدنظر آقايان اين ترديد و تأمل زايد ب         هخواهم اگر ب   معذرت می 
 هر روز سه ساعت     ،آييد ای سه روز می    شما هستند و همين چند روزه دادگاه، هفته       . زمين تا آسمان فرق دارد    

ی را هـم كـه      أر. نماييد بريد و رفع خستگی مي     منزل تشريف می  ه  يد ولی شب ب   شو  مي  دهيد و خسته   گوش مي  
ی صادره خيلی بر وجدانتان سـنگينی كـرد يـا مـورد             أو اگر احياناً ر   . ندگی خودتان رويد پی كار و ز     داديد مي 

دانـد چـه     مـانيم و خـدا مـي       اما ما مـي   . كنيد خود را خالص مي   » ورذُع م ورماْملْاَ «مالمتی واقع شديد با يك كلمه     
 نـه ربطـی    نكنـيم ظـاهراً  كـه آيـا دفـاع بكنـيم يـا       لهئالبته طرح اين مس  .حواسمان جمع باشد   چيزها، خيلی بايد  

بحثی است كه بايد تو دل خودمان بكنيم و كاله خودمان را            . آقايان دادرسان  ماهيت و دفاع دارد نه ربطی به       به
ما نداشته ممنـون     كنيم آقايان ايرادی در اين عمل به       ولی فكر مي    .قاضی كنيم نه در اين دادگاه با دادرسان آن        

ايـن  ه مـا را بـ  )  تيمـسار دادسـتان   ۱۹/۹/۴۲شنبه   نين بيانات و اصرار روزسه    و همچ (زيرا ادعانامه   . هم باشند 
                                                      

 .داند كه فردا چه خواهد شد هيچ كس نمي : ۳۴/ سوره لقمان . ۱
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  . نمايد بحث دعوت می

جا صحبت از نيات بـاطنی، قـصد،     كه ادعانامه برخالف تمام موازين و اصول قضايی همه مگر نه اين است  
نـد و از طريـق      ك هدف و مرام باطنی ما در ورای مرام ظاهری و اساسنامه و رويـه و رفتارمـان صـحبت مـي                    

گفتارهـای خودمـان     ها و در    جرم ما را نه در اعمال و نه در اعالميه         . كند ما را متهم مي   » رواني« عكس برداری 
و تيمـسار دادسـتان نيـز صـريحاً         (دهد  ميبلكه درگفتارهای ديگران و از طريق استقراء در پندارهايمان سراغ           

عمـل خـارجی واقـع نـشده اسـت، چيـزی         نيـت اسـت،  فرمودند در اين پرونده صحبت بر سر عقيده و فكـر و     
توانـد   برای بيان آن كسی كه مـي . تواند در فكر كسی رسوخ كند، فكر در مغز است وكيل نمي. محسوس نيست 

  ). تواند بی تقصيری خود را ثابت كند شخصی متهم است كه به بهترين وضع و روشن ترين طريق مي

از ابتدای فكر و مبانی عملمان شروع       . داريم روی دايره بريزيم     دل جا است كه ما هم آنچه در       هپس خيلی ب  
مشكل محاكمـه عـدل الهـی    .  محاكمه پندار است،زيرا محاكمه ما محاكمه كردار و گفتار نيست        .و صحبت كنيم  

   .١٢ » يوم تُبلَى السرائر«در روز 

ای فرمايشات تيمسار دادستان در روز       ارهپه  گاه اشاره ب   اگر گاه   ضمناً اين نكته را معترضاً عرض كنم كه       
ه نمايم نه از جهت آن است كه خواسته باشم وارد ماهيت دعـوی شـده باشـم ايـشان بـ                     مي  آذر ۱۹سه شنبه   

ای  پـاره ه  عنوان تذكار و تكرار بيانات قبلی خود در جلسات پنجم و ششم مرحله رسيدگی و جواب دوستانه ب                 
هـای غيـر      منتهـی مـوقعی ايـن صـحبت       .  صحبت فرمودنـد   ،جوابی بدهند های آقايان     لطفی قول خودشان بی  ه  ب

در . مربوط به ماهيت را فرمودند كه مرحله رسيدگی تمام شده دادگـاه قـرار صـالحيت را صـادر كـرده بـود                      
 پرانتـزی و    ،خواسـت و ماهيـت داشـت        نه ارتباطی بـا كيفـر      ،موقع خود بود  ه  حقيقت فرمايشات ايشان كه نه ب     

گاه بنده هم    هب اشارات گاه . توان گفت بيانات خارج دادگاهی بود      مي. شد  دادگاه محسوب مي   فترتی در مذاكرات  
د كه از مـا بـرای صـحبت و          شو  ميدعوتی  ه  های خارج دادگاهی است و مربوط ب        فرمايشات ايشان صحبت  ه  ب

  . دفاع و چگونگی دفاع فرمودند

 طـرح ) تـی و عقيـدتی را  يله فكـری و ن  ئمـس ( راله  ئتوانم مس  ه فرمايند مي  زپس حاال اگر تيمسار رياست اجا     

  : اذن دخول بخوانم. كنم

  

  م؟يم يا نكنيدفاع بكن

تواند باشـد كـه    دفاع يك متهم يا وكيل مدافع او در يك محكمه به سه صورت يا برای خاطر سه منظور مي          
  .  يك عرض و بحث خواهم كرد بهيك

  يتبليغات واستفاده عمومی افكار از استمداد -۱

نمايـد از ورای محـيط محـدود دادگـاه و بـا              عنوان تريبون تبليغاتی استفاده مـي     ه   از تريبون دادگاه ب    متهم
مـرام و  . نمايـد  گناهی خود را ثابت مي     بي. كند محيط و سير افكار عمومی كشور خود و بلكه جهان صحبت مي           

سـود خـود و از      ه  ی را بـ   نيروی عظيم افكار و عواطف ملـ      . رساند سمع و قول مردم مي    ه  مسلك و نظرش را ب    

                                                      

 .شود  ميها آشكار روزي كه راز : ۹/ سوره طارق . ۱
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  . قضاوت و دخالت عمومی مردم می شوده متوسل ب. سازد پشت روی دادرسان وارد مي

ار و زگـ  مذموم كه نيست هيچ، مورد نظر و تشويق قانون.  ممنوع نيستمنظور يقيناً چنين صورت يا نيت و   
گويد   حقوق بشر كه مي     الميه اع ۱۰ماده .های دموكراسی است   يعنی الزمه حكومت   .های دنيا هم هست    حقوقدان

 قانون اساسی   .خواهد نمايد همين نظر را مي     كه صحبت از يك دعوی عمومی مي        ۱۱گردد و ماده   عيناً رسيدگی 
گويد انعقاد كليه محاكمات علنی است مگر آنكه علنی بودن آن مخل نظم يـا منـافی     متمم مي۷۶ما نيز در اصل  

است كه مـأمن     غرض همه اين بوده   . داند نصفين را ضروری مي   ت م ئحضور هي ،  متمم۷۹عصمت باشد و اصل     
  . ت محدود قضات برای متهم بيچاره فراهم شودئتر از هي تر و وسيع و مرجعی خيلی محكم

هـا و      از لـوازم و تـضمين      ،مين ارتباط متهمين با افكار عمومی و اطالع افكار عمومی از اتهام و دفاع             أپس ت 
ای است برای دادگاه و حقی است برای مـا و            كراسی و امروزی بوده وظيفه    معنای دمو  هضروريات دادرسی ب  

  . بدون آن محاكمه ناقص و قاصر است. برای مردم

  آيا چنين ارتباط و امكان و استفاده برای ما در اين دادگاه وجود دارد؟ 

تهمـين و وكـالی   له مـا م ئيك طرف مس  .كيست كه اين وظيفه با كيست و تقصير از   مشو  ميبنده وارد اين ن   
ت دادگاه و دادرسی ارتش و همه دستگاه تـا هـر جـا           ئيك طرف ديگر شما هي      .ميمدافع صميمی عزيزمان هست   

  . كه برای اين كلمه برسد

حتی خود مدعی يعنـی  . كه در و ديوار دادگاه مثل نوار ضبط صوت برای ما شاهد است     حال درست است  
هايی كه با آنها و از صالحيت و          انگشتان و قلم   انتان و دست و   آقای دادستان و حضرات دادرسان و همان زب       

يـوم تَـشْهد علَـيهِم      «مـصداق    هكرد بـ    عدم نقص را بحث و مرقوم فرمودند و رای محكوميت را صادر خواهيد            
 و منَتُهأَلْس  و يهِمدأَي    لُونمعا كَانُوا يم بِملُهجقضايا و حقـايق را حكايـت خواهنـد          مو  هموقع خود و موب   ه   ب ١٣ »أَر 

ولـی ايـن اطـالع و       )  فصل آخر آن مراجعه فرمايند     ،»راه طی شده  «كتاب  ه   ب ،خواهيد بدانيد چطور   اگر مي (كرد  
معلوم هـم نيـست كـه ايـن روزهـا يـك فرهـاد ميـرزای                 . خورد درد امروز و دنيای ما و مردم نمي       ه  شهادت ب 

   . . . د از كبك دری شهادت بگيرد و قصاص شرعی را جاری نمايدای پيدا بشود كه در حيات خو معتمدالدوله

  نفـری و اعتـراض مـا و        ۳۰اطـاق   ه   نفری ب  ۱۶۰باز هم درست است كه بعد از انتقال اوليه دادگاه از سالن             

 نفری، دادگاه ظـاهراً و اسـماً صـورت علنـی پيـدا كـرده              ۷۵التفات تيمسار رياست و سپس ارتحال به باشگاه         
 نفـر،   ۴۵ شـود    مـي  هر نفرمان كه پنج نفر كس و كار نزديك داشته باشيم          . دگاهی است خانوادگی  ولی دا . است
مومين أدو ثلث ديگر جواب يك دهـم مـ        . نمايند يب اشغال می  غرا همكاران دست   كه يك ثلث آن   .  محل ۳۰ماند   مي

تـا چـه رسـد بـه     .  دهد ميا نهای آقايان ر   های ما يا همكالسي    اهللا طالقانی يا دانشجويان يكی از كالس       تنماز آي 
خـصوصاً  . های ملی و سياسی هستند     اين محاكمه و افكار و فعاليت     ه  مند ب  هملت تهران و حتی آن عده كه عالق       

حـضور در    هالبته شاهد عالقمندی مردم بـ     . ها و تهديدها را اعم از واقعی و احتمالی در نظر بگيريم             اگر تضييق 
آباد را اشغال كرده بـود   وها و قسمتی از محوطه مقابل در جنوبی عشرت  پياده ر   كه   جمعيتی است  ،اين دادگاه 

 و ايـن    شـود    مـي  هـای قبـل گرفتـه      از سـاعت    كـارت ورودی    برای اخذ   ای كه   و نوبه  شود   مي صفی كه بسته   و

آن مطـالبی كـه احيانـاً    . جلسه ابراز شده است۲۰ تمام ، در   رغم مشكالت و خطرات    مداومت و عالقه و وفا علي     
                                                      

  .دهد  روزي كه دست و پا و زبانشان عليه آنها، رفتارشان را گواهي : ۲۴/  سوره نور. ۱
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سينه وسيله معدودی از حضار و شنوندگان دست دوم و سوم آنها پخش شود مثـل                ه   به دهن يا سينه ب     دهن
  ايـن اطـالع محـدود نـاقص جـسته          .كوتـاهی محـو شـود       فاصله  هكه از ريگی در دريا پديدار و ب         موجی است 

 بـودن دادگـاه   علنـی بـودن و عمـومی    اطالع افكار عمومی در يـك كـشور دموكراسـی و          ارتباط و  ،گريخته را 
  . گويند نمي

هم برسد اثر خيلـی       نفر ۱۰۰۰ و   ۱۶۰لو به    ها و  ها و تماشاچي   حال حضور در دادگاه و تعداد صندلي       در هر 
. مهم روزنامه است و مجـالت      وسيله عمومی و مؤثر و    . قياس افراد ملت ندارد و اصل و اساس نيست        ه  مهم ب 

كشور   خارج  و  كشور  ها و اقطار   د و به شهرستان   شو  مي زخانه صفحاتش با   هر روزنامه است كه هر شب و در      
  . ماند عنوان مدرك می هب  نويسد آنچه مي نويسد و مي گويد و را مي  رسد، همه چيز مي

دانستيم كه رياست دادگـاه      از اول هم مي   . گذارم  آقايان نمي  بحساه  از هم اكنون بگويم كه روزنامه را ب        و
طور كه عرض شد خـود را فقـط در           ولی ما همان  . ها دارند   حق دخالتی در روزنامه   ای و    نه نفوذی و نه وظيفه    

بينيم و دادگاه را يك جزيره جدای از دولـت و دسـتگاه    البدل نمی  برابر چهار نفر آقايان دادرسان اصلی و علی       
دانـيم   مـي  و محاكمه شونده دستگاهی      هما خود را زندانی شده و دادگاهی شد       . شناسيم حاكم بر خودمان نمي   

سـازمان امنيتـی كـه    . مقتدرش سازمان امنيت است كه يك جزء كوچكش اين دادگاه است و يك ارگان مؤثر و         
 و حـساب    حد  و جرايد و مطابع و انتشارات و اجتماعات؛ بر خالف قانون و حق، نظارت بی               ها  بر تمام روزنامه  

كمـا اينكـه دسـتگاه      ( زنـد  گيـرد و مـي     ن وجهی مـي   تري بيرحمانه گونه انتشارات آزاد را به     جلوی هر   نمايد و  مي 
دفـاع  ه  كه متهم را تشويق بـ      آن منظور اولی   مينأبنابراين برای ما و برای ت      ).كپی ما را تصاحب كرده است      پلی
ه  بـ  ،آزاد  وسيله نـشريات  ه  ب جرايد و مجالت و     مذاكرات دادگاه در    كه ممانعت از انتشار    كند نمايد فرقی نمي   مي

كـشور يـا     اطالعـات  سـازمان امنيـت و     يسئـ دستور تيمسار ر  ه  سرتيپ حسين زمانی باشد يا ب      اردستور تيمس 
  . ديگر  تيمسار

هـا اسـت و دسـتی و          خود روزنامه  كه اين امر مربوط به     شود  برهان و بهانه آورده    البته ممكن است هزار   
 تنهـا وظيفـه و رسـم روزنامـه           اشاره و استدالل كرديم كه نـه       ۵/۸/۴۲ما در آن نامه     . دستوری در كار نيست   

ه نگاری درج با تفصيل جريان چنين دادگاهی است بلكه نفع و اقتضای تيراژشان هم در اين اسـت و وقتـی بـ                      
چنين دادگاه بسيار   ه   ب شود   مي دهند چطور  ها اختصاص مي    ستون ،رب يك محاكمه دعوای دو چاقوكش يا جيب      

  . دنمهمی بی اعتنا باش

ترين دادگاه است نه از جهـت        گاه بسيار مهم و مورد توجه عموم و در نوع خود مهم           گويم اين داد   اينكه مي 
اعتبـار شخـصيت      ه و نه از آنجاست كه بخواهم از راه مجيـز بگـويم بـ              ،شخصيت متهمين است   خودستايی و 

  :دادستان باشد بلكه از دو جهت ذيل است

. اسـت  ت حاكمـه  ئـ د هي  مخـالف و منقّـ     سسين و افراد مومن يك حزب با جمعيت سياسـی         ؤ محاكمه م  ، اوالً

تجربه اخير در طوفان حوادث گوناگون دست از مقاومت و مخالفت بـر               هب خواست و  بيان كيفر   كه به   جمعيتی
و ايـن كيفيـت   ) گرفـت  نه مثل حزب توده كه از خارج الهام مي    (قانونی است    نداشته است و صد در صد ملی و       

  .ريه سابقه نداشته است بعد از قاجادر تاريخ ايران مخصوصاً

كـه بـا      تزهـايی   وكـالی مـدافع و      سابقه و صـالحيت قـضايی       و   از جهت شخصيت و شهادت اخالقی      ،ثانياً
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  . دادگاه عرضه داشتند  حمايت قوانين در محضر حفظ و نهايت فصاحت و صراحت در

سران، بـرق تهـران و شـيالت و         های افـ    الوجوه قابل قياس با دادگاه باطری، خانه       وجه من  يچه  دادگاه به   اين
  كـسانی   كشوری يعنی   ترين مقامات لشگری و    ها و ارتشبدها و عالي      گو اينكه در آنجاها سرلشگر     .غيره نيست 

اند ولـی موضـوع       پای محاكمه كشيده شده   ه   ب ،كه سهم موثر در ايجاد و اداره دستگاه حكومتی معاصر دارند          
سفانه در تاريخ چنـد     أمتكه    استفاده از مقام دولتی چيزی است      وءمحاكمه، يعنی اختالس در اموال عمومی و س       

.  نظـاير زيـاد دارد     ،های مكرر مبارزه و قلـع و قمـع و محـو فـساد              رغم دعوت  ساله اخير قضايی و اداری ما علي      

حـال  . های پيش پا افتاده شـده اسـت          موضوع ها با كمال شرمندگی بايد گفت از        موضوع مطروحه در آن دادگاه    
ه قول تيمـسار دادسـتان بـ   ه  و مبارزان دستگاه هر دو ب،آمد چنين خواسته است كه همكاران دستگاه يشاگر پ 

طورهـا هـم     گو اينكه ايـن   (ها دچار سرنوشت واحدی شده باشند         لحاظ انتشار اخبار محاكماتشان در روزنامه     
 ايـن را بايـد   )خوانـديم  در روزنامه صفحات كاملی تفصيل مدافعات آن حضرات و وكاليشان را مـي        ما. نيست

شـايد در هـر دو     .گذاشت   اسم(ironic de la mature) تقدير  فرانسويها يك نيشخند طبيعت يا طعنه  اصطالح به 
هللا كه يكـی دو تـا        الحمد. نحوی سرپوش روی رسوايی خودش گذاشته باشد      ه  ت حاكمه خواسته است ب    ئجا هي 

گرداننـده  ه  حاال می بينـيم نوبـت بـ         و »رسد  تری می  تر از تازه   هرسد، تاز  دم از اين باغ بری مي      هر«. هم نيست 
  !كنگره آزاد زنان و آزاد مردان رسيده است

اخبار دادگاه از اينجا     غيرطبيعی و اجباری بودن وضع حاضر يعنی عدم انتشار يا حد اعالی اختصار درج             
با جمله اول اعـالم مطلبـی   . ی را نياورديد مبتدا را بگويد ولی خبر  آ  كه هيچ متكلم عاقلی نمی     شود   مي نيز ظاهر 

هـا در    خودتان مالحظه فرموديد در آن روزهايی كه روزنامه        را عنوان كند و بقيه و اصل مطلب را مخفی كند؟          
گذاشـتند بـا     ترين صفحات خود با حروف سياه درشت عنوان محاكمه را مـي            صفحه اول يا آخر يعنی مرغوب     

يعنـی سـاعت و     (كمترين عالقه مجـددی بـه آن ندارنـد            شنيده و  مردم قبالً چيزهايی را كه      آب و تاب تمام آن    
بنويسند و بعد بگويند آقايان فـالن و        ) يس و دادستان  ئمحل تشكيل جلسه و جلسه آينده و ختم جلسه و نام ر           

  رايـن نـوع خبـ     !   نگويند  اصالً ،را  و چه خواستند   فالن وكيل مدافع فالن و فالن حرف زدند ولی چه حرف زدند           
. اجبـاری و دفتـری اسـت     طبيعـی و  كـه غيـر    اسـت    معلـوم ،درد مردم ه  خورد و نه ب    درد روزنامه مي  ه  كه نه ب  

   ١٤.كما آنكه از جلسات چهاردهم حذف شد. د حذف شودئحاصل زا كه چنين عضو بي طبيعی است بسيار

ت وزيـران در    ئـ  هي .ت وزيران اين رسم برقرار است و طبيعی است كه ننويـسند           ئفقط در مورد جلسات هي    
وزير تشكيل شد و احياناً اضافه نماينـد         رياست جناب آقای نخست   ه  فالن محل از فالن ساعت تا فالن ساعت ب        

ت ئـ زيرا در آنجا قرار و قانون بر استتار است و اصوالً مذاكرات و تـصميمات هي               . كه فالن موضوع مطرح شد    
 بايـد مـستور باشـد و در مـورد مـذاكرات مجلـس و                های اجرايی و اداری تا زمـان ابـالغ         وزيران و كميسيون  

  . قانون بر افشاء و انتشار است  قرار و،ها دادگاه

اگر اين جريان و اختصار و استتار غيرطبيعی و دسـتوری نبـود چـه دليـل داشـت كـه اخبـار دادگـاه در                          
صـدای دادگـاه را از    يـا  ١٥.طرف دنيا از روزنامه لومونـد سـر در بيـارود       های تهران در نيايد ولی آن       روزنامه

                                                      

 .مراجعه فرمائيداين مجموعه صوير بريده جرايد آن دوران كه در آخر به ت. ۱

 .توجه فرمائيداين مجموعه آخر  در  تصوير بريده از دو روزنامه خارجي آن دوران به. ۱
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كه چنـدين ميليـون       كارگران فرانسه  اگر دادگاه ما مهم نبود اتحاديه عمومی       .راديو لندن و راديو قاهره بشنوند     
ه مركز تحقيقات علمی فرانسه عليه استتار آن و حكم مـورد نظـر، بـ               كارگران مسيحی و    عضو دارد و اتحاديه   

 ،وردو، ژاك   دانشمندانی مانند ژان پل سارتر، ميگروماير، كلود       ، همچنين .نوشتند سفارت كبرای ايران نامه نمي    
يس، ايتاليا، فرانسه، تونس، الجزايـر، كانـادا، مكزيـك،          ئ سو ،دئ سو :های دانشجويی مانند   دانيل ديور و سازمان   
  !كردند  فرياد اعتراض بلند نمي،آمريكا، آلمان و هند

 آقای سناتور متين دفتری نمـوده       يمصاحبه تلويزيون  هه ب ك  اتفاقاً آن استدالل تيمسار دادستان و استنادی      
انـد كـه وقتـی در     ناب آقای متين دفتری هم همين اعتراض را داشته      ج.  بر آن  ييد حرف ما است نه رد     أ ت ،بودند

گذارنـد ايـن حـرف در        يهـا نمـ    ها بزند و دولت    گويند بايد يك شورای دولتی باشد تا لجام بر دولت          مجلس مي 
  .  اين همان وضع و درد دل و اعتراض ما است،منعكس شودها  روزنامه

ايم و بدون آنكـه      كه در نامه قبلی گفته      طور يد همان ئفرما كالم مالحظه مي    هرحال و با اعتذار از تفصيل      در
انداخته باشيم، محاكمه مـا در حكـم           ت محترم دادرسان  ئگردن هي ه  را تماماً ب    خواسته بوده باشيم، تقصير آن    

هـای دردنـاك مقامـات        كه از ممانعـت و مزاحمـت        اكمه سری است و با تجربيات و سوابق و شواهدی         يك مح 
 برای انتشار اخبـار دادگـاه       ،ای وزنهر ملی داريم هر گونه دريچه و         مخالف انتظامی در مورد نشريات سياسیِ    

 مشروع و قانونی كه مـتهم       اين منظور كامالً   پس. در خارج و ارتباط و استمداد ما از افكار عمومی بسته است           
  . نمايد از ما ممنوع و بر روی ما مسدود است دفاع مي همند ب هيا وكيل مدافع را عالق

  ثير روی قاضيأ اثبات بيگناهی و ت-۲

  . اين آن صورت و منظور اوليه و بديهی و مستقيم مدافعه است

طـرف خـود    يا الاقل عاطفـه قـضات را بـه    ن و بيان داليل، نظرئه شواهد و قرائمتهم و وكيل مدافع او با ارا   
  . خرد ت را ميئی براأكند و ر متوجه ساخته بيگناهی و حقانيتش را ثابت مي

  خواسـت هـر    پس از ديدن كيفر   . شروع محاكمه ما از اين بابت نگرانی و بلكه نااميدی فراوان داشتيم             از قبل

نوشتيم بعد قلـم را زمـين        دو سطر مي  . يسيمتوضيحاتی برای صحبت خودمان بنو      كدام رفتيم اليحه دفاعی و    
ای غيـر از مقامـات رسـمی و          كـرديم در دادگـاه گـوش شـنونده         هـيچ فكـر نمـي     . كرديم گذاشتيم و رها مي    می

دادگاه با آن رعـب و        ولی. هايمان بدهند   مجال و فرصتی برای بيان حرف      اصالً تماشاچيان فرمايشی باشند و   
نيـزه ديگـر روی    ريك صف سـ ه كرده پشت ب  نيزه وارد ز ميان دو صف سر  ما را ا  . هيبت روز اول تشكيل شد    

صـحبت و اظهـارنظر       اما بر خالف انتظار ديديم ما و وكالی مـدافعمان دعـوت بـه             . های اتهام نشاندند   صندلي
گرفته نـشد    صحبت و اظهارنظر وكالی مدافع  رفته جلوی هم  روی صالحيت و نقص پرونده شديم نه تنها روي    

  . كشند زنند نه خميازه مي  دادرسان با وجود طول جلسات و مذاكرات نه چرت ميبلكه

  . تيمسار دادستان هم ترشرويی و قطع كالم ننموده سراپا گوش و قلم بودند

  . داشتند رياست دادگاه و دادرسان گاه گاه يادداشت هم بر مي

 زی كـه بـرای جـوالن مركـب فـصاحت و           كه وكالی مدافع نيز از اين وضع و از ميدان بـا             بايد انصاف داد  

ترين وجه حق تـشريح و دفـاع را در مرحلـه اول ادا               ستهيشاه  آنها داده شده بود تشويق گرديده ب        استدالل به 
  . كردند
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. نقص پرونده خوب حالجـی كننـد       لحاظ عدم صالحيت و   ه  خواست را ب   كيفر آقايان فرصت يافتند دادگاه و    

ترين مدارك قضايی يعنی قـانونی اساسـی و قـوانين مـدنی و نظـامی                حكمبا بيان روشن و مستدل متكی بر م       
اعتباری و پوچ    سابقه و غير وارد نيز بی      را بزنند و برای هر آدم بی        حسابی پنبه آن   ،آقايان  قول يكی از خود    هب

  .  و افتراآميز بودن ادعانامه را مثل آفتاب روشن كردندهبودن پروند

 ماننـد يـك     ،آبـاد  داران تيـپ عـشرت      منعقده در باشگاه درجـه     )۱( شماره   محيط كوچك دادگاه عادی ويژه    
 و دور از كـشور اصـلی ناخـدای      اكشور ما را بر دكل دارد و مجزّ         كه پرچم   كشتی شناور در اقيانوس بيكران    

يك محـيط كوچـك قـانون شـده بـود كـه آزادانـه و                ه   تبديل ب  ، نظم و عدالتی در آنجا برقرار ساخته است        ،آن
پـرس   شد، وظايف بـازجو و بـاز     آنها استناد و استدالل مي    ه   مطرح و ب   ، پشت ماده قانون   ،نه ماده قانون  وسيعا

كنـيم كـه همـه     گـويی در يـك مملكتـی زنـدگی مـي         . شـد  شد، حتی به دادرس ارتش ايراد گرفته مي        گوشزد مي 
حتی خود دادسـتان     پرس و  اعالم تخلف عليه باز   . كند مساوی هستيم و جز قانون و منطق چيزی حكومت نمي         

   !شد

  : شاهنامه آخرش خوش است  . . .!اما

رسـيد و در دادگـاه     سـاحل كـشور   بـه  ساعت برگشتند و كشتی۳آقايان به شور تشريف بردند و بعد از        
مرتبـه از رويـای       قرار كذايی دادگاه مـا را يـك       . شيپور بيدار باش نواخته شد    . انداخت   اختصاصی ارتش لنگر  

كـه خيـر در ايـران         خـود آمـديم و فهميـديم       هب  .كرد  كشور امنيت و منطق و قانون بيدار        كشيرين زندگی در ي   
  . ..هستيم و در محيط ارتش

شـكن،    دنـدان  هـای  ها، مواد قانون، قانون اساسی، فرمايـشات شاهنـشاهی، جـواب            ها، منطق  همه آن استدالل  
  !ای جز تبعيت از آن نداريم نقش بر آب شد ارهايرادهای بديهی و حسابی، حق، خدا با قرار آقايان كه البته چ

تـرين داليـل و      ده بـود و بـا محكـم        ها را زدند كه تيمـسار دادسـتان ز          آقايان دادرسان محترم همان حرف    
 جلسه وكالی منتخب صحبت كردنـد و انگـار نـه    ۱۵انگار نه انگار كه  . منطقی روشن بود   استنادهای قانونی و  

  !داردانگار كه قانون و منطق وجود 

امـا   .خواهد دفـاع كنـيم     ما هم دلمان مي   . يد در مرحله دادرسی از خود دفاع كنيم       ئفرما حال به ما تكليف مي    
  رسان اثر بگذاريم؟ ددفاع از چه و بر اساس چه بكنيم؟ از چه راه روی فكر يا دل آقايان دا

   بر اساس چه باشد؟ بحث و دفاع: قول آن دهاتی اول از ثانياً مطلب شروع كنمه اجازه فرمايند ب

يا خود اساس   آخواست   ها و كيفر    اما اين پرونده  . خواست باشد  ناچار بايد بر اساس و روی پرونده و كيفر        
  گذاريم؟ ب دفاعی خود را  مبنایِ،كه ما روی آن  و مبنای درستی دارند

 و پايـه محكمـی دارد   را قبول دارد آيا جای سـالم   های آن تخلف  ناقص بودن و   ،كه قرار صادره     ای پرونده

  كه بشود كاری كرد؟ 

تواند تعـادل    يك طرف را فاقد است نمي، و از دو كفه ترازووقول حجازی از دو باز  ه  هايی كه اوالً ب     پرونده
مثبتـات زنـدگی ماهـا نرفتـه اسـت           حقـايق و   دنبال مدارك له و سـوابق و       ه ب  ابداً  و باشد اصالً   داشته  و توازن 

كننـده خـود      و عـدم تعيـين بازپرسـی را در بيانـات شـيوا و جلـب                عبينی عدم اطال   پيشتيمسار دادستان اين    (
 كفه ديگر آنچه هست يا جعل و وهم و ظـن و افتـرا اسـت يـا تحريـف و                      و ثانياً در آن   ) صريحاً اقرار فرمودند  
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  .  داردهتعبير شد مختصری هم واقعيات سوء. اغوا

  كريم سـنجابی   آقای دكتر   تقديم يادداشت شخصی     ارايه و  سرهنگ رحيمی با    آقايان سرهنگ پگاهی و     مگر

خواسـت را كـه ادعـای روابـط          كيفـر    جبهـه ملـی جعلـی بـودن آن مـدارك           ۱۳۳۹های سال     دو فقره اعالميه    و
  ننمودند؟  عيان،كرد ناجوانمردانه ما با جبهه ملی مي

عنوان حـضرت   ه  آن نامه ب  ،ديگر يانآقا  سرهنگ خلعتبری و    سرهنگ علميه و    آقايان سرتيپ شايانفر و    مگر
جانـب  ينا  و  رحيم عطـايی    ،سحابی   دكتر ،قايان طالقانی آامضای   ه  گويد ب  خواست مي  كيفر  كه  هند  جمهور يسئر

  امضاء يا خط اين آقايان را نشان دهيد؟   گويند راست مي  نكردند و نگفتند كه اگر تكذيب  است

انـد    اش بـوده   اند ايشان نويـسنده     كرده  كه آقای جعفری اقرار     عربی كشورهای مگر در مورد تلگراف سران    
 مالقـات و بـدون       بـدون  هـم زنـدانی بـودن      آقايان وكالی مدافع توضيح ندادند كه در زمان زندانی بودن و آن           

وال نكردند كه اگر مدارك و دليلی بـر دخالـت   ئسسين نهضت آزاد است و سؤ چند نفر از م،ارتباط با خارج ما  
  ه فرماييد؟ ئو انتساب آن داريد اراما 

خواسـت   پايگی كيفـر   ه بی ئواالت و امتيازات بنده از جهت دفاع و ماهيت نيست بلكه از جهت ارا             ئالبته اين س  
  . باشد كه دفاع بايد روی آن بنا شود ای مي و پرونده

سـخن ندادنـد     آقايان داد خواست دارند    كيفر  اتهام و   در  كه  در مورد دستغيب و احمدی و نقش قاطعی         مگر
سازی شده است و هر مـدركی كـه قابـل آنهـا در ميـان                 مورانی مرموز بوده پرونده   أو ثابت نكردند كه آنها م     

  پايه است؟  باشد بی

بابـايی   هـای آقـای علـی      آن پيـراهن عثمـانی كـه از يادداشـت          خواست و  كيفر درباره آن سند مهم ديگر      مگر
ری و سرهنگ رحيمی و سرتيپ شـايانفر حـرف نزدنـد و نگفتنـد چگونـه                 بود آقايان سرهنگ غفا    درست شده 

ه  او را مـتهم بـ      »ال اله « را برداشته با گفتن      »اهللا اال«پرس و تيمسار دادستان از شهادتين يك مسلمان          جناب باز 
   اند؟ كفر ساخته

ل را در مـورد ايـن    همان عمـ ، با آقای دكتر سنجابی و بنده    ،عالی جناب  پرس؟ سركار باز ! تيمسار دادستان 
  : كردند ها با جد شما مي ها كرديد كه يهودي يادداشت

  ١٦» منهتَجعلُونَه قَراطيس تُبدونَها وتُخْفُون كَثيرا«

ايـشان  . كردنـد  دادند و بيشترين را مخفی مي      را نشان مي    هايی از آن    هايی كرده قسمت    تورات را كاغذ پاره   
 اكرم در زير شيـشه نيـز مقابـل چشمـشان            شمايلی از نبی   ،مودب و معقول داشته   كه خيلی قيافه متين و زبان       

 صـاف و    ،انـد   ديـوار زده  ه  طـرف راستـشان بـ      كوچك و فرمايش بزرگ از موالی متقيان در         و شمايل   گذارده 

 آيـين   ۱۲۵ كـه مـا بـا ايـشان داشـتيم و بـرخالف مـاده                احترام و اعتمـادی    پوست كنده و با سوء استفاده از      
در صدد اغفال   » ينی يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است         قاالت تل ؤس«: گويد خواست كه مي   رسی كيفر داد

هـا را ورق زده اصـل         بابـايی را ديـديم و حـرف زديـم و مخـصوصاً پرونـده                بعداً كه آقـای علـی      .ما برآمدند 
ن يادداشـت كـه دارای      آپـرس از     بابايی را پيدا كرديم معلوم شد سركار سـرهنگ بـاز           های آقای علی    يادداشت

                                                      

 را پنهـان  آشـكار و بـسياري از آن  ] قسمتي را[آوريد و  ها در مي بر ورق] پراكنده [شما آن را به صورت ] كه : [۹۱/ سوره انعام   . ۱

 سازيد؛ مي
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 خود را با صدور آن طـرح اعالميـه و           تبابايی مخالف  بندهای متعدد است بندهای آخر را كه در آنجا آقای علی          

گويد ما بايد با تأسی از گذشته و به تأسـی            كند و مي   مخالفت خود و نهضت آزادی را با آن طرز فكر بيان مي           
از ما مـستور داشـته و   . ار چوب قانون انتقادات محكم خود را بيان نماييماهللا شريعتمداری در چه  تاز امثال آي  

مقصود  كلی معنی و  ه   ب ،اند با حذف جمله اول      وال كرده ئدر آن يك بند از يادداشت ايشان كه برايمان نقل و س           
مـا  « )يعنـی نهـضت آزادی ايـران   (بابايی و مـا   علی اند كه آقای را تحريف و معكوس نموده چنين وانمود كرده      

دهيم كه مـا طرفـدار و هـوادار چـين انقالبـی              تصديق داريم اين جنبش يك انقالب بود و عالوه بر اين سند مي            
تَجعلُونَـه    مصداق كامل»...ايم هستيم و دعوت به انقالب و طغيان عملی بر ضد قوانين و نظامات موجود نموده             

ا وونَهدتُب يساطا قَريركَث منهتُخْفُون «   

خواست صحبت كنم كه درست باشد و        های كيفر   پرونده و اتهام   ين از كدام مدرك ا    ؛تيمسار رياست دادگاه  
طـور كـه    تـوانم همـان   البته چون در مقام دفاع و بحث ماهوی نيستم نمـي  بشود روی آن حساب و بحث كرد؟ 

ف و تخلف است يك يك آنهـا        آقايان وكالی مدافع در مرحله مقدماتی فرمودند پرونده از برگ اول تا آخر خال             
  :گويم را بشمرم و اثبات مخدوش بودن آنها را بنمايم فقط مي

    كنم بيابان است هر طرف كه نگه ميه ب      ات شوم مجنون بسته فدای خانه در

  :ايد كه يقيناً خواهيد فرمود و همين را در قرار صادره مرقوم داشته

تحقيقـات از خـود متهمـين و         با توجه بـه    كارشناس  ل و جلب  مراح يا ز جهت عدم تحقيق از بعضی افراد      ا«
  »خود دادگاه اشكالی نيست ر د  ۱۹۸امكان استفاده از ماده 

رفته داشـته باشـيد و معمـاری بياوريـد و         پی در   كنم اگر يك ساختمان ناقص شكسته      وال مي ئحال بنده س  
 قابل فروش يا سكونت نمايد معمـار پـس از           وارِن  وزيبا و ن   كرده يك طبقه رويش بسازد و       را تعمير   بگوييد آن 

هـا    ن سست گذارده و در بـاال آوردن ديـوار و روی سـقف             يها را روی لجن و زم       معاينه ساختمان اگر ديد پی    
شـما بگويـد قربـان ايـن بنـا را           ه  جز آنكـه بـ      چه خواهد كرد؟   ،اند  اصالً رعايت قوانين و اصول بنايی را نكرده       

و طرح بريزيد و تا زمين را گـودبرداری كـرده پـی محكـم نريزيـد و بعـد زيـر نظـر               خراب كنيد و از نو نقشه       
 گفـت؟  آيا چيـز ديگـری خواهـد    خواهيد بسازيد   طبقه كه مي   ند صالح هر نقشه و هر چ      ایِدست بنّ ه  مهندس و ب  

دستور ه   ب  نه فرصت اين كار را دارم و نه پول كافی آيا در دل خود              كه نخير فعالً    اگر تيمسار اصرار فرمودند   
خواهد رفت؟ حكايتی برای استراحت حواس عرض كنم تا بهتر وضع روحـی              شما نخواهد خنديد؟ آيا زير بار     

دفاع احساس بلكه كمك فرمايندو فكری ما را در جستجوی طرف  :  

قـای  آيـك طـرف آن مربـوط بـه     . ها است و نه مسموع از ديگران اسـت       ها و مرده    گذشته اين حكايت نه از   
  . ابی و خود بنده است و طرف ديگر بيمارستان رازی، بخش پوست و آقای دكتر ملكیمهندس سح

 ايـشان و بـه      يـاد تلفـن و خـواهش كردنـد سـری بـه              شركت  هملكی ب   پنج سال قبل روزی آقای دكتر      چهار

پـاكيزه بـود و بيمارهـا خوشـحال بودنـد امـا              ساختمان تـازه و     .خون بزنم  ساختمان بخش امراض پوست و     
) قول ما گرمايش مركـزی  ه  ب(ايشان يك دستگاه شوفاژ      فاژ نداشت ايشان خواهش كردند كه شركت ياد بر        وش

كـه    كار ساختمان  بود و مقاطعه    پايان رسيده و اشغال شده      هكه ساختمان ب    اشكالی كه داشت اين بود    . بگذارد
كـشی را   وفاژ فقط شـبكه لولـه  شاز   ، تحويل دهد   و موظف بوده است ساختمان را با تأسيسات مربوطه تكميل        
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ديگخانه يـا   . يك كرده بود و رادياتورها را تحويل داده اما نصب نكرده بود           ئرا فرش موزا   نآانجام داده روی    
ما برای انجام خـدمت ارجـاعی خواسـتار نقـشه و محاسـبات مربوطـه                . وفاژ نيز اصالً وجود نداشت    شمركز  
خـورده و خـود او        هـم  هی روابطش با اداره ساختمان دانـشگاه بـ        داليل  هكار اصلی ب   گفتند چون مقاطعه   .شديم
 بايـد  ،است و حاضر نيست چيزی در اختيار بيمارستان يـا اداره سـاختمان بگـذارد     وفاژ را تهيه كردهشطرح  

است اكتفا كنيد و رادياتورها از روی حدس و نظـر خودتـان در همانجاهـا كـه سـر                     آنچه مشهود و موجود    به
از بابت ديگخانه البتـه آزاديـد از نـو حـساب            .  نصب نماييد  ،اب از كف بيرون گذاشته شده است      های انشع   لوله

  . صورت لوازم و مخارج بدهيد كنيد و

كنم ولی چـون شـبكه انجـام شـده           گذاريد قبول مي   عهده ما مي  ه  وليت آنچه ب  ئما گفتيم حرفی نداريم و مس     
های الزم خاك و شفته روی آنهـا          وی بدون رعايت دقت   احتمال ق   به   يت و رسيدگی نيست و    ؤكشی قابل ر    لوله

را  الزم اسـت از نظـر احتيـاط اجـازه دهيـد شـكافته آن          ) يا خواهد پوسيد  (ريخته و دفن شده و پوسيده است        
نظـر مـا نداشـتند ولـی چـون مـستلزم            ه  آقای دكتر ملكی ايرادی بـ     . معاينه و در صورت لزوم تعويض نماييم      

ما اصرار كـرد    ه  شد و زمستان نزديك بود ب      وزارت دارايی و مدتی صرف وقت مي      اعتبار از     مينأگزارش و ت  
هـر نحـو هـست رادياتورهـا را نـصب و دسـتگاه را تكميـل نمـوده ديگخانـه را                   ه  بنا را بر صحت بگذاريم و ب      

 شـبكه نـصب شـده     ه  ای گنجانديم كه نسبت بـ      داد تبصره  ما گفتيم چشم ولی در قرار     . اندازيم  راهه  بسازيم و ب  

كرد تا چنانچه ديديم      كشی خواهيم  بندی از لوله   قرارداد يك آزمايش آب     وليت نداشته پس از عقد    ئگونه مس  هيچ
در اولـين آزمـايش تحـت       .  خواهـد بگيـرد    هر تصميمی مـي    دارد گزارش بدهيم و اداره ساختمان      آب نگاه نمي  

آنهـا محلـی را   . های قديمی را صدا كرد  پيشخدمت،مباشر سابق بيمارستان. ها درز دارد    فشار معلوم شد لوله   
 گودالی بود يك بار نشـست كـرده اسـت عيـب و     كه چون قبالً در سمت شرق ساختمان نشان و احتمال دادند  

م خميـده و تركيـده   هـ ها هم زنـگ زده و         آن قسمت را شكافتيم و ديديم لوله      . های آنجا است    از لوله  علت حتماً 
دی نـ ب كـه در آزمـايش بعـدی آب         اداره خوشحال بود    .عويض و تعمير شد   هزينه اداره آن تكه ت      به. ست ا شده

حـل صـحيح     كـرد و راه    تـوان اعتمـاد    كه باز هم نمي     كاری نوشتيم  محكم شبكه خوب بود ولی برای احتياط و      
. كامل است زيرا ممكن است پـس از چنـدی از جـای ديگـر نـشت و فـرار آب ديـده شـود                          برچيدن و تعويض  

كه   شد، مركز شوفاژ ساخته شد، ديگر لوازم نصب و متصل شد و درست پانزدهم آذر ماه               رادياتورها نصب   
دو يكـی . گذراندنـد   را   گرمی  خيلی  حتی  و  گرم بيمارها شبِ . كار افتاد   ه دستگاه ب  ، اداری است   مقرراتیِ زمستان 

دانـست   مي  را مقصر  ته اداره ماناله سرما خوردن بيماران بلند شده الب     و  كه صدای اعتراض    بود  روز نگذشته  
يك اطاق را كـه     . رادياتورها خالی شده است     ها و   آمده لوله   آب پايين   كه  فوری نشان داديم  . و عقب ما فرستاد   

. زديم فرار آب از آنجا باشد شكافتيم و چند متری از لوله را عـوض كـرديم                از روی نم ديوار و كف حدس مي       

د خجالت كشيدند ما را خبر كنند خودشان فرستادند بخاری نفتی دستی آوردنـد              وفاژ راه افتاد ولی هفته بع     ش
منـدی تـذكر داديـم تـا فرصـت هـست بياييـد شـبكه                 هباب دوستی و عالق    در تابستان من   .گذاشتند  ها در اطاق 

رای البته به توصيه ما عمل نكردند و سال بعد در شروع زمستان بـ             .  برچينيد و عوض كنيد    كشی را تماماً   لوله
مجـدداً همـان قـضايا      . مور كرديم أانداختن و مراقبت دستگاه از ما كمك خواستند مكانيسين فرستاديم و م             راه

كـنم كـه تابـستان       طور گمان مي   باالخره اين . های دستی موجود بود    بخاري  بار خوشبختانه  تكرار شد ولی اين   
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  .  انجام دهند،بايستی بكنند ل میدوم ناچار شدند آن كاری را كه با خرج و دردسر كمتر از روز او

خواست كه حتـی بـرای جنـاب سـرگرد      كيفر  ها و اين    آن پرونده !  دادرسان محترم   و تيمسار رياست معظم  
وفاژ سـاختمان بخـش پوسـت       شـ كشی    شبكه لوله  منشی دادگاه بعد از چندين ماه تمرين قابل خواندن نبود از          

وصـله  ،   پـاره  كشد، م شو  ميف ترك دارد آب توی آن بند ن       از همه طر  . است  تر بيمارستان رازی حالش خراب   
قابـل  . د گذاشتشو ميبنای عدالت و حكم به حق و دفاع صحيح روی آن ن          . كرد د كار شو  ميآن ن  داره با  برنمي

  . بحث و دفاع نيست

  : كرد  كه در شعر شاعر  چه خوب گفت تيمسار بهارمست، با دخل و تصرف مليحی

  جـده كـرونـرود پ ا ميـريـتا ث         كجبرگ اول چون نهد پرسنده

آقای دكتر سحابی معلـم  .توانم كاری كنم  نمي، بر مبنای اين پرونده خراب   ،سيساتأ ت  معمار يا مهندسِ    بنده
آن   خواسـت كـه از شـكم       كـاری بـا كيفـر      ،  »تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبـد اسـت         «حكم  ه   ب ،و مربی هم  

تـرين   چون تيمسار دادسـتان فرمودنـد ايـشان كوچـك         (است   پدر رون آمده و بی   های فاسد و خراب بي      پرونده
  . ند بكنندنتوا  نمي،زاده است يعنی حرام) اند عمل و تحقيق و حتی نظارت و دخالتی نداشته

طور ساير آقايان كه جـز راه حـق          همين. قدر نيز با نطفه حرام معلوم است       تكليف شرعی يك روحانی عالي    
  . اند  سروكار نداشته،ر محكم و استوارو حالل و با كا

  ! بيخ ريش صاحبش،اين كيفر خواست چه مال خوب چه مال بد اين پرونده و

  برگردم به مطلب اوالً از چه دفاع كنيم؟ 

هـای   روی اعالميـه  . درست بوده اسـت    اظهاراتشان قانونی و   گويد مرامنامه اين جمعيت و     خواست مي  كيفر
تان خراب اسـت، جنـستان شيـشه خـورده           گويد نيات باطنی   مي. ی و ايرادی ندارد   ما هم و روی اعمالمان حرف     

غلـط يـا     ههـايی كـه بـ    ها و كـرده  ها و گفته گذارد، بعد نوشته ه كرده راحتتان نمي   ندر جلدتان شيطان رخ   ! دارد
سـپس   ويكی دو نفـر ديگـر    مصداق يك روح در چندين بدن به      آنها را به   دهد  ميصحيح به بعضی افراد نسبت      

  ... .دهد ميتمام نهضت آزادی تعميم ه ب

كافی از طرف آقايان     قدره  خواهم مثال بزنم و انگشت روی موارد بگذارم و وارد دفاع ماهوی بشوم ب              نمي
اش در    كـه همـه      دانيد خود آقايان دادرسان خوب مي     است و   شده  مرحله مقدماتی نمونه داده     وكالی مدافع در  

  . ف و در نيت استهوا، در خيال، در هد

صحبت بر سـر عقيـده و فكـر         « خود فرمودند در اين پرونده       ۱۳۴۲آذر۱۹تيمسار دادستان در بيانات روز      
فقـط  «و بعد از چند ثانيه با ذكر اينكـه          » ...است و نيت است، عمل خارجی واقع نشده است، چيز عمومی نيست           

از شخص ماها دعوت فرمودند     » كند  ا ثابت تقصيری خود ر   تواند بی  شخص متهم است كه به بهترين وضع مي       
  . بياييم اينجا نيت و عقايد و افكارمان را رژه بدهيم و بيگناهی خود را ثابت نماييم

خـود تفتـيش عقايـد        اين  ها هم همين اصرار را داشتند و        اينكه در بازجويی   گو. را بكنيم   كار  ما حاضريم اين  
 يعنـی طـوری نـشان داد كـه       نـشان داد؟  شود   مي ونهگ و عقيده را چ    ذلك حرفی نداريم اما نيت و فكر       مع. است

  مقبول طرف واقع شود؟  مفهوم و

كـه    شناسيد يـا داريـد   ای و دستگاهی مي اگر تيمسار دادستان و تيمسار رياست و دادرسان محترم طريقه 
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  . غ نداريمولی ما راهی جز زبان و بيان سرا. ما التفات فرمايند همين نمايد بأاين منظور را ت

ن آتوانـد بـه     زبان يا قلم است ولی يك راه هم برای قاضی هست كـه مـي  ،برای متهم راه بيان نيت و باطن   
  . متوسل شود، مراجعه به اعمال و سوابق و آشنايان متهم

  . مقصد خواهيم رسيده كه بدانيم ب شرط آنه ما حاضريم راه اول را بگيريم و برويم اما ب

يكم تيمسار دادستان با لحن بسيار ماليم و رنگ مطبـوعی كـه پيـدا كـرده بـود و بـا                     و بيانات جلسه بيست  
دوسـتانه و   . رساند كه حسن نيت و گـوش شـنوايی در كـار اسـت              متهمين بر سر التفات آمده بودند چنين مي       

مبـارك   .نيتمان را بگوييم قايان وكالء بياييم و عقيده و    آ  فرمودند بدون واسطه و توسل به      محترمانه دعوت مي  
  !بسيار متشكرم! است

انـدازه    دانم تـا چـه     اما شنيدن ايشان و شما و قبول كردنتان و حسن نيتتان نمي           . گفتن ما خيلی آسان است    
هـايی    حرف كه قبالً   نيت هم داريد ما    صدق ما اعتماد داريد و حسن      هگفته و ب   ه شما اگر ب    آسان و حاصل باشد؟   

  شما . يدها را قبول بفرماي همان. بوديم زده

  . دانستيد بوديد كه ما را دروغگو مي

  هم جز چند  ام و دليل و مدركی شما صرف اظهار مرا كه عضو حزب ايران نبوده

جلسه حضور يا سخنرانی در جلسات دعوت عمـومی آن حـزب كـه افـراد غيـر حزبـی فراوانـی را بـرای                         
يد عضويت خود را در حزب ايران كتمـان         گوي نداشتيد قبول نكرديد و مي     شدند، استماع يا سخنرانی دعوت مي    

گ و جرم است نه تأثيری در پرونده و كيفر دارد كه من نفعـی               ننكه نه عضويت حزب ايران        در حالی . كنيد مي
  . باره ساير آقايان و بنده طور در موارد ديگر در همين. در كتمان آن داشته باشم

 بـسيار خـوب بـرای اثبـات و جلـب اطمينـان مـا                .اعتماد در كـار اسـت       حسن نيت و   ،فرماييد خير  حال مي 
 از آييم سـر  ايد پس بگيريد ما مي ما دادهه های خالف ب و استنباط   دروغ  و  خواست اتهام  بفرماييد آنچه در كيفر   

كـاری بخواهنـد بكننـد از         ترسـم اگـر چنـين      مـي   ولـی . كنيم مي  نيتی  از خودمان دفاع باطنی و    . نو نو روزی از  
  !شود  ميی رفتنی آمد و نه خاننه خا. زی نماندخواست چي كيفر

دانستم فالن كـس اسـتاد دانـشگاهی اسـت كـه             شناختم و نمي   تيمسار دادستان فرمودند من آقايان را نمي      
ولـی عـداوت و     .اسـت   لی در سياست مملكت داشته دارد ر   يد د كرد، افتخار خلع   شو  ميدرباره او فرض جهل ن    

شـنايی مـن    آايـم و ايـن عـدم          يك از آقايـان نداشـته       درسی ارتش با هيچ   خصومت خصوصی هم نه من، نه دا      
كــردم   خواســت را تنظــيم كيفــر  و  را ديــدم  كــردم و قــرار مجرميــت  بــه اوراق بازرســی نگــاه. گنــاهی نيــست

عـالوه تبـديل امـضای       های است از قرار مجرميـت بـ         كيسه ،خواست با يك اختالفات در حدود نيم درصد        كيفر(
  ). امضای دادستان در ذيل آنه پرس ب باز

ما هم حاضريم با صراحت و صداقت از نيات خودمان دفـاع نمـاييم امـا              ! آفرين به اين صراحت و صداقت     
. كـشتان  اتهام سياسی اقدام عليه امنيت و احياناً اهانت به مقامات پيش    . شرط آنكه گذشته را تصفيه فرماييد     ه  ب

ها و اسـتنادهای اخالقـی را        فی زده ميان دعوی نرخ ثابت كنم ولی اتهام        خواهم در رد و دفاع آنها حر        نمي فعالً
فريبـی،   گـويی، عـوام    ثبـاتی در عقيـده، دروغ      پا بند نبودن به اصول اخالقـی، بـی         ( ما بدهيد؟ ه  چه حق داشتيد ب   

 ۸۱ و ۱اينها كه ربطی بـه مـواد اسـتنادی و اتهـام سياسـی وارده يعنـی مـواد        ) گيری، رياكاری و غيره   رشوه
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  . خواست در بياوريد تا به بقيه اش برسيم ها معذرت بخواهيد و از كيفر الاقل از بابت اين فحش. نداشت

مـردم نـسبت دهـد و    ه  بـ ، هر چه شنيد و يا جلوی امضايش بگذارنـد دهد ميدادستان اجازه  ه  مگر قانون ب  
خوريـد و آن      حـق قـسم مـي      حقيقـت  هدانيـد و بـ     پرسـت مـي    كه خودتان را مسلمان خدا      عالی تهمت بزند؟جناب 

  : فرمايد ايد كه مي برند آيا قرآن نخوانده كه ضريح حضرت رقيه را به شام مي  تيمسار دادستان كل

  ١٧ » يا أَيها الَّذين آمنُوا اجتَنِبوا كَثيرا من الظَّن إِن بعضَ الظَّن إِثْم ولَاتَجسسوا«

  :ر از آيهبخ

»الَ تَقْفالً وؤسم نْهع كَان ككُلُّ أُولـئ ادالْفُؤو صَرالْبو عمالس إِن لْمع بِه لَك سا لَي١٨ » م   

  نداريد؟

 » ينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عفَتُصْبِح الَةها بِجموا قَويبنُوا أَن تُصيفَتَب أبِنَب قفَاس اءكُم١٩»إِن ج   

  ايد؟  نيدهرا نش

  . مردم دادن از نظر قانون ممنوع است و از نظر شرع گناهه اتهام و نسبت بد ب

فرماييد گناه اسـت خيلـی هـم         فرماييد اطالع نداشتن من از سوابق آقايان گناه نيست اشتباه مي           شما كه مي  
شـرعی   ته وظيفه قانونی و   كار هم نداشتيم الب   ه  عالی و ما ارتباطی نبود و كاری ب        بين جناب  بلی اگر . گناه است 

صورت هم به حكم قـانون        در اين  . شما اما شما دادستان شديد و ما زندانيان      . نداشتيم كه همديگر را بشناسيم    
حكـم اسـالم و     ه  پـردازد و هـم بـ       گويد اگر دادستان تحقيقات را كافی و كامل ديد به تنظيم ادعانامه مي             كه مي 

حكم اخالق و انصاف برای كسی كه تقاضای ده سال زنـدان بـرای    هبقرآن كه آياتش را برايتان خواندم و هم    
هـستيد اول معـذرت بخواهيـد و بعـد اگـر              موظـف بوديـد و     ،نمايـد  قول خودش ناشناخته مـي    ه  نه نفر متهم ب   

  . اطالعات و علم كافی نداريد تحقيق بفرماييد

 اصـل اتهـام و مـدارك آن يعنـی       خواهم نرخ ثابت كنم و راجع بـه        كنم كه ميان دعوی نمي     باز هم تكرار مي   
زنـم و دفـاع       حرف نمي  كه البته مورد تكذيب همه ما است فعالً         مقام سلطنت  هكشور و اهانت ب     اقدام عليه امنيت  

حـق   من از شما مطالبه احترام و     . نمايم اطالعی قبلی ايشان صحبت مي     نسبت به اتهامات اخالقی و بی     . كنم نمي
شما كه خودتان و دولتتان و مجلستان       . گويم من هم يك ايرانی و يك بشرم        كنم فقط مي   سوابق و خدمات نمي   

دانيد با ما ماننـد يـك    كننده و از اركان اعالميه جهانی حقوق بشر مي   تان خود را طرفدار و اجرا      و نخست وزير  
لحـاظ حيثيـت و     دنيـا مـی آينـد و از         ه  گويد تمام افراد بشر آزاد ب      زيرا ماده اول آن مي    . ايد بشر معامله نكرده  

  . كنند  يكديگر با روح برادری رفتار  هباشند و بايد نسبت ب دارای عقل و وجدان مي   حقوق با هم برابرند همه

 ،نقايص پرونده و عدم تحقيقات و در مقام دلسوزی و دفاع از بـازپرس         هتيمسار دادستان برای رفع ايراد ب     
  :فرمودند

 سـال نگـاه داشـتن در    ۵پـرس حـق      اما باز . بيگناهی  شايد برسم به  كنم    من بازپرس اگر پنج سال تحقيقات     «

                                                      

 . است و در باره يكديگر تجسس مكنيد ها گناه ها بپرهيزيد، كه برخي از گمان اي مؤمنان، از بسياري از گمان:  ۱۲/  سوره حجرات. ۱

 .ري پيروي مكن، كه چشم و گوش و دل، هر يك در موردآن مسئول استاز آنچه بدان علم و آگاهي ندا:  ۳۶/  سوره اسراء. ۱

آسيب برسانيد و ] گناه بي[اگر شخص منحرفي خبري براي شما آورد، تحقيق كنيد تا مبادا ندانسته به گروهي           :  ۶/  سوره حجرات . ۲
 .از كرده خود پشيمان شويد
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  »زندان ندارد بايد كار را قطع كند

  :ندو بعد از يكی دو جمله اضافه كرد

  .»دست دادستانه پرس تحقيقاتش تمام شد بدهد ب گويد وقتی باز قانون مي«

تهمين زندانی بـسيار متـشكريم   ما م ه  از آن عنايت و التفات اول جناب سرهنگ بازپرس و خودتان نسبت ب            
  ! گويی دوم بسيار متعجب و از اين تناقص

ای و فرضی و جعلی رفتنـد        ها و نشريات حاشيه     عقب اعالميه . ها اتالف وقت فرمودند      آقايان بازپرس  اتفاقاً
آنهـا    هكه برای اولـين بـار چـشممان بـ           گذاشتند جلوی ما مي   هايی را   اعالميه. های عوضی بفرمايند   تا استنباط 

نهـا در پرونـده هـم       آگاه منكـرش نبـوده و نيـستيم و بعـضی از              كه هيچ  را  های خودمان   چرا اعالميه  .افتاد می
 دليـل گرفتنـد     ،دم تكـذيب را   ـكـه از مـا نبـود يـا سـكوت و عـ               هـايی   ؟ نوشته  وجود داشت جلوی ما نگذاشتند    

Ecoutez) (ses sikneesمورد مـشابه بيـرون    ر ر اعالميه تفاوت دجای تكذيب ده  و استادان حقوق و يا آنكه ب
  سيس نهضت أروز ت    از قبيل مرامنامه و نشريه مربوط به       !»بورا باخ « ؛اند  طرف را نگاه كرده     هی آن  .آمده است 

اعليحضرت ه   و مطالب ب   ۱۳۴۱ام، نامه سرگشاده مرداد      آزادی ايران كه خود بنده سخنران قسمتی از آن بوده         
 مربـوط   ۵/۱۱/۴۰ايـم، اعالميـه        در تصويب و تدوين آن دست داشته       ، ما  نفر ر سه محمدرضا شاه پهلوی كه ه    

ه عوض اعالميه دانـشجويان، و اعالميـه راجـع بـ     ه ب،آزادی ايران امضای نهضت  هواقعه اول بهمن دانشگاه ب  هب
هـا و   بازجوييامضای نهضت آزادی ايران كه در تمام ه و تنها اعالميه ب   . اختيارات به آقای دكتر امينی و غيره      

 موقع نيز عده زيادی از      در آن   بود كه اتفاقاً   ۱۳۴۰ اعالميه تير ماه     اند  هوال كرد ئن از بنده س   آها روی    بازپرسي

های   كه راجع به اعالميه    همين .ميبرد سر مي ه  سسين نهضت و از جمله اينجانب در زندان موقت شهربانی ب          ؤم
 قابل ايراد و اتهـام نبـوده و بـا سـايرين فـرق داشـته                 ،وم بوده اند معل   وال نكرده ئخود ما هيچگاه س   ه  مربوط ب 

  . است

آنهم با اسم عوضـی     (اطالعات شهربانی نامه بنويسند و سوابق ما را         ه  شاءاهللا بلد بودند و وقت داشتد ب       ان
ملـی  بانك ملی ايران و شـركت       ه  دانشگاه تهران و ب     هچرا ب . بخواهند )بابايی و اشتباه در مورد آقای احمد علی      

   در مورد اينجانب ننوشتيد؟ نفت ايران مثالً

   الزم نداشته است؟ »بورا باخ«! كارها آيا اكل از قفا نبوده است؟  ها آيا بيراهه و اين اين راه

خـود  ه  كشف نيات آنها بوده است نه آنكه نسبت ب         ها و   عمل بازپرس ه  های فوق ايراد ب    منظور بنده از مثال   
  .  حرفی بزنمت خواسته باشم فعالًمطالب و مندرجات و اتهاما

  : گردانم به تيمسار رياست و دادستان محترم حال رويم را برمي

 راه ابـراز نيـت      كشف حقيقت از   فرموديد. كشف حقيقت بكنيم    ندردك اصرار و  ندردك تكرار  و  آنجا فرمودند 

خواسـت خـط بطـالن نكـشند         يفـر  يعنی ك  ،كه تيمسار دادستان روی گذشته       و تا زمانی    است گذشته  بهركه تج  
  . عملی نيست

  . آشنايان و استنباط از سوابق و اعمالمان خيلی آسان است  اما راه دوم يعنی مراجعه به

كه مـا    هايی در محيط . ثير دفاع نفس و خودخواهی مبالغه نماييم      أت   تحت كه طبعاً و منطقاً     ما بپرسيد  چرا از 
دانشگاه و    يسئاز همه جور ر   ( .وال فرماييد ئاند س    با ما كار كرده    ،دست بوديم و از كسانی كه زير دست يا باال        
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 مجلسی هستند و حتـی كـسانی         صاحب منصب شركت نفت كه اصالً      ،يس مجلس فعلی  ئوزير خارجه سابق، ر   
  .)عقيده سياسی مثل خود ما هستند ثبات در كه بی

اوليـه و    مواد قدر كافی اطالعات و   ه  ست ب قايان وكالی مدافع ا   آ  مخصوصاً خود ما و  ه  تا آنجا كه مربوط ب    
قـول جنـاب سـرهنگ      ه   گذارده شده است كه ب     ،از ميان مذاكرات مرحله قبلی رسيدگی      ،راهنمايی در اختيارتان  

  غفاری 

  همه حرف بس است  اين          در خانه اگر كس است

  

حيت و سی و دو حـرف در مـورد          صال  مورد عدم   حرف در   حرف بلكه سه    مدافع نه تنها يك      وكالی  آقايان
كـه بعـد از        حال ما روی عادت معلم بـودن       در هر . كرد  اثر مي  ،كند اگر بنا باشد اثر   . نقص و عيب پرونده زدند    

ايم و اميدی بـه بيـان مجـدد و آزمـايش مجـدد                نمره مردود داده   آقايان  پيش خودمان به   ،دهد  ميامتحان نمره   
  ). كار دل است(نداريم 

  اجرای مراسم ريفات و انجام تش-۳

كـشاند انجـام مقـررات و تـشريفات      سومين عاملی كه متهم و وكيل و دادگاه را به تقرير و تمهيد دفاع مـي     
 عمـل آمـده    ه  دفاع بـ   كه برای بازجويی و صورت ظاهر و برای آنكه مسمايی در محاكمه و             اين منظور  هب. است

  : ا پر كنندكدام مطالبی بگويند و صفحاتی از پرونده ر باشد هر 

وجـه   يچه به. ماند اين يكی مي. جهات اول و دوم را كه مالحظه فرموديد برای ما واقعيت و خاصيتی نداشت   
قـرار   عكـس رسـم و      ه ب  بلكه. نبايد اين عامل و موجب آخری را سرسری و يك امر استثنايی در ايران بگيريم              

  . در محيط ما بيشتر بر همين ميزان سوم است

كـاخ شـصت هفتـاد        كاخ دادگستری چندين سال است داريم،     : شود   مي هر قانون خوب رعايت   در ايران ظوا  
تر از آن بـرای مجلـس خـواهيم داشـت، مجلـس              گران قيمت   تر و  ساختمان مجلل .  داريم  را ون تومانی سنا  يميل

                   آزادی  شورای ملی داريم، انتخابات داريم، احزاب ملی و مـردم داشـتيم، دانـشگاه مـستقل داريـم، مطبوعـات 
  . . . شويم  تمام محاكمه مييز همه چزنان و آزادمردان داريم، در دادگاه  داريم، كنگره آزاد

 .خاصيتی هـم هـست يـا نيـست         نام و هياهوها آيا حقيقتی و واقعيتی و         ها و پشت اين    كاخ اما در داخل اين   

  !. . .  مگومطلبی است جزو اسرارِ

  اشـرفی صـله را     گفتـه و وعـده صـد       خان زند عزا مـی     كريم  عيد برای كه در روز     آن شاعر را    حتماً حكايت 

آمـد و     مـاه   از يـك   اهل و عيال و پيش خريدهای زيـاد بعـد           خوشحالی فراوان و مژده به    . ايد شنيده  بود  گرفته
خـان جـواب داد تـو        كـريم   ،خان شكايت كـرد    خود كريم ه   وقتی ب  .دربار و نا اميد شدن از وصول صله        هرفت ب 
كـه تـو خوشـت بيايـد حـرف تحويـل دادی حـرف                 ای دادم  ری خواندی مـن خوشـم آمـد مـن هـم وعـده             شع

  ! خواهي؟ گرفتی ديگر چه مي تحويل

  . خواهيم حرف تحويل بدهيم و حرف تحويل بگيريم اما ما نمی

  .  در همين جا است،رصد اعتراف داريمدن صدآجرم بزرگ و گناه ما كه به 

در نهضت آزادی ايران اين بوده و اينست كـه           د و آه و ناله ماها در زندگی و        علت وجودی ما و داد و فريا      
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  ! های توخالی است؟  ههست اما گرو ادعاهای عالی چرا در مملكت ايران ظواهر و تشريفات و

امنيت كشور و نه     و  سلطنتی نه استقالل   هواال ما نه مخالف قانون اساسی هستيم نه مخالف رژيم مشروط          
 ن عمـل آقـانون اساسـی هـست ولـی خـالف       چـرا : گوييم و خواهيم گفـت  ايم و مي  ما گفته . انتاين فحش و اه   

  ؟ شود مي

كار افتاده عليه افراد و افكار ملت         هاما اين ارتش هر وقت ب     . ها هست   ارتش با همه نفرات و تجهيزات و رژه       
  بوده است؟ 

  روزنامه هست اما آزادی قلم نيست؟ 

  لت و مسلمانی هست اما خبری از آنها نيست؟ ادعای امنيت احتمالی و عدا

داند اما ارزشی بـرای بـشر ايرانـی          دولت ما خود را از طرفداران و مجريان اعالميه جهانی حقوق بشر مي            
  قايل نيست؟ 

بـا  . خـواهيم  بـاطن و حقيقـت و عمـل را مـي          . تـوانيم باشـيم    الفاظ نمي ه  ما اهل لباس و ظواهر و دلخوش ب       
  : گوييم  شده مي ازآو شعرای بزرگمان هم

  نه همين لباس زيبا است نشان آدميت          جان آدميته است ب  تن آدمی شريف

  ما درون را بنگريم و حال را                تو برون را بنگری و قال را

هـای تهـران يـك كلمـه هـم از             بكنيـد و جريـده      ها زنـدان و بـدتر از آن        سال هتوانيد ما را محكوم ب     شما مي 
  :  ننويسند اما بدانيد كه رااتمانيافعات و نظرمد

   ما دوام  جريده عالم  در  ثبت است        عشقه ب  آنكه دلش زنده شد  هرگز نميرد

  : طور شده است كه وضع ما اين

چـه  . خواست و پرونـده داريـم       در برابر كيفر   ،های آماده   حرف مدارك و ،  طرف يك خروار دفاعيات      يك  از
چـه   اخالق ما شـده اسـت و     افكار ما و  ،كه به اعمال ما     های ناروايی   اتهام همه افتراها و استنادها و      برای رد آن  
را در    اند صـدايش    است ولی نخواسته    قانونی  حق و   ايم و   گفته  آنچه خودمان  بلند  صدایه  اعالم ب   و  برای افكار 
   فرمايـشات   هبـ   سـرهنگ رحيمـی     و ايان سرهنگ پگاهی  آق كه مثل   استنادهايی  ها و   استفاده  چه برای  بياورند و 

  . . . بكنيم  توانيم يروزشان می حتی بيانات پر   و  تيمسار دادستان  خود

خواهـد از خـود دفـاع        دلش مي   خيلی ،ارزگ  خدمت ه بلك ، نه تنها بيگناه    يك متهمِ  ، يك متهم سياسی   ،يك متهم 
  .  . . .اعتراضاتش را بنمايد ات ونموده اثبات بيگناهی و اعالم حق خواهی و نظري

است كه نه صـدايش       نظر ما طوری درست شده      هكه مالحظه فرموديد اين دادگاه ب       بطوری  طرف ديگر     ما از ا
 مـستقلی بـرای     گوش شنوايی و قلب حساس يا دست و زبان با اراده با شـهامت                آن برود و نه در داخلِ      خارج هب

عمـل آيـد و مـا    ه ط درست شده است كه ظواهری از قانون و مسمايی از محاكمه ب      بلكه فق  .باشد  ما وجود داشته  
يعنـی كـاری كـه مـا هميـشه از آن            . ها در آن نقشی بـازی كنـيم        ها و مقام    های ساختگی و محفل     مثل خيلی حزب  

  : توانيم زير بارش برويم هستيم و نمی گريزان و مخالف آن بوده و

را    سـكوت ،شـد  های ديگر قبـول نمـي   حسرت روی محروميت روميت و و يك مح  يآيا بهتر نيست يك فداكار    
   نفـس  كف مندانه همين تشراف  صميمانه و   دهيم و از وكالی مدافع عزيزمان نيز        اين درددل و استدالل ادامه      از  پس
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  . دست خودتان بدهيمه دندان بر جگری را جداً بخواهيم و ريش و قيچی را ب  و

كنيـد و    را ثابـت   شـما خـالف آن   .شـايد اشـتباه باشـد   . كـردم   كه عرض  طور بود  نآاستنباط ما از دادگاه     
حقيقـت   غرض و طرفدار حق و عدالت و مستقل در رأی و           را صالح بی    كه خود   شما  ،بخريد  آبروی دستگاه را  

  . عمل اما نه با حرف و بحث بلكه با،دانيد مي

    چون نيم كردار نيستدو صد گفته         گفتار نيسته بزرگی سراسر ب

  . ه كنيدئ تبر،ايد گناهی ما برده بي گويی و پی به حق ايد و اگر ما را شناخته

  . و اگر تشخيص شما و مصلحت مملكت و رضای حق در محكوم كردن ما باشد، بفرماييد

 و اجرايـی    های تبليغـی    ها و دستگاه    روزنامه نيروها و  ها و افتخارات و     ها و دستورها و درجه      تمام پرونده 

  . بسته هم از آن ما و ديوار گچی و ساكت دادگاه با كبك دری زبان از آن شما، در

   ٢٠»فَأَجمعواْ أَمركُم وشُركَاءكُم ثُم الَ يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً«

گـاه   و گـاه  طلبم اگر مقدمه و بحث طوالنی شـد          از تطويل كالم و تصديق خاطر دادرسان عظام معذرت مي         
بيانـات تيمـسار     خواسـت يـا مـدافعات آقايـان وكـالی مـدافع و             اشارت يا عنايت به بعضی از مندرجات كيفـر        

دادستان در زمينه مطالب صالحيت و نقص پرونده شد از جهت تشريح و توضيح موجبات سكوت بود كه مـا                 
خواست و رد     ما بحث در متن كيفر     يتن باب ورود و دفاع در ماه      دهيم نه م   رغم تمايل باطنی به آن تن مي       علي

  . داليل تيمسار دادستان

ای را كه همه رفقا روی آن اتفـاق نظـر داشـته و            اينكه برای آنكه تكليف معلوم و تصميم روشن باشد نامه         
  .نمايم ت وسپس تقديم ميئ قرا،اند امضاء كرده

  

   . را قرائت كردند۱۹/۹/۴۲سپس آقاي مهندس بازرگان نامه مورخه 

  

  سمه تعاليب

  ايرانبراي اطالع ملت 

تـوان   سازند و اين حوادث را به حق مي رويدادهائي هستند كه گاهگاه تاريخ ملل را درخشان و پرمعني مي         
محاكمه سران و افراد نهضت آزادي ايران كه به جـرم آزاديخـواهي             . محور موجوديت و عظمت هر ملت ناميد      

 از زمـره    ،كوشـند   ها مـي    الملل آن كه همواره براي استثمار انسان        و ايستادگي در مقابل استعمار و عوامل بين       
  .هاي تاريك تاريخ معاصر است بخش صحنه همان رويدادهاي نادر و پرارجي است كه تجلي

 االمري و موحش كه حتي از نشر سخنان قانوني وكالي مـدافع شـجاع جلـوگيري              از درون دادگاهي حسب   

 تا بانك اعتراض خود را به جهانيان برسانند و بـدين لحـاظ اقـدام بـه                  ، اين آزادگان پرشور خواستند    شود  مي
  .نوشتن نامه مستدل و قانوني ذيل به رياست دادگاه نمودند

  نهضت آزادي ايران

                                                      

  ... كارتان بر شما پوشيده نماند] برنامه[داستان شويد تا  ماتفاق معبودان خويش ه شما هم به: ...  ۷۱/   يونسسوره. ۱
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  ۱۳۴۲تاريخ نوزدهم آذر ماه ه بنامه متهمين به رئيس دادگاه 

  

   دادرسی ارتش۱رياست محترم دادگاه عادی ويژه شماره 

 جلـسه بحـث و دفـاع از مرحلـه           ۲۰ پرونـده پـس از       ص با اعالم صالحيت خود و عـدم نقـ         اينك كه دادگاه  

استحضار ه  فرمايند مراتب زير را ب     رسيدگی وارد مرحله دادرسی و ماهيت شده است و به ما تكليف دفاع مي             
  . ميرسان دادگاه محترم مي

مـا  ه  است، خدايی كـه بـ   ٢٢»سرع الْحاسبِين أَ« و   ٢١» أَحكَم الْحاكمين   « حمد و سپاس به پيشگاه خدايی كه       -۱
حق و عشق به خدمت خلق عطـا فرمـود، مـا را در پـيش مـردم و در ضـمير وجـدانمان سـر بلنـد و                            ه  ايمان ب 

  . سرافراز داشته است

ما آيـا انتظـاری     برای  (» الْحسنَيينِ  إِالَّ إِحدى   هلْ تَربصُون بِنَا  « مشمول نتيجه محاكمه هرچه باشد ما خود را      
مكتبمـان    كنيـد   محكوممـان   اگـر   ايـم و    ه شويم از بنـد رسـته      ئدانيم، اگر تبر   مي)  داريد؟  را  خوبی دو  يكی از   جز

  وهيـد ق عيـوه حالْ نا«ايـم   عقيده شـده  صورت چون فدای در راه حق و      تأييد بيشتر خواهد شد در اين       تقويت و 

ايم سبحان و آرامش وجدان را خريدهرا درك كرده، رضای  ٢٣»هادج .  

 ۵/۸/۴۲ت و تقـديم نامـه مـورخ         ئـ خاطر دارند اينجانبان در سومين جلسه دادگاه با قرا        ه  كه ب   طوری هب    -۲

های انتظامی از درج و انتشار مذاكرات دادگـاه در     نسبت به تغيير و تضييق محل دادگاه و ممانعتی كه دستگاه          
 سـری و شـرايط محاكمـه را         نمايند اعتراض كـرديم و چـون محاكمـه را عمـالً             ی و نشريات آزاد م     ها  روزنامه

  . را عزل نموديم مدافع خود  اعالم سكوت كرديم و آقايان وكالی، غيرقانونی ديديم

عنوان وكيل مدافع دو     هرفع ايرادهای فوق، آقايان وكالی منتخب ب      ه  عده رياست محترم دادگاه ب    وـ بنا به    ۳
 هفقـط دادگـاه بـ       عمـل نيامـد و     هها ب   سفانه سلب ممانعت از روزنامه    أدادند ولی مت     ادامه صحبت خود   جلسه به 

ه پس از آن آقايان وكالی مدافع برای تمكين بـ         . كه كمتر از نصف محل اوليه گنجايش دارد منتقل گرديد           محلی 
جـواب اظهـارات تيمـسار      ه   ب ،كنند عزل بوده از پيش خود صحبت می      ن م ه اينك دستور رياست دادگاه و با تذكرِ     

  . دادستان پرداختند

  بـا  مندان هكه چون جمعيت كثير عالق      در جلسات بعدی از طريق بعضی از آقايان وكالی محترم تقاضا شد           

ها نيـز اخبـار دادگـاه را مجـاز نيـستند       ند و روزنامهشو  مي موفق به دريافت كارت ورودی ن      ،از محاكمه  طالعا
يس و دادسـتان و وكاليـی       ئـ نوشتند تاريخ و ساعت شروع و ختم دادگاه با نام ر           گاه می  و آنچه گاه  (درج كنند   

اجـازه فرماييـد   ) بعد قطع شده اسـت ه كردند و همان خبر مختصر نيز از جلسه چهاردهم ب         بود كه صحبت مي   
بط اندازيم يـا الاقـل از نوارهـای دسـتگاه ضـ              كاره   دستگاه ضبط صوتی آورده ب     ،ها اوالً خود ما يا تماشاچي    

                                                      

 .تو بهترينِ داوراني: ۴۵/ سوره هود. ۱

 .ترين حسابرسان است او سريع : ۶۲/ سوره انعام . ۲

 .به درستي كه زندگي، عقيده داشتن و جهاد كردن در راه آن است): ع(از سخنان امام حسين . ۳
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ای از   جلـسه خالصـه     در هـر   تواننـد مـدافعات را بـشنوند و ثانيـاً         بصوت دادگاه كپيه برداريم تا مردم خـارج         
ای بـاالی    كلمـه    دو ،تا پس از مطالعه و تـصديق منـشی دادگـاه            محترم شود  مذاكرات جلسه قبل تقديم رياست    
ن مجـوز و امكـانی بـرای انتـشار آن در     ن از نظر قانونی اشكالی ندارد و ايآصفحه مرقوم فرمايند كه انتشار  

اين دو تقاضای ساده قانونی نيز ترتيب اثر داده نشد و معلوم گرديد رياست محترم               ه  متأسفانه ب . خارج باشد 
باشـد   كـسانی كـه حكومـت و اختيـار كـار در دستـشان مـی                 آزادی عمل ندارنـد و     ،نيت دادگاه با وجود حسن   

كه سـازمان     های عجيبی  كاري خالف ها و   كشی  جريان اين محاكمه و حق    خواهند عامه مردم از      وجه نمی  هيچ هب
رغـم   گردند واال چه دليل داشت كه با چنين اصرار و فـشار علـي         اند مطلع   امنيت و دادرسی ارتش مرتكب شده     

  و  كـارت ورودی   ،قانونی سر پوش روی محاكمه بگذارنـد و حتـی از تقاضـا كننـدگان               تمام موازين حقوقی و   

  . دار مطالبه نمايند و نام و نشان آنها را ثبت كرده موجبات ناراحتی و تهديد را فراهم آورند  عكسشناسنامه

مـصوبه و داليـل      اصول قانون اساسـی و قـوانين       ه  متكی ب   كه سراسر   آقايان وكالی منتخب با بياناتی     -۴
سياسی بودن اتهام و نبودن     از جهت   ( منطقی محكم و بديهيات مسلم بود عدم صالحيت دادگاه را ثابت كردند           

  االسالم و همچنين عضويت     ت حج ت منصفه، عدم صالحيت برای محاكمه يك شخصيت روحانی طراز اولِ          ئهي

 در دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش       ، اين دادگاه   دادستان  تيمسار يس اين دادگاه و دادستان بودن     ئتيمسار ر 
اعتبـاری   های آشكار پرونده را تشريح نمـوده و نقـص و بـی               فقره موارد نقص و تخلف     ۳۰و بيش از    ) و غيره 

از قبيل فقدان امر تعقيب، عدم تحقيق از اشخاص يا اسنادی كـه نقـش اساسـی در    (پرونده را مستجل ساختند  
ورزی و تحريـف و      های وارده دارد، رعايت نشدن دستورهای صريح قانونی در تشكيل پرونـده، غـرض               اتهام

و  ها و تجاوزهای آشكار و مكرر سازمان امنيت از حـدود      پرسی، تخلف  طرفی در باز   بيجای    هسازی ب  پرونده
كـرده مـصراً      دادسـتان را رد     تيمـسار   كليـه توضـيحات    و  )جهـات عديـده ديگـر      اختيارات و وظايف نظامی و    

نـستند  دادستان نخواسـتند يـا نتوا       خواستار جواب صريح و تك تك ايرادهای قانونی خود شدند ولی تيمسار           
 ايرادهـای موجـه و    ه  ذلـك دادگـاه بـدون توجـه بـ          عم. های سابق خود نيفزودند     جوابی بدهند و چيزی بر گفته     

صـالحيت خـويش و     ه   رأی بـ   ،های متقن آقايان وكالی مدافع و با تكرار داليل رد شده آقای دادستان             استدالل
  . عدم نقص پرونده دادند

ين جلـسه، غيرعلنـی بـودن و غيرقـانونی بـودن دادگـاه را ثابـت                 كه از دومـ     نظر ما نه تنها موجباتی     ه ب -۵
عمـل آمـد و قـراری كـه         ه  ييد شده است بلكه با آزمايش و اتمام حجتـی كـه بـ             أكان ادامه يافته و ت     كرد كما  مي

ندارد يا عامل مـؤثر در آن چيـزی غيـر از حـق و                یأبر ما محقق گرديد كه دادگاه استقالل ر       . صادر فرمودند 
  . دباش منطق مي

 مـا و آنچـه در   اي بلكه يگانه اسـلحه . نه تطميع و تهديد و تشبث   تضرع و تملق هستيم و     اهل تمنا و     ما نه  -۶
اينكه بـا   . كارگر نگرديد    اما متأسفانه چنين اسلحه در اين صحنه       .منطق است  شأن دادگاه است حق و قانون و      

 را تكذيب كرده برای رد آنها داليل فراوان هست،          خواست گفتنی زياد داريم و كليه موارد اتهام        آنكه روی كيفر  

  . بينيم ای در دفاع از خود نمی ترين فايده با وضعی كه مشاهده نموديم كوچك

  خواسـت وجـود   مخدوش بودن مـدارك در پرونـده و كيفـر           طرف آنقدر شواهد بر    قاضی بي   البته برای هر  

ه گرديد قضاوت صحيح بنمايـد و       ئ مدافعات مرحله قبلی ارا    كه در   هايی  نمونه تواند با توجه به    كه خود مي    دارد
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  . دفاع ما در مرحله دادرسی نيسته نيازی ب

ه  بحث و دفاع وقتی نه بـ       .نداريم بنابراين بيش از پيش مصمم گرديديم از اين پس نيز مهر سكوت از لب بر              
  . شته باشد چه نتيجه داردنه تأثيری در دادگاه دا اطالع و قضاوت ملت كه صاحب اصلی دعوی است برسد و

 و   سـكوت  ،ای جز حـق و قـانون نـداريم آنجـا كـه ايـن اصـول را حـاكم نبينـيم                      برای ما كه هدفی و حربه     
  . شناسيم رساتر و سزاوارتر مي  مقام  و  مالك  هر   از،محكوميت را 

و شرافت در   م با شهامت    أ آقايان وكالی منتخب معزول كه حداكثر دانش و بينش و كوشش خود را تو              -۷
ظهور رساندند و الحق صفحه درخشانی در تاريخ محاكمات نظـامی ايـران و افتخـاری                ه  گاه ب  مرحله اولی داد  

آنها نيز بدون اينكه قصد تمـرد از قـوانين و           . كنند يادگار گذاردند، يقيناً مانند ما فكر مي      ه  برای افسران ارتش ب   
دانند صحبتی نخواهنـد     و دفاع را بيهوده و اتالف وقت مي       مقررات دادگاه را داشته باشند چون هر گونه بحث          

  . فرمود

  . دفاعی بنمايند  كه  ما نيستند  از طرف  ونأذم  و  نيز وكيل  و اخالقاً  اينكه شرعاً همضافاً ب

*    *    *  

خـود   ه را يكـسره بـ  تحقيق و دفاع و تشخيص و تصميم و حكم ،مراتب باال ما و وكالی مدافع محترم ماه بنا ب 
ی شما قضاوت خواهند كـرد      أ البته افكار ملت ايران و مردم جهان روی اين پرونده و ر            .كنيم آقايان واگذار می  

  . دار خواهد داد و محكمه عدل الهی در مرحله نهايی حق را به حق

  ٢٥»النَّصير ونِعم الْمولَى نِعم«         ٢٤الْوكيلُ  ونِعمُ اهللا حسبنَا«

۱۹/۹/۴۲  

                                                      

 .ما را كافي است و نيكو كارگزاري استخدا  : ۱۷۳/ عمران  سوره آل. ۱

 .خدا كارساز شماست؛ و نيكو كارساز و ياوري است : ۴۰/ سوره انفال . ۲

  مهدی بازرگان  دكتر يداهللا سحابی  حمود طالقانیسيدم

  بابايی علی احمد  دكترشيبانی  اهللا سحابی عزت مهندس

  مهدی جعفری  ابوالفضل حكيمی 

  )كه عضو نهضت آزادی نيستم( منش پرويز عدالت
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  شكنجه مهندس عبوديت و جريان دستگيری

  

  ۳/۱۰/۴۲سه شنبه 

.  آوردنـد  ۴زنـدان قـصر شـماره          هنام آقـای مهنـدس حـسن عبوديـت بـ            ه ب  را ای شب گذشته زندانی تازه   

 معلـوم   .های ديگر ايشان را استقبال و دوره كردند علت گرفتاری را پرسيدند              زندانی ،بالفاصله برطبق معمول  
 در اسـت و   آمـده  تهران می  كه با اتوبوس از اصفهان به    در حالی  ۲۸/۹/۴۲شد آقای عبوديت را پنجشنبه شب       

انـد و     است، دستگير كرده    شده كپی خالصه مذاكرات دادگاه حاضر حمل می       دانی محتوی پلی   آن اتوبوس جامه  
او   ههـا را بـ      كپی های شديد از مشاراليه اقرار گرفتند و نام كسی را كه در اصفهان پلی               پس از آنكه زير شكنجه    

انـد چهـار روز در اداره آگـاهی           وال نمـوده  ئ سـ  كه قرار بوده است در تهران از او تحويل بگيـرد            داده و كسی  
  . اند زندان قصر منتقل ساخته  هشهربانی زندانی نموده و سپس ب

هـای   اين قضيه شاهد قطعی و سند زنـده از اعمـال خـالف قـانون و خـالف انـسانيت و ممانعـت دسـتگاه                        
و همان است كه مـورد اسـتناد و         باشد   دادگاه مي   انتظامی از نشر اخبار دادگاه و غيرعلنی و غيرقانونی بودن         

  . اعتراض و موجب سكوت ما بوده است

   آقـای  انـد فـوراً     حقيقت و تا آثار جرم را محو و تحريف نكرده           كشف  شود دستور فرماييد برای     تقاضا می 

) كپی مذاكرات دادگـاه    يعنی پلی (مكشوفه   دادگاه بياورند و يكی از اوراق       ه  عنوان شاهد ب   همهندس عبوديت را ب   

  . و كليه اوراق بازجويی را ارسال دارند

ه اند بلكه با بـ      را جرم بزرگ تلقی كرده     د و آن  نشو فرمايند كه نه تنها مانع نشر اخبار دادگاه می         مالحظه مي 
آقـای  . رسـانند  گناه را آزار مـي     بي  افراد آزاده و   ،انه قرون وسطايی  يهای مترق   كار بردن اجاق برقی و شكنجه     

  . شود  مياند كه عيناً تقديم  كل ارتش نوشته دادستاننام تيمساره  شكايتی بمهندس حسن عبوديت
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  ∗ جريان شكنجهشرح در به دادستان كل ارتش نامه مهندس عبوديت

  

واالتی نمود كه جـواب آن نوشـته        ئبازجويی نمود و س   ه   آقای بازجو شروع ب    ۲۸/۹/۴۲ روز   ۲۴در ساعت   
 ای نداشـتم   من نبود و يا من از آن اطالع نداشتم و چـاره           ه  ا مربوط ب  وال كرد كه ي   ئشد پس از آن از اموری س      

صـورت  ه  های محكم ب    حال آقای بازجو پس از نواختن سيلی        در اين  .كنم خبری خود را از آن امور اعالم       كه بی  
كـرد و عمـل      واالتی مي ئوسيله باتون دست راست و سپس دست چپ مرا مضروب نمود و هر مرتبه س               همن ب 

نمود تا اينكه مرا مجبور نمود روی اجاق برقی با بدن برهنه بنشينم و اجاق را با دست خـود    تكرار مي فوق را   
  واالتی نمود و در تعقيـب آن ئطوری كه من از حال رفتم و پس از آن سه  ب  نمود   به اعضاء من كامالً نزديك مي     

ن پالسـتيكی مـدرج خـالی نمـود و          يك بطری الستيكی محتوی اسيد بود از اطاق ديگر آوردند و در يـك ليـوا               
طرف باال طوری خم كرد و پيچانـد كـه صـدای            ه  باتون را در آن فرو برد و دست راست و چپ مرا از عقب ب              

حـال    ای تا شكستن نبـود و در ايـن   استخوان كتف بگوشم رسيد و شدت درد را نتوانستم تحمل كنم و فاصله            
وسيله باتون و همكـاری همدسـتانش كـاری را بكنـد كـه      خواست مرا مجبور كند كه روی تخت بخوابم و ب      مي

كـار را عملـی نكـرد و ضـمن ايـن جريانـات بنـده از فـرط                     نبايد بكند ولی در اثر تقالی زياد خسته شد و اين          
 مطالب را   ،نوشتن نبودم ه   در آخر كار چون من قادر ب       .نويسم گويم و چه مي    ناراحتی متوجه نبودم كه چه مي     

هـا را امـضاء نمـايم در          كه ورقـه    كرد  نوشت و در انتها مرا مجبور      د و شخص ديگری مي    كر خود او ديكته مي   
بود بعد    آلود شده  دست و لباس من خون      ،گوش چپ من وارد آمد    ه  ای كه ب   وسيله ضربه  هاين حيص و بيص ب    

  .  آن نامهنخواند از

  عبوديت حسن

 ۳/۱۰/۱۳۴۲  

  

                                                      

 تسليم شـد تـا      ارتش) ۱( توسط آقاي مهندس بازرگان به رياست دادگاه عادي ويژه شماره            ۳/۱۰/۱۳۴۲اين نامه در جلسه مورخ       ∗
 .براي دادستان كل ارتش ارسال دارند
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  نامه مهندس عبوديت به دادستان كل ارتش

  

  : دادستان محترم كل ارتش

گونـه عـضويتی در دسـتجات سياسـی          رساند اينجانب حسن عبوديت كه هيچ      عرض مي ه  با كمال احترام ب   
ــدارم در ســاعت  ــيم روز پنجــشنبه ۲۳ن ــا يــك جامــه۲۸/۹/۴۲ و ن ــان محاكمــات ســران    ب ــوی جري دان محت

من داده شد تـا     ه   يكی از دوستان ب    وسيلهه  اتوبوس ب ه  آزادی ايران كه در اصفهان هنگام سوار شدن ب         نهضت
 و نـيم صـبح مـرا        ۶ تا ساعت    ۱۲ در تهران تحويل ديگری بدهم، اداره اطالعات شهربانی دستگير و از ساعت           

  . باشد طوری كه اكنون آثار سوختگی و ضرب در پيكر اين جانب مشهود ميه ب اند  تحت شكنجه قرار داده

وال ئ در ثـانی سـ     .عاينه نمايد تا صحت اظهارات من معلوم شـود         دستور بفرماييد پزشك قانونی مرا م      اوالً
كـسی مـانع     انـد علنـی اسـت و        كپی شده مذاكرات دادگاه كـه بارهـا در آن گفتـه             پلی  اوراق كنم كه آيا حمل    می

 .كننـد  دنبال آن افراد را زجر و شكنجه و زنـدانی مـي          ه   چه گناهی دارد كه ب     ،ن در خارج نيست   آانتشار مطالب   

  . كار اينجانب را دارد ه تقاضای رسيدگی فوری ب،شكنجه اينجانب ه با اعالم جرم نسبت بدر خاتمه

  با تقديم احترام

  ۳/۱۰/۱۳۴۲حسن عبوديت ـ 
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  ∗بيانات دادستان در ماهيت

  

  ):۳/۱۰/۱۳۴۲بيست و ششمين جلسه، مورخ  (دادستان

 صـحيحاً و    ،ی رسيدن بـه حقيقـت      تشريفاتی است برا   و شود   مي مطالبی است كه مربوط به آيين دادرسی      

كه آقايان وكالی مدافع و احياناً        شد  هظجلسات مالح  سفانه در جريان بعضی از    أمت. بايد بدان عمل شود    دقيقاً
را منطبـق و مـستند بـه بعـضی از مـواد آيـين         عرض رساندند و در عين آنكه آن       همتهمين مطالبی ب   بعضی از 

 حاصلی بدان   ،يك مطالب و مباحثه     بازگويی يك . آيين دادرسی بود   درست مخالف مقررات     ،دادرسی فرمودند 

نام آداب البحث كه اگر تجاوز شود هيچگاه بـه          ه   آدابی دارد ب   ،زيرا بحث . مقصود كه در نظر است نخواهد داد      
مثـال بحـث   . القول باشند و اختالف در فروعـات  الزم است دو نفر بر سر يك مبانی متفق . نتيجه نخواهد رسيد  

عنوان قانون دادرسـی    ه  كتابی داريم ب  . وحدانيت و عدالت قادر متعال فارق است      ه  پرست و مشرك راجع ب    خدا
تواننـد متوسـل     مخـصوص مـي     مـوارد   های نظامی در بعـضی     كل ارتش و قوانين ديگری هم هست كه دادگاه        

اطالـه   واال. اصل بـشود  اگر متداعيين اساساً مبانی را زير پا بگذارند چطور ممكن است نتيجه منظور ح             . شوند
 ،دادگاهی بر حسب مقررات قانون تـشكيل شـده اسـت آقايـان وكـال بـا قبـول كتبـی وكالـت                  . كالم خواهد بود  

كـشور    هايی كـه در    همه دادگاه  اين. زنند  مياند اما در جريان دادرسی يكباره زير همه چيز            را كرده   تصديق آن 
 بـسياری از    شـود    مي طوری كه مالحظه   هب  نمايند و    اذ مي هستند در جريان هر دادرسی تصميمات مختلفی اتخ       

نمايد يا بـد   قانون را لغو مي  نشانه اينكه دادگاه اول يا موادی از  شود   مي تر فسخ  های عالی  آن احكام در دادگاه   
  . كند يا موجب تضييع حق يكی از طرفين دعوی شده است استنباط مي

دادگـاه  ه كنيم فقط بـ  جويی مي  قوانين كه معتقد هستيم و حق   موجب همان   هاين حق لغو تصميم دادگاه را ب      
د معارضه بـا دادگـاه بكننـد بـدين          نيك از صحابه دعوی در جريان يك دادرسی حق ندار          هيچ. عالی داده است  

 مـورد قبـول شـما واقـع نـشد از ادامـه دادرسـی در         ، يا تقاضای من يا ايـراد مـن        ،كه چون پيشنهاد من     معنی
اينجا دادگاهی  . كرد  د پيدا شو  مييك نمونه از اين مورد در تمام تاريخ قضايی ن         . كنم ی مي محضر شما خوددار  

بينـيم كـه آقايـان وكـالی         ما مـی  . اند  جلسه مذاكرات قراری صادر نموده     ۲۰است و بعد از استماع       تشكيل شده 
كجای . دندان ی و استماع مي   را مانع ادامه دادرس     كنند و صعود آن    اين قرار اعتراض مي     همدافع بعضی شديداً ب   

 شـود    مـي  يـا مالحظـه    اسـت؟  استناد چه ماده و چه مقرراتی اين رويه اتخاذ شـده          ه  ب گفته است؟  قانون اين را  

گيرنـد و تـصميم خـود را          و وقتی دادگاه تصميم مي     شود   مي  دادگاه عرض   به ظاهر تحت عنوان رد     هايرادی ب 
حـد اعـالي   . گيـرد   قـرار مـي  طـرف وكيـل   از  پرسی كند مورد باز يدارند يا قاضی مورد ايراد را رد م  اعالم مي 

ايـن   بـاالخره پرونـده از    .  مدافع اين عمل صـحيح نباشـد       عزم آقايان وكالي     كه به   قضيه ممكن است اين باشد    

                                                      
دسترسي به اصل پرونده . هاي آقاي مهندس بازرگان در طي جلسات دادگاه تهيه شده است رش عيناً از يادداشت اين گزا∗

   نهضت آزادي ايران.دادگاه متأسفانه ميسر نگرديد
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 آقايـانی كـه معتقـد       ،دادگاه خارج خواهد شد و در مرجع ديگری اگر مطرح شود يا الزم باشد كه مطرح بشود                
گاه يا آن قاضی نقض صريح قانون كرده است دليل بسيار محكمی برای ابطال تـصميم آن دادگـاه                   هستند داد 

  . د داشتندر دست خواه

قاضـی را پيـدا كـرده اسـت و          ه   عنوان ايراد ب   ،لهئشايد مجاز نباشيم توضيحاتی زياد عرض كنم چون مس        
         است كه دادرس مورد ايـراد در دادگـاه    كار اينتحت اين عنوان ايراد شده است كه بر طبق مقررات قانون راه 

 بود كنار بـرود كـه       ۳۶نظامی تكليف خودش را تعيين كند و اگر مشمول يكی از موارد مذكور در بندهای ماده               
البته تيمسار رياست در اين مورد وظيفه قانونی خود را انجام دادند ولی مالحظه شد كه آقايان وكالی مـدافع                    

. اين علت از ورود در ماهيت معـذوريم       ه  نكه از ماهيت دفاع كنند بعضاً باز گفتند ب        آرا نپسنديدند و در عين        آن

زعم آقايـان صـحيح نباشـد ايـن         ه  بنده نتوانستم بفهمم كه اگر مثالً اين دادگاه عمل ديگری مرتكب بشود كه ب             
كنم برای آنكه    دار نيستم موضوع زياد در اين قسمت عرض        موضوع مانع دفاع است يا خير؟ اما با آنكه وظيفه         

  : دهم ين دادرسی كل ارتش توضيح ميئ آ۲۰۵صحيحاً در صورت جلسه دادگاه منعكس باشد در اطراف ماده

كليه اقداماتی كـه ممكـن اسـت      از كند بينی كرده عقل هم ظلم نمي كه قانون پيش   اين را همه قبول داريم اوالً
در اين دادگاه نـه نفـر       .  قوياً بايد جلوگيری كرد    نتيجه رسيدن دادرسی شود     موجب قطع جريان دادرسی يا به     

 ۲۵، دادرسی تعطيل شـود  يكی از دادرسان ايراد بكند ه  امروز وكيل اول ب   .  نفر وكالی مدافع   ۱۴متهم هستند و    

 باًءجلسه ه جلسه ادامـه    ۲۰ اجرا شود، دادرسی از نو آغاز گردد         ۲۰۵زعم آقايان تشريفات    ه  وراً گردد و ب   ثُنْ م 

  كجا خواهد رسيد؟ ه  تكليف اين دادرسی ب آخر الی،قاضی ديگر  هوكيل دوم باز ايراد كند بپيدا كند 

 اين است كه اگر دادرسـی بعـد از صـدور            ،كند  منطوق آن حكم مي     و شود   مي  مستفاد ۲۰۵ كه از ماده    آنچه
جـای او   هبـ  شامل حال او بـود مراتـب را گـزارش كنـد تـا ديگـری       ۳۶فرمان انتخاب موجبات مذكور در ماده       

 قضيه هم كه توجـه شـود تيمـسار    رف اظهار وكيل در اين مورد كافی نيست وانگهی ما قبلِص. منصوب شود 
كـه امـروز شـما خوانديـد بـا آن       اي وال فرمودند اعالميـه   ئای از بازرگان س    ه يك اعالميه  ئرياست دادگاه با ارا   

ای  ايـم اعالميـه    كـه وقتـی مـا در زنـدان بـوده     ايد دست من رسيده يكی است شما گفتهه ای كه ديروز ب    اعالميه
 كه اين مطلـب صـحيح نيـست بنـده روی            شود   مي هم ايجاد   تو  و اين  شود   مي ايم در حالی كه حاال معلوم       نداده

همان روز اول آقايان تقاضا كردنـد نـوار را بياوريـد بعـد كـه نـوار آمـد اظهـار شـد                       . كنم همين كالم تكيه می   
ايـن   يك از   بار خواندم هيچ   بنده هم به نوار گوش كردم هم صورت جلسه را دو          صورت جلسه را قبول داريم      

رياست دادگاه حق دارند از متهم هر نوع         چطور؟. كلمات اظهار عقيده بر بزهكار بودن يا نبودن متهمين نيست         
ن بـازجويی و    اي. كنند  والئها اختالف داشته باشد علت اختالف را س        كنند و اگر جواب   بوالی را كه بخواهند     ئس
خواسـت   ها كه مـستند كيفـر       دادگاه هنوز روی اين اعالميه    . وقت اظهار عقيده بر اين بزهكار نيست        وال هيچ ئس

خالف نظر آقايان در    ه  زعم آقايان يا ب   ه  فرض آنكه ب  ه  قرار گرفته از نظر ارزش دليل رسيدگی نكرده است و ب          
 پرونده منتسب به آقايان هست معلوم نيست كه دادگاه          های موجود در    نظر دادگاه مسلم شود كه تمام اعالميه      

مجموع آنها را از لحـاظ ارزش دليـل بـرای صـدور حكـم محكوميـت بپـذيرد و بـا همـين توصـيف و توجيـه                  
ای بـاقی    گونـه شـبهه    كـنم جـای هـيچ      كند بنده تصور مي    ای كه يك نماينده قانون در محضر دادگاه مي         عادالنه

هر كيفيت فرموده باشند و اختالف گفتگوی فعلی و گذشته          ه  والی ب ئدگاه محترم س  نماند اعم از آنكه رياست دا     
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وال كرده باشند اظهار عقيده بر سر بزهكار بودن ايشان يا ساير آقايـان متهمـين            ئقای مهندس بازرگان را س    آ
 دهـد   يمـ  يحی كـه نماينـده قـانون      يعنوان يـك توضـ    ه  اين نكته را بنده فقط از نظر مزيد استحضار و ب          . نيست

كـه    جواب ايراد آقايـان بـا رياسـت محتـرم دادگـاه بـود             . گويی داشته باشم   عرض كردم نه آنكه وظيفه جواب     
تعيين . يس دادگاه يا دادگاه هستند    ئكافی بود حاال آقايان در مقام جدال با تصميم ر           فرمودند و از نظر بنده هم     

  . تكليف اين موضوع با بنده نيست

اگـر  . ت كردنـد  ئـ ای آنجا قرا   ان با كسب اجازه از رياست يك نامه       بازرگود آقای   مطلب ديگر جلسه امروز ب    
تواننـد   نام دادستان ارتـش نوشـته اسـت ايـشان نمـی           ه  ناراحت نشويد بايد عرض كنم حامل نامه زندانی كه ب         

هللا بيش از دو     اين مساعدت را به آن زندانی كرده باشند ايشان كه بحمدا           ،اهللا  الی بةًًباشند و اگر هم خواستند قر     
آقايان تماشاچيان، خـانواده و آقايـان وكـالی مـدافع            گونه وسايل ارتباط و تماس با      بينيم همه  ماه است ما می   

دهنـد و در   دادگاه ميه اينكه نامه را ب. است  رساندن اين نامه روی ميز دادستان ارتش نداشته  نيازی به . دارند
گفتنـد مغـايرت دارد ايـشان ضـمن           ود ايـشان در دو جلـسه پـيش        كنند با آن بيانـاتی كـه خـ         ت مي ئدادگاه قرا 
صورت قطع ابراز شـود هـر كـسی         ه  امری كه مشكوك باشد نبايد ب     ) مفهوم بيان (گفتند    های خودشان   صحبت

مور رسـيدگی بـه آن      أدست ايشان بدهد و اظهاری بكند قاعده تشكيالت ما و دستگاه ما مـ             ه  كه بيايد كاغذی ب   
گـرفتم و چـون      مـي   عنوان دادستان ارتش بوده بنده اينجا نماينده دادستان هستم بنـده           ه ب كاغذ  تظلم است اگر  

عالقـه در ماهيـت هـم بـودم          م و چـون ذی    درسـان  كنم آدم منصفی هستم با رعايت امانت مـي         خودم خيال مي  
  گـر بـرای   كردم و ا   شد در جلسه علنی مطرح مي      دادگاه مي   هكردم اگر مربوط ب    چگونگی موضوع را تحقيق مي    

كردم حاال هم زياد مهـم نيـست ايـشان           خود ايشان عرض مي    هرا ب   آرامش و تسكين خودشان الزم بود نتيجه      
اين كاغذ را خواندنـد تقاضـا دارم ايـن نامـه را بـه بنـده لطـف                ) زعم خودشان بمورد  ه  ب(مورد   زعم بنده بي   هب

نحـوی از  ه دادگاه بود يا دادگاه توانـست بـ       به اگر مربوط . اين موضوع برآيم   بفرماييد بنده در مقام تحقيق از     
 ،اساس بـود   شد كه بی    اگر قرار  شود   مي دادگاه تسليم ه  مند شود ب   انحاء از اين نتيجه برای نيل به حقيقت بهره        

مـا بـرای دسـتگاه انتظـامی و قـضايی           . شـود    مـي  اين دادگـاه    به    مربوط   موضوع اتهام شاكی   ،يا بااساس بود  
دادستانی ارتش   از اين اختياری ندارد كه نامه فرستاده شده را به  كليف بكنيم ـ دادگاه بيش انيم تعيين تتو مين

توانم اين كار را انجام بدهم خـارج از وظيفـه خـودم               مي اما بنده چون در اين دادگاه هستم و شخصاً        . بفرستد
 و چـشمك بزننـد بنـده    مـن اشـاره كننـد   ه  حاال اگر جناب سرهنگ هی ب     . مشو  ميواسطه اين ارسال مراسالت     

ايـن    يـك اتهـامی اسـت منتـسب بـه       همور رسيدگی بـ أ مكه    دادگاهی است  ، دادگاه .همين است كه عرض كردم    
 مناسـبت نبـوده   اين آقايان يعنی آقای بازرگان اينكه قبول زحمت كردند و نامه را آوردند زياد هـم بـي      . آقايان

د بفرماييد حاال هـم كـه مخفيانـه    شو ميتيم مطالب ما منتشر نكه ما گف  گونه است بگويد كه همان  ه  است خواست  
  اگر باز مورد اعتراض آقايـان واقـع شـوم و          . اند  اند منتشر كنند جلوی آنها را گرفته        ايم يا خواسته    هم خواسته 

توانـد   وجه در آيـين دادرسـی نمـي    هيچه  را بتوانم عرض كنم انتشار يا عدم انتشار مطالب ب »مفروق عنه «كلمه
بينی نكرده است كه اگر مطالـب دادگـاه در روزنامـه يـا وسـايل ديگـر                   هيچ جای قانون پيش   . ثر بوده باشد  مؤ

حـال حاضـر مـا هـيچ        عـالوه در   هبـ . آن دادگـاه خـودداری كنـد       گويی در  منتشر نشد متهم حق دارد از جواب      
آقا هم  ،  ام كه نديده   من. خواهيم وارد بشويم و اظهارنظر كنيم       موضوع نمي  ينصحت و سقم ا    صحبتی راجع به  
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چنـين و     . .  . آورد من گفت من مذاكرات دادگاه را كه چـاپ كـرده بودنـد و مـی                ه  گوييد يك زندانی ب     مي ،اند  نديده
بنـده  . له انفرادی و شخصی است    ئای قبول داشته باشيد كه مس      بهئمگر انكه قول آن آقا را بدون شا       . چنان شد 

 ،، چه قصدی داشته اسـت هكی است آيا مورد شكنجه واقع شده، اعالميه چه بود      وجه روی اينكه اين آقا      هيچ  هب
م و اگر ضـرورت هـم داشـت نتيجـه           شو  ميتوانم وارد شوم چون علم ندارم ولی واسطه ارسال اين نامه             نمي

  . رسانم عرض دادگاه مي هامر را ب

مت را  مـداهللا ايـشان روزه صُـ      بح .اين بود توضيحات بنده در اطراف اظهارات ايـن جلـسه آقـای بازرگـان              
  . ای نگيرند و بياناتی نفرمايند شكستند و صحبتی فرمودند اگر دو مرتبه روزه

خواهم فـاش كـنم    سرهنگ رحيمی اظهار داشتند من يك راز بسيار مهم را مي       سركار :يين دادرسی آدنباله  
خواسـتم ايـن كلمـه را اينجـا      مـي  بنـده ن .مورد اعالميه دو تا سـوراخ دارد   در.نكات حساس استه  توجه من ب  

اداره رفـتم روی  ه صبح كه بـ . عرض كنم ولی قبل از آنكه رياست مطرح كنند استحضار از اين اعالميه داشتم           
دادستان انتظامی بـود و       هشكايت يك زندانی و اعالم تخلف ب      ،   خالی است دو پاكت يكی از جهرم       ميزم معموالً 

ن بـود   آهـا در      ر سرتيپ دكتر فخرمدرس و يكی از همين اعالميـه         پاكت ديگری با پست شهری عنوانش تيمسا      
دليل آنكه از آنها زيـاد دارم گذاشـتم كنـار ولـی نتوانـستم               ه  ز اهميت ندانستم ب   ئرا زياد حا    ولی چون مفاد آن   

 جـديت   .مراتب خود آقايان متهمين   ه  ما در اصل قضيه بايد گفتگو كنيم ب       . درك كنم اين سوراخ چه رازی است      

يـك   هجـای اينكـه بـ      ه بـ  .گذاشـتم   دور از حقيقت نروم خودم را و ادعايم را در معرض قـضاوت دادگـاه              كردم  
انـد اينجـا و يـك     اصـل توجـه كنـيم؟ آقـای بازرگـان آمـده        كه به  حواشی بدون سود بپردازيم آيا بهتر نيست    

تواند اليحه هـشت نفـر       ك متهم مي   و آيا ي   ، نه ياكار نداريم صالحيت اين كار را دارند         .كردند  تئای را قرا   اليحه
تقاضـاهای مـا مـوكلين        هكردند بـ     اعالم .كه جنبه افراطی يا تعرضی نداشت       ديگر را مطرح كند؟ مطالبی گفتند     

ند و شما گـوش نداديـد و        ردكاليمان با بيان صحيح و مليح صحبت ك         و ،د در اطراف صالحيت   شو  ميتوجهی ن 
اطـراف همـين مـتن      آيا بهتر نبود اگر در.ه همين مفاد صادر شده است     اين اعالميه ب  . كنيم ما اعالم سكوت مي   

 خوانـده شـود و      ۱۹آقای دكتر سحابی گفتند قرار بود روز        . شد كه ما با وكالی خود تماس داريم        صحبت مي 

حرفی است متين و قابل قبـول از نظـر هـر            . است  ت شده ئ انتشار قبل از قرا    ،احتمال دادند كه نگذارند بنابراين    
يس دادگـاه را مخاطـب و مـورد     ئـ ات سـوراخ دارد، ر     كـنم كـه اعالميـه       حال من بيـايم اينجـا تعـرض         .نصفیم

در كـدام  . دهـم  كسی كه اين را دسـتت داده اسـت اينجـا نيـاوری جـواب نمـي               بازپرسی قرار دهم كه تا تو آن      
نه فقـط  .  قرار دهدييازجويس دادگاه را مورد بئ ر،دستگاه قضايی ديده يا شنيده شده است كه موكل يا وكيل          

كـنم    بـاز عـرض مـي      ،گفتـه شـود     ادب ای دور از   كلمه  كند و مايل نيست    حدشان تجاوز مي   طور از  ايشان اين 
دستگاه عليه شما كه كيفرخواست ننوشته است وكيـل هـستند كـه از آقـای مهنـدس بازرگـان و آقـای احمـد                         

كـه مـا     گنـاه مـا ايـن اسـت     گويند اگـر  آوريد و مي يف مي وقتی تشر.بابايی در حدود اين پرونده دفاع كنند    علی
شما گفته است شما مسلمان نيستيد و حاال خودتـان          ه   يك دادستان ب   يك. مسلمانيم حرفی نداريم نشان بدهيد    

 بـدون بررسـی قبلـی در    تـاً  موضـعی اسـت كـه حقيق   ،ای اسـت  لهئاسالم يك مـس  . ايد را ضميمه آن متهم كرده    
. من چـه مربـوط اسـت      ه  ب. ن برای اثبات يا رد مسلمان بودن شما و موكلتان عاجزم          اطرافش حرف نبايد زد م    

شـما آنچـه    . كه عليه شما ادعايی نداريم     ما. كنيد دادگاه مي ه  طور خطاب ب   فرماييد چرا اين   طور مي  شما چرا اين  
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كـردن   اده گوش  دادگاه و بنده آم    ،حال موكلتان مفيد است ولو صد جلسه       هدهيد ب  كه ميل داريد و تشخيص مي     
دادسـتان كـه   . آنجا رسيد كه يكی از همكـاران خودتـان اعتـراض كنـد        هعالی ب  سفانه عمل جناب  أمت. آن هستيم 

نيـت   اين كار آيا پسنديده است و صحيح است؟ در عين آنكه قصد دارم سـوء . كند حرف بزند همين عمل را مي 
گيـرد؟    كسی قرار   جهت مورد توهم بد ديگران     یچرا ب . ندارند حاكی از آن باشد كه نظرشان غير از دفاع است          

من كوچكترين اهانت به    . دهيد زنيد لب و دهانتان را عالمت مي       كه هميشه اظهار ادب كردم حاال پوزخند می         من
بـاز هـم    . گوينـد   مـي   آيـد  نظرشـان مـی     هچه بـ   آورند و هر   آقايان تشريف می  . ام متهمين نكرده   آقايان حتی به  

ضـرر    هجـای نفـع مـتهم بـ        هرفتار بـ    خدای نخواسته اين  . جريان چيزی از ارادت من نكاست     كنم كه اين     عرض
 ايـن بـود كـه يـك         ۲ بنـد    ،طوركه جناب بازرگان در اليحه دفاعی توضيح مشروح دادند         همان. متهم تمام شود  

بايـد در  خود جلب كنـد پـس تمـام مطالـب و حركـات و گفتـار        هكند عطوفت دادگاه را ب وكيل يا متهم سعی مي   
اين با آن بيـان  . يس دادگاهی صبر ايوب داشته باشد مجبور است زنگ بزندئاگر يك ر. تعقيب اين نظريه باشد 

  . كنم تطبيق داشته باشد  گمان نمي،موكل

كـنم گفتنـد      فكر مي  ، سركار سرهنگ پگاهی ضمن بيانات خود      :يك نكته ديگر قبل از بحث در اطراف ماهيت        
 موكـل    از كـردم  تخلـف عـرض     بنده راجع به  . ای داشته  سوءنيت   ، ضمن اعالم تخلف   در دادستان گفته است تو   

ساير مـوارد و اوراق هـم اگـر بعـضا امـضا             . ايشان تحقيقاتی شده، بازپرس تمام برگها را امضاء كرده است         
دم كـردم ديـ     جلسه   صورت  همراجعه ب . مقصود از تذكر آن جلسه اين بود      . نشده باشد نه نقص است نه تخلف      

حـال اگـر     هـر  در  )همان جلسه اعتراض كردم ولی در صورت جلسه نبود         در: پگاهی(ام   تی نكرده رچنين جسا 
نيـت   كنم گفتـه باشـم دليـل نـدارد ايـشان سـوء             خواهم ولی فكر نمي     معذرت می  گفته باشم رسماً    چنين چيزی 
 كـاری كـرده     ،ان دادن نـاحق    يـا نـش    ،ا حـق  ي در هر حال گفته نشود كه دادستان برخالف نزاكت           .داشته باشد 

  .باشد

  .  الزم بود تمام شدنظر بندهه كه تذكر آن باين دو سه قسمت 

∗    ∗     ∗  

قرا   از  كيفر ئبعد  ر      ت  خطـاب  و  بـ            يسئـ خواسـت  اسـت  الزم  توضـيحاتی  اگـر  عـرض   هكـه 
كالسه. رسانم مي يك  مطالب  آن  خاتمه  ب  بندی در  يـن     هكردم  ا تهـام  ا موضوع  كه  معنی  اين 

كه    ب   است  هستند  متهم  قدامه  آقايان  بر ا بند         حدود  در  امنيت  ضد  ماده   ۱  مـاده     ۶۰  و  از ۸۱   
عمومی   كيفر  قـ           . قانون  اورا يـك  نظـامی  دادسـرای  تهامـات  ا اين  بـ   يبرای  را  يـل    ه    دل عنـوان 
است   كرده  ا .ضميمه  ق ب     ئ  كه  شدم  تقسيمی  به  آمـد   ه  ل  ضروری  صـميميت       نظرم  مـدار  چـون 

و   وكيل  ب     آقايان  نتساب  ا عدم  بر  شبهه     . ودمتهم  اين  از  دگاه  دا خروج  بـ     ،برای  كـنم  عرض  ه  
نظامی   دادسرای  بـ       ،زعم  نتـساب  ا عدم  برای  موجبی  اسـت     ه    نرسـيده  مـع  .نظـر  بـ       ه الوصـف 

مي اجازه  به خودم  را  آنها  كه  كنم  دهم  تقسيم  دسته    : سه 

 البتـه   .ندا  اند و در مرحله بازرسی انكار نكرده        خط خودشان مرقوم فرموده   ه   بعضی از آقايان متهمين ب     -۱
حـاال اگـر يـك آقـايی آمـد و گفـت مـن               . دانم دفاعيات ديگری ممكن است روی اين اوراق داشته باشند كه نمي          

چـاپی  . دار خواهم بود كه يا بپـذيرم يـا داليلـش را بگـويم              من نيست وظيفه  ه  اين داليل مربوط ب   ه  ام و ب   نوشته
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گاه از آنهـا   تكذيبی هم هيچ اند و تصديق كرده نهاتهيه كردن متن و چاپ و انتشار آ  است ولی آقايان نسبت به
ايـن كيفيـت    ه   بلی من چاپ كردم ولی بـ        د و بگوييد،  يباز ممكن است آقايان تشريف بياور     . عمل نيامده است  ه  ب

كـسی حرفـی نـزد و ابـا و           های طرفين گـوش خواهنـد داد ولـی اگـر           حرفه  دادگاه ب . گويی دليل نيست   كه مي 
 هرا بايـد محمـول بـ     آن  كننـد،  هم كه آزاد است همه چيز را بگويد و سكوت مي  اينجانداشت و در  امتناعی هم

  . رضا دانست 

 آقايـان اظهـار عقيـده    ،انتـشار آن ه   آن قسمت كه نه مينوت خطی در دست است و نـه چنـان نـسبت بـ                  -۲
 اين اسـت    امضای نهضت آزادی ايران بوده است و ظاهر قضيه        ه   ب صريحی همه كرده است ولی چون عموماً      

 آقايـان هـر كـدام را منتـسب          ، منتـسب بـه حـسن دانـست        ،امضای حسن را تا زمان اثبات خـالف       ه  كه كاغذ ب  
اگر بـه مـن      د، كجای اين بيان خالف عدل است؟      نعرض دادگاه برسان  ه   ب ،ا داليلی كه دردست دارند    بدانند   نمي
  . تم كه دارای اين صفت نيستمخوشوق. خوانی ياد داده بودند آهنگ و بيان من غير از اين نبود شعر

 آقـای بازرگـان   .را چگونـه توجيـه كـنم     دانم محاكمـه  است نمي  كه دادگاه داده فراغت و مجال  حال با تمام
 دو ساعت و مقدماتی گفتند برای آنكه بيگناهی خود و بقيه را ثابـت            ،  اند اينجا و بعد از يكساعت       تشريف آورده 

وقتـی وكيـل   . كه شاخ و دم ندارد  ماهيت. ماهيت بود  اش هم مربوط به مهه. كنند، برداشت مفصلی شرح دادند
ت مـوكلين را دارنـد يعنـی چـه؟ يعنـی       ئـ ضـای برا  ان صورت تق  آ  يند و بعد از بيانات به     آ  مدافع ايشان اينجا می   

  يـك   ام، آقايان جايشان در عرش اعلی اسـت،  خواست گفته كيفر  لح بودن و بی پا بودناناص  حرفم را راجع به

مجـال بـوده     مگر با لباس مخصوص بايد وارد ماهيت شـد؟          . مشو  ميفرمايند من وارد ماهيت ن     ساعت بعد مي  
ه كـنم چـون جـای دفـاع نيـست العـالج بايـد بـ              گفتگو هم شده است، دفاع هم شده است ولی تصور مي           ،است

كيفرخواسـت داريـد    گويد هـر گونـه حرفـی راجـع بـه پـوچی               وقتی دادگاه نشسته و مي    . سكوت برگزار شود  
اش  هر كسی را از سـابقه . نيزه پشت من بگذارد دهم كسی سر   ام نه اجازه مي    نيزه آورده  بگوييد بنده هم نه سر    

م ندادستان محاكمه آقای دكتر شـايگان و همكـارانش بـودم وقتـی بيـا              . بنده محاكمه اولم نيست   . بايد شناخت 
طور عدالت پيشه و تحصيل كرده       كنم كه جوانان اين    ر مي تمام شد آقای دكتر شايگان بلند شد گفت خدا را شك          

چه موجبی هـست كـه   . اين بيان متهمی بود كه در معرض شديدترين اتهام قرار گرفته بود       . و پيرو حق هستند   
ام وارد بدانيـد و      ای را كه من پيـشنهاد كـرده        م و بگوييم دادگاه محترم حتماً دو ماده       يدو پا را در يك كفش كن      

يكـی از آقايـان خواسـتند       : كردم و اين پيراهن عثمان شد      يك كالم در جلسه اول عرض     .  محكوم كنيد  آقايان را 
ای كـه    كنم عرض كردم مطرح نيـست چـون نتيجـه          له سياسی بودن و نبودن عرض     ئام را در مس    نظر شخصی 

دانـان    و حقوقاگر قانون ايران جرايم سياسی را بحث و تعريف نكرده است       .خواهم بگيريم در اينجا نيست     مي
  .  يك بحث حقوقیشود  مي،بايد تعريف كنند

. اين بيان عادی و دوستانه را آقايان همه جا گفتند دادستان گفته است مغروقم و بياييد سـرافرازم نماييـد                   

حـاال  . ام گاه داليلـی دور از انـصاف نگفتـه         هذا هيچ  بنابراين در عرايض بعدی جانب احتياط را رعايت كردم مع         
گاه محترم الزم بدانند چون آقايان در اين سه دسته تقسيم بندی بحث نكردند بی ارزش بودن آنهـا را                    اگر داد 

بـاره ارزش هـر يـك از دسـتجات           اند و دادگـاه الزم بداننـد بنـده در            مسلم است دفاع كرده    قكه صددرصد ح  
  .  توضيح بدهم،توضيحی عرض كنم
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  :)۴/۱۰/۱۳۴۲ مورخ،بيست و هفتمين جلسه(سخنان دادستان 

كل ارتش و شخصاً تقاضای رسيدگی سريع و جدی را مطـرح كردنـد     دادستان   نامه شكايت به  قبالً قضيه
دادگستری بـرای معاينـه و مخـصوصاً تـذكر از جهـت       ه  و صحبت از نامه رسمی به پزشكی قانونی وابسته ب         

دفتر معظم لـه  ه وری زندانی بدادستانی و همچنين دستور احضار ف  هآثار ظاهری ناشی از شكنجه و نظريه ب
تـرين انحـراف از قـانون شـده باشـد            برای مذاكره و مالحظه موكل را تذكر دادند و گفتند مسلماً اگـر كوچـك              

اما از قـرار پاسـخ شـفاهی، مـأمورين انتظـامی مفـاد شـكايت را                 . متخلف بدون تعقيب و محاكمه نخواهد ماند      
  كـه قـانون گذاشـته     ای وظيفه حسب    يا بر، آقای بازرگانلِ بر حسب خواهش موك،هر تقديره  ب.تكذيب كردند

دادگـاه خواهـد    ه   و در صورت لزوم مجدداً عرض جريان ب        شود   مي است اين موضوع تا حصول نتيجه تعقيب      
  . شد

خواست و تصور عدم نياز تضييع وقت دادگاه بود اما بيانـات آقايـان وكـالء و                  توضيحات قبلی روی كيفر   
گذشـته خـودم     گشتم برای تشريح بيـشتر بيانـات    شد كه ناچار و موظف  دادگاه عرضه  هتی بكيفي  متهمين به

  :شود  ميخالصه اظهارات آقايان كه مربوط به پرونده. كنم توضيحات ديگری عرض

ام برای اثبات عدم صـالحيت و نقـص و    حال چندين بار پشت اين تريبون آمده  ه   گفتند تا ب   تيمسار شايانفر 
هـای منتـسبه    ام اعالميه گفته  طور خالصه هام و ب  خودم را كردهیِوِماهيت هم بروم و دفاع ماه   بهناگزير شدم

خواست و مواد استنادی دادستان مـورد تكـذيب اينجانـب اسـت و خـود را                   مفاد كيفر  ،از ناحيه موكلين نيست   
تمـام مـدارك مـورد اسـتناد        شـد در اينكـه        پس دفاع ماهوی ايشان خالصـه     . دانم ياز از صحبت مجدد مي    ن  يب

  . اند موكل خودشان ندانستهه ها را منتسب ب خواست يعنی اعالميه كيفر

نـام عـدالت و     ه   بـ  :، گفتنـد   بعد از توضيحاتی كه راجع به اعالميه دادند        سركار سرهنگ رحيمی   ،  وكيل دوم 
انـد و بـا رهـا كـردن           م كـرده  كنم كه عليه موكلين و كليه متهمين اقدا         تيمسار رياست دادگاه را متهم مي      ،قانون
قطعـاً خودشـان بـرای اثبـات ايـن موضـوع آمـادگی              . انـد   اين اعالميه مانع كشف حقيقت در دادگاه شده        ناشر

اً عـ طقگرفته باشند  زعم آقايان وكالء از جهت آن فرمايشات مورد رد قرار     هاگر رياست دادگاه ب   . خواهند داشت 
بنده هم     به .كنم  مي ندهاين بس ه   دنباله پيدا كند ب    باره بحث در اين     شايد. اند   نيست و بزهی مرتكب نشده     ياتهام
البتـه تيمـسار بيـان    » اسـت   گفتـه شـده    نامه دادستان آنچـه بايـد گفتـه شـود     و در جواب فحش  «: كردند اشاره

.  آقای رحيمی فرمودند اين زندانی را بياوريد، پای شـرافت ارتـش در ميـان اسـت                 .فرموديد و تكليف دفاع شد    

 مور شـهربانی  أمـ  ارتش نيست چون شكايت از       مربوط به  ،فرض صحت   هب: گويم نده برای تسكين ايشان مي    ب

بهتــر از (ای   برگزيــدهكــرده اســت دامــن خــود را منــزه بــدارد چنــين موجــود  ارتــش هميــشه ســعي . اســت
  . اند حداقل ليسانسيه. آلت دست نخواهد شد) های ديگر وزارتخانه

بعـد مطـالبی فرمودنـد كـه        . شاءاهللا اصل قضيه هم چنين باشد      ان. رتش را باال برد    مقام ا  ،عمل دادستان كل  
 اگر اوراق صورت جلسه را قبول داريد شما قاضی نيستيد و اگر نداريد ديگـر                «. . .بازگويی آن صحيح نيست   

يـك   ولی در هيچ   سهواً قوانين را زير پا بگذارد        ياداً  م ممكن است دادگاه تع    ».دادگاه نيست و بنده عرضی ندارم     
. تواند شكايت كند    با قدرت بيشتری در دادگاه باالتر مي       . طرفين دعوی حق بازخواست را ندارند      ،از اين موارد  
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  .ها بيشتر پرداخته شد متأسفانه به آن قسمت. رود نفع موكل نميه از آن بيان تصور انتفاع ب

دو جلـسه     بـرگ و در    ۳۰ع شد گفتنـد مـن در         ايراد رد را مطرح كردند بعد كه تكليف دفا         ،كار علميه   سر اما
ام و     داليـل خـود را آورده      ،قول دادستان مجعول است   ه  عرايض خودم را در باب عدم انتساب اين اوراق كه ب          

يعنی مطلب ديگری نـدارم و تمـام كيفرخواسـت را يكجـا             . گيرم بيش از اين در دفاع موكلم وقت دادگاه را نمي         
  . اند مردود دانسته

بعد از مقدمه گذشته حاال حق دارد اگر كسی بگويد حكـم ايـن دادگـاه قـبالً نوشـته                    «: گفتند ریسركار غفا 
ن دادگـاه مطـالبی   أكنم با تمام اين جرياناتی كه گذشت و خود آقايان متهمـين هـم در شـ     فكر نمي ».شده است 

فـرض كـه      هبـ .  درآيـد  مرحلـه رسـيدگی   ه  اگر دنبال شود بايد ب    . گفتند بيان ايشان نه پسنديده بود نه شايسته       
 در ،در ماهيـت .  نوشته شده اسـت ی دادگاه قبالًأكند كه گفته شود ر غلط كاری انجام دهد ايجاب نمي    دادگاه به 

گنـاه   ،  ايـن انتـشار فرضـی      مـورد اسـت و     همه گفتگو راجع به چنين برگی بي        مورد اعالميه توضيح دادند اين    
بيان ايشان توضيح مطلـب     . فاد آن اعالميه جرمی است يا نيست      بود كه م    كسی در دادگاه عنوان نكرده      .نيست

كـاری مطـرح     له جـرم و بـزه     ئها را هم آقايان بگويند مال ما است هنوز هم مس            بنده بود يعنی اگر تمام اعالميه     
  شـده ) از جهـت عـرق سـربازی روی شـكنجه    (كمی ناراحت     ايشان شد   كه به   در اخطار مجدد هم   . نشده است 

  .  درباره اين آقايان قضاوت بفرماييد،اعالميه حقوق بشر   با توجه به. يده هم بود پسند،بودند

 دفـاعی نـدارم در      ،ين تكليـف رياسـت دادگـاه      يـ تـا تع    كه  فرمودند ۲۷/۶/۱۳۴۲جلسه   درتيمسار مسعودی   
  . كنم  توضيحی عرض نمي،چون نيستند. عقيده قبلی خودم باقی هستمه جلسه بعد هم تكرار كردند كه من ب

  . عرضی ندارم تا تعيين تكليف دادگاه بشود: گفتند نجاتی كارسر

ايـم و آقـای       خواسـت را زده     مـا پنبـه ايـن كيفـر        :توضيح بيان رياست دادگاه گفتند    سروان حجازی ضمن    
ت مـوكلين اعـالم     ئـ كـنم برا   اند و در خاتمه تقاضا مي       را برده  سرهنگ رحيمی اعتراض كردند مثل اينكه پنبه آن       

گفتنـد    در مـورد اعالميـه  . گذشـته توضـيح دادم    كه در جلـسه   دنار پگاهی اول از خودشان دفاع كن  سرك .شود
اگـر  ؟ ای  چـه نتيجـه  .انـد سـه اخـتالف دارد     ايشان ديـده   .ايد اين متن با اليحه يكی است       رياست دادگاه فرموده  

ين سـه اخـتالف عليـه       همـ ه  بنـده بـ   .  صحيح نيست  ،مقصود اين بوده است كه اختالف دليل عدم انتساب است         
حـسب  ( روی مـصالحی     .چيـز ديگـر    مـردم يـك   ه  انـد و بـ      دادگاه يك چيزی داده   ه  كنم كه ب   آقايان استدالل مي  

يك نكته ديگر از ايشان نامه دكتر سنجابی كـه   ).های خارجی االمری ـ مريدان طالقانی ـ بيان اعتراضات كميته  
  . داليل اشاره خواهم كرده بعد از ورود ب

گفتنـد    خواسـت داشـتند و   كيفـر   هها ايراد ب جلسات قبل نشده است ده  ه توجه ب  : فرمودند هارمستتيمسار ب 
. كـنم  عـرايض پيـشين بـس مـي       ه  ای نـدارم و بـ       مطلب تـازه   .است  كرده  كراراً موارد اتهام را تكذيب      موكل من 

  ) تنفس(

 مقداری هم جـای آشـتی       شود   مي كه(وكالء بود   ه  بيانات دادستان قسمتی حمله ب    : گفتند كار اعتمادزاده  سر
اسـت و در       كـرده   نمـا تهيـه     از فرمايشات ملوكانه مستفيض شديم، اعالميه را دشمن دوست         ،در قسمتی  ).بود

  . ت موكلم را دارمئمدافعات بقيه آقايان وكالء و سكوت موكلم تقاضای برا  خاتمه با توجه به

تعريـف بـدعت مـدعی و    .  وظـايف وكيـل چيـست   :قـسمتی از خودشـان آورده و گفتنـد        ،ور سرهنگ بهـره  
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 محـاكم عرفـی داريـم و محاكمـه          ،عليه كه اين دادگاه را هيچ طرف معين نكرده اسـت، بـر طبـق قـوانين                 مدعی
ه آن مراجعه نموده مدعی عليه را بـ       ه   و مدعی ناعالج است كه ب      شود   مي شرعی، عرفی بر حسب قانون تشكيل     

بينـی شـده    جای شهرسـتان در امـور حقـوق پـيش    ه يی دادگاه بخش بيك مورد استثنا فقط در. آن جلب نمايد  
.  مدينه فاضله دادسـتان در اينجـا مـشهود نيـست           ،اند و آنچنان    حاللی را حرام و حرامی را حالل نكرده       . است

. نظـر دادگـاه اسـت     ه  البته ولی ارزش دليل ب    .  به قرار صالحيت داشته و خواهان مستدل بودن آن شدند          ،ايراد

  گفتند در اين پرونده هـيچ دليلـی         اين مقدمات  بعد از . ليل داشتن آن قرار جای گفتگو در اينجا نبود        توضيح و د  

اند توضيح در انحطاط اخالقی در ربع قرن اخير دادند كـه              تقصير كه بشود عليه متهمين اقامه كرد نيست و بی        
  . خواست من ديگر عرضی ندارم ضمن رد كيفر. بايد در موقع خود صحبت كرد

در زندان دست غيبـی آمـد و بـرد منتـشر            .  آذر نوشتيم  ۲۹گويند روز    متهمين مي : گفتند سرهنگ صارمی 
عالوه بر اين دادگـاه هـم بـا آن قـرار             ).خواهند اصولی فكر كنند پی به حقيقت خواهند برد         كه مي   كساني ( كرد

گاه گفته است پرونـده تكميـل       ای است چون داد    نتيجه عدم صالحيت خود را اعالم داشته است كه يك بحث بی          
 استفاده اظهار نظر از چنين جملـه  ابداً. است و آماده رسيدگی هستم و از اختيارات خودم استفاده خواهم كرد        

  .د كرد و اظهار نظر بر كفايت داليل مجرميت نيستشو مين

  . ختيارم و عرضی ندارماال  مسلوب: گفتندزاده سرهنگ شريف

متهمين نيـست و در صـورتی هـم كـه رياسـت               وجه منتسب به   هيچ هها ب   ميهاعال: گفتند بری سرهنگ خلعت 
 ۲۰۵بـا توضـيح در اطـراف مـاده          ] سـپس [. توانم دفاع كنم   نمايد و نمي   دادگاه منتسب بدانند دفاع را متعمر مي      

  . گفتند من ديگر عرضی ندارم

آنچـه    ؛ مفصل، امثلـه، قـضايا و حكايـات         غير از آن اليحه     .اند  كرده  بازرگان دفاع   ]آقاي[،بين آقايان متهمين  
   :كنم  بازگو ميشود  ميموضوع و دفاع از ماهيت تلقی  همربوط ب

حـرف دادسـتان هـم كـه عمـل          . قصد تنظيم شده است     حقوقی روی نيت و     برخالف تمام موازين    ادعانامه
گفتنـد    ت دوم در قـسم  . خارجی واقع نشده است صحيح نيـست بعـد توضـيح در اطـراف عوامـل دفـاع دادنـد                   

ايـن داليـل     راجع بـه . بابايی قای علیآهای  تخواست دو ركن دارد يكی مال دستغيب است و ديگر يادداش         كيفر
است و صـحيح      سفانه ما را اغفال كرده    أكرده است و بازپرس مت      رد ...عقيده ايشان در مقدمه     هخواست ب  كيفر

آقای دادستان گفته است جلوی من گذاشـته و مـن امـضا              اينست كه    ،سف بنده أ باعث ت  نكته ديگرِ . نبوده است 
را عرض كردم، يك اوراق و تحقيقات را با اظهارنظر بازپرس ارجاع بـه                كه مكرر خالف آن     كردم در صورتي  

خواسـت ديـدم،    من كردند بنده مطالعه و اظهارنظر بازپرس را ديدم و پرونده را از نظـر دادسـرا آمـاده كيفـر                
نظـرم نرسـيد، ايـشان هـم رسـيدگی كردنـد و دسـتور صـدور                   هل دادم، نواقـصی بـ      دادسـتان كـ     به گزارش
ار بـ اعت راجـع بـه بـی     . بيخ ريـش صـاحبش      كردند كه مال بد    خواست اضافه  كيفر  باز در رد  . خواست دادند  كيفر

د كه  ان  بودن كيفرخواست و پرونده مثالی زدند و با توضيح اينكه راجع به اعالميه سران كشورها موكلين گفته                
دهم اگر اسـتقالل داريـد و تـشخيص          دست آقايان مي  ه   ريش و قيچی را ب     ،خدا شاهد است ما اطالعی نداشتيم     

  .  اين دفاعی است از نظر ماهيت جامع.دانيد  هر طور مصلحت مياال ه وئدهيد ما را تبر مي

جلس در نظر دادگـاه     الم حاال چون دفاعيات مجسم شد در مقابل اين دفاعيات يك مرتبه ديگر مدارك را فی              
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  :تقسيم به سه دسته ؛بياورم

   : خطی)الف

ای مربوط به آقای طالقانی، اعالميه افسران و سربازان مـتن چـاپی در پرونـده و كيفيـت چـاپ را                   نامه -۱
هـر تقـدير    ه  گر چه تحقيقـات دوم بـا اول اختالفـاتی دارد ولـی گفتـار بـ                . منش توضيح داده است    آقای عدالت 

دانـم در    انـد و بنـده زايـد مـي          خود آقای طالقانی توضـيحاتی داده     . حقيقت امر كند  ه  قف ب ا را و  تواند دادگاه  مي
هـر صـورتی كـه واقـع شـده يـا       ه  بچون اساساً. له بخصوص بيش از اين توضيح عرض كنم      ئاطراف اين مس  

  . نمايم  اصل را تقديم دادگاه مي.دانم را ناپسند مي منشاء اثر شود بنده آن

خـط خودشـان   ه به حضرت سيدالـشهداء كـه چـاپی اسـت و آقـای طالقـانی اصـالحاتی بـ                 اعالميه خط  -۲
د را ئـ اسـت ايـشان حـشو و زوا       است و در آن تغيير رژيم آورده شده        اند و با آن اصالحات منتشر شده        نموده
  . كنم اطراف آن خودداری مي از توضيح در. اند اند ولی تغيير رژيم را خط نزده زده

اند   آن داده   بابايی نسبت به   كه آقای احمد علی     خط آقای مهندس سحابی و نظراتی      هيه ب نويس اعالم  پيش -۳
تواننـد تـا     دادستان يا متهم مي   [های آقای بازرگان استفاده شده است         آنچه از گفته  . اند  ابا و امتناعی هم نكرده    

 ه خـود ئـ  با ارا،در بازپرسی. بوداين دو كاغذ مدرك جديد ن. ه دهندئقبل از شور دادگاه هر گونه مداركی را ارا 

 اينكه چيزی   ]بيجا كرده بود بازپرس كه در همان موقع ضميمه نكرده بود          . اعالميه از ايشان تحقيق شده است     
كه چنين نبوده و در پرونده بوده است هرگونـه دفـاعی داشـته باشـند                  است كه جرم باشد در صورتی       نبوده

  . بفرماييد

  خطـی اسـت     ايـن مـتن   . اسـت   جمهور هند نوشته شـده     يسئعنوان ر   هت كه ب  له ديگر كاغذی اس   ئيك مس -۴

او ه  ام بـ    را كه امضا كـرده     عنوان يك مقام چيزی بنويسم آن      هگفتند امضای ما را بياورند اگر قرار باشد بنده ب         
گـراف   رسـيد تل شـود   ميوسيله ديگری ارسال شد چطور هام و تلگرافخانه كه از قبول خودداری كرده و ب  داده

  .نمايم دست آمده است كه تقديم دادگاه ميه در هر حال متن از قول آقای ابوالفضل حكيمی ب. را خواست

  

  )۸/۱۰/۱۳۴۲ مورخ ،بيست و هشتمين جلسه(سخنان دادستان 

كه تهيه متن و كيفيت چاپ و جريان نشر آن در جريان بازپرسی با آقايان متهمين مربوطه   های چاپی اعالميه) ب
  : شده و مورد تصديق آنها قرار گرفته است مثالًمطرح

آقـای  . اسـت   اصطالح داخلی نهضت معرفـی شـده      ه   از جمله نشريات مرتب و ب      ۹ و   ۸ و   ۷های     اعالميه -۱
ايـن اعالميـه را      قسمت از   يك. اند   را تصديق كرده   ۹ مهندس سحابی در تحقيقات خود تهيه متن اعالميه شماره        

  : خود معلوم خواهد گرديد  هنتيجه بعد از آن خودب. كنم را عرض ميها   جوابت و اجماالًئقرا

دانـد حـرص و آز       تواند تكيه داشته باشد و چون مي       يك از طبقات ملت نمي      ديكتاتور زورگو چون به هيچ    «
ناچـار  ه   بـ  ددار مي ا ستوه آورده است و به عصيان و      ه  طلبی خود و بستگانش غالب طبقات مردم را ب         و منفعت 

هـای مختلـف و متنـوع        شد دسـتگاه    خواهد سرنگونی ديكتاتور    عاقبت منجر به    كه  ها خنثی كردن عصيان  برای  
حكومـت  ه  بـ   رسـد بتوانـد    مـي   ها بـه او    دستگاه  وسيله اين    هكه ب  هايي  چينی  تا با خبر   دهد  ميجاسوسی تشكيل   

    » .    . .دهد  ادامه  جابرانه خود
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هـای   كـه مـا بـا دسـتگاه       اند  متهمين اظهار داشته   د كه بعضی از آقايان    در جريان تحقيقات مالحظه شده بو     
اسـت مقـصود شـما از         وال كـرده  ئكنيم، بازپرس از ايشان س     حكومتی و روش آنها مخالفت داريم و انتقاد مي        

ز مقصود ما ا  :  خالصه جواب ايشان اين بوده است       ايد كيست؟  او نسبت داده   ه  كلمه ديكتاتور كه اين اعمال را ب      
دانـيم   مـا مـي  . دهنـد  ميل خـود و جابرانـه اعمـالی انجـام مـي      ه ها هستند كه ب    ديكتاتور همين ادارات و دستگاه    

فرض محال ما ايـن     ه  اگر ب . تواند ديكتاتور باشد    دستگاه نمي  .حكومت ديكتاتوری يعنی حكومت مطلقه و فردی      
كورانه بكنـد   ای دولت هم از يكی اطاعت كور زعم ايشان منطبق با دولت بكنيم باز الزم است كه اجز          ه  كلمه را ب  

پا اسـت    آنكه معلوم شود اين دفاع بی       گذريم و برای   اما از اين توضيح مي    . مصداق پيدا كند   تا عنوان ديكتاتور  
  : كنم ت ميئقسمتی ديگر از همين اعالميه را قرا

  »سپارد مان و بندگان ميغال  ترين مناصب و واالترين مشاغل يعنی رياست دولت را به عالي ديكتاتور«

 وزيـری از   رهن و ظاهر اسـت زيـرا فرمـان نخـست          بپايه بودن آن دفاع م     كنم با اين عبارت بی     بنده فكر مي  

  : كنم يك قسمت ديگر از همين بيانيه اشاره مي  ه و اگر باز هم پابند الفاظ باشيم بشود  مي طرف شاه صادر

  »قطع كردآلود شاه را از سر ملت ايران  بايد دست خون«

  .ها دارد كافی برای استدالل بوده باشد های زياد در اين اعالميه كنم كه اين مطالب كه نمونه بنده تصور مي

  :اند  تحقيقات اظهار داشته۹آقای دكتر شيبانی در برگ  .حاشيه حاشيه و بی  نشريات با-۲

نوشـتند يـا      دارد كـه افـراد مـي       »حاشـيه  حاشـيه و بـی     با«نام  ه  نهضت آزادی ايران نشريه تقريباً مرتب ب      «
  »دهند خوانند اگر تصويب شد اجازه انتشار مي نويسند بعد همگی مي مطالبی است كه رأساً آقايان فوق مي

  :اند بينيم كه گفته مراجعه كنيم می۱۳۴۱ نيمه اول دی ۴وقتی ما به اعالميه شماره 

های شـامپانی معـروف فرانـسه        و از شراب  خال رغبت پيدا كرد     و      خط نشينی بتان خوش   هم هوقتی شاه ب  «
آبـاد ده ميليـون ريـال در چنـدين سـاعت هويـدا روی بطـری                نشينی در كاخ سـعد       استمداد كرد و در يك شب     

  »باخت

است   اند كه هدف ما انتقاد از روش دولت بوده          اقدامات خود گفته     كه آنچه آقايان راجع به     شود   مي مالحظه
 تحقيقـات   ۲۴اظهار آقای دكتر شيبانی، آقای دكتر سحابی هم در صفحه             عالوه بر . با اين مراتب مغايرت دارد    

را متوجه آقايـان مهنـدس بازرگـان، دكتـر            وليت آن ئوجود شعبه نشريات را در نهضت آزادی تصديق و مس         
رماينـد  حاال مالحظه بفرماييد و آقايان وكالی مدافع محترم هم توجـه بف           . دانند شيبانی، رادنيا و حسن نزيه مي     

سـاحت مقـدس بنـدگان اعليحـضرت          هاينكه اگر كـسی اهـانتی بـ        ه  آن بياناتی كه در مدافعات عنوان شد ب        و به 
كنيم بـا آن بيـان و ايـن اظهـارات منتظـريم ببينـيم چـه                  همايون شاهنشاه نموده باشد اين تريبون را ترك مي        

كـه بـاز هـم آقـای مهنـدس        م ممكـن اسـت  كـن   صـحبت   عقايد بخواهمه بنده در اينجا اگر راجع ب   . خواهند گفت 
عقيده يك فرد كاری نداريم ممكن اسـت هـر          ه  بازرگان اينجا بفرمايند كه محكمه تفتيش عقايد است ولی خير ب          

گـاه از ايـن جهـت مـورد بازخواسـت نخواهـد بـود                كس باالنفراد نزد خودش عقيده خاصی داشته باشد هـيچ         
ه عنـوان ملوكانـه تقـديم داشـته اسـت و در آن نـسبت بـ                ه  اده ب گش چنانكه همين نهضت آزادی ايران نامه سر      

روش حكومت و بدی دستگاه، تضييع حقوقات و حتی وظايف و حقوق سلطنت عقايد نهضت را صريحاً بيـان                   
عقايـد  ه راجع ب گاه كسی از اين حيث تعرضی به آقايان نداشت و نخواهد داشت اما          كس و هيچ    اند، هيچ   داشته
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يك فرد يا يك جمعيتی كـه       . حقيقت است ه   كنم فقط از جهت مزيد استحضار و نزديكی ب         اينجا توضيحی عرض  
كه بتواند بـا اوضـاع روز اجتمـاع را           ای باشد  دعوی رهبری اجتماع را دارد الاقل بايستی دارای آنچنان عقيده         

همـين آقـای    . ميك از برخوردها و مالحظه نوشتجات چنين چيزی را نديـدي            كند و متأسفانه ما در هيچ      رهبری
   :گويند دكتر شيبانی در تحقيقات خودشان مي

خواهند به زنها قدرتی فوق استطاعت آنها بدهند كه اگر خدای نخواسته عملی شد بايد منتظـر عواقـب                    مي«
 سـال  ۱۳۰۰اسـالم در   تكليف ايـن كـار را  «فرمايند  آن بود يا آنكه آقای طالقانی راجع به اصالحات ارضی مي 

بنده در اينجا بدون آنكه خواسته باشـم اتخـاذ سـندی بكـنم ناچـارم ايـن توضـيح را                     » ه است پيش تعيين كرد  
 زمان داشـته    يمقتضاه  بينی ب  صدر و روشن   رهبری است الاقل اينقدر بايد سعه     جمعيتی كه مدعی    . عرض كنم 

بـشر را بـرای     كنم كه دين مقدس اسالم نه فقط تكليف مالكيت بلكه تمـام تكـاليف                دانم و تصديق مي    مي. باشد
االجـرا مانـد و كـسی در         است ولی اگر حكمی از احكام شريعت مقدس موقوف          هزارها سال ديگر تعيين نموده    

در  آلود است يا پشتيبانی از شريعت مطهر كرده است؟         مقام احيای اين حكم برآمد آيا دست چنين كسی خون         
 اشـياء بودنـد يـك    رديـف محكومـان و   سال پيش كه وضع زنها در عربستان به آن صورت بود كه در               ۱۳۰۰

مقتضای همان زمان خط بطالن بر روی آن عقايد و افكـار كـشيد              ه  مرتبه پيغمبر اكرم با يك قدرت خدادادی ب        
كنيم كه در بعضی از احكـام شـريعت مطهـر      باره زن را در رديف ساير افراد قرار داد و اگر ما مالحظه  و يك 

د بايستی اوالً به متن حكم دقيقاً توجه شود مـثالً موضـوع ازدواج مجـدد                اختالفاتی ميان زن و مرد وجود دار      
انـد ايـن حكـم        كه عموم مجتهدين محترم شريعت مقدس اسالم هم تأييد كـرده            طوری هب  اگر واقعاً دقت كنيم و      

تصور   راجع به اسالم و مالكيت بنده      .مشو  ميله و مثال در اين مورد ن      ئ وارد در مس   .تعليق به محال شده است    
فـرض  ه  اند كه يك فرد هكتارها و صدها هزار هكتـار اراضـی را بـ                اين قصد بوده    هگاه نبی اكرم ب    كنم هيچ  نمي

گنـاه را مملـوك      پناه و بي   محال از راه صحيح در انحصار خود قرار بدهد و هزارها و صدها هزارها مردم بی               
د بلكـه  شـو  ميكند و نه تنها مانع ن شتيبانی آن مياين اقدامات هر آدم عاقل باانصاف را وادار به پ   . خود بسازد 

 ديـن   .كمك و همراهی مـضايقه نكنـد       سهم خود از معاضدت و    ه  ای از اجتماع كه هست ب       هر كس در هر درجه    
د بـه آن ديـن ابـدی گفـت بـشر رو بـه       شـو  مـي زيـرا ن . مقدس اسالم با هر جمود و قشری بودن مخالف است   

بشر ناگريز از تبعيت اين تمـدن اسـت و           رود و  سابقه جلو مي   شتاب بی پيشرفت است، صنايع و تمدن مادی با      
  هكـه الزم اسـت بـ        فقـط ايـن اسـت     . های فـراروان خواهـد بـرد       ای كه منحصراً پايبند آن باشد زيان       هر جامعه 

دين اسالم مثل يك مايعی اسـت كـه در هـر ظـرف زمـان      . موازات آن تمدن در تهذيب معنويات مردم بكوشند      
صـورت  ه ل اگـر بـ  او. گوينـد ابـدی اسـت    همين سبب است كه مي   ه  گيرد و ب   مي  شكل آن ظرف را    ريخته شود 

بنابراين ارتجاع سـياه    . شود قابليت ظرف زمان را نخواهد داشت      ) صورت منجمد ه  ب( سال پيش    ۱۳۰۰عرضه  
   ».نيستدين اسالم خواهان ارتجاع نبوده و . شود  ميذهن   بهگويد فوراً كلمه دين متبادر مي  كه كسی

. نظر دادستان رسـيده اسـت      هگفته شد ب    ها  كه در آنها از همين قبيل جمله       های ديگر اين پرونده     البته اعالميه 

  . عنوان نمونه عرض كردمه اين را ب

جريـان تحقيقـات      كه هر چند امـضای نهـضت آزادی ايـران را دارد ولـی آقايـان در                 ديگرهای     اعالميه -ج
  هوليت آنهـا را بـ  ئايم مس زمانی است كه ما در زندان بودهه خ انتشار آنها مربوط باند كه چون تاري   متعذر شده 
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آنكه اعالميه متضمن مفاد اليحه آقای مهنـدس بازرگـان در زمـانی منتـشر                  البته با عنايت به    .گيريم عهده نمي 
ی ديگری هست كه ذيـل      ها  عالوه اعالميه ه   و ب  شود   مي  دفاع بسيار متزلزل    اين ند ا  شده است كه در زندان بوده     

كه اگر قرار باشـد دانـشجويان         كنم  خواهم عرض  بنده مي . باشد آزادی ايران مي    كميته دانشجويان نهضت    آن
نهضت آزادی ايران هر چـه دلـشان خواسـت منتـشر كننـد و هـر چـه خواسـتند                     ه  يا هر دسته ديگر وابسته ب     

كـه موسـسين و       ولين مـستقيم  ئهضت هم يعنـی مـس     بنويسند و از اسم نهضت آزادی ايران استفاده بكنند و ن          
وجه و با هيچ منطقـی         هيچ  ه ب ،وليت آن شانه خالی كنند    ئول نشريات باشند، از زير بار مس      ئيه و مس  ئت اجرا ئهي

  . جه قلمداد بكنندند چنين دفاعی را مونتوا قابل قبول نيست و نمي

  :  اشاره نمايم)ام كنم توجه داده اگر چه فكر مي(يك نكته ديگر هم ه ب

انـد    موضوعی كه سر كار سرهنگ پگاهی راجع به اعالميه جبهه ملی كه آقای دكتر سنجابی تكـذيب كـرده                  
عنوان دليل بر اتهام آقايان نيـاورده اسـت مـا در            ه  گاه اين اعالميه را ب     خواست هيچ  كيفر. در دادگاه مطرح شد   

كنگـره    شرح مباحـث    وقتی بنده مذاكرات و    . بوديم ملی  مقام روشن كردن ارتباط نهضت آزادی ايران با جبهه        
 كـه همـان اختالفـات    شود  ميكنيم معلوم   مراجعه،ملی را كه قبالً مالحظه نموده بودم       اصطالح بزرگ جبهه   ه  ب

ثيری در اثبـات اتهـام      أملی بوده است و اعم از اينكه بوده باشد يا نبـوده باشـد تـ                 آزادی و جبهه   ميان نهضت 
  . داشتآقايان نخواهد 

نظر خودم از نظر توجيه موضوع الزم       به  كه    كنم آنچه  كنم و تصور مي    در اينجا عرايض خودم را ختم می      
ن بعـد هـم اگـر        مِ كنم عرض دادگاه محترم رسانيدم و تصور مي       هنزاكت ب   كمال ادب و با نهايت      است در   بوده

.  دادگاه محترم از بنده چيزی نخواهنـد     عرض خواهم كرد مگر آنكه     ،عرض برسانم ه  الزم باشد كه توضيحی ب    

  ). تنفس(

  

  ∗خالصه مدافعات وكالي متهمين

  دادرسي ارتش) ۱(در دادگاه عادي ويژه شماره 

موكلين   خواست و انتساب آن به       عدم صحت كيفر    جلسات قبل راجع به     با عرض اينكه در    : تيمسار شايانفر 
 دادگاه بـا در     ، استماع توضيحات مجدد تيمسار دادستان     ام اينك نيز پس از     طور مشروح صحبت كرده    هخود ب 

دادگـاه تقـديم داشـته كـه كليـه          ه  ای كه جناب آقای مهندس بازرگان از طرف كليـه متهمـين بـ              نظر گرفتن نامه  
ه ذون در صحبت و دفاع از آنان ندانسته و بـا توجـه بـ              أاند و وكالی خود را م       را امضاء كرده    متهمين ذيل آن  

 بنده نيز خـود را پـيش از آنچـه        ،طور مبسوط صحبت كردند    ه همكاران محترم ب   ،رسی كل ارتش   داد ۲۰۵ ماده  
خواسـت و پاسـخ در بيانـات         ذون در گفتار و صـحبت در اطـراف كيفـر          أدر جلسات قبل صحبت كرده بودم م      

  .دانم و ديگر عرضی ندارم تيمسار دادستان نمي

محترم، با وجود آنكه برای كليه اظهارات تيمـسار         سار سرتيپ زمانی، دادرسان     متي :آقای سرهنگ رحيمی  
دانيم تا رسيدن نظريه شاهانه طبـق        های كامالً قانونی دارم از آنجا كه دادگاه را غيرقانونی مي           دادستان جواب 

                                                      
∗
دسترسي به اصل پرونده دادگـاه      . هاي آقاي مهندس بازرگان در طي جلسات دادگاه تهيه شده است            اين خالصه عيناً از يادداشت     

  )نهضت آزادي ايران (.متأسفانه ميسر نگرديد
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فعالً تا ابـالغ امـر      . دفاع كامل خواهم پرداخت   ه  كنم و مسلماً پس از ابالغ امريه شاهانه ب          عرضی نمي  ۲۰۵ماده  
  .  عرضی ندارمشاهنشاه

ه حال حاضر دارد و عدم توجه ب       ر ت محترم دادگاه با وضعی كه دادگاه محترم د        ئ هي :آقای سرهنگ علميه  
عرايض وكالی مدافع در مورد رد دادرس و عدم ابالغ نظر فرماندهی كه امر به تشكيل دادگـاه داده اسـت در                      

اليحه تقديمی موكل كه اجـازه دفـاع نـداده اسـت           مورد وارد بودن يا نبودن ايراد رد دادرس و نيز با توجه به            
  . دانم عرضی ديگری بنمايم پس از آنچه تاكنون عرض شده است صالح نمي

  هكنم بنده در طی بيست و هشت جلسه كه اين دادرسی بـ             با نهايت احترام عرض مي     :آقای سرهنگ غفاری  
ام اكنون چـون وضـع دادگـاه از مـسير            اندهعرض رس   هام ب  دانسته است بيانات مفصلی كه مفيد مي       عمل آمده 

متابعت از تمايل مـوكلين محتـرم خـودم عرضـی           ه  نوبه خود ب  ه  ب قانونی و سير طبيعی خارج شده است بنده       
  . كنم نمي

اسـتناد   ه  عرض رسـيد بـ     هطور كه در جلسه قبل ب       همان ، دادرسان محترم  ، رياست دادگاه  :تيمسار معتمدی 
اين مـاده توجـه نكـرده بنـده ايـن دادگـاه را               ه   شده و تا اين تاريخ دادگاه ب        كه رد صالحيت دادرس    ۲۰۵ماده  

موكـل    هتـوانم عرضـی نـسبت بـ        نظر بنده قانونی نبوده و نمـي      ه  است ب   كه شده   غيرقانونی دانسته و عملياتی   
  .خودم در اين دادگاه بنمايم
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  عالي كشور نامه متهمين به رياست كل ديوان

  

  ۱۳۴۲ ديماه ۱۴

 عالی كشور حترم رياست كل ديوانمقام م

در دادگاه عادی ويـژه شـماره        ۳۰/۷/۴۲در جريان محاكمه كه از تاريخ       :  رسانيم استحضار مي ه  محترماً ب 
اقـدام بـر عليـه      (اينجانبـان    اساس وارد بـر    اتهام بی ه   برای رسيدگی ب   ،آباد يك دادرسی ارتش واقع در عشرت     

ست از ابتدای تشكيل مراتب عديده از عـدم رعايـت قـوانين و تجـاوز                بر پا شده ا   ) امنيت مملكت و تغيير رژيم    
تخطـی از   .  نظير و يـا الاقـل كـم نظيـر باشـد            مقررات قضايی صورت گرفته كه شايد در نوع خود بی         ه  علنی ب 

 دفاع مـا    اثر بودن   بی ،و اين دادگاه   البد اجرای اصول قانونی من   ه  اعتنايی ب  وظايف عادی و مدون دادرسی و بی      
 اين بود كه پس از چندين جلسه ناگزير شديم كه سكوت اختيار كنـيم و بالدفـاع خـود را                     ،ساخت  معلوم مي  را

ن مقـام و    آ  اختصار بـرای مزيـد استحـضار        طور  هپروا نموده و اينك مراتب را ب       قيد و بی   تسليم اين دادگاه بی   
اصـول و   ه  ن و جلوگيری از تخطـی بـ       مقام ديوان كشور تقديم داريم شايد برای حفظ حيثيت قانو          ات عالي قضّ
مبـذول    شايـسته   اقـدام  ،  اسـت  و بيـداد    ظلـم   قيـاس  و رواج بی    اجتماع  بنيان  ين قضاوت كه موجب گسستگی    ئآ

  . يدئفرما

امور خصوصی و مثالً جلوگيری از محكوميت ما و يا بحـث            ه  مقصود ما از تقديم اين نامه جلب آن مقام ب         
 چنـين توضـيحات در      .باشـد   نمي ،خواست عليه ما تنظيم شده است      كه در كيفر   اييهای نارو   در افتراها و نسبت   

انگيـزه  .  عنوان دادخواست فرجامی تقديم خواهـد گرديـد       ه  نظر مشروحاً ب   صورت محكوميت در دادگاه تجديد    
 نـاظر   كشور كه باالترين مرتبه قضايی كـشور و        عالی   مقام قضاوت ديوان   ساختنِ  ما از تقديم اين نامه متوجه     

رعايـت  ه  ايست كه دادرسان آن عقيده ب      جريان محاكمه ه   ب ،باشد اجرای صحيح قوانين و مقررات مملكت مي      ه  ب
آنهم در محاكمه افرادی كه عمری در خدمت        . ن حرف حق ندارند    اصول قانونی نداشته و گوش هم برای شنيد       

طه مملكـت و رعايـت حقـوق ملـت      انـد و هـدفی جـز حراسـت رژيـم مـشرو              گذرانيده  علم و دين اين مملكت    ه  ب
افراد و آزادی و    ه  كه دستگاه حكومت نسبت ب      جز انتقاد از مظالم و مفاسد و تجاوزاتي         گناهی هم   اند و   نداشته

  .  ندارند،نمايد حقوق مسلم آنان نموده و می

  : ار استقر  برسد از اين استحضار آن مقام عالیه و خالصه اين دادگاه كه طبق توضيح فوق بايد ب مجمل

آبـاد كـه گنجـايش تقريبـاً          دادگاه ما در محلی نزديك به در جنوبی عشرت         )۳۰/۷/۴۲( مهرماه   ،در روز اول  
بـاش   حـال آمـاده   ه  نيزه ب   در اين روز يك صف سرباز با تفنگ و سر          . نفر تماشاچی را داشت تشكيل شد      ۲۰۰

 و هـراس بعـضی از تماشـاچيان    بين تماشاچيان و متهمين قرار داشت كه موجـب تعجـب مـا و احيانـاً تـرس             

 محل دادگاه را به اطاق كوچكی در وسط محوطـه           ،روز دوم برای جلوگيری از ورود تماشاچيان      . يده بود دگر
وسيله مأمورين مخفی سازمان امنيت و ركن       ه  های معدود اين اطاق ب     صندلي .آباد منتقل نمودند   ميدان عشرت 

  زدحـام مـردم در     شـد ا    كه شـنيده    طوری هب  بود و      گرفته شده  ،ادوم و احياناً چند نفر از خويشان بعضی از م         

 منقطـع شـده و      ،ای بود كـه عبـور      اندازهه  نمودند ب  آباد كه ممانعت از ورود آنان مي       جلوی در ورودی عشرت   
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از همـين روز از ورود مخبـرين جرايـد نيـز            . نمودنـد   مردم را متفرق مي    ، تفنگ و ضربه   ته مأمورين نظامی با  
محيط رعب و هراس در روز اول دادگاه و محدود نمودن محـل دادگـاه و جلـوگيری از                 . عمل آمد  هری ب جلوگي

ه  بـ ، و همچنين عدم نـشر مـذاكرات دادگـاه در جرايـد يوميـه              دومورود تماشاچيان و مخبرين جرايد در روز        
  هريان اصلی محاكمـه بـ     رود تا ج   كار مي  ه  كوشش زياد ب    ،خوبی نشان داد كه با حفظ ظاهر علنی بودن دادگاه         
استحـضار  ه ضميمه بـ ه  كه رونوشت آن ب اي   لذا طبق نامه   .گوش ملت ايران كه قاضی اصلی دعوا است نرسد        

رسد متذكر شديم كه هر گاه موانعی كه برای آزادی و علنی بودن دفاع و انتشار مـذاكرت رفـع                     عالی مي  جناب
يس دادگـاه بـا وعـدة       ئـ ر. كـرد   فاع از خـود خـواهيم     نشود ما وكالی خود را عزل نموده و اعالم سكوت در د           

 اطـاقی دور كـه در شـمال محوطـه           هايـن تقاضـا داد در روز بعـد محـل دادگـاه را بـ                ه  كه نـسبت بـ      مساعدی
اما در عوض اشكاالت بيـشتر بـرای ورود         .  داشت منتقل نمود    را نفر ۷۰گنجايش قريب    آباد واقع بود و    عشرت

    بدين .عمل آمد  همندان و ثبت نام و آدرس آنان ب        هسنامه و تحقيق از هويت عالق     تماشاچيان از قبيل مطالبه شنا    

كماكان از ورود جمع كثيری از مردم تهران و شهرسـتانها كـه در پـشت در                   جهت تعداد تماشاچيان معدود و    
ی نبـود و  در اين محل نيـز خبـر   . . .دائ ممانعت گرديد از مخبرين جر   ،آباد گرد آمده بودند    بسته جنوب عشرت  

يس دادگـاه   ئـ  تذكری به آقای ر    در اين روز باز شفاهاً    . مشروح مذاكرات خبری منتشر نگرديد     د هم از  ئدر جرا 
ورات داده شد و چون اين تذكر هم مفيد واقع نگرديـد لـذا وكـالی خـود را عـزل و خـود نيـز           ضبرای رفع مح  

رسی و ادامه آن شخصاً وكال را مأمور        يس دادگاه برای حفظ ظواهر داد     ئر. سكوت در دفاع گرفتيم   ه  تصميم ب 
  دانـستند سـه    دفاع نمود و آقايان وكالی محترم برای تبعيت از قانون و با اينكه خود را منعزل از طرف ما مي                   

  ، بـارز مـشهود در تحقيقـات مقـدماتی و بازپرسـی            صنقـ  ۳۴مورد قانونی نمايان در عدم صالحيت دادگاه و         
برای اجتناب از تصديع و همچنين امـساك در ذكـر شـماره مـواد            (كر شدند   بسياری از اعمال نامناسب را متذ     

 از وكـالی محتـرم خـود تقاضـا          ، در صـورت تمايـل جنابعـالی       ،قانون و نحوه استناد كه موجب اطناب اسـت        
  ). استحضارتان برساننده خواهيم كرد كه همه آن موارد و اشارات قانونی آنها را مفصالً ب

 فوق اشاره شد در طول بيست جلسه فقـط عـدم صـالحيت دادگـاه و                  در طور كه  ين هم ، تن وكيل با منطق    ۱۴
خواسـت كمتـرين اسـتحكام و     كـه از ايـن نظـر هـم كيفـر     (دفاعيات ماهوی ه نقايص پرونده را بدون وارد شدن ب  

دادگـاه ويـژه شـماره يـك ارتـش      ه با شواهد و اشارات قـانونی بـ     ) ارزش قضايی را ندارد و افترايی بيش نيست       
حـق و قـانون و رعايـت عـدل و            ه اسـتناد بـ    ،اين دادگـاه دادگـستر      گرديد كه در    اما بار ديگر معلوم   . ذكر شدند مت

صـالحيت خـويش رأی داد و تمـام نـواقص            هاين تذكرات دادگاه مزبـور بـ        انصاف مفهومی ندارد زيرا در خاتمه     
   .ما تكليف دفاع ماهوی نموده مستدل تذكر داده شده را نديده گرفت و ب

يـده  دپيوسـت تقـديم گر    ه   شرحی كه رونوشت آن ب     ۱۹/۹/۴۲ما چون وضع را بدين منوال ديديم در تاريخ        
در . گرديـد   تئـ وسيله آقای مهندس بازرگان در جلسه دادگـاه قرا        ه   اين نامه ب   ۲۶/۹/۴۲ است تهيه و در تاريخ    

تقاضا نمـوديم و ايـشان چـون         شده و از وكالي مدافع خويش        را متذكر   نامه علل سكوت خود و ادامه آن        اين
در همين جلسه آقـای     . كه مطلقاً دفاعی از ما در اين دادگاه نفرمايند           قبول نمودند  ،ديدند  نمي تذكر خود را مفيد   

اعتنـايی   شكنی و بی آقای مهندس بازرگان بيانی نمودند كه يكی از شواهد بزرگ قانون        ه  يس دادگاه خطاب ب   ئر
قـای  آت نامـه از طـرف       ئـ يس دادگـاه در پايـان قرا      ئآقای ر . دادرسی است رعايت اصول قضايی و مقررات      ه  ب
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آقـای مهنـدس بازرگـان    ه  را از جيـب در آورده و بـ   ۱۹/۹/۴۲ نسخه چاپ شده نامه مورخه       ،مهندس بازرگان 
دادگـاه داديـد برابـر      ه  كه الـساعه بـ      اليحه تقديمی خودتان   كلی مفاد آن با    طور هاعالميه مزبور كه ب   : گفت چنين
های ديگـر را    اعالميهشود  ميهای شما خالف حقيقت است با اين ترتيب معلوم     حرف شود   مي  پس معلوم  است

  . هم كه قبول نداريد صحيح است

خط منشی دادگاه است در ه بيان كه عين آن در صورت جلسه امضاء شده از طرف عموم حاضران و ب          اينه  ب
ر جلسه دادرسی پيش از خاتمه مدافعات و قبل از صدور        ريح د صيس دادرسان اظهارنظر    ئ ر .پرونده موجود است  

  :  كيفر ارتش چنين متذكر است و قانون دادرسی۲۰۵ ماده .ی نهايی نموده استأر

  ازمـتهم و اظهـارنظر كـردن در بـزه قبـل      داشتن نسبت با(موارد رد  ر ها د های دادگاه  ـ دادرس ۲۰۵ماده 

ب گـزارش   ركه امر تشكيل ديوان حـ      مقامي  وده مراتب را به   بايد از دخالت دادرسی خودداری نم     ) صدور رأی 
  . های ديگری انتخاب شوند جای آنها دادرسه دهند تا در صورت وارد بودن داليل رد ب

يس دادگـاه را در ادامـه دادرسـی         ئـ استناد و تصريح اين مواد قـانونی سـلب صـالحيت ر           ه  وكالی مدافع ب  
ه شـد صـحبت خـود را موكـول بـ           آقايـان مـي   ه  دگاه برای دفاع ب   يس دا ئمتذكر شده و با تكليفی كه از طرف ر        

نفـر   نمودند و حتـی يـك    قانون دادرسی و كيفر ارتش مي۲۰۵مدلول ماده   ه  روشن شدن موضوع يعنی عمل ب     
يس دادگاه را مجدداً در همـان  ئاز آقايان وكال برای تأييد تفسير تقاضا نمود كه نوار ضبط صوت در قسمت ر      

كالی مدافع را بدهنـد   يس دادگاه بدون توجه با اين تقاضا و بدون آنكه جواب اخطار و        ئر. ندزاندا   كاره  جلسه ب 
ه دادگاه آوردند و بـا توجـه بـ   ه  روز بعد تشكيل شد نوار ضبط صوت جلسه گذشته را ب ۴كه در     اي در جلسه 

 و اظهارنظرهـای ايـشان      آنكه همين بيانات  ه  توان داد و با تصريح ب      اينكه هر قسم تغييری در نوار پر شده می        

صدا درآوردن نـوار مزبـور و گـرفتن         ه  يده بود با ب   ددر جلسه قبل از طرف منشی دادگاه نوشته و امضاء گر          
 .صالحيت بـرای ادامـه دادرسـی دانـست     آن اظهار نظر صريح خود را تكذيب و شخصاً خود را ذي         ای از    كپيه

 خود بـرای دادرسـی حتـی نتوانـست نظـر دادرسـان              يس دادگاه در رد اعتراض قانونی وكال و تثبيت        ئآقای ر 

ت ئـ عنوان قرار دادرسان دادگـاه قرا     ه  ساخته را ب   خواسته و خود    صالحيت خود  الًهمكار خود را جلب كند و اق      
  . نمايد

 ،مانده و با داشتن دليل ديگری بـر عـدم صـالحيت دادرس             اعتراض خود باقي  ه  گوی ما ب   وكالی مدافع حق  
  . ند خود ما اختيار نمودنداعراض از دفاع را مان

عمـال خـالف     ا ه  مقـام بـ    عالی و تمام قضات عالي     يس ديوان عالی كشور برای آنكه توجه جناب       ئجناب آقای ر  
 ايـران از     گذاشتن ملـت   اطالع آباد و بی   عمال حكومت برای جلوگيری از انتشار دادگاه نظامی عشرت          حق و قانون  

هـای     علل موجود آن و همچنين رفتار خالف انسانيت و اخـالق كـه دسـتگاه               گذرد و  كه در اين دادگاه مي      حقايقی
داند در توضيح مطلـب ديگـری     الزم مي،دارند بيشتر شود   افراد بيگناه و آزادی عمومی روا مي       ه  انتظامی نسبت ب  

  . يمئای بنما  اين ايام از دادگاه ما روی داده است تصديعاً اشاره باكه همزمان

زنـدان شـماره    ه  نام آقای مهندس حسن عبوديت را با حال افسرده و زار ب           ه  جوانی ب  ماهدر شب روز دوم دي    
ه نمـود بـ   كـه از اصـفهان مراجعـت مـي      روز قبـل هنگـامي  ۵ اين جوان را . قصر آوردند و هم زندانی ما نمودند  ۴

در   برده بودنـد و عنوان آنكه حامل قسمتی از مذاكرات تكثير شده دادگاه بوده است توقيف نموده و به شهربانی     
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عالی  شرم از بازگويی آن داشته و جناب       بودند كه ما    بی بر او وارد ساخته    ئمدت دو روز شكنجه و مصا       هآنجا ب 
ضـميمه تقـديم     هاسـت و بـ      دادستان ارتـش نوشـته    ه  وسيله ما ب  ه  كه مشاراليه ب   اي را در رونوشت نامه    شرح آن 

  بودند برای اطالع از دهنـده        آقای مهندس عبوديت وارد ساخته     كه بر   صدماتي. بود استحضار خواهيد يافت    شده

انگيـز وی   ايشان از ما تقاضا نموده بود شرح حال تأثر و تأسف        . گيرنده صورت مذاكرات دادگاه ما بوده است       و
ن بود كه آقای مهندس بازرگان آن شرح حال را در اولـي             اين. را توسط دادگاه خود تقديم دادستان ارتش بنماييم       

دانـيم كـه بـر دل دادرسـان و مـأموران       انداخت اما نمي    گريهه  ب ت اين نامه حاضران را    ئت نمودند؛ قرا  ئجلسه قرا 
  سازمان امنيت چه تأثيری نمود؟ 

اطالع دادستان ارتـش خواهنـد       ه  كردند كه عرض حال آقای مهندس عبوديت را ب          دادستان دادگاه ما اظهار   
صـدمات    ه نمود كه دادستانی ارتش با خواستن پزشكی قانونی نسبت ب          كوشش خواهند   رسانيد و شخصاً هم   

ست كـه نتيجـه را در دادگـاه مطـرح            ا ممكن و جراحات وارده بر آقای مهندس عبوديت اقدام الزم را بنمايند و           
  . در اين دادگاه است اثری از اين اقدام مشهود نگرديده است ختم دادرسی ما هنمايند ولی تا امروز كه نزديك ب

ای از افراد    كه برای محاكمه عده     ای از جريان دادگاهي     اين است شمه   ،عالی كشور  يس ديوان ئجناب آقای ر  
دين و دانش صـرف نمـوده و سـوابق          ه  عالی كه عمری را در خدمت ب       خدمتگزار اين مملكت و هموطنان جناب     

علمی و روحانی مملكـت بـر تمـام    كار و افكار آن در تعليم و در تربيت جوانان در دانشگاه و ساير مؤسسات     
  . افراد ملت ايران روشن و آشكار است تشكيل گرديده

هرگز درخواسـت كمـك      عرض رسانيديم علت اصلی تقديم اين نامه در اين موقع          هكه در مقدمه ب    طور همان
تـرين مرجـع قـضايی مملكـت از      ايـن عـرايض بـرای استحـضار عـالي      . شخصی و يا امـر خـصوصی نيـست        

 ،نمايند اصول و قوانين اجتماعی و حقوق انسانی قضاوت و فريادرسی مي            هاعتنايی ب  كه با بی    اييه دادگري بي
  . باشد مي

كه شايد برای حفظ حيثيت اين مملكت كه ضامن پيونـدهای اجتمـاعی و بنـابراين                 اين تصديع برای اينست   
  . يكی از اركان قوام مليت ماست اقدامی بفرماييد

  قه ئبا تقديم احترامات فا

  . مسجد هدايت  جماعت  امام  و  عالی سپهساالر   مدرس مدرسه،طالقانی  محمود  سيد

  .  استاد دانشكده فنی دانشگاه تهران،مهندس مهدی بازرگان

  .  استاد دانشكده علوم دانشگاه تهران،دكتر يداهللا سحابی

  .  استاد پلی تكنيك تهران،اهللا سحابی مهندس عزت

  . التحصيل دانشكده پزشكی تهران رغ فا،دكتر عباس شيبانی

  .  بازرگان،بابايی احمد علی

  .  دبير فرهنگ، ليسانسه دانشكده علوم،ابوالفضل حكيمی

  . الیع ي دانشجوی فوق ليسانس دانشسرا،مهدی جعفریمحمدسيد 

  . دفتريار ورامين،منش پرويز عدالت
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  دره و رأي صادادرسی ارتش)۱(ی ويژه شماره ددادگاه عا پايان كار

  

  امنيت و اهانت به مقام شامخ سلطنت اقدام بر ضد :موضوع اتهام

  كارِ گردش

 دادستانی دادرسی ارتش، دادستان دادگـاه عـادی ويـژه    ۶/۵/۴۲ دم ـ  ۷/۵خواست شماره  موجب كيفره  ب
  در ، سـيد محمـود طالقـانی      ، دكتر يـداهللا سـحابي      آقايان مهندس مهدی بازرگان،      اداره دارسی ارتش،   ۱شماره  

نام نهضت آزادی تشكيل داده و آقايان مهنـدس  ه   جمعيتی ب  ۱۳۴۰ماه سال    معيت چند نفر ديگر در ارديبهشت     
 ،مـنش   مهدی جعفری و پرويز عدالت     ،حكيمی  فضللواب ا ،بابايی اهللا سحابی، دكتر عباس شيبانی، احمد علی       عزت

نامـه   باشـد و  مشخـصی مـي  عضويت جمعيت مزبـور را قبـول نمودنـد و هـر چنـد جمعيـت دارای مرامنامـه                  
های جمعيت به پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه تقـديم نمودنـد ولـی             سرگشاده هم متضمن هدف   

هـايی كـه چـاپ و منتـشر        جمعيت مزبور دارای هدف و مقصد ديگری بوده كه اين هدف و مقـصد از اعالميـه                
 ،شـده  در خـارج از كـشور منتـشر مـي         اند و با نشريات رسمی جمعيت كه چه در داخلـه كـشور و چـه                   نموده

اينكـه    توجه به   كه هدف و منظور آنها مخالفت با رژيم مشروطه سلطنتی بوده و با             شود   مي مشخص و معلوم  
اند مستند به نوشـتجات خطـی مربـوط بـه             مقام شامخ سلطنت اهانت نموده    ه  های مزبور صريحاً ب     در اعالميه 

متهمين تـصديق و مباشـرت    تهيه و چاپ و نشر آنها را بعضی از     های منتشره كه      بعضی از متهمين و اعالميه    
 قـانون مقـدمين     ۱ از مـاده     ۱ تقاضای كيفر برای نه نفر را مستند بـه بنـد             ،اند  خود را در اين امر گواهی نموده      

 الحاقيه به اصـول محاكمـات       ۲ قانون مجازات عمومی با رعايت ماده        ۸۱عليه امنيت و استقالل مملكت و ماده        
معرفـی وكـالی     پس از وصول پرونده به دفتر دادگاه و احضار متهمين برای تعيين وكيـل و            .موده است جزا ن 

 وكالی مدافع تقاضای تبـديل قـرار        ،متهمين و وكالی مدافع آنها برای بررسی پرونده         مدافع و اعطای مهلت به    

گــاه در جلــسه اداری داد. كيفــری نمودنــد  آيــين دادرســی۱۶۹مــاده   بــه بازداشــت مــوكلين خــود را مــستند
  اتفـاق آراء بـا توجـه بـه           بـه  ۲۷/۶/۴۲ مورخه ۴۱موضوع رسيدگی و با صدور قرار شماره           به ۲۷/۶/۴۲مورخ

پـس از    .ييـد نمودنـد  أجنايی بودن اتهام منتسبه تقاضای مزبور را وارد ندانسته و ادامه بازداشت متهمين را ت          
 خـود را    ي دادگاه جلسات مقـدمات    ،ها جهت بررسی پرونده    وكالی مدافع آن    و تقاضای مهلت اعطايی به متهمين    

نظـر    ه بوده است چون نواقصی در پرونده ب  ۲۵/۷/۴۲تشكيل و پس از هفت جلسه بررسی كه آخرين روز آن            
 تعيين و مقرر گرديد مراتب به طرفين دعوا برای شـركت     ۳۰/۷/۴۲نرسيد جلسه رسمی دادرسی را برای روز        

طـور   هآباد بـ  كليه متهمين و وكالی مدافع آنها در پادگان عشرت  و  ضور دادستاندر جلسه رسمی دادگاه با ح 
  از طـرف ،كيفـر ارتـش   قانون دادرسی و۱۹۵ و ۱۹۴اجرای مواد دادگاه و  علنی تشكيل و پس از اعالم رسميت      

اده  دادسـتان پاسـخ د  وكالي مدافع نسبت به عدم صالحيت دادگاه و نقص پرونده ايراداتي اظهـار و از طـرف             
يس دادگاه اعالم و دادگـاه بـرای اخـذ          ئ جلسه گفتگو در اين مورد كفايت مذاكرات از طرف ر          ۲۰شد كه بعد از     

 همـان  ۱۹ در غياب اصحاب دعوا بـه شـور پرداختـه و در سـاعت       ۱۷/۹/۱۳۴۲ روز   ۳۵/۱۶تصميم در ساعت    

پرونده را جهت رسيدگی     خود را صالح و      ۱۷/۹/۱۳۴۲  مورخه ۲۲روز از شور خارج و با صدور قرار شماره          
خواست و اجـرای مقـررات مـذكور در          ت كيفر ئرسی ادامه داده شد و بعد از قرا       دادتكميل تشخيص داده و به      
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پاسـخ دادسـتان و       قانون دادرسی و كيفر ارتش و استماع اظهارات متهمين و وكالی مـدافع آنهـا و                ۱۹۷ماده  
  جلـسه   و يكمـين    ين و اسـتماع اظهـارات آنهـا در سـی          دفاعيات مجدد وكالی مدافع و اعالم آخرين دفاع متهمـ         

سـان  رت داد ئـ يس دادگاه اعالم و هي    ئطرف ر   كفايت مذاكرات و ختم دادرسی از      ۱۶/۱۰/۱۳۴۲ دادرسی مورخه 
 در غياب اصحاب دعوا و دادستان و منشی دادگاه به شور پرداختـه و در                ۱۶/۱۰/۱۳۴۲ روز   ۵/۱۰در ساعت   

 از قــانون ۲۱۱ و ۲۱۰ و ۲۰۹ و ۲۰۸ز انجــام مقــررات مــذكور در مــاده  پــس ا۱۶/۱۰/۱۳۴۲ روز ۲۰ســاعت 
  : نمايند ی ميأصدور ره شرح زير مبادرت به دادرسی و كيفر ارتش ب

  

   ارتشدادرسي) ۱(دادگاه عادی ويژه شماره  ۱۶/۱۰/۴۲مورخه۲۳ی شمارهأر

 مهندس مهدی بازرگـان كـه        پرونده انفرادی آقای   ۱۷۵ و   ۱۷۴های    برگ ،۹با توجه به مفاد اعالميه شماره       
  : طور نوشته در آن اين

دانـد حـرص و آز و       باشد و چون مي     تواند تكيه داشته   هيچ يك از طبقات ملت نمی     ه  ديكتاتور زورگو چون ب   «
ـ   مـي  ا عـصيان و    ستوه آورده است و به      هب طلبی خود و بستگانش همه طبقات مردم را        منفعت ناچـار    هدارد ب

های مختلف  ستگاهد دش  خواهد سرنگونی ديكتاتور  كه عاقبت منجر به  ها ها و طغيان كردن عصيان رای خنثیب
رسـد بتوانـد بـه     او ميه ها ب وسيله اين دستگاه هكه ب  هايي  خبر چينی   تا با  دهد  ميو متنوع جاسوسی تشكيل     

  »حكومت جابرانه خود ادامه دهد

  :گويد  و در جای ديگر از همين اعالميه مي

  »۱۷۳آلود شاه را از سر ملت ايران قطع كرد برگ  ونبايد دست خ«

 اقـرار و آقـاي       پرونـده انفـرادی خـود      ۵۶ و   ۵۳هـای    اهللا سحابی تهيه متن را در برگ       و آقای مهندس عزت   
مهـدی    محمـد آقـای   را اعتـراف و    چاپ آن انفرادي خود  پرونده۱۰۸ ،۱۰۷ ،۱۰۶هاي ابوالفضل حكيمي در برگ   

افـسران و   اعالميه خطاب بـه   پرونده انفرادی و با توجه به۱۸۴ برگ .است  ر آن نموده  انتشا  جعفری اعتراف به  
  : طور نوشته شده  كه در آن اين۱۹۳خط آقای سيد محمود طالقانی برگ  سربازان به

  »دين نكنيد ن و بيئخا. . . سربازان مسلمان خود را قربانی«

  :طور نوشته شده در جای ديگر همين اعالميه اين

  »دنكن ن ايران پشتيبانی ميئو خا . . .ن ملت ايران آنها هستند كه از شاهدشم«

درب منزل من آورده و       نويس اين اعالميه را به     كسی پيش   اينكه يك   مبنی بر   ارزش بودن دفاع ايشان    و بی 
م الـسال   همچنين ترجمه خطبه حضرت سيدالـشهداء عليـه     .باشد كردم واضح مي    از روی آن رونوشت تهيه      من

و قـسمتی از آن بـه   ) ۲۲۵برگ (وسيله آقای سيد محمود طالقانی به خط خود در آن نموده        ه  كه تصحيحاتی ب  
  :اين شرح است

اسـت و    پروردگار را شكـسته    كرده و پيمان   نگرند كه حرام خدا را حالل      مي كه سلطان ستمگر را     كساني«
او  كند و با ايـن حـال بـر         اجتماع خودداری نمي  به   نسبت تجاوز و از گناه و    كند برخالف سنت پيغمبر عمل مي    

  ». .. دارند كامگی بركنارش نمی دهند و از خود  رژيم او را تغيير نميعمالً خروشند و نمی

متن خطبه نبوده و به ترجمـه اضـافه شـده اسـت و بـا         ر و بنا به اعتراف خود ايشان عبارت تغيير رژيم د         
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 ۱۲۰ و   ۱۱۹هـای    بـرگ » دين اجـرا عظيمـاً    ئـ اهللا المجاهدين علی القا    فضل«: توجه به اعالميه ديگری تحت عنوان     

  :پرونده انفرادی آقای مهندس بازرگان كه قسمتی از آن به اين شرح است

مراقبت در اينكه اوال بازيگر اصلی بار ديگر پشت پرده نرود و ثانياً اگر قرار است كودتا و انقالبی در بازی                     «
 نباشد كه مخفيانه يا آشكارا او را حمايت كنـد و از مهلكـه نجـاتش دهـد                   دست ايادی بازنده  ه  صورت گيرد ب  

جود ندارد و خوشبختانه بازی كننده مجبور به اين بازی شده و  آنچه قطعی و مسلم است در اين بازی برد و
است ولی يك خطر هست و آن اينكـه ايـن بـازی متوقـف         ای از دست داده    تاكنون عمالً هم منافع قابل مالحظه     

  »ديگران بسپارده ود و بار ديگر بازيگر اصلی پشت پرده رفته صحنه را بش

  :گويد كه مي  ) پرونده انفرادی۹در برگ ( اظهارات آقای دكتر عباس شيبانی  و با توجه به

نوشتند و يا مطـالبی اسـت         دارد كه افراد مي    »حاشيه حاشيه و بی   با«نام  ه  نهضت آزادی نشريه تقريباً مرتب ب     «
  »خوانند اگر تصويب شد اجازه انتشار می دهند نويسند بعد همگی مي  آقايان فوق ميكه رأساً

  :گويد كه مي )پرونده انفرادی ۲۴برگ ( اظهارات آقای دكتر يداهللا سحابی هب  و با توجه

 دكتر شـيباني و حـسن نزيـه و رادنيـا            مهندس بازرگان و    وليت آقايان ئمس  آزادی به  شعبه نشريات نهضت  «

  »د باش مي

   دكتـر : نفر ديگـر از جملـه آقايـان        ۶كه شخصاً در معيت     )  پرونده انفرادی  ۴۳ و   ۴در برگ   (مهدی بازرگان   

ول و ئانـد و قاعـدتاً از هـر جهـت مـس           نهضت آزادی بـوده      مؤسس جمعيت  ، سيدمحمود طالقانی  ،يداهللا سحابی 
 فقـط همـان اسـت كـه در مرامنامـه          نظر دادگاه دفاع متهمين مبنی بر اينكه هدف جمعيت        ه   ب ،باشد گو مي  جواب

های موجـود     دارند اغلب اعالميه   مورد است و اينكه اظهار مي       بي ،ثبت و در نامه سرگشاده هم منعكس گرديده       
در پرونده مربوط به نهضت آزادی نيست و يا در زمانی منتشر شده كه ما در زندان بوديم عـالوه بـر اينكـه                        

 ۸ تـا رديـف      ۱های انتسابی به متهمين از رديف         كافی و بزه    شروحه باال ل م ئاساساً دال  ،  اين دفاع موجه نيست   
  : شود  ميشرح زير تعيين مجازاته هر يك از متهمين ب باره اتفاق آراء محرز و دره نظر دادگاه به ب

  .  سال۱۰يك  اهللا آقای حاج سيد محمود طالقانی هر بازرگان و حضرت آيت   آقای مهندس-۱

  .  سال۶يك  بابايی هر و آقای دكتر عباس شيبانی و آقای احمد علی ي سحاب آقای دكتر يداهللا-۲

  .  سال۴اهللا سحابی و آقای ابوالفضل حكيمی و آقای محمد مهدی جعفری هر يك   آقای مهندس عزت-۳

  .منش كه ايشان عضو نهضت آزادی نيستند يكسال  آقای پرويز عدالت-۴
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  ی تجديد نظری صادره و تقاضاأره بمتهمين اعتراض 

  

  اداره دادرسی ارتش

۲۰/۱۰/۴۲  

 ۱۶/۱۰/۴۲ی مـورخ    أايم نسبت بـه ر      طوری كه در امضای صورت جلسه دادگاه اشاره نموده        ه  ب  اينجانبان  

نظـر در يـك دادگـاه صـالح          ه تقاضـای تجديـد    تآبـاد اعتـراض داشـ       عـشرت  ۱صادره از دادگاه ويژه شـماره       
  . نماييم مي

هـر آخـرين صـورت      اليه در ظَ   اهللا طالقانی يكی از وكالی معزی        تحضرت آي نسبت به تجديد نظر مربوط به       
  . اند جلسه دادگاه شرحی نوشته

  

  

  اهللا سحابي عزت  يداهللا سحابی  مهدی بازرگان

  لفضل حكيمیاابو  بابايی احمد علی  عباس شيبانی

  شـنـم  تـدالـز عـرويـپ  مهدی جعفریمحمد 
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  گزارشات

  

  جلسه اول 

   دقيقه ۳۰ و۹ ساعت ۱۴/۱۲/۴۲چهارشنبه 

  .  ماده قانون دادرسی و كيفر ارتش درباره وظايف حضار و تماشاچيان۱۹۲ ماده قرائت -۱

  .  صورت جلسهقرائت -۲

قانونی ميدانند از معرفـی خـودداری       راهللا طالقانی چون دادگاه را غي       آيت ( معرفی و احراز هويت متهمين     -۳
  ). عمل آمده شان تيمسار سرتيپ مسعودی بمعرفی ايشان توسط وكيل مدافعكردند 

 یآقـا ه   وظايف وكالی مـدافع را يـادآور شـد و سـپس خطـاب بـ                ۱۹۴ ماده   قرائت دادگاه ضمن    رئيس -۴
مهندس بازرگان كرد و از ايشان خواست كه در مورد مرور زمان، نقص پرونده، صالحيت دادگاه، اگـر ايـراد                    

  )  اسناد نهضت آزادي ايران آمده است۵در جلد مهندس بازرگان متن سخنرانی . (و اعتراضی دارند بيان كنند

خنی بر خـالف    لت دارم كه در پشت تريبون س      ئبال از خدوند مس   ق:  بسم اهللا الرحمن الرحيم    :سرهنگ غفاری 
ذايی دادگاه عادی شماره يك ويژه در مقابل شما و مـا و قاطبـه ملـت ايـران قـرار              كی  أر. حق و حقيقت نگويم   

زيـرا ايـن مـاده هـيچ        . برگ اول تا آخرش باطل اسـت        از ۱۳۸كه تشكيل شده است طبق ماده        اي پرونده. دارد
. همـين ترتيـب تحقيقـات از اول تـا آخـر خـالف قـانون و اصـول بـوده اسـت                      ه   نشده است و ب    قائلاستثنايی  

ن در  م. جلسات و شنيدن نوارهای ضبط صوت بودند       ا و صورت  ه  ه  دادرسان محترم فقط برای خواندن پروند     
هـای دادسـرای      شكنی قانون ام و اينك فهرست تخلفات و      ای نديده   سال خدمتم در ارتش چنين پرونده      ۳۰طول  

  : نظامی در تشكيل پرونده

تـوان   خانـه كـسی نميتـوان وارد شـد و كـسی را نمـي              ه  يان غيرقانونی بوده است چون ب     آقاازداشت   ب -۱
آيـا   انـد؟   ان را بـا رعايـت قـانون بازداشـت كـرده           آيـا مهنـدس بازرگـ     . حكـم قـانون   ه  بازداشت نمـود مگـر بـ      

  مجلسی هست؟  صورت

  .  بازجويی منحرف و ناقص است ضابطين نظامی موظف هستند كه گزارشهای خود را امضاء نمايند-۲

 مگر  .دانم  علت را نمي   گويند  ميايشان  .  علت بازداشت را ذكر كنيد     كند  سئوال مي ی مهندس   آقا  بازجو از  -۳
  . هم را جز در مورد جرم مشهود ميتوان اجرا كردبازداشت بر مت

 ارائهما  ه  اگر امر تعقيب وجود دارد دادستان ب      .  بازپرسی ناقص و بدون صدور امر تعقيب انجام گرفته         -۴

  . دهند

ی دكتـر   آقـا ه  كه منتسب ب   اي مثل اعالميه .  بدون دليل و مدرك مبتنی بر ظن و گمان است          كيفرخواست -۵
در اين مورد اعـالم جرمـی هـم از    ( انكار و عدم انتساب رسمی و كتبی از طرف ايشان سنجابی شده با وجود 

  ). ی سرهنگ پگاهی شده استآقاطرف 

  .  تاريخ وقوع جرم ادعايی نامعلوم است-۶
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  .  متمم قانون اساسی بوده و قانونی نبوده است۷۹ منصفه برخالف اصل هيئت دادرسی بدون حضور -۷

د علت عضويتشان در دادسرا و دادگاه انتظـامی قـضات ارتـش فاقـ             ه  اه بدوی ب   دادستان و رئيس دادگ    -۸
  . اند حيت بودهصال

ه ر بـ  ئـ ی دا أمرحلـه شـور و ر     ه   دادگاه قبل از ورود ب     رئيسعلت اظهار عقيده صريح     ه   ادامه دادرسی ب   -۹
  . صحت اتهام منتسبه غيرقانونی بوده است

پس از استماع دفاع متهمـين و وكـالی آنهـا و آخـرين     (د  ی نوشتن أ باالخره دادرسان دادگاه در متن ر      -۱۰
  . با ذكر اين جمله عاری از حقيقت رای دادگاه بدوی بكلی فاقد ارزش است) دفاع ايشان

 بحث كنند و يك يك آنهـا        تاًباره ايراداتی كه داريم مواجه     ما ميل داريم كه دادستان محترم دادگاه با ما در         
  . را پاسخ بگويند

كننـد ولـی     فسران شرافتمند در ميدان جنگ فداكاری و از خود گذشتگی و ابراز شـجاعت مـي               سربازان و ا  
فداكاری سرباز فقط در ميدان جنگ نيست جانبازی يك سرباز در طرفداری از عدالت و نصفت و گفتن حقايق                   

  . ارزش بيشتری دارد

عالمـت زنـده بـودن و ترقـی         . ريدگويی و ابراز شرافت قرار دا      دادرسان دادگاه امروز در برابر اين حقيقت      
دادستان دادگـاه بـدوی     . يك جامعه آنست كه افراد آن پيروی از حق و حقيقت را بر زندگی مرفه ترجيح دهند                

ولـی   ).منظور سـازمان امنيـت و دادرسـی ارتـش اسـت           (لجن بكشيد   ه  گفتند كه شما ميخواهيد دستگاهها را ب      
تملـق و چاپلوسـی خـدمت       . ی هدايت كنيم كه سـربلند بـشوند       اين دستگاهها را براه   خواهيم    ميچنين نيست و    
  . كنند مطامع شخصی خودشان خدمت میه  ب،خودشانه نيست اينها ب

چـون   دانند يا خيـر؟    يان را سياسی مي   آقالطفا دادستان محترم اين دادگاه بيايند اينجا و بفرمايند آيا جرم            
 ما دادستان دادگاه قبلی سكوت و طفره برگزار         سئوالد و   ايم در برابر آن همه ايرا       ما مارگزيده هستيم و ديده    

داليـل نقـص پرونـده    . ما جواب بدهنـد ه كه مخصوصا بخواهيم  ميلذا از سركار و دادستان فعلی . كرده است 
  . دهم ی بازرگان تذكر ميآقازياد است و من يك مورد را در خصوص 

يشان حكايت مـی كنـد كـه شـخص ايـشان در       پرونده پس از تحقيقات از ا۵۹ و   ۵۸برگ  ) ساواك(گزارش  
 مـاه كـه     ۵علت تشكيل سازمان نهضت مقاومت ملی از طرف فرمانداری وقت بازداشت و پس از               ه   ب ۲۷/۱/۳۴

ب و تـاب    آالبته ممكن است با بكار بردن كلمات تند و پـر            . اند  آزاد شدند فعاليتهای مضره خود را از سرگرفته       
آيا شركت ايشان در فعاليتهای انتخابـاتی جـرم          اند؟  های مضره چه بوده   موضوع را بزرگ كرد ولی اين فعاليت      

   بوده است؟

كنيم عموما    مي ارائهكه ما وكالی مدافع ملزم هستيم داليلی كه         رسانم    ميعرض  ه   مقدمتاً ب  :سرهنگ پگاهی 
متكـی بـر    متكی بر نصوص قانونی باشند ولی اين توقع را هم داريـم كـه جريانـات دادگـاه و ادلـه و جوابهـا                         

ه هـم بـ   دارم و توجه من كنم در مقابلش ماده قانون عرضه مي    و بنده هر چه عرض مي     . نصوص قانونی باشد  
پـس اسـتدعايم اينـست كـه در مقابـل           . منطوق ماده است نه مفهـوم آن تـا اخـتالف در اسـتنباط پـيش بيايـد                 

درد مـا  ه دهند و بحث بيرون هم بـ    ارائهيك ماده قانونی    ه  دارم سركار دادستان يك ب     كه عرضه مي   ايرادهايي
يـان اسـت    آقاايراد به صالحيت شخصی دادستان ندارم بلكه ايراد به صالحيت شخصيت حقـوقی              . خورد نمي
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يان دادرسان صالحيت رسيدگی استينافی ندارند و اين ايراد را قبالً ضمن عريضه تقـديم داشـته و                  آقاچونكه  
  . كنم ميبرای توضيح بيشتر روی همان مطالب كتبی عرض 

 اظهـار   ۳۶ی رياست دادگاه علت صالح ندانـستن اينـست كـه در دادگـاه قبلـی بـرخالف منطـوق مـاده                       آقا
نكـه ايـراد رد    آخالصه  )  شد قرائت ۳۷ ماده   ۴ و بند    ۳۶ماده  (مجرم بودن موكل بنده كردند      ه  ای نسبت ب   عقيده

.  همان قانون بيان شـده     ۲۰۵ه در ماده    در مقابل اين ايراد قانون مزبور تكليفی معين كرده است ك          . دادرس شد 

 مقـام صـادر كننـده امـر    ه  دادگاه گزارشـی بـ  رئيسمحض ايراد رد دادرس ه يعنی بر طبق منطوق ماده بايد ب   

هـر  ه  خورد و ممكن بود همـان مقـام ايـراد را وارد ندانـد و بـ                  هم برنمي  ييكرد و اصوالً بجا     تعقيب عرض مي  
ه حاال چرا تيمسار زمانی ايـن كـار را نكـرد بـ            . د رد صحيح است   صورت اين حق خود دادرس نيست كه بگوي       

محاكمـات عمـومی طبـق       در. نظر بنده عدم اطالع از قانون و عدم تجربه در اداره دادگاه علت آن بـوده اسـت                 
در قـانون   اظهـار نظـر كنـد ولـی         توانـد     مـي  قانون مجازات عمومی دادرس در چنين مـواقعی خـود            ۳۰۴ماده  

گذار اينطور صالح ندانسته است خالصه آنكه چون خالف قانون عمـل شـده اسـت از آن         دادرسی ارتش قانون  
بـدين سـبب رسـيدگی      . اند غير قـانونی بـوده اسـت         تاريخ به بعد دادگاه غير قانونی و هر عملی كه انجام داده           

  . رد بنابراين دادگاه استيناف بدون رسيدگی بدوی صالحيت ندا.اتهام موكلين من نشده استه بدايتی ب

غيرقانونی بودن دادگاه و حال اينكه مـوكلين مـن وضعـشان بـدايتاً رسـيدگی                ه   باز نظر است ب    ،ايراد دوم 
يان اعالم سـكوت كـرده      آقامتهمين وارد آمد    ه  سبب تضيقاتی كه نسبت ب    ه  نشده است و شق دوم اينست كه ب       

دادرسـی ادامـه    ه  اعالم كرده و ب   قانونی  رئيس دادگاه عزل را غير     ،و وكالی خود را عزل كردند و پس از عزل         
  . داد در حاليكه در اين مورد هم حق نداشت

وكيل خود را اعم از حقـوقی يـا   تواند    مي دادگاههای جنايی استناد كردند اوال هر موكلی         ۱۰ايشان به ماده    
 فـوق   ۱۰ده  ما. ع كرده باشد  نسببی م ه  جزايی عزل كند مگر اينكه وكيل بالعزل باشد يا اينكه قانون عزل آنرا ب             

تا بدين وسيله تبـانی وكيـل و مـتهم          . گويد تا تشكيل جلسه محاكمه حق عزل وجود دارد ولی بعد از آن نه              مي
ا بـرای ايـنهم     مـ  .كه شروع شده بود جلسه دادرسی بود يـا نـه           اي مانع ادامه دادرسی نشود ولی ببينيم جلسه      

 و ورود در كيفرخواسـت ی پـس از خوانـدن       طبـق ايـن مـاده جلـسه دادرسـ         . دهم  مي ارائه قانون را    ۱۹۵ماده  

. باشـد   مـي ۱۹۷ پس در اينجا قانون عزل وكيل را به متهم داده است و اين منطوق ماده          شود   مي ماهيت شروع 

توانـستيد   انـد و شـما مـي        اند و تا آخر هم وكيل جديد انتخـاب نكـرده            يان كه وكالی خود را عزل كرده      آقاپس  
 انـد و    بنابراين تا آخر رسيدگی گذشته متهمين بدون وكيل محاكمه شـده          . تسخيری تعيين كنيد و نكرديد    وكيل  

حاال كه دادگاه قبلی بدين دليل نيز غير قانونی بوده پـس شـما   . كرد ولی نكرد حق بود كه دادگاه بذل توجه مي      
ه وجود دارد عدم حضور هيات منصفه        و اما ايرادی كه بخود اين دادگا       .بعنوان دادگاه استيناف صالح نيستيد    

م م مـت ۷۹هـستند و اصـل   ترين مصاديق جرم سياسی  چون جرم سياسی است موكلين بنده از برجسته       . است
دادستان قبلـی سياسـی     .  جرايم سياسيه در حضور هيات منصفه رسيدگی خواهد شد         گويد   مي قانون اساسی 

اصـوال وقتـی     تواند موضوعی را مفروق عنه كنـد؟        میبودن جرم را مفروق عنه كرد آيا دادستانی بدون دليل           
. مثالً حقوقی بودن يا جزايی بودن، از هر لحـاظ       .  دادستان بايد صريحا نوع آنرا تعيين كند       شود   مي اعالم اتهام 

امـا از نظـر تعريـف جـرم     . نـه اينكـه خـود را از آن فـارغ كنـد           . همچنين از لحاظ سياسی بودن يا نبودن جرم       
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ما تعريف صريحی وجود ندارد، ولی در قانون اساسی و نيز قوانين عادی مـثالً در احكـام                 سياسی، در قانون    
  همـان قـانون و     ۵۵ و   ۵۴ و   ۵۳تكرار جرم در قانون مجازات عمومی در مسايل عفو و بخـشودگی طـی مـواد                 

 كه دهد يم مطبوعات همه نشان   ۳۱ قانون استراد مجرمين و ماده       ۷ آن در مورد اعاده حيثيت و ماده         ۵۹ماده  
لحـاظ نـصوص قـوانين مـا جـرم سياسـی وجـود دارد و                ه  جرم سياسی در نظر قانونگذار شناخته شده و بـ         

در مجموعه قـوانين    . كنم  مي قرائتهمچنين يك رای از ديوان كشور       . تواند آنرا مفروغ عنه نمايند     دادستان نمي 
  حكـم شـماره    كيفرخواسـت ادی  احمد متين ذيل شق يك ماده يك مقـدمين عليـه امنيـت كـشور دربـاره اسـتن                  

داليل اشتراكی بودن مرام يا رويـه جمعيـت بايـد در            : گويد   مي  از شعبه دو ديوان عالی جنايی چنين       ۲۴/۱۶۳۲
دادنامه ذكر شود و اگر وكيل متهم ادعا كرد كه بزه سياسی است و بايد با حضور هيات منصفه باشد دادگاه                     

 راجع به تعريف و نظرياتی كـه      . اسی تعريف نشده است آنرا رد كند      تواند با ذكر اينكه در قانون جرايم سي        نمي

 جرم سياسی را چنين     ۱۹۳۵ از علمای حقوق گرفت مجمع علمای حقوق در كنفرانس كپنهاك در سال              شود  مي

  : تعريف می كند

  ”.باشد كه عليه تشكيالت و طرز حكومت ارتكاب يافته جرم سياسی عبارت از جرمي«

  

  جلسه دوم 

  ) بدون حضور خبرنگاران( صبح ۹ساعت  ۱۷/۲/۴۲

  : ی سرهنگ پگاهیآقا

 نصوص قانونی نشان دادم كه دادگـاه قبلـی بـر اثـر خـروج از روش قـانونی در دو               ارائهجلسه قبل با     در
وكيـل    شكل قانونی خود را از دست داده و با قاضی مردود و متهم بـی               ، رد دادرسی و عزل وكيل     ،مورد ايراد 

پرونـده مـوكلين    ه  درستی ب ه  دگی ب ي شده رس  ارائهو بدين ترتيب طبق نصوص قانونی       رأی صادر كرده است     
  . من نشده و لذا اين دادگاه صالحيت رسيدگی استينافی را ندارد

  :  قانونی اين دادگاه حاضر بود كه درباره آن توضيح ميدهمبايراد سوم به تركي

 ــ    مـتهم  ــ    دادسـتان  ــ   دادرس:  از شود   مي ركيبيك جرم سياسی رسيدگی كند قانوناً ت      ه  كه بايد ب   دادگاهي

شـما  . انـد   خودشـان نيامـده   : رئـيس (بيـنم    اگر چه جای مخبرين را خالی مي      . وكيل و تماشاچی و مخبر جرايد     
  . هم خالی است  منصفه كه جای آنهيئتو باالخره، ) توانيد دعوت كنيد مي

برای اينكه نفرماييد كه نظريه علماء برای       برای تعريف جرم سياسی نظريه علماء حقوق را بيان كردم ولی            
 كيفرخواسـت ما حجت نيست مواد قانونی ديگريكه خوشبختانه منطبق با اتهام موكلين و همان جمله استنادی                

  : كنم  ميارائهاست 

 مقـصرين سياسـی   گويد  ميكنندگان  در شرايط انتخابات  ۱۳۲۸ قانون انتخابات مصوب     ۱۰ ماده   ۹ بنده   -۱
  . اند از انتخاب كردن محرومند  حكومت ملی و استقالل مملكت قيام و اقدام كردهكه بر ضد اساس

بنابراين جـرم   . كند   مي  همان قانون نير در شرايط انتخاب شوندگان همين شرح را ذكر           ۱۳ ماده   ۱۰ بند   -۲
  . فوق در نظر مقننين ايرانی تقصير سياسی است و از اين لحاظ جای بحثی باقی نميماند

 عـالوه بـر     دهـد   مـي  نظر   ۲۱/۱۲/۱۳۲۸دادگاه جنايی استان پنجم درجلسه مقاماتی       : وان كشور  حكم دي  -۳

113



اينكه در قانون جرم سياسی تعريف و تعيين نشده اساسا تشكيل يك حزب سياسـی بـرای عمليـات سياسـی                     
 سی حكم ديوان كشور پس از برر    . مشروع باشد اسی است كه ممكن است مشروع يا نا       غير از خود عمليات سي    

تعريـف   «گويـد    مي ۲۴/۱۶۳۲شعبه پنجم خود درباره پرونده شماره     ) ۱۲/۸/۲۸( ۱۲۴۸مزبور طی حكم شماره     
نشدن جرم سياسی در قوانين با آنكه در موارد عديده در قانون اساسی و قوانين عادی اشـاره شـده كـه در                       

را تابع جـرم عـادی قـرار    د كه تشريفات و احكام آنشو ميمقابل جرايم عادی اداری احكام خاصی است دليل ن  
قتـل و   (دهند بلكه بايد جرم سياسی را از جرم عادی تميز و تشخيص داد چنانكه در قانون مجـازات عمـومی                     

  . اند ولی درباره آنها احكام و مواد و تشريفات فراوان وجود دارد نيز تعريف نشده) سرقت

از نظـر قـانونی اقـدام عليـه اسـتقالل            ماده اول قـانون مقـدمين        ۱ اعمال مندرجه قسمت اخير از شق        ،رای
مملكت شناخته شده و در قانون انتخابات هم اقدام بر عليه استقالل مملكـت جـرم سياسـی محـسوب شـده و                       

استناد قانون فوق از مصاديق جرم سياسی است و بايـد رسـيدگی و عمـل متهمـين                  ه  بنابراين جرم انتسابی ب   
  » منصفه باشدهيئتفوق با حضور 

عمـل   «گويـد   كيفرخواسـت مـي   اتی است كه دادستان محترم با اينهمه نصوص و بـا اينكـه در               التف خيلی بی 
بـاز  »  از ماده اول قـانون مقـدمين عليـه امنيـت كـشور اسـت               ۱متهمين از لحاظ عضويت مزبور منطبق با بند         

ل  منصفه قانونا الزامـی اسـت، حـا   هيئتپس با وجود سياسی بودن حضور .  كه جرم سياسی نيست    گويند  مي
د و  ن منـصفه مـوانعی بتراشـ      هيئـت ممكن است دادستان سياسی بودن جرم را قبول كنند ولی بـرای حـضور               

كيفـر    تاكنون دعوت نشده اسـت و يـا اينكـه قـانون دادرسـی و               هيئتبر طبق رويه دادگاه نظامی اين       «بگويند  
 حجت اسـت كـه در مقابـل       ها  ای از لحاظ قانونی برای دادگاه      اصوال آن رويه  » مورد ساكت است   ارتش در اين  

ها در قبـول   كه دادگاه اي آن رويه. آن نص قانونی وجود نداشته باشد يعنی اجتهاد در مقابل نص مردود است          
بنـابراين اگـر   .  عمـومی ديوانعـالی كـشور آنـرا صـادر كنـد والغيـر             هيئـت كه   ست ا اي آن مختار هستند رويه   

يـست چـون    گوييم آن رويـه غلـط اسـت و قابـل اعتبـار ن              های نظامی چنين بوده مي      دادستان بگويد كه دادگاه   
  .اجتهاد در مقابل نص است

 آيـين   ۲۸۷مـاده   «كـنم    اگر دادستان بگويند كه دادگاه نظامی دادگاه اختصاصی است در مقابل عرض مـي             
آيين ه  اشكاالت يا كسريهايی در اين قانون ب      ه  دادرسی و كيفر ارتش تكليف را معين كرده كه موارد برخورد ب           

دادگـاه نظـامی موجـب      ه  بـ ) مشمول قـانون مقـدمين    (انتقال محاكمات سياسی    » دادرسی عمومی مراجعه كنند   
  . دشو ميتعويض يا تعطيل تشريفات و شرايط دادرسی ن

 دادرسی و كيفر ارتش يعنی عدم امـر     ۱۳۸ اهم نواقص عدم اجراء ماده       : پرونده و تحقيقات   صاما مبحث نق  
هران بايد از طرف شخص بزرگ ارتشتاران كه ارشدترين افسر ناحيـه هـستند       تعقيب در پرونده است كه در ت      

 قانون مزبور، بازپرس و ضابط و غيرهم را معرفی و وظايف آنانرا بطور عـام                ۱۳۶ تا   ۱۲۲مواد  . صادر شود 
آيا پرونـده را نـزد      «پرسم   با وجود تصريح اين ماده مي     .  و اختصاص بافسران و نظاميان ندارد      كند   مي تعيين

چرا دادرسی ارتـش    .  است، يك خالف قانون است     صاين يك نق   اگر نفرستاديد  فرمانده ناحيه فرستاديد يا نه؟    
زير بار اين حرف برود كه اعمالش و رای دادگاههايش اگر خالف انـصاف اسـت الاقـل تـشريفات                    خواهد    نمي

  ”.دادگاه و دادرسی آن برخالف قانون نباشد
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ت ارتـش وظيفـه دادسـتان ارتـش را بطـور عـام و بـدون تخـصيص                 س قانون دادرسی و كيفر خوا     ۷ماده  
 ايـن قـانون   ۱۳۸رعايت مـاده   «گويد  ميدرباره افسران يا غير نظاميان تعيين و در تبصره ذيل آن قانون گذار         

اگـر  ) فريـاد  بـا (ی دادستان برای من تعريـف كنيـد   آقااين لغت در هر حال را    » در هر حال الزم و واجب است      
 قـانون   ۱۷۰يد كه يكی اجرای مفـاد مـاده         آ  تفسير نماييد اشكاالتی پيش مي     ا قبول نكنيد يا تعبير و     بخواهيد آنر 

 ۱۳۹مـاده  . مزبور است درباره احضار شركا و معاونين جرم و تحقيق كه خود امر تعقيب جداگانه الزم دارند               

گر فرمانده ناحيه مـصلحت      ا گويد   مي كه تابع دادگاههای عمومی است     همان قانون در مورد جرم با اشخاصي      
امنيـت ناحيـه و     ه  چـون اينگونـه مـسايل مربـوط اسـت بـ           (فرسـتد    دادگستری مـي  ه  ببيند پرونده متشكله را ب    

 سياست امنيتی منطقه چه     دهد  مييت امنيت ناحيه با شخص فرمانده نظامی است و اوست كه تشخيص             مسئول

در مـاده  . فرسـتد  گر مصالح امنيتی اقتضا نكـرد نمـی    و ا )  و همين است انگيزه قانونگذار از امر تعقيب        باشد  مي
آنهـا در صـالحيت     ه  اند و رسيدگی ب     كه بوسيله دادگستری تهيه شده     ست ا هايي   نيز كه مربوط به پرونده     ۱۴۰

 يـد همـان   آ  كه پيش مـي    باالخره اشكال ديگري  . دادگاههای نظامی است نيز صدور امر تعقيب تاكيد شده است         

فرمانده ناحيه پيش آمـد     ه   در مورد رد دادرسی و گزارش ب       ۲۰۵در اجرای مفاد ماده     كه در دادگاه قبلی      ستا
  ).  قبال نوشته شده۲۰۵مفاد ماده (

. اصـل قـضيه نـدارد   ه ما در جلسه خصوصی به تيمساز زمانی گفتيم اجرای اين ماده قانونی كه ربطـی بـ             

ار در عدم رعايت قانون نداشته باشـيد و         گوييم اينقدر اصر   ی دادستان ما استرحاماً برای آبروی ارتش مي       آقا
ش با يك روش كوسه و ريش پهـن، هـر   دادستانی ارت.  نه رأی دادگاهدهد  مياينهاست كه گزك بدست متهمين      

در مـورد  .  دلش خواسته است موضوع امر تعقيب را چسبيده و هر جا نخواسته است آنرا فرامـوش كـرده             جا
ند، امـر تعقيـب     شـو   مـي آباد رسيدگی و محاكمـه شـده و          ن عشرت داد كه همگی در همين پادگا      خر ۱۵متهمين  

متهمين پرونده باطری كه همه از افسران و امرا بودند و به استناد تقلب و تدليس محكـوم شـدند       . وجود ندارد 
ولی طرف معامله آنها كه فروشنده آلمانی بـود محاكمـه نـشده چـون امـر تعقيـب نداشـت و شـخص بـزرگ                          

بـا وجوديكـه    ( و محاكمـه او را بـا مـصالح عاليـه مملكتـی مطـابق تـشخيص ندادنـد                     ارتشتاران شايد تعقيـب   
لذا امر تعقيب هم صادر نكردند و وقتـی در دادگـاه بـاطری يكـی از وكـال                   ) سالهاست كاپيتوالسيون لغو شده   

 چـون  دهـد  مـي دادسـتان جـواب     » نيـست چرا فروشنده كه غير نظامی است در دادگـاه حاضـر            «ايراد ميگيرد   

 واقعا بايد گفت عجبا اشخاص كم اهميـت يـا فـالن فروشـنده خـارجی امـر                   .ه او امر تعقيب صادر نشده     دربار

بـرای   يد و استاد دانشگاه و مجتهـد مـسلم امـر تعقيـب الزم نيـست؟                  تعقيب الزم دارد ولی برای قهرمان خلع      
 را كـه    ۱۷۰ق مـاده    جويـد و منطـو      تمسك مـي   ۱۳۸همين ماده   ه  معافيت فروشندگان آلمانی دادستانی ارتش ب     

 وكيـل مـدافع   ۱۴ولی در اين پرونـده اسـتنادات       . خواستن و تحقيق از شركاء جرم است نديده ميگيرد        ه  ناظر ب 

مرجع تقليد و قهرمان خلع يد و مربی هزاران مهندس را بر طبق             . همان ماده مورد قبول دادستان ارتش نيست      
ند و از انجام تشريفات قانونی هـم خـودداری مـی            نشان گزارش اشخاصی مثل دستغيب به پشت ميز اتهام مي        

داند فقط و فقط بـرای اعـتالء نـام ارتـش             بنده بنام يك خدمتگزار و كسيكه همه چيز خود را از ارتش مي            . كنند
اعمال اين رويه كوسه و ريش پهن به نفع دستگاه دادستانی ارتـش كـه امـروز دارای افـسران              «دارم   اعالم مي 

در قـضاوت     بلكـه افكـار عمـومی را       كنـد    مـي  نه تنها در افكار عمومی آنرا محكوم      . تحصيل كرده است، نيست   
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بنده از دادگـاه فعلـی كـه در آن           مگر قانون درباره همه يكسان نيست؟     . كند  ميدرباره اين دستگاه دچار تأمل      
دارم كـه   بيند تقاضا     چشم منطوق موارد استنادات فوق را مي       ۱۰ چشم   ۶ مغز و بجای     ۵بجای سه مغز متفكر     

  ».ها را برگردانند ها خواستار شده و پرونده امر تعقيب را برای اين پرونده

اجازه بدهيد طبق تبصره ذيـل       «گويند  ميی مهندس بازرگان قبل از جواب به بازپرس         آقا جناب   :ايراد ديگر 
عـاوی در   ی سرهنگ بازنشسته بزرگمهر و وكيـل د       آقا آيين دادرسی و كيفری وكيل اينجانب جناب         ۱۱۲ماده  

ی بازپرس بدون توجه بدين درخواست      آقاولی  . »دادگستری در بازپرسی حاضر و اينجانب را همراهی نمايند        
اين ترتيب حق قانونی موكـل  ه ب. ت بعدیسئواالكنند به  قانونی و بدون اينكه جوابی به ايشان بدهند شروع مي   

  . كند مياين جانب را سلب 

 چشم آن را ببيننـد و  ۱۰با توانند  ميالشمس است و دادستان محترم    نيكی ديگر از موارد نقص كه اظهر م       

هـيچ  ه  آنـرا بـ   توانـد     مي و كسی ن    دستور است  ،منطوق اين ماده امر است    .  است ۱۵۳آن عدم اجرای مفاد ماده      
 كـه پـس از انجـام بازپرسـی تمـام      گويد  مي اين ماده ) گفت چنانكه دادستان دادگاه قبلی مي    (عنوان انجام ندهد    

اگر ايـن  .  را امضاء كننديوابهای متهم بايد بوسيله او امضا شود و منشی و بازپرس هم ذيل اوراق بازپرس            ج
های قضيه را با رعايت مواد فـوق احـضار           بازپرس گواه : گويد   مي ۱۵۴ماده  . عيب است . كار نشود نقص است   

 ۲۵۴ و ۲۴۵ و ۱۵۳ و ۱۴۸ تا ۱۴۳ات و گواهی آنها را استماع و ساير عمليات و اقدامات تحقيقاتی را طبق مقرر    

 گويـد    مـي  دادستان دادگاه قبلی در جواب اين ايـراد       . دهد  مي قانون دادرسی و كيفر ارتش انجام        ۲۵۸ تا   ۲۵۶و  

شـما بايـد نقـص را    . شما چكار داريد كه اينان منكرند يا نه. چه اشكالی دارد اينها كه منكر حرفهايشان نيستند   
اين امريـست جـاری،     . اند  بخورد كه پرونده امضا نشده ايشان را برگردانده       بربايد  بدادستان ارتش ن  . رفع كنيد 

دادستان دادگاه قبلی بجای اينكه اين ايراد قـانونی را رفـع كنـد، مثـل اينكـه                  . در دادگستری مرتبا جريان دارد    
ربط آيـا مـوثر بـودن يـا نبـودن نقـص مـ               اين نقص، نقص موثری نيـست؟      گويد   مي مجبور بجواب گفتن است   

مورد اسمی از نقص مـوثر نيـاورده و          يا اينكه قانونگذار بايد آنرا معلوم كند و قانون در اين           بدادستان است؟ 
  . نمود و تعريف ميكرد  مياگر نظر به موثر بودن نقص داشت مثل مواد غبن و غبن فاحش آنرا ذكر 

منزل شـما     جمهور هند از   رئيس حضرته  اين مينوت نامه ب    «گويد   مي ی حكيمی آقاه   بازپرس ب  :ايراد ديگر 
اگر بدست  . خط كيست ه  كه فرستاده نشده و اصل مينوت هم معلوم نيست ب          اي بدست آمده است، مينوت نامه    

كردند   آيين دادرسی عمومی صورت مجلس مي      ۹۲ی حكيمی صحت داشت طبق ماده       آقاآمدن مينوت از خانه     
كو اين شهود و كو ايـن  . رساندند  او و شهود قضيه ميامضاء صاحبخانه يا در غياب او عيال و يا كسان         ه  و ب 

يـك  ه آالت و ادوات و اسناد مكشوفه بايد يـك بـ  «: گويد  مي آيين دادرسی و كيفری  ۱۰۳ماده  . مجلسها صورت
مطالعـه خـود دادسـتان    ه كـنم بـ   مـن موكـول مـي   » توصيف شوند بررسی و در صورتمجلس قيد و تعريف و  

آن استناد شده و دادسـتان دادگـاه قبلـی پـای آن امـضاء               ه   ب كيفرخواست در   محترم، ببينند آيا اين مدرك كه     
ی دادستان بگويـد آن تـشريفات       آقاممكن است    گذاشته است تشريفات قانونی در آن رعايت شده است يا نه؟          

گذارم كه ناظر     دادرسی و كيفر ارتش را پيش ايشان مي        ۱۲۵بنده ماده   . آيين دادرسی عمومی  ه  مربوط است ب  
  . همين مطلب استه ب

 و  ۱۰۳ و   ۹۲ و   ۹۱تبصره ذيل اين ماده اجرای الزامی تشريفات فوق را خواسته و همچنين مقـررات مـواد                 
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من نميگويم بازپرس   . شد  مي آيين دادرسی و كيفر عمومی بايد كامال رعايت و دقت            ۱۰۷ و   ۱۰۶ و   ۱۰۵ و   ۱۰۴
هد اگر صـورتمجلس وجـود نـدارد بعنـوان نقـص            بلكه بايد تحقيق كند صورتمجلس را بخوا      . آنرا دور بيندازد  

عيـب كـار در ايـن اسـت كـه      . شايد در آرشيو ساواك باشد آنرا بگذراند روی پرونـده        . پرونده آنرا برگردانيد  
ها و احمديها را حجت بداند و روی آنها گزارش تهيه و تنظـيم كنـد و                   سازمان امنيت بخواهد گزارش دستغيب    

كارشان ادامه  ه  گردانيد و آنها هم ب      را برنمي  هگيريد و پروند   ن ايرادها را نمي   نزد قاضی تحقيق بفرستد شما اي     
  . دهند مي

  

  جلسه سوم

   دقيقه۵۵ و ۸ ساعت ۱۳۴۲ اسفند ماه ۱۹دوشنبه 

نقص پرونده توجه دادرسان محترم را   قبل از تكميل بقيه بياناتم درباره عدم صالحيت و ـ سرهنگ پگاهی
ن اينكه اهميت اين دادگاه به قدری است كه جزييات جريان آن مورد توجـه و دقـت                  كنم و آ   ای جلب مي   به نكته 

هـای فرانـسه و دانـشگاه سـوربن و        نظـر از آنكـه اسـاتيد دانـشگاه         صـرف . دنيا و بخصوص ملت ايران است     
كنم اند بايد عرض      رأی دادگاه قبلی اعتراض كرده    ه  ه و ب  تاين دادگاه توجه داش   ه  دانشجويان تمام دنيا نسبت ب    

گيـرد ولـی همـين تماشـاچيان معـدود           با وجود اينكه محل دادگاه حاضر عده معدودی تماشـاچی بـيش نمـي             
فهمنـد و    بـين هـستند كـه كـوچكترين مطالـب را مـي              نكتـه   و نمايندگان ملت ايران و بقدری موشكاف و دقيـق        

بنـده در عـرض سـه       . سـت انـصافی كـرده ا      ناشناس رسيد كه البته درباره من بی        امضاءه  ای ب  نامه.سنجند مي
در بـين تمـام     . دادگـاه عرضـه داشـتم     ه  جلسه هر چه بنظرم رسيد از نقاط ضـعف ايـن پرونـده و ايـرادات بـ                 

، »انـد   خـرداد امـر تعقيـب صـادر كـرده     ۱۵برای چاقوكشان و متهمين «عرايضم يك اشتباه لفظی بود كه گفتم       
در حاليكـه در  . اين عبـارت معرفـی كـرده بـود        ه  كه متهمين مزبور را ب    » بزعم دادستان «فراموش كردم بگويم    

در هـر  . يادداشتم كه هم اكنون اينجاست اين جمله را نوشته بودم ولی بعلت تند حرف زدن آنـرا ذكـر نكـردم               
وقتيكه مـردم روی يـك لفـظ سـرهنگ پگـاهی را محكـوم       . خواهم حال از آن ناشناس و ملت ايران معذرت مي      

ی أخواهيد حكم صادر كنيد متوجه باشيد كه مردم نـسبت بـشما و ر             يكنند پس شما دادرسان محترم كه م       مي
  . شما دقيق هستند

ولـی پـس   . دادنـد  ا ولع خاصی به بيانات وكالی مدافع گـوش مـي  بمطلب ديگر اينكه در دادگاه قبل موكلين    
» د كـرد گفتارهـای تـو اثـری نخواهـ    «گفتنـد   ازآن رأی و قرار كذايی چنان نااميد شدند كه امروز بـه بنـده مـی               

 را  كيفرخواستنمونه ديگری از مستندات مجهول      . اميدوارم طوری عمل شود كه اين بدبينی مصداق پيدا نكند         

كنم تا وقتی يك يا دو مدرك اينطور مجعول از آب درآمد اين تكليف قانونی برای دادرسان پيدا شـود                     ذكر مي 
م اينها دروغ و جعل است يـا بايـد مـا را بعنـوان               گويي وقتی ما مي  . ه مستندات بقيه آن نيز ترديد كنند      ركه دربا 

ی دكتر كـريم سـنجابی را دايـر بـر مجعـول             آقاناطق سپس تكذيب نامه     . (مفتری تعقيب كنند يا آنرا ثابت كنند      
 داد و در ايـن  ارائـه  كرده و بـه دادگـاه   قرائت ذكر شده است   كيفرخواستبودن اعالميه منتسب بايشان كه در     

  ).جالبی نيز دادندضيحات مستدل و باره تو

 دروغ و مجعـول     كيفرخواستبنابراين وقتی در محضر دادگاه ثابت شد كه يكی از مدارك و داليل اتهام و                
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پـسندی ضـميمه پرونـده       است آيا الزم نيست كه پرونده نزد قاضی تحقيق برگردد تا داليل صحيح و محكمـه               
  نمايد؟ 

يان رسيده بـود از طـرف نـاطق تـسليم           آقامضای كليه   در اين موقع دادخواستی مبنی بر تبديل قرار كه با         (
  ). دادگاه شد

بـر  بيـنم و    رياست دادگاه ويژه بنده باز هم در اين دادگاه جای خبرنگاران را خـالی مـي   ـ سرهنگ رحيمی
گويد محاكمات علنـی خواهـد بـود فقـط يـك سـرباز در جـای خبرنگـاران                      قانون اساسی كه مي    ۷۶خالف اصل   

دادگـاه فلـور بـرای    كـه در   جای تأسـف اسـت وقتـي   ) اند شما دعوت كنيد خودشان نيامده: رئيس(نشسته است  
آورند و در روزنامه هر شب سـتونهای          ديدن و عكس برداشتن از سعداهللا چندين خبرنگار و عكاس هجوم می           

ف اهللا و اساتيد دانشگاه در ص      كه حضرت آيت   متعددی با عكسهای مختلف بآن اختصاص ميدهند در دادگاهي        
ها از مطالب متنـوع و در         مگر روزنامه  آيند؟ بحث اين جاست كه چرا نمي     . ی نيايد راند خبرنگا   متهمينش نشسته 

وقتی دانشگاه قهرمان برای اعتراض بحكم دادگاه قبلی يكپارچه اعتـصاب            آيد؟ نتيجه افزايش تيراژ بدشان مي    
بنـده در فرمـايش     .  مشتری آنهـا نخواهنـد بـود       ها اخبار را بنويسند همان دانشجويان        آيا اگر روزنامه   .كند  مي

اين دادگاه و پخش مذاكرات آن مساويست با شـكنجه          ه  دانند كه آمدنشان ب    اما آنها مي  . كنم تيمسار ترديد نمي  
  . ی حسن عبوديت آوردندآقاو زندانی يعنی همان كاری كه بر سر 

هر جلسه مـا رونوشـت صـورت جلـسه     فقط يك تقاضای قانونی دارم و آن اينكه موافقت فرمايند در آخر      
دادگاه را برداريم و جناب دادستان هم ذيل آن موافقت فرمايند كه انتشار آن بالمانع اسـت مـا خودمـان آنـرا                

بـاز هـم جلـب      . اينكه ديگر اوراق ضاله نيست يك رونوشت صورتمجلس رسمی است         . كنيم چاپ و منتشر مي   
مه متهمين رسيده است بعنـوان روزنامـه كيهـان كـه عـين اليحـه                امضاء ه ه  ای ب  كنم كه نامه   نظر دادگاه را مي   

كـه هـر گونـه آگهـی را      اي ی مهندس بازرگان ضميمه آنست و تقاضايشان اين است كـه روزنامـه     آقاتنظيمی  
ی دادسـتان   آقـا من بنام قانون، بنام عدالت از شما        . الدرج چاپ نمايد    اين اليحه را هم را مقابل حق       كند  ميچاپ  

را بنويـسند    نويـسند الاقـل بيانـات دادسـتان        اگر صحبتهای ما را نمي    . حقوق متهمين دفاع كنيد     از تقاضا دارم 
جنـاب سـرهنگ    ).صيد از پی صياد دويدن مزه دارد صياد پی صيد دويدن عجبی نيست(دهيم   را ما مي   پولش

ها داده روي اجاق      نجهمنتشر سازند شك  اند خالصه مذاكرات دادگاه قبلی را         خواسته را كه مي   دادستان كساني 
من بارها  . شرافت سربازی دادند كه موضوع شكنجه را روشن كند        اند و دادستان آن دادگاه قول         برقي نشانده 
دانـم كـه او را بـه     اينجا بياورنـد تـا از او شـهادت خواسـته شـود و مـي       ه  ام مهندس عبوديت را ب     تقاضا كرده 

ای مردم ايران، تماشـاچيان، دادرسـان، دادسـتان، مـا           . شدپزشكی قانونی هم فرستادند ولی از نتيجه خبری ن        
مـردم  ه ای برای انتشار حرفهايمان نداريم شما وظيفه قانونی داريد كه اين حرفها را يادداشت كنيد و بـ                 وسيله

  . گوش همه ملت ايران و دنيا برسده برسانيد و هر كس به ده نفر ديگر ابالغ كنند تا ب

شـما اگـر    .  عزيز يك اصل كلی را بايد رعايت كنيد و آن نفع متهمين اسـت              ی سرهنگ رحيمی  آقا :دادستان
. ايـد  بخواهيد وسيله تبليغ برای هر كس يا برای متهمين يا شـخص خودتـان بـشويد بـه قـانون خيانـت كـرده                       

مگـر مـا چـه      . سلـسه و زنجيـر درسـت نكنيـد        . نگذاريـد اينهمـه بـزرگ شـود       . موضوع كوچك را بزرگ نكنيد    
 من سرباز از حدود خودم تجاوز نكـردم رياسـت دادگـاه حـسن         .ايكاش بگويند .  روز اول است   تازه ايم؟  كرده
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را بياورنـد و بـا پرونـده ديگـر           اي برم پيش دادستان كدام قانون گفته است پرونده        نيت دارند منهم نامه را مي     
دهيد همـه    فرمان مي كه   شما. دانم آن دادستان كه قول داده بقول خودش عمل كرده است           من مي . مخلوط كنند 

  . بنويسند ممكن است اشخاص كم سوادی در اينجا باشند

يكه اينجا هستند مردمان محترمی ميباشند، دانشجو و بازاری همه خـوب   تمام اشخاص ـ  سرهنگ رحيمی
در ايـن پرونـده     . ی دادسـتان ميـل دارنـد      آقـا گويم نه آنچه را كه       كنند من آنچه را كه وظيفه دارم مي        درك مي 

 پـس در همـه دهـر    ،در دهر چو من يكی و آنهم كافر( نيستم ئنمن خا. اند را به بدترين عبارت ياد كرده    انيآقا
 تحقيق بفرماييـد،  رئيسی آقا. يان بايد دفاع كردآقامن معتقدم كه از قانون اساسی و از اين        )يك مسلمان نبود  

يعنـی  . انـد   كالی مدافع چسبانيده بودند گرفته    را كه در آلبومی برای و      عكسهايي. .ی ميثمی آقااند منزل     كه رفته 
وكالی مدافع آلبوم بدهـد     ه  آنقدر دادگاه از لحاظ دستگاه تحت فشار است كه اگر كسی پيدا شود كه بخواهد ب               

  . حبس و شكنجه دچار شوده بايد ب

 مـن .  اكثر كسانيكه اينجا هستند دانشجو ميباشند ولی ممكن است اشـخاص ديگـری هـم باشـند                 :دادستان

ی رحيمـی  آقاگويم فرمايشات  ه و تحليل كنند مي يبعنوان نماينده ملت ايران برای آنكه همه بتوانند درست تجز         
  . خواهد يك بار علمی مي

مـا  . نوشتند اما يك كلمه جواب ندادند      در دادگاه بدوی دادستان محترم عرايض ما را مي        ـ   سرهنگ رحيمی 
اگـر حقـايق را    .ف مـصالح مملكـت و خـالف قـانون و عـدالت     ی دادستان دشمنی نداريم يا دوستی خـال       آقابا  

وكيـل بايـد مثـل      دادسـتان و    . عدالت بايد برای همه باشـد     . كنند مخدوش كنم همه نسبت به من نظر بد پيدا مي         
  . نورافكن پرونده را روشن كنند

 بدوی ويژه و دادگاه     دادگاه. اند   اوالً جای تعجب است كه چرا پرونده را بدادگاه ويژه داده           :ايراد بصالحيت 
ی سـرهنگ صـانعی دادرس   آقـا وانگهـی   .انـد   ويژه، كه هر دو از افسران لشگر گـارد تـشكيل شـده            تجديدنظر

، آيـا   باشـد   ميوس و معاون تيمسار سرتيپ احترامی فرمانده تيپ نادری و دادرس دادگاه قبلی              ئالبدل، مر  علی
   هم در ارتش؟ آيا اين ترتيب صحيح است؟ د آنتواند بدون دغدغه رأی فرماندهش را رد كن وس ميئيك مر

كـنم   نگ صـانعی گرفتنـد عـرض مـي    صـالحيت سـركار سـره   ه كـه نـسبت بـ       در مـورد ايـرادي     :دادستان
مـورد عمـل خـالف       اگر تيمسار احترامی مرتكـب ايـن      . گيری غلط شده است    چينی صحيح است و نتيجه     مقدمه

ح قـانونی و    يان قاضی قرار داد ولی در اينصورت تـصر        تو ی صانعی را نمي   آقادادگاه برده شوند    ه  شوند و ب  
  . در قضيه ماهوی استقالل رأی هم دارند. دهند را مي ايشان رأی خودشان. منطقی نداريم

شاهنـشاه و  ه اهانـت بـ  ه  كه مربـوط اسـت بـ   شود  مياتهامی رسيدگیه در اين دادگاه ب ـ  سرهنگ رحيمی
وسـين مـدعی    ئدهند و در واقع خود جزء مر        گارد تشكيل مي   كه اكثريت اعضای آنرا افسران لشگران      دادگاهي
جنـاب دادسـتان    . يـان اسـت   آقاموضوع ديگر در مورد تـرخيص       . له رسيدگی نمايند  ئمسه  بتوانند    ميهستند، ن 

آنجا جايگـاه محكـومين     . اند  چطور اوالً آقايان را در قصر قاجار زندانی كرده        : من پاسخ دهيد  ه  بخاطر عدالت ب  
در مـورد آقايـان     . نكند حكم محكوميت آقايان از روز اول قطعـی بـوده اسـت            . ارتشبد هدايت قطعی است مثل    

بريـد در حاليكـه متهمـين        نجـا مـي   آ هاهللا طالقانی مجتهد مسلم را ب       شما آيت . عداوت جای عدالت را گرفته است     
آبـاد    عـشرت   خمينـی را در    اهللا  دزدی مثل سرتيپ نويسی در جمشيديه در كنار استخر هستند و حضرت آيـت             
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  . داريد نگه مي

  )  تنفس- اعتراض رئيس دادگاه -صلوات تماشاچيان(

 سـكوت  شـود   مـي  از تماشـاچيان محتـرم تقاضـا   شـود   مـي  حقيقت در سـكوت روشـن   ـ سرهنگ رحيمی

كـه  ت  س ا غرض اين . دانند كه ما همه ميل داريم موضوع دوستانه رسيدگی شود          دادستان محترم مي  . بفرمايند
 بقدری در ايـن مملكـت اسـتثنا و تبعـيض     .ه عدل استيظلم بالسو. ار نباشد تا عدالت اجرا شود   استثنايی در ك  

جمعيتی تحت تعقيب قرار گرفته اسـت       . بوده است كه مردم حتی حاضر بودند ظلم را بطور يكسان تحمل كنند            
انـد بـا كفالـت ده     يان مؤسيسن كه در زنـدان بـوده  آقااند دو نفر از        مؤسس داشته  هيئت اجرايي، يك    هيئتيك  

حـق   عداوت نيـست؟   كنند آيا اين تبعيض نيست؟     اما يك عضو عادی را محكوم مي      ! شوند هزار تومان آزاد می   
دهم اگر مهندس بازرگان آزاد شود از بـازار   من يك ميليون تومان كفيل مي. اينست كه اينها هم مرخص شوند     

خورد   مي جمهور به چشم     رئيسهمان نامه ادعايی    هزاران قباله خواهد آمد تا فرد مؤسسی را كه اسمش ذيل            
  . اميدوارم بدين تبعيضات خاتمه داده شود. يانآقاآزاد شود آنهم پس از محكوميت 

بينـيم كـه در شـأن دادگـاه          د مسايلی را مـي    شو  ميترين انحراف و اشتباه از نظر ما رد ن         یئ جز :ايراد ديگر 
در قضاوت  : گويد   مي يان است يكی از اين شعارها     آقاالم كار   نيست اين شعارها كه به در و ديوار زده شده اع          

انـد و بايـد        دادرسان مستقل  گويد   مي  دادرسی و كيفر ارتش    ۲۰۳ماده  » « عدالت حكمفرماست  ، قانون ، شاه ،خدا
اين شعارها كه شاه در قـضاوت حكمفرمـا هـست نـه قـانونی               . » شاه و قانون را در مد نظر داشته باشند         ،خدا

دستی در كار است كه      چه كسی اينكار را كرده است؟     .  دادگاه قانونی فرمايشی   شود   مي  واال زندههستند نه برا  
 امر فرماييد   .كنند ولی بشر جايزالخطاء است     خدا و عدالت و قانون كه اشتباه نمي       . خواهد همه را خراب كند     مي

  . اندازد بردارند اين شعار را كه دادگاه را از صالحيت مي

ارتقـاء مقـام يافـت      ) سرهنگ مقـدم  (بازپرسش  . ادگاه قبلی بحمداهللا خوش يمن بوده است      اما اصل مطلب د   
بعضی از مسايل مربوط اسـت      . دادرسش ارتقاء درجه يافت   . دادستانش ترفيع يافت  ) مدير كل سازمان امنيت   (
ء نكرده   اگر بازپرس زير اوراق را امضا      .اصول قضايی ولی مسايلی است كه به شرافت ارتش ارتباط دارد          ه  ب

 پـس نبايـد از نظـر        كنـد   مـي دار   هاست كه حيثيت و شرافت دادگاه را لكه         است اشتباه كرده ولی بعضی اشتباه     
  . آب و خاك دور بمانده افسران عالقمند ب

آن . گـردد   مـي  اهللا  آيـت پرونده كلی روی اتهامات     . منش ی پرويز عدالت  آقاايست از يكی از موكلين بنده        نامه
يـك نكتـه جالـب و پراهميـت برخـورد           ه  در پرونـده ايـشان بـ      . ی عدالت منش بنا شده است     آقااتهام هم روی    

غيب تی طالقـانی بـه دسـ      آقـا را   اي ايـد اعالميـه     شما در بازجويی اظهار داشته     كند  مي سئوالبازپرس  . كنيم مي
  كنيد؟  دادند چرا حقيقت را بيان نمي

. ی طالقـانی گـرفتم  آقـا بگويم مينـوت اعالميـه را از    در موقع اين تحقيقات مرا تحت فشار قرار دادند كه          :ج

اين موضوع اعتنـايی  ه ولی خير ايشان ب  بعدی اين باشد كه چه كسی فشار آورد و چگونه؟سئوالقاعدتاً بايد   
  : گويند ميكنند و  نمي

  . ی طالقانی استآقاخط ه آنچه مسلم است بكنم  نمين از جواب شما چيزی استناط م: س

  پرسی قاضی است؟ زآيا چنين با.  مجرميت بايد مسلم را بگويد نه قبل ازتحقيقاتبازپرس در قرار

120



  

آمده بعد قرائت شد كه در صفحات  اوه های وارده ب منش داير بر شرح شكنجه متن نامه آقای عدالت(
  ).است
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. ايشان داده شده استه كه ب هايي متن نامه آقای پرويز عدالت منش در باب شكنجه

  )مجلسه سو(

   ويژهتجديدنظرتيمسار رياست دادگاه 

توسـط  ه   پرونده مطروحه را در پنجم تيـر مـاه سـال جـاری بـ               ۹ اينجانب پرويز عدالت منش متهم رديف       
سازمان امنيـت بردنـد و در آنجـا پـس از تـشريفات مقـدماتی بزنـدان                  ه  مأمورين سازمان امنيت دستگير و ب     

  . شماره دو قصر منتقل كردند

  گردش كار

 در حـين بـازجويی و مقـدمات آن          .وز بعدازظهر توسط سرهنگ ساالری به بازجويی معرفـی شـدم          همانر
من گفتند كه آنهـا  ه ب پدرم و برادران اينجانب بنام خسرو و علی را هم كه برای شكنجه دستگير كرده بودند و          

هايش را    تند كه تمام ريش    گف پدرم را آوردند و   . بايستی تمام حقايق را بگويی     ام می  را هم برای خاطر تو گرفته     
. دانـم  راسـتگويی مـي   ه  ام من خودم را ملزم ب      كنم كه در اول اوراق بارجويی منعكس است كه گفته          دانه مي  دانه

  .ايد  من گرفتهادران مرا هم بخاطربربخصوص اينكه پدر و 

 و دايمـاً  ند بودم نبودآنچه كه نوشتهه  خواستند كه راضی ب     آنها چه مي  دانم    ميولی ن . بازجويی ادامه پيدا كرد   

خالصه بعد از مقـداری بـازجويی مـرا بدسـت           . دست سرهنگ سياحتگر خواهند سپرد    ه  دند كه ب  كر  ميمرا تهديد   
استثنای يك ربع كه بـرای صـرف   ه  بعدازظهر فردايش بطور متصل ب۷ايشان از ساعت    . سرهنگ زمانی سپردند  

ای بـرای     خود شـكنجه   خوابی بياين  . نمود بازجويی مي ی و كتبی    هغذا بازجويی را متوقف كرد از من بطور شفا        
  . شد كه در عين بيخوابی جمالتی را بگويم يا بنويسم من محسوب مي

 سرهنگ سياحتگر با يك شالق سيمی كـه         .بايستی تو را سپرد دست سرهنگ سياحتگر       بعد از آن گفت مي    

بروی نيمكـت آهنـی خوابانيدنـد و دو          و جواب مرا     سئوال خالصه بعد از چند كلمه       .در دست داشت وارد شد    
)  قصر انجـام گرفـت     ۲ت زندان شماره    قااين ماجرا در اطاق مال    (گردن من نشستند     و نفر پاسبان بر روی سر    

كـه البتـه    (ی سـيد محمـود طالقـانی اعالميـه افـسران را نوشـتند               آقـا كـه بگـو     داد    مياو مرتب ميزد و دشنام      
ی سـيد محمـود     آقابنويس كه    ).ر بازجويی بنويسم و امضاء كنم     مقصودش كه عين آنچه را كه او ميخواهد د        

خالصه مرتباً از اين حرفها ميزد و من هر چـه           . طالقانی ديناميت تهيه و در اختيار من برای خرابكاری گذاشت         
گوييد حقيقت ندارد و اينطور نيست ولی او گوشش بـاين            را كه شما مي     كه اينهايي  كردم  ميزير شالق التماس    

 كـه  خواسـت  مـي مرا از روی نيمكت بلند كرد و آنچه را در زيـر شـكنجه بمـن گفتـه بـود           .  بدهكار نبود  حرفها
ميلـه  ه بنويسم ولی من امتناع كردم و او دومرتبه مرا خوابانيد و شكنجه را شروع كرد باز مرا بلنـد كـرد و بـ            

 شكل مخصوص داشـت كـه        با يك زنجير نازك بست كه انتهای آن        رات بست و از پشت دستهای م      قااطاق مآل 

 از عقب بطرف پايين با فشار مخصوصی        نداد، دستهای م   گذاشت و بطرف پايين فشاد مي      پايش را در آن مي    
. رسـيم  خـدمتت مـي  ) كه جلويش بـود ( اگر اينها را نگويی با بطری كانادا  گفت  ميدر همان حال    . شد  ميكشيده  

كه بعداً فهميديم قسمت آخر     . (دان زنان فواحش فرستاديم   ميان زن ه  پدر و برادرانت اينجا هستند مادر ترا هم ب        
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اين قـسمت را مرتبـاً رويـش    . زد  و ميگفت ميخالصه مرتب ) گفت مي و برای ارعاب و تهديد     گفت  ميرا دروغ   
اندازه كمر تو بـود زيـر   ه من كسی هستم كه وارطان را كه بازويش ب. شناسی مرا نمي( گفت  ميو  كرد    ميتكيه  

 مواظب بـاش نفـر يـازدهم    .ام ا حاال ده نفر را زير شكنجه كشته     ت. مخش را با مته سوراخ كردم     . شكنجه كشتم 
شود و من هـيچ رحـم و مـروت        كه در هيچ جنگلی نظيرم پيدا نمی       من حيوانی هستم  (: گفت  ميو چنين    )نباشی
 كـردم  مين فكر  چو.نوشتم  برايش ميخواست مي و گفت ميفهميدم هر چه    خالصه من ديگر چيزی نمی    ) ندارم

دهم مرا بـا يـك حالـت     نمايد و در آنجا جريان ماوقع را شرح مي باالخره يك مرجعی بدين ماجرا رسيدگی مي     
 روز بعد ۴۰كه تا مدت (هوش آمدم خود را در يك مستراح ديدم         ه  نيمه بيهوش آوردند كه بعد از اينكه كامالً ب        

بردم و نكته اينكه بعـد از    در آن محل عفونی بسر میبطور مجرد و روز و شب را )هم در همان مستراح بودم 
زندان آمدنـد و جريـان شـكنجه را بـرای     ه ت من بقاماله دو ماه ديگر كه پدر و برادرانم را مرخص كردند و ب         

كشيدند و   آوردند زير بغلهايت را گرفته و مي       آنها تعريف كردم، گفتند ما چيزی فهميديم چونكه وقتی تو را مي           
را گرفتـه بـود      گفتی و در آن موقع ما از شدت ناراحتی بغض بيخ گلويمان            كردی و هذيان مي    ناله مي تو مرتباً   

حت نشوند سرمانرا زيـر پتـو كـرديم و تـا صـبح              انار) يعنی حسن و عباس زمانی    (و برای اينكه هم سلولمان      
ه رهنگ سـياحتگر بـ  دفعه سروان زمانی و س اين. خالصه جلسه بعد هم شروع شد. اشك ريختيم و نخوابيديم   

نوشـتم    نمي خواست  مياتفاق يكديگر بودند و سرهنگ سياحتگر پشت سر من ايستاد و اگر آنچه را كه زمانی                 
جلسه بعد هم با شكنجه شـروع شـد و در همـان             . ام دادند  روز هم مقداری شكنجه    زد آن  از پشت با شالق مي    

دادند ولی اگـر آنچـه را كـه         بعد ديگر شكنجه نمي    بعد از آن در جلسات    . گرفتند رير مجهول مي  قااجلسه از من    
تا بعد از اتمـام جلـسات كـذايی    . كردند هايي از همان قبيل مي شكنجهه نوشتم مرا تهديد ب  ند نمي خواست  ميآنها  

 بردنـد و در اطـاق بـازجويی    ۷الحال مدتی مرا با دستبند بدادرسی ارتش بازپرسـی شـعبه    بازجويی و معلوم  
م خواسـت   مـي مـن   . گرفـت   و جواب كه بطور كتبـی انجـام مـي          سئوال باز كردند و در حين       دستبند را از دستم   

. گـردد  های وحشتناك تكرار مـي      جريان شكنجه را مشروحاً بنويسم ولی معلوم بود كه دو مرتبه همان صحنه            

 وكتبی بوجود فـشار در زمـان بـازجويی اشـاره كـردم         ت بازپرس بطور  سئواالاين بود كه در جواب يكی از        
 بنويسم ولی ايشان مانع شدند و بـا خـشونت   دهد ميشفاهاً هم خواستم جريان شكنجه را بگويم و اگر اجازه           

هـا را بـه    من خواسـتم كـتم را درآورم و جـای شـكنجه           ) حرفها قديمی شده است    منش اين  ی عدالت آقا: (گفتند
  ). الزم نيست(ايشان نشان دهم فرمودند 

   ۴۲نوزدهم اسفند 

  منشپرويز عدالت 

  

  جلسه چهارم 

   دقيقه۴۵ و ۸ ساعت ۱۳۴۲ اسفند ۲۱چهارشنبه 

  ): ی مهندس بازرگانآقاوكيل مدافع (ی سرهنگ رحيمی آقا

اسـت   ای از طرف وكالی مدافع در جلسه قبل جهت تقاضای آزادی متهمين تقديم دادگاه شده كه بهتر                 نامه
 ز فكر اوليه خود عدول كرده و چنـد نفـر از  در اخذ تصميم درباره آن تسريع شود چون دادرسی ارتش فعال ا           
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را بجرم عضويت در نهضت      يانآقا خوب نيست اين     .مؤسسين و اعضاء نهضت آزادی را مرخص كرده است        
 قـانون   ۱۳۱ كـردم مـاده      قرائتای را كه اساس اتهامات در اين پرونده است           روز قبل نامه  . دارد در زندان نگه  

ايـن   دريا اقرار كند يا او را اذيت وآزار بدنی نمايد ه  متهمی را مجبور ب     اگر يك كارمند قضايی    گويد   مي كيفری
 چنانكه آن متهم فوت كند مرتكب و آمـر          شود   مي  سال محكوم  ۶ تا   ۳باب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از        

شد در آيين ما نظاميان اگر يك اسـيری را كـه ميخواهـد مـارا بكـ                . مجازات مرتكب و آمر قتل را خواهد داشت       
كنند چون خالف جوانمردی است حال اگر بياييم يك هموطن خودمـانرا شـكنجه               شكنجه بدهيم ما را اعدام مي     

  . اهللا اقرار كند چه نام دارد بدهيم كه عليه يك آيت

ه ام بايد راجع بـ  را شنيده  ميفرمودند كه من ناله او  اهللا  آيتحضرت  ه  ی عدالت منش ب   آقاكه   اي نامهه  راجع ب 
اسـت در ايـن نامـه صـحبت از            بوده اهللا  آيتمنش عليه    ی عدالت آقانامه تحقيق بشود چون اقرارات      مطالب اين   

  آيا او هنوز زنده است؟  ميان آمده است كه كشته شده است آيا صحت دارد؟ه وارطان نامی ب

انرا ها در همين حاالت خودشـ       قاتل. موقع خشونت اين اظهارات را كرده است       گويند سرهنگ سياحتگر در     مي
اگر قرار بر شكنجه باشد ديگر در جامعـه سـنگ روی سـنگ بنـد                . اينها به حيثيت ارتش بستگی دارد     . دهند لو مي 
ممكن است اين حرفها بر ضـرر مـوكلم         . آسانی ميتوان عليه هر كس اقرار گرفت و پرونده ساخت         ه  شود و ب    نمي

عرض دادسـتان ارتـش   ه م اين موضوع را ب   كن خواهش مي . گويم باشد ولی من برای دفاع از شرافت سربازيم مي        
صالحيت جنـاب سـرهنگ صـانعی گـرفتم و ايـراد رد دادرسـی كـه             ه  جلسه قبل پس از ايرادی كه ب       در. برسانيد

مـورد نـدارد بـسيار خـوب ولـی قانونگـذار        بدنبال آن كردم آقای دادستان گفتند ماده و منطوق قـانونی در ايـن        
را اعـالم كـردم در   ) رئيس دادگـاه ( در دادگاه قبلی وقتی من ايراد رد دادرس        .بينی كند  تواند همه چيز را پيش      نمي

همان جلسه بعد پس از صحبت كتبـاً تقاضـا كـردم نـوار ضـبط صـوت مزبـور را بگذارنـد ولـی در آن جلـسه                              
نگذاردند و در جلسه بعد پس از صحبت آقای رئيس گذاشتند البته نوار ضبط صوت را ميتوان تعويض يـا حـك                      

ولـی خوشـبختانه همـه جـای آنـرا       . اصالح كرد مخصوصاً اگر نـوار در دسـت طـرف مـدعا عليـه باشـد                كرد و   
خـصوص در جلـسه رسـمی        ای را در ايـن     هايی زده بوديم مـن دو نامـه         شود عوض كرد چون ما هم حرف        نمي

هـا    ن نامه های همان روز دادن اي      بينم چون در پشت صورت جلسه      رئيس آن نوشتم در اين پرونده نمي      ه  دادگاه ب 
هـا از   كردند پس بطور قطـع ايـن نامـه     اگر نداده بودم منشی يا رئيس در جلسه بعد آنرا تكذيب مي.ام را قيد كرده  

ها چه شده، آيا رئيس دادگـاه آنهـا           كنم فقط شما بگوييد اين نامه       پرونده خارج شده است من هيچ اظهار نظر نمي        
كنـد    بهر حال وقتی اعالم رد شد عدالت حكم مي        .  تخلف است  را برای خودش برداشته؟ در اينصورت اين جرم و        

مقام صادر كننـده امـر تعقيـب    ه كند كه بايد دادرسی تعطيل و گزارش ب  صريحاً امر مي  ۲۰۵ماده   هم در  و قانون 
همه وكال روی اين موضوع تكيه كردند ولی آقـای رئـيس دادگـاه              . شد  اين كلمه بايد يعنی اعالم تكليف مي      . بدهند
  . زور خودشان تكيه كردنده شود ايشان ب ان فرمودند من صالح هستم پس معلوم ميخودش

 دفـاع   كيفرخواسـت ايراد ديگر اينكه هيچكس در دادگاه بدوی اعـم از وكيـل يـا مـتهم از اتهامـات وارده و                      
ممكن است درباره صالحيت يا ايراد رد دادرس يـا داليـل سـكوت صـحبت شـده باشـد و بـاين                       . نكرده است 

ی كـه صـادر شـده ارزش قـانونی و     يـ ب با وجود اين ايراد اساسی دادگاه قبلی، دادگاه نبـوده اسـت و رأ        ترتي
  . رداقضايی ند
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 قانون محاكم عمـومی مراجعـه كردنـد    ۱۰ماده  ه   دادگاه ب  رئيسی  آقادر مقابل عزل وكال از طرف موكلين        
  همـان قـانون    ۱۴در ماده   ) را ندارد مبنی بر اينكه پس از تشكيل جلسات دادرسی متهم حق عزل وكالی خود              (

شود ولـی   صالحيت و غيره قبل از تشكيل جلسه علنی دادگاه شروع دادرسی مطرح میه   اعتراضات ب  گويد  مي
نقـص پرونـده نيـز در جلـسات علنـی            در آيين دادرسی و كيفر ارتش جلسه مقدماتی و بحث در صـالحيت و             

 و اين   شود   مي  شروع كيفرخواستصالحيت و خواندن    انجام ميگيرد ولی دادرسی رسمی پس از صدور قرار          

يان وكاليشان را عزل كردنـد  آقا حل شده است بنابراين در آن موقع كه   ۱۹۵ و   ۱۹۴موضوع صريحاً در مواد     
 نـه   رئيسجلسه دادرسی نبوده بلكه جلسه رسيدگی مقدماتی بوده است بنابراين آن دادگاه نه وكيل داشته نه                 

لـذا ايـن دادگـاه بـرای        . بی يال و دم و اشكم صورت محاكمه قانونی نداشـته اسـت            مخبر جرايد پس اين شير      
 نفر از علمـا و مجتهـدين طـراز اول دارای    ۵ متمم قانون اساسی ۲طبق اصل . رسيدگی استينافی صالح نيست 

ن همـا . ن است ئقانون اساسی احترام نگذارند خا    ه  كسی كه ب  . حق وتو و رد يا قبول مصوبه مجلسين را دارند         
 تنهـا اصـلی   قـا ا آن كـه اتف    ۲ آن در مورد حقوق سلطنت است و محترم اسـت اصـل              ۳۶ و   ۳۵كه اصل    قانوني

 ۸۱عقيـده مـن مـاده       ه  بـ . ثابت و برقرار است نيز بايد مورد احترام باشد        ) عج(م آل محمد  ئاست كه تا ظهور قا    

ايـت تـشريفات قـانونی و        قانون مقدمين اصالً تصويب نشده اسـت چـون رع          ۱قانون مجازات عمومی و ماده      
اظهار نظر علماء طراز اول در آن نشده است بنـابراين همـه كـسانيكه بموجـب ايـن مـواد محاكمـه و زنـدانی                          

 مـتمم قـانون اساسـی در      ۲ييـد بـا فرامـوش كـردن اصـل           آ  عجيب است شما مـي    . اند بايد مرخص شوند     شده
. نفر روحانی را محاكمه ميكنيـد  ان قوانين يكاستناد هم ه  بعد ب كنيد    ميتضييع   تصويب قوانين حقوق ديانت را    

عرايضم در جلسه قبل توجه و آن شعار خـالف قـانون را از بـاالی سـر دادرسـان برداشـتند                      ه  من از اينكه ب   
يـك تـا سـه سـال        ه   قانون مجازات عمومی هر كس بشخص شاهنشاه اهانت كند ب          ۸۱طبق ماده   . تشكر ميكنم 

ه  قانون مجازات عمومی نيز هـر كـس بـ          ۱۰ون مطبوعات طبق ماده      قان ۱۷ و طبق ماده     شود   مي حبس محكوم 
  پس جرم اهانت بپادشـاه و روحانيـت از         شود   مي مراجع مسلم تقليد اهانت كند بيك تا سه سال حبس محكوم          

حقـوق  ه  اينكه طبق اصول متمم قانون اساسی حقـوق روحانيـت نـسبت بـ             ه  گذار يكی است مضافاً ب     ظر قانون 
ن روحانيت حق رد قوانين را دارد ولی مقام سلطنت چنين حقـی جـز در مـوارد مـالی                    پادشاه بيشتر است چو   

ی مهندس بازرگـان    آقااگر  . كند  ميندارد آنهم در صورت تصويب مجدد دو ثلث اعضاء مجلسين قانونيت پيدا             
 نفـر ديگـر از موسـسين را آزاد نماينـد      سال حبس محكوم كنند و يك   ۱۰جرم تأسيس نهضت آزادی به      ه  را ب 

تقاضای ترخيص اين پاكان از طرف وكـال ترتيـب اثـر            ه  بنابراين اگر ب  . اين عدالت نام ندارد، بلكه عداوت است      
 مطلب ديگـر اينكـه در     . آنست كه در دادرسی ارتش تبعيض و اعمال دلخواهی حكمفرماست          ندهند اين دليل بر   

 در مـوارد    گويـد    مـي  و كيفـر ارتـش     قانون دادرسی    ۱۵۳د ماده   شو  ميهيچ كجای پرونده امضاء داديار ديده ن      
 دادرسی ارتش پرونده را مهم تشخيص دهد و در موارد عموماً حضور داديـار               رئيستقصيرات در صورتيكه    

در جلسات بازپرسی الزامی است و داديار بايد ذيل اوراق را امضاء كند وقتی امضاء داديار وجود ندارد دليل                   
بينـيم در دادرسـی ارتـش        شخيص نداده است ولی در مقابل مـي       بر آنست كه دادرسی ارتش پرونده را مهم ت        

  . دارند مي علت اهميت پرونده زندانی و چهارده ماه در زندان نگهه ب يان راآقا

وانگهی اينها اوراق بازپرسی و اسناد قضايی هستند اگر امضاء بـازپرس و داديـار                آيا اين عداوت نيست؟   
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 ۳مـاده   . دادرسی و كيفر ارتش امضاء بازپرس را الزامی كرده اسـت           قانون   ۱۵۳ماده  . را نداشته ارزش ندارد   
هـای مـذكور در فـوق در زمـره             مأمورين ايـن سـازمان بـرای تعقيـب پرونـده           گويد   مي قانون سازمان امنيت  

 قـانون كيفـر ارتـش، دادسـتان         ۷ضابطين نظامی محسوب و دارای اختيارات ضابطين نظامی هستند و مـاده             
ن و امارات را كافی تشخيص بدهد پرونده را         ئ وقوع بزه حدود صالحيت خود هرگاه قرا       ارتش پس از اطالع از    

 ايـن   ۱۳۸در هر حال رعايت ماده        و كند  مي واال يكی از بازپرسهای مربوطه را مأمور رسيدگی          دهد  ميتشكيل  
 گويـد  مـي  دادرسه ولـی اينجـا يـك نامـه از سـاواك وجـود دارد كـه بـ        . الزامی است ) لزوم امر تعقيب  (قانون  

ی مهندس بازرگان صادر شود و در همان روز بازپرس قرار           آقاهشمند است دستور دهيد قرار بازداشت       اخو
 در هـيچ كجـای دنيـا روی اوراق بـازجويی قـرار      كنـد  مـي  و در همـان روز دادسـتان موافقـت      كنـد   ميصادر  

ی آقـا بينـيم كـه    ا مـا مـي  دنبـال بازپرسـی صـورت گيـرد در اينجـ      ه  بازداشت بايد ب  كنند    ميبازداشت صادر ن  
 و بعـد بـدون توجـه بـه          كنـد   مـي بازپرس در همان آن دريافت نامه سازمان امنيت متهم را نديده قرار صـادر               

  . دهد ميدارد و پرونده تشكيل  مي  بدون امر تعقيب متهم را در زندان نگه۱۳۸تصريح ماده 

 متمم قانون اساسی را قبـول نداشـته   ۱اگر جناب دادستان اصل : مطلب ديگر درباره عدم صالحيت دادگاه     
نرا قبول نكنند قانون اساسی و متمم آن ميثاق شاه و ملت            آباشد آنوقت اين خطر هست كه مردم اصول ديگر          

دنبـال درخواسـت يـا    ه بطوری كه عرض كـردم پـس از آنكـه بـ            ی مهندس بازرگان    آقااست در مورد پرونده     
نماينـد دادسـتانی      و ايشان اعتراض مي    كند  ميرا صادر    يشاندستور سازمان امنيت بازپرس قرار بازداشت ا      

قرار صادره اعتراض كرده است خواهشمند است پرونده        ه  چون نامبرده ب  : نويسد سازمان امنيت مي  ه  ارتش ب 
ای از ساواك بوده است كه اوراق حـاكی از رفـت و              دادرسی احاله دهيد مثل اينكه دادرسی ارتش شعبه       ه  را ب 

دادرسی نرفته و در سازمان امنيت مانـده اسـت پـس چطـور     ه  اگر پرونده ب.دشو ميآن ديده نآمد پرونده در    
 سازمان امنيت كسب دستور كرده است       رئيسقرار صادر شده است دادستان دادگاه قبلی گفتند كه بازجو از            

گـر او فرمانـده     م ؟. . .امر تعقيـب صـادر كنـد      تواند    مي سازمان امنيت كجا     رئيس. و اين همان امر تعقيب است     
مـا جـواب دهيـد مـن     ه  ب قای دادستان اخال  آقاموجب قانون ساواك يك ضابط نظامی است        ه  او ب  ناحيه است؟ 

دادگاه بفهمانـد  ه خواهد ب ها كه در الی پرونده گذارده است مي قانون وارد بوده با اين نامه  ه  معتقدم بازپرس ب  
  . اند ق را امضاء نكردهاون هر دو ذيل اورداديار همينطور چ. ام و حالی كند كه من آزاد نبوده

 كردم گفتند من در بازپرسی حضور داشتم ولی چون در دادرسی ارتش مرسـوم               سئوالاز داديار   : رئيس
  . اند نبوده است امضاء نكرده

له تعارفـات و مرسـومات در كـار نيـست           ئرا فرمودند اينجا مـس     متشكرم كه تيمسار اين   : سرهنگ رحيمی 
  ). ت بازجو را تكرار كندسئواالتواند رأساً  بازپرس مي (گويد  مي دادرسی ارتش قانون۱۶۶ماده 

خالصه آنكه قـرار بازداشـت بـدون    . اين بدان منظوراست كه از مكان سوء نظر بازجو جلوگيری بعمل آيد       
يـن   برويد از يك قاضی دادگستری بپرسيد آيا ا        .بازپرسی مثل صدور رأی دادگاه قبل از محاكمه و دفاع است          

و دربـاره آن     آمدنـد  نوشـتند اشـخاص قاضـی مـي         هـای مـی     صحيح است اگر اين عرايض ما را در روزنامـه         
ه اگر جناب دادستان مرحمتی كرده بوديد و نامـه مـا را بـ             . دندكر  ميدند و حرف ما را تأييد       كر  ميفرسايی   قلم

به ايشان برسد و اثری بگـذارد و        دادستان ارتش داده بوديد كه به روزنامه بفرستند شايد اين حرفهای ما هم              
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 اين پرونده برگردد دادستانی برای تكميل و رعايـت قـوانين چـون            ار رياست دادگاه هم امر بفرمايند     اگر تيسم 
  . قانون در نظر همه ما مقدس است

گوييم دادگاه غيرقانونی اسـت ممكـن اسـت بمـا ايـراد بگيرنـد كـه حـضور و دفـاع شـما هـم                           وقتی ما مي  
يـان در زنـدان   آقايان زندانی هستند و اگر ما بگـوييم و اقـدام نكنـيم ايـن     آقات ولی تيمسار اين     غيرقانونی اس 

 اعالميـه اينجاسـت و   هايراد ديگر درمورد نقص پرونده، يك دست. مانند و يكی نيست از حقوقشان دفاع كند        مي
را  هـای خودشـان     اعالميـه  سوء تفاهم نشود و نگويند كه سـران نهـضت آزادی             .اند  يان نسبت داده  آقاه  همه ب 

يان آنچه را كه در نشريات منتشر شده قبول دارند ولی منظورم اينست كـه بايـستی ايـن                   آقااين  . قبول ندارند 
ت و حتی زندان از پذيرفتن      قاالمال كه آنها ممنوع   اي يان در دوره  آقا آنچه در دوره زندان      شد  مياعالميه تفكيك   

 جمهـور هنـد، آيـا ايـن شـوخی      رئـيس د منتشر شده است مثل نامـه  غذا و هر گونه وسايلی خودداری می كر      

 اجراييه بوده   هيئتامضاء  ه  ها ب   بايد معلوم شود چه مقدار از اين اعالميه       . يان نوشته شود  آقاپای  ه  نيست كه ب  
آيـا ايـن    . های تفكيك نشده قضاوت كنند      روی اعالميه توانند    ميبهترين قضات هم ن   . و چه مقدار شخصی است    

فـرض كنـيم دانـشجويان نهـضت آزادی در          . برای ما گفتن حقيقت مهم است نه مغلطه        نامشروع است؟ تقاضا  
. مگر تفتيش عقايـد اسـت     . ما مربوط نيست  ه   ب گويند  مياند و ايشان      يان يك چيزی منتشر كرده    آقازمان زندان   

  .  آنها را از هم تفكيك كندگوييم اينها را بفرستيد پيش بازپرس كه اوامر ساواك را انجام داده و بگويد ما مي

  

  جلسه پنجم 

   صبح ۹ ساعت ،۱۳۴۲ اسفند ماه ۲۴روز شنبه 

مورد رفـع توقيـف      كنم در  مدافعاتم ادامه دهم درخواست مي    ه   بنده باز هم قبل از اينكه ب       ـ سرهنگ رحيمی 
 دليلـی بـرای     يـان را آزاد كـرده اسـت       آقابدليل اينكه دادرسی ارتش چند نفر از دوسـتان          . يان تسريع شود  آقا

ی دادستان گله دارم كـه چـرا نامـه مـا را بـه روزنامـه كيهـان        آقاو نيز از . ماند يان باقی نمي  آقابازداشت اين   
  . منظور آنست كه باالخره اين نامه و خالصه مدافعات متهمين و ما چاپ شود. اند نرسانده

ی آقـا ك مكـشوفه از منـزل     بينی گفتند كه صـورت مجلـس تنظيمـی از مـدار            خوش ی سرهنگ پگاهی با   آقا
ه قبلـی دادسـتان     ادر آخر دادگ  . گويم اصالً چنين صورت مجلسی وجود ندارد       حكيمی را بياوريد ولی بنده مي     

بايد روی آن تحقيـق     .  دادند كه مينوت نامه ماشين شده نهضت آزادی ايران بوده است           ارائهرا   اي  دادگاه نامه 
يـان  آقاه گفتند اين مينوت متعلق بـ   ی دادستان قبلی با حرارت مي     آقا. يان است آقابشود كه خط كداميك از اين       

چون اگر قرار باشد كاغذ     . باشد  ميكارشناس خط   ه  برای تكميل تحقيقات احتياج ب    .  نيست گويند  ميوكال  . است
دربـاره  .  در اين مملكت هر كسی را بجرم هر كاری تعقيب كـرد   شود   مي امضاء مدرك قرار گيرد بعد از اين       بی
ی طالقانی منتسب است هيچ معلوم نيست كه اين مينوت چگونه وارد ايـن              آقاحضرت  ه  كه مينوت آن ب    اي نامه

عربي گذشته از آن كه تبريك بـه اتحـاد چنـد            سران كشورهای   ه  پرونده شده است همچنين درمورد تلگراف ب      
ك معنايی دارد و بايد     ي» تلگراف«اسالمی گناهی ندارد ولی نام      كشور مسلمان و آرزوي اتفاق همه كشورهاي        

ای در داخـل خانـه مـن باشـد و            چون اگر نامـه    از تلگرافخانه تحقيق بشود آيا چنين تلگرافی شده است يا نه؟          
  . منتشر نشده باشد تعقيب من روی آن نامه تفتيش عقايد است
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 درسـت كـه     ن ا حـق ايـ   .  حاكمه مخـالف بودنـد     هيئتيان با طرز عمل     آقا اين   :در مورد سياسی بودن جرم    

ه بـ تواننـد   مـي مملكت مشروطه مخالفين آزادی گفتار داشته باشـند واال مـوافقين كـه هميـشه آزادی دارنـد و            
ت قـا رود بـا خروشـچف مآل   رهبر حزب كارگر انگلـيس مـي  .  شعر بگويند و امثال آن،آسانی مدح و ثنا بگويند    

 ولـی هـيچ گـاه       كند  ميگر تلگراف   های دي   زمامداران كشور ه  خالف سياست انگليس ب    راسل بر   برتراند كند،  مي

جمعيتی مركب از اسـاتيد دانـشگاه و      سياست يعنی چه؟  . ارتباط با بيگانه نكرده است    ه  هيچكس آنها را متهم ب    
كـنم اگـر ايـن دسـته          مـي  سئوال سياسی جهان،    ب، نظير تمام احزا   طبقه منورالفكر دارای مرامنامه و تشكيالت     

مخالفـت  ) كه مفهوم سياست اسـت  (اينها با طرز اداره مملكت       ت؟سياسی نباشند پس جمعيت سياسی كدام اس      
نفـع مملكـت خودشـان      ه  كنم كه جناب دادستان هم معتقدند كه اينها مردان سياسی هستند كه بـ              فكر مي . دارند

 منـصفين   هيئـت حـضور    مطبوعات در  گويد جرايم سياسی و     متمم قانون اساسی می    ۷۹اصل  . زنند حرف مي 
 منـصفه نبايـد در دادگـاه        هيئـت كيفر ارتش نوشـته اسـت كـه          كجای قوانين دادرسی و   در  . شود   مي رسيدگی

  . نظامی حاضر شوند

  ): ی دكتر سحابیآقاوكيل مدافع  (سرهنگ دكتر علميه

  . دانم بنده دادگاه را از دو نظر صالح نمي

ديـوان   «گويد  مي  دادرسی و كيفر ارتش    ۲۲۹ ماده   . رسيدگی بدايتی در دادگاه تجديدنظر مقدور نيست       :اول
ر اين ماده   ينظ. »نمايد ب مورد رسيدگی واقع شده است رسيدگی مي       ركه در ديوان ح    اتهاميه   فقط ب  تجديدنظر

  : بينيم اگر اين ماده را تجزيه و تحليل كنيم مي.  ذكر شده است۲۴نامه دادرسی كيفری در ماده  آيين در

ای را قبل در دادگـاه عـادی         دهاً يا سهواً پرون    عمد كيفرخواست اگر دفتر دادرسی واحدی پس از صدور         -۱
  .  صالح نيستتجديدنظر احاله كند محكمه تجديدنظره ب

  . را ندارد آنه  دادستان اتهامات جديدی را عنوان كند دادگاه صالحيت رسيدگی بتجديدنظر اگر در -۲

 كه در دادگـاه     كند  مييدگی  آن اتهامی رس  ه   فقط ب  تجديدنظر دادگاه   ،چند جرم باشد  ه   اگر متهمی، متهم ب    -۳
  . بدوی رسيدگی شده

 اگر دادگاه بدوی قرار عدم صالحيت يا مشمول مرور زمان يا تكميل پرونده صـادر كنـد و پرونـده در          -۴
ه  ارجاع شود چون نـسبت بـ  تجديدنظردادگاه ه اثر اعتراض دادستان در مورد اول و اشتباهاً در مورد سوم ب     

  .  از نظر ماهيت، صالحيت رسيدگی نداردتجديدنظرت دادگاه ماهيت رسيدگی بدايتی نشده اس

) مثالً با يك يا دو نفر قاضی تـشكيل شـود          ( اگر دادگاه بدوی رعايت تشريفات مسلم دادرسی را ننمايد           -۵

  .  صالحيت رسيدگی نداردتجديدنظردادگاه 

ان لـم يكـن بـوده قابـل         علل قانونی در دادگاه بدوی دفاعی صورت نگيـرد، حكـم آن كـ             ه   باالخره اگر ب   -۶
  .  نيستتجديدنظر

له رد دادرسی و اينكه دادگاه قبلی تنها با دو دادرس دادرسی كرده و رأی صادر نموده توسط جناب                    ئمس
علـل قـانونی از اتهامـات وارده دفـاعی          ه  ی سرهنگ پگاهی بطور روشن بيان شده و نيز وكال و متهمين بـ             آقا

 قـانون   ۱۹۷ و اجـرای مقـررات مـاده         كيفرخواسـت  قرائتبعد از   «نوشت  دادگاه قبلی در رأی خود      . اند  ننموده
دادرسی و كيفر ارتش و استماع اظهارات متهمين و وكالی آنها و پاسخ دادسـتان و دفاعيـات مجـدد وكـال و                       
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منجملـه موكـل اينجانـب ايـن بـود كـه            ! بلی اظهـارات متهمـين    (» اعالم آخرين دفاع و استماع اظهارات متهمين      
پـس تـشريفات    . و اظهارات وكالی مدافع هم در اطراف رد دادرسی و امثال آن بـوده اسـت               ) »نمك سكوت مي «

  . آن رسيدگی شوده دادرسی انجام نشده است تا در مرحله ثانوی در اين دادگاه ب

تعيين تكليف با خود قاضی مورد ايراد    » رد« آيين دادرسی كيفری در مورد       ۳۳۴ماده  ه  در دادگستری بنا ب   
 آيين دادرسی و كيفر ارتش تعيين تكليف بـا مقـام صـادر              ۲۰۵منطوق ماده   ه  ولی در ارتش بنا ب    . ستدادگاه ا 

پس از وارد دانـسته شـدن   . را معين كرده است» رد«نيز در دادگستری قانون تكليف       و. كننده امر تعقيب است   
مـر بـه تـشكيل دادگـاه و         ولی در ارتش امر تعقيـب آ      . نشيند جای دادرس مردود مي   ه  البدل ب  دادرس علی » رد«

فرمانـدهان اختيـار تعيـين      . بينی شده اسـت     قانون ارتش اين امر پيش     ۳۳در ماده   . دهد تعيين دادرس ديگر می   
  . جای دادرس غايب را دارنده دادرس ب

ه دوسـت عزيـز مـا تيمـسار زمـانی بـ      . كافی بود فرماييد حل موضوع قبلی ساده و بطوری كه مالحظه مي     
ه فرستاد تا در صورت صحيح بودن ايراد امر فرمايند دادگاه ب           رونده را نزد آمر تعقيب مي     پ» رد«محض ايراد   

و . تـشكيل شـود   ) البـدل  علـی  عـضو (رياست سرتيپ احترامی و عضويت سرهنگ رحيمی و سرهنگ خالصی           
ل بسيار ولی تيمسار زمانی اين عم. البدل برای همين مواقع است     علی بينی عضو   های پيش   اصوالً يكی از فلسفه   

منظـور سـهيم شـدن در امـر         ه  و خواسـتند كـه بـ      ساده را انجام ندادند و محكم بر صندلی رياست تكيه زدند            
محكوم كردن سران و اعضاء نهضت آزادی ايران بر طبق تصميم قبلی خودشان كه اشتباهاً در نتيجـه                  » خير«

دند امكـان   كر  ميچه اگر رعايت قانون را      . مقررات قانون گردن ننهند   ه  عصبانيت آنرا در دادگاه اعالم نمودند ب      
معاف كند و نتيجتاً دوست مـا از        را وارد دانسته و ايشان را از دادرسی         » رد«داشت كه مقام آمر تعقيب ايراد       

  ! عظمی محروم گردند! اين فيض

 علت عدم رسيدگی بدايتی، صـالحيت رسـيدگی اسـتينافی         ه   اين دادگاه ب   ،عقيده ما وكالی مدافع   ه  حال كه ب  

خـود  ه  بـ » رد«ندارد و در مقابل اين وضع تكليف قانونی ما چيست؟ در دادگستری وقتی يك دادرس ايراد به                  
برای او فريادرسی هست و اين مرجـع در مـورد           . را وارد تشخيص نداد برای متهم جای اعتراض باقی هست         

 بـرای دادگـاه اسـتان همـان      و،و برای اين يكی دادگاه استان     ،دادگاه بخش نزديكترين دادگاه شهرستان است     
در يكی از ايـن  » رد«حال در صورت ابرام ايراد  هره  و ب . دادگاه استان بدون حضور دادرس مورد ايراد است       

ولـی در ارتـش اگـر دادرس مـورد          . حكم دادگاه اوليه با وجود قاضی مردود كان لم يكن خواهد بود            دادگاهها
ولـی آيـا بايـد مـتهم         ، دهندة امر تعقيب ايـراد را وارد ندانـست          عمل نكرد يا مقام    ۲۰۵ايراد طبق مقررات ماده     

 قانون كيفر ارتش قيد نـشده اسـت كـه نظـر             ۲۰۵در عين آنكه در ماده       دست بسته تسليم چنين قاضی گردد؟     
 آن قـانون در     ۲۸۷دادرس قطعی و غير قابل اعتراض است ولی بـا توجـه بمـاده               » رد«فرمانده در مورد ايراد     

ايـن  .  قانون مزبـور اسـت     ۳۳۴آيين دادرسی عمومی مراجعه شود و محل رجوع همان ماده           ه  باين موقع بايد    
ايـن يكـی در   ه دادرس دادگاه بخش در دادگاه شهرستان و نسبت به  نسبت ب » رد«دارد كه ايراد     ماده مقرر مي  
 كنـد   مـي فی رسـيدگی    امور خال ه  توان دادگاه عادی نظامی را به دادگاه بخش كه ب          مسلماً نمي  . . .دادگاه استان 

ای دادگاه شهرستان با دادگاه عادی نظامی و دادگـاه اسـتان بـا      مقايسه نمود ولی از لحاظ رسيدگی دو درجه       
دادرس دادگاه عادی   » رد«شكايت ايراد   ه   نظامی قابل تشبيه بوده بنابراين مرجع رسيدگی ب        تجديدنظرداد گاه   
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فرمانـده ناحيـه گـزارش      ه  كه ابتدا مراتـب بـ       راه حل اينست   بنابراين.  است تجديدنظر نزديكترين دادگاه    رئيس
را وارد دانست قضيه حل شده و بايد دادگاه مجدداً با حضور عـضو ديگـری   » رد«كه ايراد  در صورتي . شود

را وارد ندانند و متهمين از اين نظر شكايت كنند موضوع بـه  » رد«رسيدگی ماهوی نمايد و در صورتيكه ايراد    
  .  تهران كه ممكن است همين دادگاه باشد ارجاع شده و حكم مقتضی صادر شودتجديدنظرگاه نزديكترين داد

كليـه  ه  كـه مرجـع رسـيدگی بـ        رسـد و آن اينـست      نظـر مـي   ه  يك راه حل ديگر كه خالی از ايراد نيـست بـ           
 اعتراضات عليه مرحله بدوی اعم از اعتراض به صالحيت يا عدم شمول مرور زمان يـا نقـص پرونـده و نيـز                      

وظايف قانونی خود در دادن     ه   دادگاه قبلی ب   رئيس است و چون     تجديدنظرعليه تصميمات دادگاه اوليه دادگاه      
فرمانده مربوطه عمل نكرده است و عدم امر تعقيب در پرونده خود يكی از ايرادات اساسـی اسـت                   ه  گزارش ب 
يفر رياست فعلی اين دادگـاه بايـد         آيين دادرسی ك   ۳۳۴ دادرسی و كيفر ارتش و       ۲۸۷مدلول موارد   ه  با توجه ب  

اسـتناد مـواد بـاال از طـرز عمـل و            ه  نمايندگی از طرف موكلم بـ     ه  آن رسيدگی نمايد و بنابراين اين جانب ب       ه  ب
نمايم و در صورتيكه اين شكايت را وارد بداننـد    دادگاه سابق شكايت ميرئيسرويه تيمسار زمانی دادرس و    

البتـه  . تا دادگاه عادی ديگر جهت رسيدگی مجـدد مـاهوی تـشكيل شـود             فرماندهی گزارش دهند    ه  مراتب را ب  
چون دادرسان همـان دادگـاه بـدون شـنيدن دفـاع            . دادگاه عادی ديگر، نه دادگاه قبلی بدون دادرسی رد شده         

اند و آنان نيز بدين ترتيب        محكوميت متهمين حاضر نموده   ه  متهمين و تعيين تكليف تيمسار زمانی اظهارنظر ب       
د و چنانچه ايراد رد نيز وارد نباشد چون رياست دادگـاه قبلـی مرتكـب عمـل خـالف                   ن رسيدگی ندار  صالحيت

صالح ندانسته و دفاعی     حق و ه  متهمين حاضر دادگاه را ب      عمل كرده و وكال و     ۲۰۵خالف ماده    قانون شده و  
ذا بايـد دادگـاه عـادی       اند و آن دادگاه بدون دفاع و رسيدگی اظهارنظر كرده و رأی صادر كرده است لـ                  نكرده

كنيد كه يك عمل خالف قانون برای سـهيم شـدن در             پس مالحظه مي  . ديگری بدايتاً به موضوع رسيدگی نمايد     
 و چه خوب بود تيمسار زمانی از ثـواب    كند  ميمحاكمه سران نهضت آزادی چه مشكالتی برای دستگاه ايجاد          

به پيـدا  ئكردند تا در اذهان اين شـا   دادگاه واگذار ميالبدل اين امر صرفنظر و به افسر ديگری مثل دادرس علی      
  . كنند نشود كه دادگاههای نظامی رعايت مقررات را نمی

 عمـل اسـتنادی بـه       كيفرخواسـت  چـون در     ،علت عدم حضور هيئت منصفه    ه   عدم صالحيت دادگاه ب    ـ  دوم

د برابر   جرم سياسی است باي    و چنين جرمی يك    اند  متهمين حاضر را منطبق با ماده يك قانون مقدمين دانسته         
اسـی بـودن جـرم،    دربـاره سي .  منصفه دادرسی انجـام گيـرد  هيئت متمم قانون اساسی با حضور ۷۹با اصل   

 و قوانين متعدد ايرانی كه در آنها جـرم سياسـی            ۱۹۳۵المللی حقوقدانان كپنهاك در سال       تعريف كنفرانس بين  

 رويه دادرسی ارتش با محكـومين    های سياسی متهمين و   فعاليته   ب كيفرخواستشناخته شده و اشارات متعدد      

ماده يك مقدمين از نظر عفو و بخشودگی و اعاده حيثيت همكـار محتـرم مـا جنـاب سـرهنگ پگـاهی مفـصالً                         
اسی بودن جرم نكردند ولی خـود را فـارغ از آن            يو دادستان دادگاه قبلی هم اعتراض بر س       . صحبت فرمودند 

 بطور ضمنی، سياسی بودن جرم را قبـول كـرده منتهـی        ه قرار صالحيت صادر   ناميدند و دادگاه بدوی هم در     
محـاكم نظـامی موافـق قـوانين مخـصوصه تأسـيس       « متمم قـانون اساسـی   ۸۷گفته است كه چون طبق اصل      

بنـابراين تـا اينجـا هـيچ مقـام          . رسـد  نظـر نمـي   ه  ه مجوزی ب  ا منصفه در دادگ   هيئتبرای حضور   » خواهند شد 
دانم و فقط درباره لزوم      نياز مي  رم را رد نكرده است و از استدالل بيشتر، خود را بی           قضايی سياسی بودن ج   
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  . كنم  منصفه بحث ميهيئتحضور 

 منصفين دو دليـل بـوده اسـت كـه نـسخه ثـانی               هيئتداليل دادگاه بدوی در قرار صادره برای عدم لزوم          
  . داليل دادستان است

  . اند  تشكيل شده۸۷بق اصل  بودن مقررات محاكم نظامی كه طي اختصاص-۱

 منصفه در مورد مقدمين عليه امنيت كـشور، از  هيئت ابرام شدن آراء دادگاههای قبلی كه بدون حضور       -۲
  . طرف ديوان كشور

 متمم قانون اساسی اشـاره كـرده و بـدين           ۸۷اصل  ه  جای خوشوقتی است كه دادگاه قبلی ب      :  رد دليل اول  
 بهيچوجه حاكی از آن نيست كـه        ۸۷ولی عبارت اصل    . ن اصول توجهی دارند   ايه  ترتيب نشان دادند كه الاقل ب     

 بطـور جمـع كليـه محـاكم         ۷۹چـون اصـل     .  منصفه در دادگاههای نظامی مجـوزی نباشـد        هيئتبرای حضور   
) ۸۷اصـل    يا محاكم نظامي به موجـب        ۷۲ و ۷۱اصول  اعم از محاكم عدليه بموجب      (رسيدگی به امور سياسی     

 تمام اصول قانون اساسی بايد با تمام قدرت اجراء گردد و هيچوقت بـا               كند  ميصفه امر    من هيئتحضور  ه  را ب 
 متهم قانون نميتوان قانونی برای محاكم نظامی وضع نمود          ۸۷موجب اصل   ه  هيچگاه ب . الجمع نيستند  هم مانعه 

رای هميـشه    محاكمـات را بـ     ۷۶خالف اصل     همان قانون اساسی زير پا گذارده شود يا بر         ۷۹كه در آن اصل     
مـواد قـانونی نبـوده و دادسـتان        ه  اقامه دليـل و اسـتناد بـ       ه  سری اعالم كند يا اينكه بگويد در دادگاه احتياج ب         

ميل خود هر حكمی را بخواهند صادر كنند بنابراين اجازه تاسيس محاكم نظـامی بـر طبـق اصـل          ه  بتوانند    مي
ليـل بـر آن نيـست كـه اصـول ديگـر قـانون           هيچوجـه د  ه   متمم قانون اساسی بر طبق قوانين مخصوصه ب        ۸۷

ای از اصـول ديگـر قـانون         موجـب آنهـا مـاده     ه  و اگر چنين قوانينی وضع شوند كـه بـ         . اساسی رعايت نشود  
مقـررات  «قـانون دادرسـی و كيفـر ارتـش همـان            . باشـد   مـي عـدم اجـرا     ه  اساسی نديده گرفته شود محكوم ب     

لی را كـه در     ئ ايـن قـانون موضـوعات و مـسا         ۲۸۷و در مـاده     »  ذكر شده  ۸۷ست كه در اصل      ا اي مخصوصه
 منصفين به آيين دادرسی و كيفر عمومی احاله شده          هيئتاند مثل مسيله حضور       بينی نشده  قانون مزبور پيش  

 هيئـت در مورد جرايم سياسی و مطبوعاتی در دادگـاه جنـايی            : گويد  آيين دادرسی كيفری می   ۱۹است و ماده    

ه جرايم سياسی رسـيدگی مـی كنـد بايـد مبـادرت بـ             ه  كه ب  راين دادگاهي بناب. منصفين حضور خواهند داشت   
خيلی جای تعجب است كه دادگاه بدوی برای اينكه بگويد موكلين حـق عـزل وكيـل             .  منصفه نمايد  هيئتدعوت  

 ولـی   كنـد   مي اصول محاكمات جنايی استناد      ۱۰ماده  ه   دادرسی و كيفر ارتش ب     ۲۸۲ماده  ه  را ندارند با توجه ب    

قـانون دادرسـی كيفـر      ه  بينـی نـشده از مراجعـه بـ         عنوان اينكه در قانون ارتش پيش     ه   منصفه ب  هيئتدرمورد  
مـواد  ه  در قانون دادرسی ارتش در ضمن مواد مختلفی هرجا كـه الزم بـوده كـه بـ                 . كند عمومی خودداری می  

 احتمـال    و معـذالك چـون     ۲۵۱ ،۱۶۸ ،۱۶۲ ،۱۵۴مثـل مـواد     . آيين دادرسی عمومی مراجعه شود تصريح شده      
 بطور كلی در آن قبيـل مـوارد         ۲۸۷بينی نشده در ماده      رفت كه مواردی پيدا شود كه در قانون مزبور پيش          مي
ه  كه قانون دادرسـی ارتـش تـصويب شـد بـ            ۱۳۱۸ ضمناً در سال  . آيين دادرسی عمومی ارجاع كرده است     ه  ب

ولـی بـا صـالحيت محـاكم     . هيچوجه در نظر نبوده كه جرايم سياسی در دادگاههـای نظـامی رسـيدگی شـود          
ه  قـانون ارتـش بـ    ۲۸۷عدم دخالت در سياست هستند، چنانكه بـرخالف مـاده           ه  نظامی كه اعضاء آن موظف ب     

 متمم قانون اساسی را كه يكی از اصول مهـم قـانون اسـت    ۷۹آيين دادرسی كيفری مراجعه نشود عمالً اصل        
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 هيئـت جرايم سياسی با حـضور      ه  اند كه ب    ظر داشته اساسی نيز در ن    وانگهی واضعين قانون  . ايم  هدزير پا گذار  

  . منصفين رسيدگی شود

 منصفه انجام گيرد اين است كه مجرمين سياسی كه          هيئتعلت اينكه الزم است جرايم سياسی در حضور         
در هر حال عمل آنها عليه حكومت و مضر بر تشكيالت موجود دولت بوده است دست خوش اميال و اغراض                    

 منـصفه در دادگـاه نظـامی        هيئـت اين فلسفه حـضور     ه  دولت هستند نگردند و با توجه ب      ه   ب كه وابسته  قضاتي
زيرا قضات نظامی بر خالف قضات عدليه دارای اسـتقالل نبـوده و   . های عدليه است بسيار واجب تر از دادگاه   

ميرود كـه بـيش      و احتمال    باشند  مي ععدم ترفي ه  هر آن قابل تغيير و در معرض تغييرات استخدامی و تهديد ب           
لذا بـرای ترمـز كـردن ايـن روش و تقويـت حكومـت               . از قضات دادگستری نظريات قوه مجريه را اجرا نمايند        

دموكراسی و جلوگيری ازمنكوب كردن آزاديخواهان كه بـا سياسـت و روش دولـت وقـت مخـالف هـستند و                  
طريـق  ه  الزمـست كـه بـ   باشـد  ميالزمه يك حكومت مشروطه نيز وجود چنين افراد و آزاديخواهان و منقدين   

  . های نظامی شركت نمايند اولی منصفين در دادگاه

احكام محكوميت طبـق شـق      ه  كه در قرار صادره دادگاه قبلی آمده است استناد ب          دليل دومي : رد دليل دوم  
نظـر مـن ايـن رأی حـاكی از          ه  بـ . ابرام آن احكام توسط ديوان كشور بوده است         قانون مقدمين و   ۱ از ماده    ۱

اصوالً ديوان كـشور در هـيچ دعـوايی بجـز محاكمـه وزراء              . وظايف ديوان كشور بوده است    ه  عدم آشنايی ب  
 نـه   كنـد   مـي و فقط رسـيدگی حكمـی       )  متمم قانون اساسی   ۷۵موجب اصل   ه  ب. (دشو  ميوارد ماهيت موضوع ن   

ی مـورد   كـه تميـز دهـد كـه آيـا مـسايل موضـوع              اش اينـست   عبارت ديگر ديوان كشور وظيفه    ه  ب. موضوعی
اگر شده است حكم را ابرام و اگر نشده اسـت آنـرا        تشخيص دادگاه مطابق با قانون اعمال شده است يا خير؟         

 دادگاههـای نظـامی وارد بحـث سياسـی          ،تـاكنون در بررسـی آراء     . نمايد نقض و به دادگاه همطراز ارجاع مي      
ولـی  . را نشان دهند   نآ شده نتوانستند    ارائهبودن جرم نشده است و دادستان دادگاه قبلی در هيچيك از آراء             

 منصفه وجـود  هيئتاگر دادگاه تشخيص داد كه جرم سياسی است چون حكم صريح قانونی در مورد رعايت       
ناچار ديوان كشور مجبور است     ه  عنوان اينكه دادگاه نظامی است ب      ه را دعوت نكند ب    هيئتندارد اگر دادگاه آن     

  . اعالم داردنظر خود را در رأی فرجام نخواسته 

آوردن دليـل نـدارد ولـی بـرای     ه الشمس است و احتياجی بـ  اگر چه مطالب باال از نظر حقوقدانان اظهر من      
 قرائـت اينكه نشان دهم كه عرايض اينجانب مورد تأييد ديوان كشور هم هست رأيـی را كـه در دادگـاه بـدوی       

اين رأی از شعبه ديوان     . خوانم  بار ديگر می  كردم و در اين دادگاه هم جناب سرهنگ پگاهی بآن اشاره كردند،             
 جنـايی تهـران ضـبط       ۲ شـعبه    ۲۸/۶۶۳۸ صادر شده و در پرونده     ۲۷/۹/۲۸ و تاريخ    ۲۴/۱۶۳۲كشور بشماره 

  . است

سياسی است و بايـد بـا حـضور         )  قانون مقدمين  ۱ماده  (اگر وكيل متهم ادعا كرد بزه مندرج در اين ماده           «
تواند ايـن   صرف اينكه جرايم سياسی در قانون تعريف نشده است نمي      ه   ب ه منصفه رسيدگی شود، دادگا    هيئت

چنانچـه  . بلكه بايد موجبهـا را بـا ذكـر داليـل قبـول و يـا رد نمايـد                  . تقاضا را رد كند يا با جمال برگزار نمايد        
  ». . .هيچيك از جرايم قتل و يا سرقت يا امثال آن در قانون تعريف نشده است

ل حكمـی و قـانونی اسـت كـه اگـر نقـض شـود        ئيا عدم صالحيت دادگاه از مسااصوالً موضوع صالحيت  
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اين علت هم بوده كه دادستان دادگاه قبلی در پاسخ اظهارات وكالی            ه  ب. گيرد مورد حكم ديوان كشور قرار مي     
ه ولی بايد دانست ك   . كرد  اگر دادگاه نظامی صالح نبود ديوان كشور در حكم خود آنرا نقض مي             گفت  ميمدافع  

ه چـون دادگاههـای نظـامی بـ    .  منصفه غير از صـالحيت ذاتـی اسـت   هيئتعلت عدم حضور ه  عدم صالحيت ب  
صالحيت دادگاه از   ه  آنگونه جرايم هستند، ايراد ما ب     ه  موجب قانون سازمان امنيت ذاتاً صالح برای رسيدگی ب        

  . نظر تكميل نبودن دادگاه است

  

  جلسه ششم 

  :  و صورتجلسه دادگاه۱۹۳پس از خواندن ماده .  صبح تشكيل گرديد۹ ساعت ۱۳۴۲ اسفند ماه ۲۶دوشنبه 

 يكی نبودن امر تعقيب و ديگری ساير نـواقص          شود   مي  دو نوع نقص پرونده مشاهده     :سرهنگ دكتر علميه  
عـوض كامـل بـودن    ه چون ب. نقص اول اهميتش بسيار زيادتر از نوع دوم است      . مربوط به تحقيقات و مدارك    

 قانون دادرسی و كيفر ارتـش تمـام آنهـا           ۱۳۸قسمت اخير ماده    ه  ت عدم امر تعقيب با توجه ب      عله  تحقيقات و ب  
تعقيـب و سـابقه      در دادگاه قبلی بحـث مفـصلی از فلـسفه وجـودی امـر             . اعتبار و فاقد ارزش قضايی است      بی

ين پرونـده فاقـد     همچنين برای اينكه بگويم ا    . كنم  لذا تكرار نمی  . تاريخی آن نمودم كه در پرونده مضبوط است       
 گفتـه   اچون دادگاه در قرار صادره عدم آنرا قبول كرده منتهـ          . بينم نياز از دليل مي    امر تعقيب است خود را بی     

  . ستياست برای متهمين غير نظامی امر تعقيب الزم ن

. در مواد مختلف قانون دادرسی و كيفر ارتش هيچگونه فرقی بين نظاميان و غيـر نظاميـان گـذارده نـشده            

كـه در    كليه جرايمي ه   آن دقيقاً ذكر شده است و مربوط است ب         ۱۳۷ الی   ۱۲۲ظايف ضابطين نظامی در مواد      و
ايكـه طبـق    پرونـده . صالحيت دادگاههای نظامی هستند و ابداً ذكری از نظامی بودن يـا نبـودن متهمـين نرفتـه      

 بـازپرس بايـد تـشريفات      شـود قبـل از رفـتن نـزد دادسـتان و             مقررات مواد فوق بوسيله ضابطين تشكيل می      
بطـوری كـه در       .  قانون دادرسی و كيفر ارتش تصريح شده اسـت         ۱۳۸ و   ۱۳۷ديگری را طی كند كه در موارد        

پرونـده متهمـين حاضـر      .  نـشده  قائـل  باز هيچگونه فرقی بين نظامی و غير نظامی          شود   مي مورد مالحظه  اين
در زمـره ضـابطين نظـامی هـستند تـشكيل           » سـاواك « قـانون    ۳موجب ماده   ه  كه ب » ساواك«توسط مأمورن   

گرديده و بنابراين وظيفه و اختيارات قانونی مأمورين مزبـور در تـشكيل پرونـده و تحقيقـات مقـدماتی عينـاً                      
 قانون دادرسی ارتش است يعنی آنهـا نيـز موظـف هـستند پرونـده      ۱۳۷ تا   ۱۲۲همان وظايف مذكور در مواد      

پرسـم آيـا     ی دادستان مـي   آقااز  . ب در آن تشكيل شده بفرستند     ر ح مقدماتی را نزد فرمانده واحدی كه ديوان      
آيا فرمانده واحـد پـس از وصـول پرونـده در مـورد نظاميـان امـر                  . اين تشريفات انجام شده يا نه؟ مسلماً نه       

نمايـد؟ آيـا دادسـتان ارتـش فقـط       كند و در مورد غيرنظاميـان از صـدور آن خـودداری مـي           در مي اتعقيب ص 
بينـی   هيچوجه قانونگذار چنين پيش   ه   كه ب  دهد  مي نشان   ۱۳۸ ماده   گيرد؟ ميان را از فرمانده مي    ی نظا ها  پرونده

فرمانده پس از وصول پرونده اتهاميه هـر گـاه موضـوع اتهـام     «عكس مقرر داشته است كه ه ننموده است و ب 
يعنـی  » نده اتهاميه وصول پرو «دادستان بدهد، عبارت    ه  جنحه يا جنايت باشد امر رسيدگی و تعقيب قضيه را ب          

نيـز  » جنحه يـا جنايـت باشـد      «كه ضابط تهيه كرده است اعم است از نظامی يا غيرنظامی و عبارت               اي پرونده
بينی شده و آن برای متهمـين نظـامی بـا درجـه      تنها يك مورد استثنايی پيش   . اعم است از نظامی يا غيرنظامی     
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اختيار بزرگ ارتشتاران است و بـاالخره در همـان          ه   ب نهاآكه صدور امرتعقيب درباره     . سرهنگی به باال است   
  برای جلوگيری از تخطی و تجاوز ضابطين مانند سـاواك بـه حـدود و اختيـارات فرمانـدهی مقـرر                     ۱۳۸ماده  

. داشته كه هر تعقيبی كه خالف روش فوق يعنی بدون امر تعقيب انجـام گيـرد از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت                        

ه الفبای قانون دادرسی ارتش است اعتمادی برای احقاق حـق مظلـومين بيگنـاه               ك» اختيار فرمانده «دخالت در   
  . گذارد نمي

  : كنم های بارزی از اين تخطی وجود دارد كه يك نمونه آنرا ذكر مي در اين پرونده نمونه

 ۱۲۸كه جرم يا مشهود است يا غيرمشهود، در موقع ارتكاب جرم مشهود كه مـوارد آن در مـاده          دانيم    مي

برای جلوگيری از   توانند    مي آيين دادرسی كيفری درج گرديده است ضابطين         ۲۳ون دادرسی ارتش و ماده      قان
مـدت ضـابطين     سـاعت و پـس از ايـن   ۲۴فرار يا امحاء آثار جرم متهم را بازداشت كنند آنهم فقط برای مدت           

ت اگـر الزم بدانـد وارد عمـل         دادستان گزارش نمايند تا برای تحقيقات و صدور قرار بازداش         ه  بايد مراتب را ب   
  . گردد

  آن در ايـن ۲۸۷موجب ماده ه در مورد جرايم غير مشهود قانون دادرسی ارتش مقررات خاصی ندارد و ب 

ضابطين پس از اطـالع      «گويد   مي  آيين دادرسی كيفری   ۲۱ماده  . كنم آيين دادرسی كيفری مراجعه مي    ه  مورد ب 
العموم يـا معـاون او را در جريـان امـر             سقم آن نموده و مدعی    افواهی از وقوع جرمی، تحقيقاتی در صحت و         

 همـان   ۲۲در مقابـل مـاده       »خواهد را از نظميه مي    گذارند و مشاراليه موقوف ساختن تحقيقات يا تكميل آن         مي

اشـخاص  ه تحقيقات ضابطين منحصر است بتفتيش و تفحص و نظـارت مخفـی نـسبت بـ              «قانون حاكيست كه    
 قانون مزبور بايد نتيجه     ۲۴و برابر ماده     » حق داشته باشند داخل منزل كسی شوند       مورد سوءظن بدون اينكه   

 و در   دهـد   مياطالع دادستان برساند و او اگر تحقيقات بيشتر را الزم ديد دستور تحقيق بيشتر               ه  تحقيقات را ب  

ان ضـابط   همان قانون ماننـد جـرايم مـشهود پـس از دخالـت بـازپرس يـا دادسـت         ۲۶مورد نيز طبق ماده      اين
ی دكتـر   آقـا حال اين وظايف را با پرونده       . دخالت كند مگر اينكه تكميل تحقيقاتی از او خواسته شود         تواند    مين

له عالوه بر اينكه جرم مشهودی مرتكب نشده است كه ضـابطين سـاواك ايـشان        معظم. كنم  سحابی تطبيق می  
شود كه حتـی، بطـور افـداهی از           اهده نمی اصوال هيچگونه مدركی و گزارشی از ضابطين مش       . را دستگير كنند  

 تحقيقات مخفيانه را معمول دارنـد و بعـد نتيجـه تحقيقـات           وقوع جرم از ناحيه ايشان اطالع يافته باشند تا اقالً         
ولـی  .  آيين كيفری الزم دانست متهم را توقيف نمايد        ۲۴خود را بدادستان گزارش دهند و اگر او طبق مقررات           

كـه از ايـشان انجـام        حتـی تحقيقـاتي   . كنـد   مـي ن دستور دادستان ايشان را بازداشت       در اينجا بدون كوچكتري   
واالتی در زمينـه عـضويت در احـزاب         ئبازجو پس از سـ    . نمايد گيرد حكايت از ارتكاب هيچگونه جرمی نمي       مي

» شما را به چه علت و اتهامی بازداشـت كردنـد؟          «گويد   مي يت در نهضت آزادی ايران و غيره      مسئولسياسی و   

 بـازجو .  شما اين موضـوع را بـرای مـن روشـن فرماييـد             دانم لطفاً  دهند هيچ نمي   ی دكتر سحابی پاسخ مي    آقا

 خطـر ه زدن نظم و امنيت و بـ  ك عمومی و برهميتحره  را وادار ب   اي  شما متهميد كه با اعمال خود عده       گويد  مي

 مـدرك و دليـل چنـين نـسبتهايی كـه            اسـتناد كـدام   ه  معلوم نيست بـازجو بـ     . ايد انداختن استقالل كشور كرده     
. ايشان نسبت داده اسـت ه كه كلی هستند ب   هيچگونه عنوان جزايی در قانون مجازات عمومی ندارند و عباراتي         

ی از فـردی كـه سـی        سـئوال فراموش نفرماييد كه چنـين      «دهند   حال ايشان در برابر اين سوال پاسخ مي        هره  ب
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باالخره بازجو پس از شنيدن اين پاسخ       » .. . .وانان زجرها كشيده  سال تمام در خدمت باين مملكت و تربيت ج        
دارد كـه شـما را       با عرض معذرت اظهار مي     نفر خدمتگزار كشور و مربی فرهنگ خيلی شرمنده شده و          از يك 

ه اين عنوان ب  ه  مامورين سازمان شما را ب    .  شود ارائهاند و مداركی وجود ندارد كه         اينجا آورده ه  اين اتهام ب  ه  ب
. هيچگونـه گزارشـی از وقـوع جـرم مـشهود در پرونـده وجـود نـدارد                 . اند كه بازجويی كـنم      من معرفی كرده  

اصـوال  . دشـو   مـي همچنين دستوری از دادستان مبنی بر انجام تحقيقات بوسيله ضـابطين در پرونـده ديـده ن                
 هم مامورين ساواك    بدين ترتيب همه افراد كشور حتی اعضاي دادگاه را        . پرونده حاكی از وقوع جرمی نيست     

  . دليل دستگير و عين جمالت باال را برای ايشان خوانده پاسخ بخواهند توانند بی مي

 قانون دادرسی ارتـش     ۱۳۷ پرونده متشكله اين اوراق بازجويی بر خالف ماده          ۴هر صورت برابر برگ     ه  ب
 ۱۳۸بر خالف مفاد مـاده  دادستانی ارتش . شود دادستانی ارتش ارسال و تقاضای صدور قرار مقتضی می        ه  ب

 در اوراق جالبی كـه در  ۱۴۴قانون دادرسی ارتش پرونده را به بازپرسی ارجاع و بازپرس نيز بر خالف ماده          
ی آقـا . نمايـد  ی دكتـر سـحابی را صـادر مـي         آقـا تقاضای سازمان امنيـت قـرار بازداشـت         ه  آن قيد شده بنا ب    

اقـدام بـر    «عنـوان    های ساواك را بازپرس تبديل بـ      و اين تقاض   دادستان آيا صدور چنين قراری صحيح است؟      
 تا  ۶۹اين عنوان كه موضوع مواد      . كند  مينمايد و روی آن قرار بازداشت صادر         مي »ضد امنيت داخلی مملكت   

و به موكل اينجانـب اعـالم ايـن اتهـام           »  قانون مجازات عمومی است هنوز هم مورد ادعای دادستان نيست          ۷۹
پس قرار منع پيگرد اوليـه كجـا        . عنوان گرديده است  » اقدام بر عليه سلطنت مشروطه    «نشده بلكه اتهام ديگری     

نـيم   و  و بـاالخره پـس از يكمـاه   .  ذكـر نـشده  كيفرخواسـت است و اگر اتهام بر جای خود باقی است چـرا در     
. ددهـ   مـي بـازپرس   ه  ی دكتر سحابی را ب    آقابازداشت بعد از يك بازجويی ديگر سازمان امنيت دستور آزادی           

 قانون دادرسی ارتـش رفتـار كـرده و          ۱۴۴ و   ۱۳۷ترتيب طبق مقررات مواد     ه  اگر ضابط، دادستان، بازپرس ب    
نفـر اسـتاد دانـشگاه را كـه محبـوب            ديد كه بدون هيچ دليلی يك      تقاضای صدور امر تعقيب بودند فرمانده مي      

كرد و احساسات آنهـا را        نمي التحصيل است بازداشت شده دستور تعقيب او را صادر         هزاران دانشجو و فارغ   
وظيفه وكـالی مـدافع و دادرسـان        . كرد انگيخت و بين ملت و دولت اين قدر فاصله ايجاد نمي           عليه دولت برنمی  

  . محترم است كه همصدا شده و فرياد عدالتخواهی و حفظ اصول و مقررات برآورند

ای بـدون امـر      ای نداريم كه پرونـده     قهدر دادگاه قبلی شرح دادم كه قبل از تشكيل سازمان امنيت هيچ ساب            
كـه توسـط ضـابطين سـازمان         هـايي   ولی پس از تصويب قانون مزبور پرونـده       . جريان افتاده باشد  ه  تعقيب ب 

واال در لـشگرها و     .  بـدون امـر تعقيـب اسـت        شـود    مـي  دادرسـی ارسـال   ه  مزبور استثناثاً در مركز تهيه و بـ       
ارد ولی فقط در دادرسی ارتـش و دسـتگاه دادسـتانی ارتـش كـه                پادگانهای غير از مركز همه جا امر تعقيب د        

اند و بايد گفت ايـن امـر يادگـار رفاقـت سـپهبد                بايد نمونه حفظ قانون باشد، پيشقدم در اين نقض قانون شده          
آزموده با سپهبد بختيار بوده است كه با هم تبانی برای بر هم زدن قدرت فرماندهی داشتند و بـرای رفـع آن                       

كه يك دادگاه شهامت اخالقی بخرج بدهد و اين سـنت ناپـسند را ابطـال نمايـد و تابعيـت دسـتگاه                       كافی است   
و بايد دانست كه دادستانی ارتش نيز خـود بـاين امـر اعتقـاد        . قضايی ارتش را از سازمان امنيت از بين ببرند        

و بـالعكس چنانكـه در      راسخ دارد كه هر جا مصلحت باشد و ايجاب كند موضوع امر تعقيب را الزم ميشمارد                 
دادگاه باطری در مورد عدم احضار متهمين آلمانی بعلت عدم امر تعقيب انهـا اسـتدالل كـرده اسـت حتـی بـا                        
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و افراد امر تعقيب بخصوص وجـود        چون برای اشخاص  » تعقيب كليه خاطيان  «وجود امر اعليحضرت داير به      
 قرار خود ضمن تأييد و جـواب امـر تعقيـب بـرای     نداشته آنها را تحت پيگرد قرار نداده است دادگاه بدوی در          

نظاميان كه نشان دادم مخالف منطوق صريح مواد قانونی دادرسی ارتش است اضـافه نمـوده اسـت كـه اگـر                 
را كـه پرونـده آنهـا فاقـد امـر            عدم تعقيب خالف قانون بود ديوان كشور احكام صادره از دادگاههای نظـامي            

مگـر در مقابـل     « اين قسمت را سركار سرهنگ پگاهی خـوب دادنـد كـه              پاسخ. كرد  مي ضتعقيب بوده است نق   
در اين موقـع ده     . (»با آنهمه مواد صريحی كه در قانون دادرسی ارتش وجود دارد           توان اجتهاد نمود؟   نص مي 

  ). دقيقه تنفس داده شد

 كيفـری تقاضـا      آيين دادرسی  ۱۶۹قبل از ادامه عرايضم راجع به تخفيف قرار تأمين و تبديل آن طبق ماده               
چون ايـن حـق متهمـين اسـت بخـصوص كـه عـده ديگـر از                  . دارم در اتخاذ تصميمی مقتضی تسريع فرماييد      

ه بـ .  مشغول رسيدگی هـستيم    ـ  رئيس(مؤسسين و اعضاء نهضت آزادی ايران كه در زندان بودند آزاد كردند             
يك حكم  تواند    مين محترم اگر    از اين گذشته دادستا   ) دادستان مأموريت داده شد در اين خصوص تحقيق كند        

 دهند كه در آن گفته شده باشد كه امر تعقيب برای غيـر نظاميـان الزم نيـست و اصـوالً                      ارائهديوان كشور را    
 تجديـدنظر گيرد حكم فرجام خواسته يعنـی حكـم دادگـاه     كشور قرار مي  آنچه مورد توجه و اظهار نظر ديوان      

گيرد و مثالً ممكن است در پرونده اعمالی انجام شده باشد            ار نمي هيچوقت تمام پرونده مورد مطالعه قر     . است
 صـحيح   تجديـدنظر كه در مراحل تحقيقات، حقوقی از متهم را صـدمه زده باشـد ولـی سـرانجام رأی دادگـاه                     

و اگـر   . دشو  مي دليل بر تأييد آن خالف قانونيها ن       تجديدنظردر اينصورت ابرام حكم دادگاه      . صادر شده باشد  
خواهند نظر ديوان كشور را درباره امر تعقيب بدانند از دادستان ارتش بخواهند در مورد                محترم مي دادستان  

های متشكله از طرف سازمان امنيت كه فاقد امر تعقيـب اسـت تقاضـای فرجـام بـه علـت عـدم                       يكی از پرونده  
 ۹۴۳۳رأی شـماره     (من اطمينـان دارم آن رأی ديـوان كـشور         .  قانون دادرسی ارتش بنمايند    ۱۳۸اجرای ماده   

كه مورد استدالل دادگاه بدوی در قرار صادره واقـع شـده نيـز دارای امـر تعقيـب                   ) ۹ شعبه   ۲۶/۱۲/۳۷مورخ  
امـر تعقيـب از طـرف    است چون رويه چنين بوده است و آن پرونده در تيپ جهرم تهيه شده و مـسلماً دارای                   

  . باشد فرمانده تيپ می

 عمـل اسـتنادی عبـارت اسـت از تـشكيل و اداره دسـته و              خواسـت كيفر در   :قسمت دوم موارد ديگر نقص    

كيفرخوسـت قـانونی     چون خـود دادسـتان در     . استجمعيتی كه مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه           
بودن مرامنامه جمعيت را قبول كرده است ولی مدعی است مرام يا رويه حقيقی اين جمعيت غيـر از اينـست و                    

 مقدور نيست مگر اينكه گردانندگان عملی انجـام دهنـد كـه خـالف باشـد و مـورد                    اصوالً فهميدن اين موضوع   
 فردی از افراد آن جمعيـت يـا يكـی از گرداننـدگان شخـصاً عمـل خـالف                    بفرض اگر . تأييد جمعيت واقع شود   

كـه   توان بجمعيت نسبت داد و قابل گسترش نيست دادستان بطور نمونه يك عملـي           مرامنامه مرتكب شود نمي   
 اداره  ،مثل عنـوان كـردن ديكتـاتوری انحـالل مجلـس          (از ضديت با سلطنت مشروطه باشد نشان نداده         ناشی  

آنهـا  . انـد   عكس معتقدند كه دولتها رژيم را بـه سـوی ديكتـاتوری سـوق داده              ه  اينها ب ) وریمملكت بطور جمه  
اسـت بـا ترجمـه      ) ع(انـد خطبـه حـضرت سـيد الـشهداء            داده آنه  كه با هزار زحمت نام تغيير رژيم بـ         موردي

 مربوطه كه معلوم نيست در سوم شعبان چه سالی منتشر شده است و اين يـك بـرگ چـاپی اسـت و تحقيـق                        
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را كنـار بگذاريـد       اگـر ايـن    .اند   با خط خودشان روی آن اصالحاتی كرده       اهللا  آيتنشده كه از كجا آمده است و        
كسی در مـسجد آنـرا      . آورد نيت بدست نمي  ی دكتر سحابی دال بر اقدام عليه ام       آقادادستان يك برگ هم عليه      

پس ايـن  . او گفته با ترجمه كاری ندارم» دهد ميترجمه با متن وفق ن«اند   نشان داده است ايشان گفته    اهللا  آيته  ب
انـد بايـد در    در حاليكه خود ايشان ناصحيح بودن ترجمـه را در بازپرسـی تـذكر داده          . تواند استناد بشود   نمي

ا در كجـ   ساواك آنـرا از كجـا بدسـت آورده؟        . جمعيت نهضت آزادی ايران تحقيق بشود     انتصاب اين ورقه به     
كـسانيكه  . اگر قرار باشـد اينطـور رفتـار كننـد فاتحـه ملـت را بايـد خوانـد         كی دستور چاپ داده؟  چاپ شده؟ 

تعقيب  قانون دادرسی ارتش     ۲۴۴استناد ماده   ه  سازی كنند بايد ب    بخواهند به اين ترتيب برای اشخاص پرونده      
  . شوند

 بقيه اوراق و مدارك كه بعضی از آنها مورد تأييد نهـضت             :نقص تحقيقات از نظر ارتكاب جرم اهانت      : ثانياً
آزادی نيست هيچكدام مربوط به تشكيل دسته و جمعيتی كه مرام يا رويه آن ضـديت بـا مـشروطه سـلطنتی                      

 فـردی اسـت و ارتبـاط بـا          ۸۱م مـاده    جر. اين جرم، جرمی نيست كه يك جمعيت مرتكب شود        . باشد  مياست ن 
انـد، دربـاره چنـين دسـتوری           اينها به امر مؤسسين انتشار يافتـه       گويد   مي اگر دادستان .  مقدمين ندارد  ۱ماده  

  : اوراق فوق دو دسته هستند. تحقيق نشده است

  .  اوراق استنادی در رأی-۱

  .  نشدهآن اشارهه  ذكر شده و در دادگاه در رأی بكيفرخواست آنچه در -۲

چـون اعالميـه را   ( است كه دادگاه برای بزرگ جلوه دادن جرم، آنرا اعالميه خوانده ۹ اولی نشريه شماره  
در اين نشريه از حكومت ديكتـاتوری و    ) خوانند ت می ضخوانند ولی نشريه داخلی را فقط افراد نه        همه ملت مي  

آور  مقـام سـلطنت اهانـت   ه  بی نوشته كه ب   مفاسد آن صحبت شده و در پايان از قول دانشجويان خارجی مطال           
. موقع موكل اين جانب در زندان بوده است         است و در آن    ۱۳۴۲ارديبهشت ماه   ه  نشريه قاعدتاً مربوط ب   . است

ی مهنـدس بازرگـان     آقـا اشتباه بياندازند، اين نـشريه را در پرونـده          ه  را ب  اند دادستان   چون ضابطين خواسته  
در مـورد   . و از اين گذشته اين ضديت با سـلطنت مـشروطه نيـست             اند  دان بوده هم در زن   اند كه ايشان    گذارده

آنهـا  ه پرونده از نظر اينكه موكلم با ناشرين اين نشريه رابطه داشته يا دستوری بـ    . اهانت نيز دليل الزم ندارد    
  . داده يا الاقل آنرا ديده است ناقص می باشد

ی آقـا به افـسران اسـت ادعـا شـده كـه ايـن اعالميـه را             اعالميه خطاب   دادستان  دومين برگ مورد استناد     
اهللا  ولـی آيـت   . شيراز برده و چاپ كـرده اسـت       ه  اهللا طالقانی گرفته و به دستغيب داده و او ب          منش از آيت   عدالت
ه كـه بـ   هايي  شكنجهه  با توجه ب  .  آنرا به پرويز ندادم و با رونوشت بوده است و با متن هم فرق دارد               گويند  مي

. اند و مطالبی كه در بازپرسی ابوالحسن طالقانی ذكر شده، تحقيقات كـافی نبـوده اسـت                  منش داده  تآقای عدال 

اگر دستغيب مأمور سـازمان امنيـت نيـست از كجـا            . قرار متن نوشته شده بايد نزد دستغيب باشد        ولی از اين  
ميه كـرده اسـت و اگـر        رونده و اگر مأمور سازمان است چطور مأمور دولت مبادرت بچاپ اين اعال            پآمده به   

از احمدی هم بايـد     . از اينها گذشته نامه خيلی كهنه است       نيست و دستگير شده تحقيقات از او كجا رفته است؟         
ای  كه نامه بعنوان آنها فرستاده شده اسـت تحقيـق بـشود، آيـا چنـين نامـه        همچنين از افسراني  . تحقيق بشود 
مـن  ه   خير ب  رئيس،( آيا شما آنرا دريافت كرده ايد؟     . ه است يكی از آنها شخص رياست دادگا      اند؟  دريافت كرده 
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  . يچكس نرسيده باشد هكنم به  متشكرم و تصور می،)نرسيده

بهرحال بايد روی آنهـا     . باالخره در پرونده دليلی بر ارتباط اين نامه با جمعيت نهضت آزادی وجود ندارد             
  . تحقيق بشود

 است بدون تاريخ ولـی مطـالبش بـه          ». . .اهللا المجاهدين  فضل«سومين برگ مستند در حكم دادگاه، اعالميه        
شـايد در اوايـل     .  خـرداد نيـست    ۱۵ولـی بهيچوجـه مربـوط بـه         خـورد     ميرفراندوم و جريان مدرسه فيضيه      

 منتشر شده باشد و آن موقع موكل اينجانب آقاي دكتر سحابي و همچنـين آقـاي                 ارديبهشت ماه يا خرداد ماه    
لـذا بايـد تحقيـق شـود كـه ايـن            . انـد   هللا طالقانی و چه بسا سايرين نيز در زندان بـوده          ا بازرگان و آيت  مهندس  

  . ی مهندس بازرگان شده استآقا  اعالميه از كجا پر درآورده و وارد پرونده

ی دكتـر شـيبانی     آقـا حاشـيه اسـت كـه        أی دادگاه، نـشريات باحاشـيه و بـی        چهارمين موضوع استنادی ر   
الزم است كه تحقيق بـشود كـه سـازمان امنيـت ايـن نـشريات را از كجـا                    . ه است عهده گرفت ه  يت آنرا ب  مسئول

. شـد  مـي ی حكيمـی  آقـا ی در اين بـاره از  سئوالالزم بود  ی حكيمی بدست آمده؟آقامنزل   از،اند بدست آورده 

 و   انتشارات دانـسته   مسئولی دكتر شيبانی را     آقای دكتر سحابی،    آقامتأسفانه دادگاه بدوی با تحريف اظهار       

  . يان قرار داده استآقابالنتيجه اين نشريه را نيز يكی از مستندات محكوميت 

شـعبه  : گويـد    مـي  ی دكتـر سـحابی كـه      آقـا با توجه به اظهـارات      «ی دادگاه بدوی چنين نوشته شده       أدر ر 
. »باشـد   مـي  و حسن نزيه و رادنيـا        ، دكتر شيبانی  ،يان مهندس بازرگان  آقايت  مسئوله  نشريات نهضت آزادی ب   

 قرائـت وقتـی رأی دادگـاه را       . ای برنخـوردم   چنين جملـه  ه  من پرونده موكلم را چندين بار مطالعه كردم ولی ب         

در خودم جرأت آنرا نديدم كه اعضاء دادگـاه را اينقـدر پـايين               اين قسمت رسيدم تعجب كردم زيرا     ه  بكردم و   
قابـل را حـذف و تحريـف        بياورم كه در رديف كسانی كه برای پـيش بـردن مقاصـد خـود اظهـارات طـرف م                   

فكر كردم شـايد خـودم پرونـده را خـوب           . كنند، و روی الاله و فراموش كردن االاهللا حكم تكفير صادر كنند            مي
له را كامالً تحريـف كـرده     پرونده موكلم را مطالعه كردم اظهارات معظم      ۲۴ تا اينكه مجدداً برگ      .مطالعه نكردم 

  : يشان چنين استاظهارات ا. اند و در رأی دادگاه گذارده

 هيئـت  اجراييه است و اعـضاء       هيئت آن عضو    مسئولشعبه نشريات يكی از شعب نهضت آزادی است كه          

درسـت تطبيـق    )  مهنـدس بازرگـان    ، دكتر شـيبانی   ، نزيه ،يان را دنيا  آقامثالً  . (اجراييه را به استحضار رساندم    
مـواد  ه  كـه راجـع بـ      اي چه محرز اسـت نـشريه     آن. يان نزيه يا رادنيا بوده است     آقا نشريات   مسئولكه  كنم    نمي

خود شورای نهضت است و دربـاره طبـع و انتـشار نـشريات پاسـخ                ه  ششگانه بنا بود منتشر شود مربوط ب      
  . دانم چه وسايلی در اختيار كميته نشريات بوده است دادند نمي

زو شعبه نـشريات بـوده   ی دكتر شيبانی جآقااند  يچوجه نگفته ه كه ايشان به دهد  مياظهارات موكلم نشان    
قدری اصرار در محكـوم كـردن ايـن آقايـان داشـت             ه  كه دادگاه قبلی ب    دهد  مياين جمالت دادگاه نشان     . است

 قانون  ۱۰۴كنند و مشمول ماده      كاری زده است كه معموالً جاعلين در اسناد رسمی مي         ه  است كه حتی دست ب    
شـده   درجه باالتر از مجـازات تقاضـا        مجازاتی يك  يعنی)  سال حبس با اعمال شاقه     ۱۰ تا   ۵(مجازات عمومی   
  : ۱۰۴اينك قسمتی از ماده . شود  ميدر كيفرخواست

هر يك از مستخدمين و اجزاء ادارات و محاكم عدليه تقريرات يكی از طرفين را تحريف كند يا چيزی را كه                     
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  . شاقه خواهد شد سال با اعمال۱۰ تا ۵بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهد محكوم به حبس از 

  

  : جلسه هفتم

  . ۱۳۴۲ اسفند ماه ۲۸چهارشنبه 

  : ی سرهنگ دكتر علميهآقامتخصری از مدافعات 

انـد و در رأی بـه آنهـا اسـتناد نـشده        در اثبات جرم مؤثر نبودهدسته دوم مدارك آنها هستند كه مستقيماً     
 در  .انـد    كـردن نهـضت بكـار رفتـه        ولی برای ايجاد آتمسفر مساعد و مشوب كردن ذهن دادرسان و لجن مال            

 برداشت مطلب از حزب توده شده است در صورتيكه مرام اين جمعيت با آن حزب بلحاظ                 كيفرخواستابتدای  
حـزب تـوده    ه  عقايد دينی و قانونی مغاير است معذالك بدون هيچگونه دليلی فعاليت نهضت مقاومت ملی را بـ                

نظری نداريم اگر در انيجا هم همـان نظـر باشـد بايـستی از زمـره                 در دادگاه قبلی گفتند ما چنين       . اند  چسبانده
 آمـده از    كيفرخواسـت كـه در    » فعاليت در زير لوای انجمنهای اسالمی است      «موضوع ديگر   . داليل خارج شود  

. ی بازپرس و دادستان با وجود هر گونه دسته و جمعيتی مخالفنـد        آقا كه   شود   مي اين جمله اوالً چنين مستفاد    

ثالثـاً داليـل     چرا به لحن بد از آن ياد شـده؟        . دهد  ميويت اين جمعيتها حسن اخالق موكلين را نشان         ثانياً عض 
و رابعـاً موكـل   . از ايـن جهـت تحقيقـات نـاقص اسـت      خالفكاری اين انجمنها چه بوده و چرا جلوگيری نشده؟        
  . اند نه مهندسين اينجانب دكتر سحابی عضو انجمن اسالمی معلمين بوده

شناسی، كه كـوچكترين دليلـی همـراه نـدارد نـه از              جلسات درس زمين   های موكلم در    بحث: مموضوع سو 
گزارش سازمان امنيت در اينمورد بـسيار مهـم اسـت و در دادگـاه               . دانشگاه و نه از دانشجويان تحقيق نشده      

 تـدريس و    سـلوك و   ای حاوی طرز رفتـار و      قبلی در پاسخ اتهامات دادستان، دانشجويان دانشكده علوم نامه        
در ايـن مـورد     . ضبط است ايشان با امضاء نوشته بودند كه در پرونده         ه  زحمات استادشان و احترام نسبت ب     

و سـكوت كـرده اسـت پـس بايـد روی آنهـا تحقيـق        ها رد نكرده  چون در دادگاه بدوي اين اتهامات و گزارش     
  . شود

  نواقص نوع دوم

  .  پرونده از جهت تحقيق از تلگراف ناقص است. اتهام مربوط به تلگراف بسران كشورهای عربی-۱

هيچگونه تحقيق نشده است كه آيا ايـن اعالميـه را چـه كـسی داده                » حبيب شهبازي «امضاء  ه   اعالميه ب  -۲
  . اينها همه تحقيقاتی است كه بايد بشود و متن آن توسط چه كسی نوشته شده؟ در كجا چاپ شده؟ است؟

ی آقـا منش شده است كـه       ی عدالت آقاهای     استناد به گفته   فرخواستكي اعالميه سران عشاير فارس در       -۳
ی آقـا در صـورتيكه در بـازجويی       . جعفری متن آنرا تهيه و به دستغيب داده است كه در شـيراز چـاپ شـود                

 از جفعـری گرفتـه      گفـت   مـي عدالتمنش گفته است كه اعالميه چاپ شده سران عشاير را نزد دستغيب ديدم او               
و چه دليلی وجود دارد كه نهضت آنرا منتشر ساخته است وانگهـی دسـتغيب            حقيقی شده؟ است بنابراين چه ت   

  . كه دستگير نشده است تا از او تحقيقات بعمل آيد

امضاء چهـار نفـر كـه سـه نفـر از آقايـان در آن تـاريخ در                   ه   نامه بعنوان رئيس جمهور هند ب      - ۴
» يـه ئهيـأت اجرا  «ور نوشـته شـده      زبـ اسامی م اند از اين گذشته در باالی         قات بوده زندان و بدون مال   
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از لحاظ نبـودن صـورت مجلـس منـزل          . اند  درصورتيكه سه نفر از آقايان عضو هيأت اجراييه نبوده        
آقای حكيمی در پرونده و از لحاظ نداشتن امضاء در ذيل نامه و مينوت خطی آن و عدم تحقيق خـط                 

  . پرونده ناقص است

 كرده است ولـی از دانـشجويان        سئوالس از موكل اينجانب در اينمورد        بازپر ،های دانشجويان    اعالميه -۵
اقالً يك مدرك كامـل     .  را تجزيه و تحليل كردم     كيفرخواستجانب كليه مدارك    نهر حال اي  ه  تحقيق نشده است ب   

عـوض انتـساب   ه كه بشود بدون تحقيق روی آن قضاوت كرد وجود ندارد و در هر يك از اين مدارك بايـد بـ      
يت هر يك را تشخيص داد، خواهشم از دادستان اينست كه به ايـرادات مـا يـك، يـك پاسـخ داده                       لمسئوحدود  
اي بـر در خاتمـه    . و اگـر جـواب ندارنـد انهـا را از اعـداد دليـل خـارج كننـد                  ) برخالف سـلف خودشـان    (شود  

  پرونـده اسـت    صمالك اشـتر كـه مربـوط بـه نقـ          ه  را ب ) ع(رسان يك سطر از نامه حضرت علی      داستحضار دا 

 ،الشبهات واخذهم بالحجج، واقلهم تبرماً بمراجعه الخصم، واصبرهم علی تكشف االمور           واوقفهم فی «. خوانم مي
عمـق و غـور كنـد بـه         ه  فرمايد كه چنان قاضی انتخاب كن كه در هر كـار بـ             مالك اشتر توصيه مي   ه  حضرت ب 

ستد تا حقيقت بـر او كـشف گـردد و           اي ناك آنجا كه ترديد است باز      هتوجه سطحی اكتفا ننمايد و در امور شبه       
جناب دادرسـان و    (اطراف دعوی   ه  احراز ورزد و از مراجعه ب     ) از جناب دادستان  (در خواستن دليل از طرفين      

  . »هيچگاه دلتنگ نگردد و خسته نشود و در كشف حقيقت بسيار شكيبا باشد) متهمين

كردند، تكيه   اهللا بر آن تكيه مي      اولياء يزمانكه در     جايي ،اميدوارم كه دادرسان شرافتمند كه بر مسند قضاء       
آوری كننـد و در كـشف حقيقـت بـسيار            نظامی بخواهند كه داليل كافی جمـع      اند از دادرسان و دادسرای        كرده

  . شكيبا باشند و تعمق و غور كنند

بـا  ) ند اسف۲۹( دادگاه پشت تريبون رفتند و بمناسبت تصادف فردا         رئيسی دكترسحابی با اجازه     آقاآنگاه  
جنـاب  و عظمت اين اقدام تاريخی بدست       » سراسر كشور  قانون ملی شدن صنعت نفت در     «سالروز تصوينامه   

خلـع يـد از      ثمـر رسـاندن آن قـانون و       ه  در بـ   آقای مهندس بازرگان      و سهم و تأثير    آقای دكتر محمد مصدق   
ه زپرس و دادسـتان مربـوط بـ   های بزرگ آبـادان و اينكـه بـا         انداختن تصفيه خانه     كاره  شركت سابق نفت و ب    

ی مهنـدس  آقـا ای از ايـن خـدمت بـزرگ جنـاب           آيين دادرسی هيچگونه اشـاره     ۴۴ و   ۱۵۷مادتين   خالف ملول 
  .  بيان داشتند،اند  طالقانی در سوابق و ادعانامه ذكر نكردهاهللا آيهمهدی بازرگان و حضرت 
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ه ه نقص پرونده و ببيانات جناب آقای دكتر سحابی در جلسه هفتم دادگاه در بار
   اسفند و جواب دادستان۲۹مناسبت روز تاريخی 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :  جناب دادستان، دادرسان محترم،رياست محترم دادگاه

كه دارند در بحـث راجـع    ی سرهنگ دكتر علميه با نظر موشكاف و دقيقيآقاوكيل محترم و ارجمند جناب      
جه و عدم اجرای ماده ای از قانون اصـول محاكمـات جزايـی در هنگـام                 عدم تو ه  به نواقص پرونده موجود، ب    

ای  بازپرسی كه مفهوم آن به تصريح و تأكيـد در قـانون دادرسـی و كيفـر ارتـش نيـز منـدرج اسـت، اشـاره                          
مـواد را هـم شـامل بـوده اسـت،            نفرمودند و شايد چون تذكرات مستدل و توضيحات مدلل ايشان مفهوم اين           

  . اند واد منظور را الزم نديدهمه ذكر عدم توجه ب

  : گويد  مي از قانون اصول محاكمات جزايی در بحث اختيارات مستنطق۴۴ماده 

 متهم ضرر يا نفع بر كه اوضاعي و احوال كشف در و نموده را تحقيقات غرضی بي كمال با بايد مستنطق

  . نگذارد فرقی است

  : نين است از قانون دادرسی و كيفر ارتش نيز چ۱۵۷مدلول ماده 

كه بر نفع يا ضرر      غرضی تحقيقات را نموده و در كشف ادله و اوضاع و احوالي            بازپرس بايد با كمال بي    «
كه برای قـضاوت نـزد       اي  پرونده كيفرخواستيان دادرسان مالحظه فرمودند در      آقا .»متهم است فرقی نگذارد   

ضـرر متهمـان اسـت چيـزی ذكـر نگرديـده و             هم بافته كه كـالً بـر        ه  رشته اتهامات ب   اند جز يك    شما فرستاده 
طبق معمول و همچنين طبق اعتـراف  . كه بر له متهم باشد در آن قيدی نشده است          ای از داليل و اوضاعي     كلمه

 حاضـر چنـين     كيفرخواسـت .  بر اساس قرار بازپرس تنظيم شده است       كيفرخواستدادستان دادگاه قبلی، اين     

اند در عمر خود يا اقالً در اوضاع و احواليكه مربـوط              گاه كشانيده شده  اين داد ه  كه ب  بنظر ميرساند كه افرادي   
!! اند  دوران تشكيل اين پرونده با مقدمات آن است هيچ عمل خيری نكرده و جز با شر و فساد كاری نداشته                   ه  ب

 از   ايـن پرونـده و قبـل       قرائـت را هنگام    كه حال خودشان  خواهم    مييان دادرسان اين دادگاه انصاف      آقامن از   
آيا با توضـيحات و     . اند در نظر بگيرند     شروع محاكمه و قبل از آشنايی مختصری كه در اين دادگاه با ما يافته             

م بـا   مطمئـن مـن   ! كه در ادعانامه دادستان ذكر شده در دوران خود تصديق ادعاهای وی را ننموديد؟              اتهاماتي
 طالقـانی و    اهللا  آيـت فضايل و مكارم    ه   راجع ب  هر كوششی كه در اين دادگاه برای شناساندن حقيقت امر و مثالً           

كـه از ابتـدا در ذهـن دادرسـان            زدودن اثـري   .بشود) متهمينه  با اشاره ب  (ايمان و خدمتگذار      يا اين جوانان با   
  . مانده است اگر غيرممكن نباشد اقالً كار مشكلی خواهد بود الذهن باقي خالی

ام را از   بينـی  انـد خـوش     جريان محاكمه موثر و دخيـل بـوده       كه در    قضاتيه  ام راجع ب   كنون نتوانسته من تا 
ه مـثالً نـسبت بـ     . دهنـد  های مرا مورد ايراد نيز قرار می       بيني كه گاهی ادامه و افراط خوش      تا حدي . دست بدهم 

دهنـده اولـين      بازپرس رسمی اين پرونـده و تـشكيل        كه) افسر با نزاكت و مبادی آداب     (ی سرهنگ بهزادی    آقا
مـا  ه  گردد كه بگويم ايشان در تنظيم قرار بازپرسـی خـويش نـسبت بـ               باشند زبانم برنمي   ما مي اوراق دوسيه   

اما آنچه محقق است ايـشان آنطـور كـه          . اند  سوءنظر داشته و برای مجرم قلمداد نمودن ما اعمال غرض كرده          
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ايـشان وجـود    كـه در قراربازپرسـی       نواقص و عدم دقتـي     وظيفه خويش عمل نكرده و با اشتباهات و       ه  بايد ب 
حقاً و قانوناً و از روی انصاف و حقيقت          ی با مطالب واهی از طرف دادستان تشكيل شده و         كيفرخواستداشته  

و بر طبق نـصوص متعـدد قـانونی         . باشد خواهد دادرسی و دادگستری كند نمي      كه مي  اي قابل طرح در محكمه   
  . اين ادعانامه از درجه اعتبار ساقط است

ه ، مـن نـسبت بـ   گذارند مي يك از ما انگشت روی بسياری از اين نواقص گذاشته و      چون وكالی محترم هر   
آن موارد و از طرف ديگر در مورد پرونده و ذكر سوابق و يا خدمات خودم كه از نظر و قلم بازپرس مطالـب                  

ريـا و   ه  زيـرا ممكـن اسـت ايـن توضـيحات حمـل بـ             . خـواهم حرفـی بـزنم      بسياری افتاده است نيز هرگز نمي     
  .مستايی گردد و من از تعريف خويش شرم دارخود

اند و حتی با تعجب بـسيار         هم مربوط و در يكديگر مؤثر كرده      ه  ولی از آنجا كه مدارك اتهامی عليه ما را ب         
مـن  ه  يقينـاً بـ   . انـد   اصطالح عاميانه همه را با يك چوب رانده       ه  در رأی دادگاه قبل از اين روش تبعيت شده و ب          

 اد كه درباره يكی از موارد نقص با شاهد مثالی مربـوط بـه پرونـده ديگـر از دوسـتان                    حق و اجازه خواهيد د    

  .ذكری كنم

امـروز و فـردا دارد و از        ه  خواهم راجع به موضوع مربوطی كه از نظر تاريخی تناسـبی بـ             جهت مي   اين زا
فر ارتش، حق بـوده     كي  قانون دادرسی و   ۱۵۷ از قانون محاكمات جزايی و ماده        ۴۴نظر قانونی به استناد ماده      

و اين عرض محتاج مقدمه كوتاهی خواهـد        . ای بشود، توضيح مختصری عرض كرده باشم       آن اشاره ه  است ب 
  . بود

 شمسی قانون ملی شدن     ۱۳۲۹ اسفند ماه است آقايان بخاطر دارند كه در چنين روز از سال              ۲۹فردا روز   

پرافتخارترين قـوانينی اسـت كـه از ابتـدای           اين قانون از بزرگترين و    . صنعت نفت از مجلس شانزدهم گذشت     
بايد  موجب اين قانون ميه  مشروطيت برای تكميل استقالل مملكت از تصويب مجلس شورايملی گذشته است ب           

ه يك دولت استعماری خارجی است و آن شركت نه فقط مالية مردم اين مملكـت را بـ                 ه  از شركتی كه مربوط ب    
حاكميت ملـی مـا در امـور        ه  كرد و ب   و سياسی كشور ما نيز دخالتها مي      برد بلكه در شئون اجتماعی       ناحق مي 

  .عمل آيده زد خلع يد ب ها مي داخلی خود لطمه

قهرمان گذرانيدن قانون ملی شدن صنعت نفت خدمتگـذار وطـن جنـاب آقـای دكتـر مـصدق بـود و مقـام                        
 از نظر گذشـتن قـانون       ۱۳۲۹ماه   اسفند   ۲۹بلی روز   . اند  سلطنت هم در موارد عديده اين مرد بزرگ را ستوده         

 و ايرانـی    حقيقت قانون تكميل استقالل ايرانست روز افتخار و سـرافرازی ايـران            ملی شدن صنعت نفت كه در     

  .در انظار جهانيان بود

ماهيت است و   ه  فرموديد اين مربوط ب    بينی مي  ی دكتر همانطور كه خودتان پيش     آقا حضرت   :رئيس دادگاه 
  . را برای ماهيت بهتر است اگر بگذاريد اين فرمايشات. قاطبه ملت ايران استاين مطالب مورد تأييد 

.  از لطف و حوصله شما متشكرم و برای همين از شما اجازه گرفتم، ايـن مقدمـه را بخـوانم                    :دكتر سحابی 

آن قـسمت را از      اگـر نبـود   . مطالب نقص می رسـيم    ه  اگر اجازه بفرماييد يك دقيقه بيشتر نخواهد گذشت كه ب         
  . گفتار بنده خارج كنيد

  .  بفرماييد،موقع خود مقرر كرده است يار خوب همانطور كه گفتم قانون هر چه راـ بس
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  . كنم كنم و باز هم تشكر مي تشكر ميـ 

تصويب قانون با هـر اشـكاالتی      . ده دولت ايران گذاشت   هعه   تكليفی برای اجرا ب    ۱۳۲۹ اسفند ماه    ۲۹قانون  
ه ناراحتيها و خونريزيها و انقالبـات مـضر بـ         ه  بطوری كه مملكت ب      اما اجرای آن     .كه داشت نسبتاً آسان است    

بايد ديد چگونه و با چه وسيله دست بكار و با حريـف قـوی پنجـه                 . استقالل گرفتار نشود مشكلتر خواهد بود     
حاصـل  نحـو مطلـوب     ه  بيگانه نريزد و منظور بـ      انظار خودی و   درگير گرديد تا آبروی دولت و ملت ايران در        

  . شود

كه دور از عـدل و انـصاف در رديـف        سرپرستی مردمي ه  عضويت و بعداً ب   ه  ی ب هيئت ۱۳۳۰در خرداد ماه    
اين هيأت با دست خالی امـا دلـی پـر    . خوانند به آبادان رفت متهمان اين دادگاه نشسته و متهم رديف يكش مي   

 الطـاف و عنايـاتش پيوسـته شـامل حـال            كه اعتقاد و عشق برای خدمت بوطن و با تأييدات خدايي          از ايمان و  
صالحان عامل و مظلومان جاهد است و البته با كمك و معاضدت دولت وقت آنچنان كاری كرد كه بدون آنكه                    

 يعنـی در فاصـله تقريبـی چهـار مـاه يكنفـر              ۱۳۳۰ مهرماه   ۱۱قطره خونی از بينی كسی جاری شود تا تاريخ          
اش  ياختيـار صـاحب حقيقـ     ه   باقی نماند و تشكيالت نفت جنـوب بـ         خيز تمام مناطق نفت   آبادان در  انگليسی در 

  . يعنی ايران و ايرانی درآمد

كردند، شايد هم يقين داشتند، كه پس از رفتن آنان چون ايرانيان توانايی و جربزه اداری                 انگليسيها تصور مي  
 آبـادان و     ين تـصفيه خانـة    اداره تأسيـسات بـزرگ صـنعتی نيـستند و بنـابرا           ه  و علمی و فنی كافی ندارند قادر ب       

اندك مدت كمبود نفت و سوختهای موتـوری داخـل             زودی از كار خواهد افتاد و در      ه  خيز ب  تأسيسات مناطق نفت  
امـا مهنـدس    . مـراد خـويش خواهـد رسـانيد       ه  را بـ   دهد كه آنـان     آمدهايی روی مي   را منقلب ساخته و پيش     ايران

 وطندوست ايرانی مثل دكتـر فـالح و سـرتيپ مهنـدس تقـی               كمك مهندسين جوان و تحصيل كرده و      ه  بازرگان ب 

 يعنـی دسـتگاه عظـيم    (Plant 70)رياحی و دكتر رمضانی ضمن كارها و ابتكارهای متعدد ديگـر مركـز تـصفيه    
انداختند و توزيع نفـت و سـوختهای ديگـر را در اقـصی       كاره ازی را ب  دستگاه روغن يون تنی ويلتصفيه چند م

سازی برای اولين بار در ايـران        انداختن دستگاه روغن     با بكار . ساعت متوقف ننمودند   ی يك نقاط مملكت حتی برا   
  .قدر كافی نيز تهيه گرديده روغن موتور ب

ای از هموطنان و از جمله آقايان قضات اين دادگاه مجهـول باشـد         و اهميت اين خدمات شايد برای عده      اثر  
 ايجاد انقالب در داخل ايران و از خوابانيدن تأسيسات نفتـی جنـوب              اما همين قدر بدانيد كه وقتی انگليسيها از       

ه را زنـده ديدنـد آنوقـت بـود كـه دسـت بـ               انديـشه مغلـوب و شـير ايـران           مأيوس شـدند و خـود را در ايـن         
 اقتصادی و سياسی را برای اين مملكت پيش گرفتند و بـاالخره كردنـد               ،محاصره دريايی . بازيها زدند  دسيسه

  . انداختند  اين روزه را ب دند و ايرانآنچه را كه كر

   ممكن است بفرماييد مملكت به چه روزی افتاده است؟ :رئيس

  . كنم و جوابش را دارم ای همين االن عرض مي فرماييد وارد ماهيت شده گر نميـ ا

   .بفرماييد ادامه دهيد. مملكت الحمداهللا در ترقی و پيشرفت است. فرموديد از اول حق بود نميـ 

سابقة زندگی هر متهمی بايد بنمايد اقالً از سابقه زندگی          ه  كه راجع ب   ر آقای بازپرس با تحقيقات الزمي     ـ اگ 
اهللا  نمود و يا جزيـی از عفـت و خـدمت و تقـوای ايـن مـرد و يـا آيـت                       مهندس بازرگان در قرار خود ذكری مي      

143



اتهـام نـاروای عـاملين    ه را بـ  ايـشان  قاطع ميتوانـست  سره ضكرد كجا دادستان پرونده ب    طالقانی را بيان مي   
را كـه بخواهنـد      الـذهني  تغيير رژيم مملكت و مقدمين عليه امنيت كشور قلمداد كند و يا خاطر دادرسان خـالی               

  ! كرده باشند با اين قبيل توضيحات افتراآميز مشوب بسازد ادای حقی را

. م پرونده اتهامی ما بكار رفتـه اسـت  يان محترم اينست نمونه بين و شاهد بارزی از نواقص كه در تنظي آقا

خالف تمام موازين حق و انصاف اينطـور سـست باشـد بـرای               ی كه اساس آن قانوناً و عقالً بر       كيفرخواستو  
  . رسيدگی قضايی از درجه اعتبار ساقط است

  .  جلسه مجدداً تشكيل شد۰۶/۱۰ ه دقيقه تنفس داده شده و در ساعت د،۴۵/۹در ساعت 

  

  ): ی دكتر سحابیآقاوكيل ديگر  (تبریآقای سرهنگ خلع

  اندوه عالمی دارد   دل منست كه           بقدر طاقت خود هر دلی غمی دارد

ی دكتـر سـحابی متعـرض شـدند بايـد عـرض كـنم فـردا          آقـا موكل محترم جنـاب     ه  اينكه رياست دادگاه ب   
كل من كـه بـا شخـصيت     مو. اسفند و روز تاريخی تصويب قانونی ملی شدن صنعت نفت است      ۲۹مصادف با   

انـد از اينكـه قهرمانـان         علميش در راه ملی شدن صنعت نفت همراه با همكاران نهضتی خود فـداكاريها نمـوده               
  . ندشو ميبينند متأثر  ملی شدن صنعت نفت را در زندان مي

  در مورد صالحيت دادگاه محترم

ناسم و ايراد به صالحيت از نظر شـكل     ش  قانونی مي   را تجديدنظراند و دادگاه      دادرسان دادگاه گلچين شده   
توانـد     مـي  انـداختن آنهـا     قرارهای خالف قـانون و از اثـر       ه  و شخصی ندارم زيرا اين دادگاه مرجع رسيدگی ب        

 دادرسی  ۱۳۸عمل نيامده است و بر خالف ماده        ه   ماهوی ندارد زيرا محكمه بدوی ب      تجديدنظرولی حق   . باشد
 ايـن مـاده باشـد نيـافتيم         ض ما در قوانين پاسخ اثری كه ناق       .يب ندارد ارتش عمل شده است و پرونده امر تعق       

يعنـی وقتـی جرمـی      . اتوماتيـك هـستند     دادگاههای اختصاصی نظامی نيمه    . دهند ارائهاگر دادستان نص دارند     
آن بزه رسيدگی كنند مگر پس از دستور تعقيب از طـرف فرمانـده ناحيـه                ه  بتوانند    مي مستقيماً ن  شود   مي واقع
اعتبـار اينكـه    ه   بـ  .دادگـاه صـادر كننـد قرارهـای مـورد شـكايت سياسـی بـودن بـزه اسـت                   ه  اد ديگری بـ   اير

اند و فداكاريهايی در امور       های تحت پيگرد عضو حزب دارای سوابق سياسی هستند مبارزاتی كرده            شخصيت
ه ط بـ  يـان شـده اسـت مربـو       آقااند چيزی كه موجـب تعقيـب          مملكت مثل موضوع ملی شدن صنعت نفت كرده       

 متمم قانون اساسی شاه در رأس قوه مجريـه  ۴۵ و ۴۴اند بر طبق اصل  استفساراتی است كه از حكومت كرده  
يان هم با حكومتهايي بوده است كه اين اصول را          آقا است مخالفت    مسئولو در مقابل اعمال هيات حاكمه غير        

بـاره او    وان از دادگـاهی كـه بايـد در         هيچكس را نميتـ    گويد   مي  متمم قانون اساسی   ۱۱ اصل   گذارند  ميزير پا   
سـت كـه     ا اي واند محاكمه كند محكمه   ت  يان را مي  آقادادگاه ديگر سپرد دادگاهی كه      ه  حكم كند محروم و جبراً ب     

  . ت منصفه تشكيل شودئبايد با حضور هي

ا گويد اگر وزيری برخالف قوانين تصويب شده به اشتباه كـاری حكمـی كتبـی يـ                   قانون اساسی مي   ۲۸اصل  
گويد هر وزيـری كـه از          مي ۲۹و نيز اصل    . شفاهی از طرف پادشاه صادر كند بحكم قانون مسئول پادشاه است          

 قانون و تخلف از حدود مقرره كرده است مجلس عـزل او             ضعهده جواب اعمال خود برنيايد و مسلم شود كه نق         
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 دولتی منصوب نخواهد شد و اصـل  خدمته را از پادشاه خواهد و بعد از وضوح خيانت در محكمه عدليه ديگر ب          
مبارزات مـوكلين مـا بـرای ايـن بـوده كـه             .  كه وظيفه مقام سلطنت را حفظ و ضمانت قانون اساسی شناخته           ۵۱

 در تمام دنيا اين چنين جرمی در رديف اول جرايم سياسی است رئـيس               .اند  حكومتها اين اصول را زير پا گذارده      
گويد تمام نابسامانيها در نتيجه دخالت قوه مجريـه در قـوه قـضاييه                 مي اش به دكتر باهری    ديوان كشور در نامه   

ن محور است عمل آنها تشكيل حزب است حرفشان اينـست كـه دولتهـا رعايـت                 يانتقادات اين آقايان بر هم    . است
دهند ولی سه سال مشروطيت را برخالف اصل هفـتم            دولتها خانه انصاف تشكيل مي     .اند  قانون اساسی را نكرده   

شـوند ولـی آن       انـد محاكمـه مـي       موكلين ما كه اين حقايق مسلم را ذكر كرده        . اند  تمم قانون اساسی تعطيل كرده    م
 .حريم قوانين عادی هـم تجـاوز كـرده اسـت      ه   دادگاه قبلی ب   .شوند  اند محاكمه نمي    دولتهايی كه آن اعمال را كرده     

ای نـشان داده   مصداق خارجی دارد و بايد بوسيله  اند كه دادگاه علنی است ولی اين علنی يك مفهوم و            اعالن كرده 
سمع ملت ايران برسد و وسيله آن مطبوعات است رياست دادگاه قبلـی گفتنـد آزادی هـست ولـی مـا                      ه  شود و ب  

ما راضی شديم كه مطالـب را پـاكنويس كنـيم و پـس از امـضاء      . درج مطالب مكلف كنيم   ه  نميتوانيم روزنامه را ب   
هـم خـودداری شـد پـس معلـوم شـد كـه تـأمين آزادی صـرفاً                    از ايـن  . انتشار بدهند منشی رئيس دادگاه اجازه     

گفتنـد كـه آزادی     نازيهـا هـم مـي   .هر حال استحضار ملت ايران در اين دعوی جزايی ضروری است ه  ب. ادعاست
. لفظ پوچی است و من فرشته آزادی را بر فراز كوهها مشاهده كـردم كـه آزادنـد گرسـنه باشـند و رنـج ببرنـد                          

از حـدود وظـايف ايـن       : رئـيس . (نظور اينست كه رياست دادگاه ترتيبی بفرمايند در اين دادگـاه اينطـور نـشود              م
انـد بطـور خالصـه     ورا وضـع نكـرده  عواضعين قانون اساسی و قوای ديگر آنها را در عن ش     ) دادگاه خارج است  

انداختـه     بلی را از دخالت قـانونی     عادی و منطق دادگاه ق    .. . كنم كه عدم رعايت اصول اساسی و قوانين        عرض مي 
  . و بر رأی آن ارزش و اعتباری نيست نه از نظر ميزان مجازات بلكه از نظر كل رأی

صالحيت و نقص پرونده مطلبی در مجرميت تمـام مـوكلين   ه رئيس دادگاه قبلی پس از رسيدگی ب      : ايراد ديگر 
اگـر   شـود و    ص باشد در همان تاريخ ايراد مي      بيان كردند در قانون تصريح است كه اگر ايرادی در قاضی مشخ           

ه  راجـع بـ  ۲۰۵و دادگـاه قبلـی بجـای اينكـه مطـابق مـاده       . تواند مطـرح كنـد     شخص متضرر بعداً متوجه شد مي     
اند طبـق ايـن مـاده مرجعـی           مقام فرماندهی صحبت كرده و در تكليف دادرسان چيزی نگفته         ه  فرستادن پرونده ب  

قرارهـای اعـدادی و     : مقام را قـانون معـين كـرده اسـت قرارهـا بـر دو نوعنـد                الزم است كه رسيدگی كند و اين        
صـالحيت، ولـی     مرور زمان و  ه  سازد مثل ايراد ب    خروجی، خروجی آنها هستند كه پرونده را از دادگاه خارج مي          

ه راد بـ  ايـن ايـ  .كند و متهم بايد صبر كند تا تـصميم گرفتـه شـود             قرارهای اعدادی پرونده را از دادگاه خارج نمي       
منشی امر كرده است كه در صورتجلسه بنويس كـه          ه   فقط ب  .دادگاه نخستين هست كه قراری صادر نكرده است       

من صالح هستم در حاليكه در پاسخ قانونی چنين چيزی ديده نـشد زيـرا عـضو آن تنهـا آقـای سـرتيپ زمـانی                     
نياً اگر قرار الزم باشد و صادر نكرد و ايـن      ثا .نبودند و دو نفر ديگر هم بودند كه بايد در اين باره تصميم بگيرند             

گردد اما آيا دادگاه قبلی در اين مسأله توجه نداشته كه بايد قرار صـادر كنـد؟ چـرا توجـه                   از متهم سلب نمي    قح
فرسـتاد نـزد فرمانـدهی كـه امـر       كرديم بايستی پرونـده را مـي   كرد ما شكايت مي داشته زيرا اگر قرار صادر مي   

همين دليل رئيس محكمه بـر خـالف اصـل    ه ون امر تعقيب وجود نداشت قراری صادر نكرد و بتعقيب داده اما چ 
  . تنهايی امر كردند كه صالح هستنده  ب۲۰۵
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  والسالم  

  

  جلسه هشتم

  ۱۳۴۳ فروردين ماه ۸روز 

حـضور ملـت ايـران و حـضار محتـرم      ه بنده قبل از بيان مطلب، سال نـو را بـ   ـ  سركار سرهنگ خلعتبری
اميدوارم سال نو و سالهای آينده در پناه قانون اساسی ملت ايران سعادتمندانه زنـدگی               . كنم ض مي تبريك عر 

  . كند

امـر   (۱۳۸يكی عدم صالحيت و ديگـری مـاده         . در آخرين جلسه مدافعاتم بحث در اطراف دو موضوع بود         
روش حكومـت داشـتند     ه  در اينكه دعوای مطروحه سياسی است و موكلين اينجانب انتقاداتی نسبت بـ            ) تعقيب

مربـوط بـه انجمنهـای ايـالتی و          (۹۳ و   ۹۲ و   ۹۱و  ) يت وزراء در برابـر مجلـسين      مـسئول  (۶۲ و   ۶۱كه اصول   
متـساوی الحقـوق بـودن    (و اصل هـشتم    ) تعطيل مشروطيت (اصل هفتم   ) تفكيك قوای ثالثه   (۲۸ و   ۲۷) واليتی
 درحكايت از دخالت قوای مجريه و مقننـه         وزير دادگستری هم    ه  نامه ديوان كشور ب   . رعايت نشده است  ) ملت

  . نمايد قوه قضايی مي

 متمم قانون اساسی كـه    ۷۲ منصفه رسيدگی شود، برخالف اصل       هيئتدعوی سياسی بايستی در حضور      
 متمم قانون   ۱۱معنی واقعی علنی نبوده است و برخالف اصل         ه  دادگاه قبلی ب  . عموم محاكمات را علنی دانسته    

 منصفه حضور داشـته و علنـی        هيئتا از حق مسلمشان كه محاكمه در دادگاهی باشد كه           ر يانآقااساسی اين   
ايـن  .  بـوده اسـت    ۸۷قرار صادره در دادگاه نخستين در مورد صالحيت مستند بر اصل            . باشد محروم كردند  

در تمـام كـشور بـر طبـق قـوانين خاصـی       ) هـای نظاميـان   برای رسيدگی به بزه   ( محاكم نظامی    گويد   مي اصل
 ». . .هـای نظاميـان     بـرای رسـيدگی بـه بـزه        «گويد   مي  قانون دادرسی و كيفر ارتش     ۱و ماده   . شود   مي كيلتش

 كـه   دهـد   مـي  متمم قانون اساسی است و آن اصل و ايـن مـاده نـشان                ۸۷ مزبور تفسير اصل     ۱بنابراين ماده   
درسـی كيفـری نيـز كـامالً         آيـين دا   ۱۹۵ تا   ۱۹۱مواد  . شود   مي دادگاه نظامی فقط برای جرايم نظاميان تشكيل      

پـس نـه واضـعين قـانون اساسـی و نـه             . مؤيد همين مطلب هستند كه دادگاه نظامی مخصوص نظاميان است         
اند كه غير نظاميان در دادگاه نظامی محاكمه شوند بخصوص اگر اتهـام      واضعين قوانين عادی در نظر نداشته     

الف قانون اساسی رسيدگی به جرايم سياسی را        پس قانون سازمان امنيت نمی تواند برخ      . آنها سياسی باشد  
ه گذارنـد   مـي هيمن سبب كه واضع قانون چنين عملی را از خـاطر ن           ه  و ب  در صالحيت سيستم نظامی قرار دهد     

ی ئی اذن در لوازم ش    ئاذن هر شي  . اند  بينی نكرده  قانون دادرسی ارتش پيش     منصفه نيز در   هيئتاست راجع به    
بينـی مـی شـد        منـصفه پـيش    هيئـت ايم سياسی در صالحيت دادگاه نظامی بود        اگر رسيدگی جر  . باشد  مينيز  

ی دادسـتان و دادگـاه نخـستين بجـای اينكـه شـواهد و               آقـا در برابر ايرادات    ) چون اصل مطروحه نافذ است    (
مـسيله صـالحيت فرجـام خواسـته        ه   دهند فقط بچند رأی ديوان كشور اكتفا كردند كه اشـاره بـ             ارائهمداركی  

آنچه كـه بـآن مراجعـه شـود         ه  كشور ب  ديوان.  صريحاً بگويم كه دادگاه قبلی سفسطه كرده است        .نكرده است 
 ديـوان كـشور متعـرض ايـن         گوينـد   مـي  منصفه دليل داريم ولی آنهـا        هيئتما برای حضور    . كند  ميرسيدگی  

 نـدارد    منصفه الزم  هيئت گفت  ميفرض كه قانون دادرسی و كيفر ارتش در اين مورد           ه  ب. موضوع نشده است  
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  .  كامالً مردود است۱۷/۹/۴۲ خرهيئت عمومی بگذرد پس قرار موما قبول نداشتيم چون رويه قضايی بايد از 

عدم تعرض ديوان كشور    ه  در اينجا هم دادگاه نخستين اشاره ب      .  است ۱۳۸دوم موضوع عدم رعايت ماده      
 كه عمومـاً مبـين      ۱۴۴ و   ۱۴۰و   ۱۳۸ و   ۱۳۷مواد  ( بسيار صريح و روشن و مؤكد است         ۱۳۸ماده  . كرده است 

قسمت اول كامالً عام و مطلق      .  دو قسمت دارد   ۱۳۸ماده  ) تعقيب از طرف فرمانده هستند خوانده شد       لزوم امر 
پـس بنـابر قـسمت      . قسمت دوم ناظر بر شخص است     . است و بدون اشاره به شخص فقط ناظر بر جرم است          

ر از شخص و بموجب قسمت دوم امر تعقيـب افـسران            جنايت، قطع نظ   اول امر تعقيب مربوط است به جنحه و       
. ای بتوان يافت   كنم ماده  اين روشنتر فكر نمي    از. باال را شخص بزرگ ارتشتاران صادر می كند       ه  از سرهنگ ب  

»  اين قانون در هـر حـال الزمـست   ۱۳۸رعايت ماده  «گويد  مي قانون را ميخوانم كه  ۷معذلك تبصره ذيل ماده     

ای كه   بينيد تمام مواد قانون را زير پا گذاشته است، و چنين محكمه            عتراض داريم كه مي   ما به چنان دادگاهی ا    
نخواهد به حقوق و مستندات و دفاعيات متهم توجه كند و هر حكمی را كه بـه ضـرر مـتهم بـوده بدهـد فاقـد                           

  . پس خواهش می كنم دادگاه فعلی دادگاه نخستين را غيرقانونی اعالم كند. ارزش خواهد بود

 موكلين محترم و معظم خودمان و بـه  ،دادرسانه  مفتخرم تبريك سال نوين را ب ـ سركار سرهنگ غفاری
دادرسان محترم بدانند كه اين پرونده امرتعقيب ندارد و هر تحقيقی كه شـده              . پيشگاه ملت ايران عرضه بدارم    

ش داشـته باشـند بايـد ايـن         تـ  ار حقيقـت ه  اگر دادرسان مثل ما وكالء مدافع عالقه ب       . باشد است كان لم يكن می    
 اليحه را به تصويب مجلس برسـاند        ۶۰۰برخواست   يك نشست و   تواند در  دولتی كه مي  . پرونده را برگردانند  

خواهد اجـازه انتقـاد آزاد، بـرخالف اصـل          حاكمه نمي  هيئتوقتی  !  منصفه را دعوت كند    هيئتتواند   چطور نمي 
  .  منصفه چه اشكالی داردهيئتمگر حضور . كند ميت نآزادی بدهد الاقل چرا ظواهر قانون را رعاي

ی دكتـر سـحابی را در نظـر         آقـا كه بازپرس سوابق موكل مـن جنـاب          مهمترين نقص ديگر پرونده اينست    
برای ايشان بنويسد آيا توجـه داشـت كـه ايـشان              آن متن را   خواست  ميدانم بازپرس وقتی     نمی. گرفته است ن

اصـول قـانون اساسـی را زيـر پـا            ؟! كه مشروطيت را تعطيل كـرده باشـند         دولتی بودند  رئيسكيستند؟ و آيا    
  ؟ !اند  آيا بدون مجوز قانونی وارد خانه مردم شده اند؟ آيا اسلحه بدست گرفته و مردم را كشته اند؟ گذارده

كه از دادگاه خواسته بوديم و دادرسان وعده داده بودند، مسيله انتشار خالصه مـذاكرات ايـن                  موضوعي
يان مجتهد مسلم و پيـشوای مـذهبی        آقايكی از اين    . آخر اينها استادان فرزندان شما هستند     . گاه بوده است  داد

ر حال دادستان بايستی جـواب       ه به. مردم است و ميل دارند كه مردم از اتهام و دفاع آنان اطالع داشته باشند              
در كجـای   . رود ند چون تيراژشان باال مـي     چنين كاری عالقمند  ه  ها ب   روزنامه. مورد بدهد  مثبت يا منفی در اين    

هـا ننويـسند و اسـمش را      يا مردم نظرشـان را در روزنامـه  ،ايد كه حزب مخالف وجود نداشته باشد     دنيا ديده 
  ؟ !دموكراسی بگذارند

  :) طالقانیاهللا آيتوكيل مدافع  (سركار سرهنگ نجاتی

م صالحيت دادگـاه و مـوارد نقـص همكـاران           در مورد عد  . تيمسار رياست دادگاه  . بسم اهللا الرحمن الرحيم   
 كـه   ۲۳اند و قبل از اينكه وارد موضوع بشوم ناگزيرم بگويم كـه دادگـاه قبلـی از جلـسه                      محترم صحبت كرده  

بنابراين چون دادگاه عـادی  . اعتبار شد اعالم رد دادرس شد غيرقانونی گرديد و كليه تصميمات آن باطل و بی       
دادستان هـم جـواب     . است اين دادگاه برای رسيدگی استينافی صالحيت ندارد       مفهوم قانونی وجود نداشته     ه  ب
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. صادر شـد   دفاعيات ما وكال  ه  اعتراضات و ايرادات ما را نداد و قرار صالحيت دادگاه بدون كمترين توجهی ب             

  . توانست داشته باشد يان چه اثری ميآقانين شرايطی دفاع ما يا خود  چدر

دند و ما از بحث خودداری كرديم دادگاه قبلی اولين دادگاهی بود كـه پـس از                 يان سكوت كر  آقااين بود كه    
اتهـام يـك مجتهـد      ه  كـه بايـد بـ      يا  اين خود موضوعی است كه در محكمه      .  كيفرخواست وارد شور شد    برائت

مـتهم هـر چـه        كميسيون خلع يد و استاد دانشگاه رسيدگی نمايد چرا متهمين سكوت كردند؟            رئيس عاليقدر و 
ولی وقتی ديـد    .  لذا سكوت نخواهد كرد    .خواهد جلب نظر موافق قضات را بكند        سنگين باشد باز هم مي     گناهش

اگـر بـه    ؟ دادرسـان محتـرم  ! چـرا سـكوت  ؟توانـد بكنـد    اند چه مي    دادرس و دادستان در يك طرف قرار گرفته       
را  روزي چنـين    يـان آقابيننـد كـه      تاريخچه نهضت آزادی ايران كه ضـميمه پرونـده اسـت مراجعـه كننـد مـي                

  : اند ی مهندس بازرگان در جلسه افتتاحيه گفتهآقا. اند بينی كرده پيش

 نبـرد بـا   ،و كلكهـا   دوز،ترين مـسايل  محل پيچيده. ترين ميدانها است گود سياست از تاريكترين و پر مشقت     «
دشـواريها و   هـزاران     هجـوم گرگهـا و     ، اصـطكاك شـديد منـافع      ، جاسوسيها ،ها   جای نعل وارونه   ،كارها كهنه

طرف سابقه نامطلوب و بدنامی حزب و سياست در ميان مردم، از طرف ديگر گرفتاريهـا                 از يك  .. .خطرهاست
  .» گاهی رفتن در قزل قلعه و قلعه طهماسبی و خطرات جانی،و بازماندن از كسب و زندگی

 ۴۰ ارديبهـشت    ۲۵يان حاضر از سران و اعضاء نهضت آزادی هستند و نهـضت آزادی در               آقاهر حال   ه  ب

پـس  . تشكيل شده است و دادستان هم تلويحاً در ادعانامه خود سياسی بودن جـرم را تـصديق نمـوده اسـت                    
  : ت زير جواب بدهندسئوااله  از دادستان دادگاه تقاضا دارم ب. منصفه باشدهيئترسيدگی بايد با حضور 

 نهضت آزادی ايـران آيـا يـك    -۳ ی گفت؟توان سياس  كدام دسته و جمعيتی مي    ه   ب -۲ اتهام سياسی كدامست؟     -۱
كه بايـد بـا حـضور         تقصيراتي -۴! كنند؟ جمعيت سياسی است يا نه؟ و كداميك از احزاب موجود فعاليت سياسی مي            

   كنون موردی پيدا كرديد يا نه؟ و آيا تا هيئت منصفه رسيدگی شوند كدامند؟

  :و اما در مورد نقص پرونده 

كنم كه در سال جـاری در        همينطور عرض مي  . ن به تفصيل صحبت كردند     درباره نقص پرونده همكارا    -۱
اتهام متهمينی رسيدگی كردند كه هم امر تعقيب داشتند و اينكه يك دادگاه هم سطح آنهـا امـر                   ه  همين دادگاه ب  

  !  نه با قانونكند ميتعقيب نداشته باشد نه با اصول تطبيق 

. كپی برميخـوريم   سه ماشين پلی  ه  نم كه در اين پرونده ب     ك  توجه رياست محترم و دادرسان را جلب مي        -۲

انـد و     نهـم فعاليـت كـرده     آی حكيمی پيدا شده و يك دستگاه ديگر كه صـاحبان            آقايكی دستگاهی كه در منزل      
 طالقانی يكـی از ايـن       اهللا  آيتدر تهيه مدارك عليه موكلم حضرت       . اند ولی خودشان نيستند     نشرياتی چاپ كرده  

  !صاحبان آن در كار است ولی خودش غايب است و عجيب اينكه نامش هم دستغيب استماشينها و دست 

ند در حاليكـه سـران نهـضت        شـو   مـي  آزاد   ۴۲ خـرداد    ۴در    بازداشـت و   ۴۱موكل من در سوم بهمن مـاه        
اين خود مطلبـی اسـت كـه چـرا ايـشان را اول محـرم آزاد كردنـد در حاليكـه                      . همچنان در زندان بسر ميبرند    

بهـر حـال همزمـان بـا آزادی         . يان روحانيون در سراسر كشور وضع متشنج بود       آقاعلت مخالفتهای   آنموقع ب 
بعد طـرح همكـاری بـا       . كنند اهللا را انبار مواد منفجره مي      اول منزل آيت  . شود   مي ايشان فعاليت دستغيب شروع   

ان بروند و بعد در حـضور       اهللا منزلش  و هدف اين بوده كه آيت     ريزند    ميمنش را    ی عدالت آقافرزند خردسال و    
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ای بدسـت   اهللا پـس از آزادی از زنـدان بـرای اينكـه بهانـه      ايشان مامورين مواد منفجره را كشف كنند ولی آيت   
ه هـا را بـ      ی دستغيب ديناميـت   آقا و   شود   مي روند و بدين ترتيب صحنه عوض      منزلشان نمي ه  مامورين نيفتد ب  

آيد ولی از خريدار و واسـطه و    داستان ديناميت در پرونده ميهر حاله ب. برد كه بر ما معلوم نيست   جايی مي 
دادستان دادگاه قبلی گفـت كـه ايـن موضـوع در ايـن دادگـاه مطـرح                  ! شود نگهدارنده بعدی آنها تحقيقاتی نمی    
ثابت كنم كه همان دستغيب و احمـدی كـه در آن بـازی دسـت                خواهم    مي. نيست ولی من روی آن حرف دارم      

كننـده آن همـان دو       ند و چـاپ   افسران و سربازان نقش اساسی را داشـت       ه  اعالميه خطاب ب  داشتند، در ساختن    
مـن   آيا اين بنظر شما جالب نيـست؟      . بينيم و از آنها تحقيقاتی هم نشده       دو را در اينجا نمي     ن آ ولی. نفر بودند 

سـتاده نـشده، خـود      اينكه اين نشريه در شيراز چاپ شده يا در تهران و بـرای كـسانی فر               ه  اصال كار ندارم ب   
 كه دستغيب آن متن را در شيراز        كند  ميپرونده در اين مورد اينطور حكايت       . تيمسار رسيد آنرا تكذيب كردند    

دانـد كـه     ولـی بـازپرس بـا اينكـه مـي         . منش آنرا پخش كردند     ی عدالت آقاچاپ كرده است و بوسيله احمدی و        
ی عدالتمنش پخش كننـده بودنـد ولـی         آقاكه احمدی و     و ميداند    كند  ميدستغيب چاپ كننده بود او را احضار ن       

ايـن روش   . كنـد   مـي ی ن سـئوال احمدی را نميخواند و از هيچك از افسران كه نامـه بـرای آنهـا فرسـتاده شـده                    
بازپرس بايد با كمال بيغرضی تحقيقـات را        ( دادرسی و كيفر ارتش      ۱۵۷ و   ۱۳۱بازپرس برخالف مدلول ماده     
يـا  آ. اسـت ) حوالی كه بر نفع يا ضرر متهم اسـت فرقـی نگـذارد            اك و اوضاع و     نموده و در كشف ادله و مدار      

ی آقـا دادگـاه همچنـين      طرفـه نيـست؟    آيا تمام داليل و اقدامات يك      بازپرس در اين پرونده چنين كرده است؟      
انـد   ين او را هـم ضـبط كـرده   كپی به چهار سال زندان محكوم كرده است و ماش      جرم داشتن پلی  ه  حكيمی را ب  

افـسران هـم چـاپ كـرده نـه      ه كپی داشته اسـت و اعالميـه خطـاب بـ         ضا دستغيب كه دو ماشين پلی     يری عل ول
پس من حق دارم بگويم چـاپ و انتـشار   . اند و همچنين احمدی اند و نه نشانی از او بدست آورده احضار كرده 

اگر متهم اصلی را نشناسند و      گويم ايا دادرسان دادگاه      بنده وجدانا مي  . اعالميه افسران روی تبانی بوده است     
در آخـرين جلـسه بازپرسـی مـوكلم از بـازپرس             كننـد؟  مثل مـن فكـر نمـي       در برابر چنين پرونده قرار گيرند     

شـان   از همـه «بـازپرس اظهـار ميـدارد    . خواهند كه آن دو نفر را بياورند تا ايشان آنها را يكبار ديگر ببينند           مي
پس  چرا در پرونده نيستند؟    پرسم كجا هستند اين تحقيقات؟      من مي  »گردد  و پرونده تكميل مي    شود   مي تحقيق

  :رند تا پرونده قابل رسيدگی باشدبايد تحقيقات زير انجام گي

  چه منظور خريداری كرده؟ه از عليرضا دستغيب سئوال شود ديناميتها را ب -۱

ده از چـه كـسی گرفتـه         شود كه متن اعالميه خطاب به افسران را كـه وی چـاپ كـر               سئوال بايد از او     -۲ 
  است؟ 

  از احمدی كارمند فرودگاه مهرآباد سئوال شود كه ديناميتها را بچه منظوری خريده است؟   -۳

  از احمدی تحقيق شود كه اعالميه چاپ شده افسران را از چه كسی گرفته است؟   -۴

 شـود كـه آيـا       والسـئ كه اعالميه برای آنها فرسـتاده شـده و نامـشان در پرونـده هـست                   از افسراني  -۵

چون بنده فكر نمی كـنم از ايـن اعالميـه جـز همـان               .  دريافت داشتند يا خير    ناين شكل و مضمو   ه  ای ب  اعالميه
  !نسخه كه در پرونده هست تهيه شده باشد

ه ی حكيمی ضبط و ب    آقاكپی كه دستغيب در شيراز اعالميه را با آن چاپ كرده مثل ماشين                ماشين پلی  -۶
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  . دادگاه بياورند

كنم كه روحانيون در تمـام       له روحانيت عرض مي   ئاهللا طالقانی و مس    وضع موكلم حضرت آيت   ه  در خاتمه ب  
 متمم قانون اساسی اين موضوع را برای هميشه قبول و تأييد كـرده              ۲اصل  . اند  رژيمها و ممالك مورد احترام    

خـواهيم حقيقـت كـشف     ما مـي . شفقت روا داريد متهمين حاضر رحم وه ما از شما توقع نداريم نسبت ب      . است
ايـن  . اين پرونده عجيب با حوصله و موشكافی رسيدگی شـود ه   ابهام و ترديد موجود برطرف شود و ب        ،شود

  .  احضار شوند،اند تهيه اين پرونده فعاليت كرده كه پشت پرده در رسيدگی امكان ندارد مگر افرادي

محـل و كمـی تعـداد تماشـاچی دادگـاه بـزرگ و               اين دادگاه با همـه كـوچكی         ،مقام رياست محترم دادگاه   
اند هر    نام متهم در اينجا نشسته    ه  اين مردان بزرگ كه ب    . تاريخی است دادگاهی است كه در دنيا متوجه اوست        

كيست كه مهنـدس بازرگـان را نـشناسد و    . اند يك منشاء خدمات بزرگ و فراموش نشدنی در اين كشور بوده     
ما چند روز پيش روز ملی كردن صنعت نفـت را جـشن             . عت نفت آگاه نباشد   از جهاد او در راه ملی كردن صن       

مجتهـد بـا تقـوی و    . گرفتيم در حاليكه رئيس كميسيون خلع يد ما در زندان و در صندلی اتهام نشـسته اسـت             
عـالی فرهنـگ      استاد فرزانه و خردمند دانشگاه ما و عضو شـوراي          ،پرست ما در مظان اتهام قرار گرفته       وطن
 شـما بايـد دربـاره ايـن مـردان           برنـد،  كرده و پرشور ما ماههاست كه در زندان بـسر مـی            انان تحصيل  جو ،ما

بيطرفی شما مردانگی و شـهامت شـما بـه نيكـويی             داوری و قضاوت كنيد اما آنچنان كه تاريخ درباره شما و          
  . داوری كند

دانـم كـه بـه معتقـدات         م زيرا مـي   كن اين مسلمانی شما تكيه مي    ه   من ب  ،رياست محترم دادگاه، كه مسلمانيد    
مذهبی پابنديد اكنون در مسند قضاوت قرار گرفته و همچنانكه شيوه يـك مـسلمان پاكـدل و بـا تقـوی اسـت                        

  . يدنشايسته است به پيروی از موالی متقيان قضاوت ك

 تنهـا   جهاد. رود منزله جهاد در راه حق بشمار مي      ه  اينرا هم بگويم كه داوری شما، داوری امروز شما ب         
ايـن مبـارزه يعنـی بـه نيكيهـا فرمـان دادن و از زشـتيها        . كفن پوشيدن و شمشير بر كف گرفتن نيـست       

اين مبارزه ناحق را بيرحمانه در هم شكستن و حق را بيطرفانه و شجاعانه برافراشـتن                . بازداشتن است 
 امـا   ،كنم، داوری كنيـد    ميباز هم تكرار    . بياييد به نيكويی فرمان دهيد و آبروی زشتكاران را ببريد         . است

  .آنچنان كه تاريخ درباره شما و بيطرفی شما به نيكويی داوری كند

  

  . بفرماييد ٢٦ آقای سرهنگ پگاهی وكيل آقای مهندس عزت اهللا سحابی:رئيس

امـضاء  ه  به تبديل قرار كردم كي آيين دادرسی كيفری تقاضا۱۶۹ بنده طبق ماده  ـ سركار سرهنگ پگاهی
بر طبق مفاد ايـن مـاده دادگـاه         .  تكليف قانونی دادگاه را معلوم كرده است       ۱۶۹ماده  . سيده بود وكالی مدافع ر  

موظف است كه اخذ تصميم كند و البته تصميم دادگاه هم مطـاع اسـت ولـی تجـويز نكـرده اسـت كـه دادگـاه                       
 در ايـن تواند  مينآيد كه دادگاه  سكوت بگذرد اين توهم پيش میه  اگر بيش از اين ب    . موضوع را مسكوت گذارد   

  . مورد اخذ تصميم كند

                                                      

  .مدافعات آقاي مهندس سحابي در همين جلد آمده است. ۱
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يـك آنهـا     كه يـ  كـنم نـسبت بـ      م و تقاضا مي   شو  ميی دادستان متذكر    آقاه  خاتمه يادداشتی داشتم كه ب     در
  . را بيان كنند جواب بگويند و عقيده خودشان

ش  دادرسـی تعطيـل و بفرمانـدهی گـزار         ۲۰۵ وارد يا ناوارد حق اين بود كه بر طبـق مـاده              ، رد قاضی  -۱
  .  بودن افتاده استيچون عمل نشده دادگاه از قانون. شد مي

 منصفه الزم است دادگـاه موظـف اسـت دعـوت كنـد يـا اينكـه پاسـخ                    هيئت گويد   مي  وقتی وكيل مدافع   -۲
  . مورد صراحت دارد  متمم قانون اساسی در اين۷۹ اتهامات سياسی است و اصل نقانونی بدهد چو

 امـر  گويند ميو اگر .  دادرسی و كيفر ارتش در مورد امر تعقيب     ۱۳۸اده   عدم رعايت مفهوم و منطوق م      -۳
 خـرداد و بـسيار افـراد غيرنظـامی ديگـر وجـود              ۱۵چرا برای متهمـين     . تعقيب برای غير نظاميان الزم نيست     

  داشته؟ 

 و حضور   ۱۱۲ی مهندس بازرگان درباره تبصره ماده       آقادم توجه بازپرس در مورد تقاضای موكلم         ع -۴

  . ار شده استزسكوت برگه كه متأسفانه از طرف بازپرس ب ل مورد تقاضای ايشان در بازپرسيوكي

  

  جلسه نهم 

   ۱۳۴۳ فروردين ماه ۱۰روز 

  :) طالقانیاهللا آيت عوكيل مداف (ور سركار سرهنگ دكتر بهره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض

ت دادگاه و دادرسان گرامی و ملت زحمتكش ايران و متهمين بيگناه و باايمان              رياسه  پس از عرض سالم ب    
  . و ساير حضار محترم

علت نوع پرونده و طرز پيدايش و جريان آن گفتنی خيلی زياد است             ه  كنم ب  اما در مورد اين پرونده فكر مي      
» الـسماء  ی وسـط  كالشمس ف «نقص پرونده است صالحيت      هر صورت آنچه مورد بحث ماست صالحيت و       ه  ب

برای تشخيص صالحيت بايد اول بوضع جرم رسـيدگی كـرد و بـدين              . دشو  ميواضح است ولی باينجا ختم ن     
  . منظور بعرض مقدمه ای ناچارم

از مـن بـه قاضـی بگوييـد كـه در كـشف              «: را می خوانم  ) ع( فرمايشات حضرت علی     ای از   بعالوه دو جمله  
كـه اسـير شـهوت       ين دلتنگ نـشوند و آنچنـان      ئز جلسات متداع  خوبست قضات ا   . . .مطالب چندان شتاب مكن   

  . »نيستند گرفتار غضب نيز نباشند

انـواع  ه   در قانون صـالحيت بـ      . معين برای انجام كاری    يا حقوق يصالحيت يعنی شايستگی شخص حقيقی      
برای صالحيت كلی آنستكه شخص     .  خاص ، نيمه كلی  ، نسبی و محلی تقسيم شده و بنده هم ميگويم كلی          ،ذاتی

. هر نوع كاری صالحيت داشته باشد و آن اهليت است و صالحيتی است كه برای تمام افراد بشر صادق است                  

 خـوب نباشـد ولـی       قـا نوع دوم صالحيت نيمه كلی است و آن صالحيت اخالقی است كه ممكنست كـسی اخآل               

 ر فن الزم دارد و هر چند همه       چنانكه بنايی و طبابت و امثال آن فقط خبره بودن د          . بتواند كارش را انجام دهد    

اگر وكيلـی خـبط و خطـايی بكنـد قـانون            . دشو  ميای نداشتند مانع كارشان ن     بايد واجد آن باشند ولی اگر عده      
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 در اينجا است كه اجتماعـات يـك ضـمانت           ،ولی بعضی خطاها تكليفش معلوم نيست     . تكليفی تعيين كرده است   
و معـادی معتقـد شـوند و شـخص را در      مبـدأ ه كه بكنند   ميار  و اشخاص را واد   كنند    مياجرايی بر آن تعيين     
برای شاه و وزير و وكيل و شـاهد همـه           . دارند آن معتقدات وامي  ه  قسم خوردن نسبت ب   ه  موقع انجام وظيفه ب   

 بـود كـه الاقـل يـك مقـداری حقيقـت            مطمـئن  شود   مي شاهد ممكن است خالف بگويد ولی با قسم       . قسم هست 
قضاوت كه عاليترين مقامات اسـت و تكيـه زدن    ؟! در مورد قاضی قسم وجود ندارد    كه شود   مي چطور. بگويد

ا ايهاالذين آمنـوا    ي  « »..الناس بالحق  االرض فاحكم بين   انا جعلناك خليفه فی    يا داود «. بر جای خدا و پيغمبر است     
 ،رای او قـسم نيـست      خالصه آنكه قاضی ضامن اجراء نـدارد و بـ          .»االمر منكم  اطيعواهللا واطيعواالرسول واولی  

حال كـه   .  يعنی مجموعه اشخاصی قسم خورده     ، قضات يا ژوری   هيئت. ولی در كشورهای ديگر اينطور نيست     
وقتـی   هـيچ چيـز نباشـد تكلـيفش چيـست؟     ه بند ب   اگر پاي  ،قاضی حق داده شده است    ه  قدر ب  در مملكت ما اين   

را محكوم نمايد آيا نبايد ضمانتی در كارش        و قدرت قانونی دارد كه با يك جمله كوچك كسي         تواند    ميدادگاهی  
با «و در جای ديگر نوشته است       » ارزش ايشان  دفاعيات بی ه  با توجه ب  «اند    مثالً رأی دادگاه قبلی نوشته     باشد؟
بعـضی   يـان از خودشـان دفـاع كردنـد و حرفـی زدنـد؟      آقاشـما را بخـدا ايـن    » اقرارات صريح متهم ه  توجه ب 

اگر بازپرس ذيـل يـك      .  ولی بعضی اشتباهات اتفاقی است     گويند  مييستماتيك  اشتباهات مستمر است و آنر س     
ورقه را امضاء نكرد اتفاقی است ولی اگر زير همه اوراق را امضاء نكرده اسـت آنوقـت اشـتباه سيـستماتيك                      

 و تحقيقات صورت گرفته كه تـشخيص را بـر دادگـاه هـم مـشكل كـرده                  يبعضی اشتباهات در بازپرس   . است

هر حـال   ه  ب. ی در مقابل آنها تعيين شده است      وجود اين مشكالت و گرفتاريها قسم     با    بايد كرد؟  پس چه . است
ان قـوم علـی اال تعـدلوا        ئمنكم شـن  ياايها الذين آمنوا كونوا قوامين هللا شهداء بالقـسط واليجـر          «خوانم   ای مي  آيه

عرضـتان  ه  علت فقدان قـسم در اينجـا بـ        ه  باين آيه را    » اهللا خبير بما تعملون    اقرب للتقوی واتقواهللا ان    هو اعدلوا
  . رسانيدم

يك نفر عادی بگوينـد دربـاره فـالن كـس حكـم      ه  صالحيت علمی يك دادگاه اگر ب    ،اما قسم سوم صالحيت   
معنی و مأخذ تكاليف دينـی مـا كتـاب اسـت و             . حال ببينيم اين علم و اطالع چيست      . دانم  من نمی  گويد   مي بدهد

مأخذ تكاليف اصولی شـريعت اسـت و قـانون اساسـی و مبنـای تكـاليف عرفـی                    و   ااجماع، مبن  سنت و عقل و   
 مـا اسـت قـوانين دينـی و           ولی آنچه مـورد اتكـاء     . ايم  قوانين ساير كشورها است با آنچه خودمان وضع كرده        

كـه   امـر خاصـي   ه  قانون دادرسی ارتش يك قانون عرفی است چون مربـوط اسـت بـ             . شرعی و اصولی است   
درجـه  ه  اگـر در قـوانين ارتـش نـسبت بـ          . فسران است و غيرنظاميان در آن راهی ندارنـد        جرايم ا ه  رسيدگی ب 

تواند دربـاره يـك سـرهنگ        چنانكه ستوان نمی  . قضات و دادرسان بحث كرده است دليلش تجربه و علم است          
 لهئخالصه اين كه هميشه مـس     . باين سبب درجات نظامی را بعنوان صالحيت ذكر ميكنند        . رسيدگی و حكم كند   

امـا همـانطور كـه زمانـه در حـال پيـشرفت و              . كنند هر جا نبود كارشناس دعوت مي      تخصص در كار است و    
ش سـخن از  تـ كيفـر ار   دادرسـی و ۲۴مـاده   در. ترقی و تكامل است در قوانين عرفی نيز بايد تكامل پيدا شود      

اينـست   تان اگر جـز   ی دادس آقايا اين صالحيت جز اخالق و علم چيز ديگری است؟           آ. صالحيت در پيش است   
.  شرط قضاوت افسران، تحـصيالت حقـوق اسـت         گويد   مي  همان قانون  ۳۹ از ماده    ۱تبصره  . توضيح بفرماييد 

اند و نيز در هـر    نشدهقائلاند هيچ شرطی برای قاضی    ولی حاال كه اينهمه دادگاههای نظامی توسعه پيدا كرده        
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ايـن نيـست مگـر بـرای تخفيـف          . فرسـتند   نظامی مي  دادگاهه  جرمی كه بخواهند شدت عمل بخرج بدهند آنرا ب        
 قانون ظالمانه است بلكـه لعنـت بـر قاضـی            گويند  مي، ن شود   مي وقتی رأيی ظالمانه از دادگاهی صادر     . افسران

  . فرستند مي

قبول كنيـد كـه در تـاريخ نظيـرش          . اهميت و ابهت اين دادگاه را يادآور شوم       خواهم    ميمن قبل از هر چيز      
.  چند استاد دانشگاه و يك روحانی بزرگ تشكيل دهند     ، نفر ۹ای برای    اهللا نخواهند بود كه پرونده    ءنبوده و انشا  

تواننـد    مـي اينها اگر هم بخواهند ن    . چنين وضعی پيش آمده است     بايد ديد چطور  . العاده است  اين يك امر خارق   
انـد صـرفاً روی تكليـف       دهيان فرق دارد ايشان هر عملی كـر       آقاوضع موكل من با ساير      . جرمی مرتكب شوند  

حـال  . اند  مالمت هم روی وظيفه اين عمل را كرده        شرعی است يعنی همانطور كه نماز ميخوانند در نصيحت و         
يا سزاوار است كـه     آ. يا بايد دادگاه ثابت كند كه اعمال ايشان وظيفه شرعی نبوده، يا اينكه مطابق شرع نيست               

مثالً شب گذشته در آنجا چاقو      . ی كنند كه زندانيان عادی ديگر باشند      گناه در جايی زندان     اساتيد دانشگاه را بی   
  . » يا من يريد حياته لرجاله،كل يريد حيات رجاله لحياته«. كشی شده است

جنـاب  . يان نه فقط در ايران بلكه در ممالك بزرگ دنيا با تعجب و حيرت تلقـی شـده اسـت                   آقامحاكمه اين   
سه اول خودشان مـتن نامـه اعتراضـيه بـيش از هفتـاد نفـر از اسـاتيد        سخنرانی جلدر  ی مهندس بازرگان    آقا

درجه اول و نويسندگان و فالسفه و دانشمندان و مجامع حقوقی و سياسی و سنديكايی فرانسه را بشرح زير                   
  : خواندند

ساتيد ايم كه دادگاه نظامی بجرم داشتن عقيده عده زيادی از روشنفكران و ا              از مطبوعات جهانی اطالع يافته    «
ما امضاء كنندگان بر اسـاس اصـول اوليـه حقـوق بـشر شـديداً                . دانشگاه ايران را محكوم بمرگ نموده است      

ی مهنـدس   آقـا (اين محكوميت ضد انسانی اعتـراض نمـوده و نجـات و آزادی زنـدانيان سياسـی                  ه  نسبت ب 
ی دكتر سـحابی    آقا ،قولی طالقانی استاد دانشكده معقول و من      آقا ، سابق دانشكده فنی تهران    رئيسبازرگان  

   ».و عده زيادی از روشنفكران و دانشجويان ديگر را خواهانيم) استاد دانشكده علوم تهران

دانـم   مين. پس در مقام علم بايد خوب بررسی كنيم. برند مقام عالم چنان است كه تا آخر دنيا اسم او را مي         
خـورد    مـي حيثيت علـم    ه   كنم يا از لطمه ای كه ب        از عالم و شخصيت او صحبت      ،اين پرونده را از كجا نگاه كنم      

  : هر صورته سخن برانم ب

  . المستغيثين ك و تسليماً المرك المعبود سواك يا غياثئك و رضاً بقضائصبراً علی بال

در دادگـاه بـدوی   . شـود   مـي اما متأسفانه اين صبر و تحمل مردان خدا مثل اينكه مورد سوء استفاده واقع        
» !!دفاعيات متهمين ه  با توجه ب  « ولی دست آخر در رأی دادگاه نوشته شد          ،آخر سكوت كردند  يان از اول تا     آقا

 رفتـار موكـل   اعمال و. من مجبورم درباره علم صحبت كنم      العلم كه در قرآن آمده چيست؟      معنی راسخون فی  

گـويم كـه     اً مي پرستی فرمولی نبوده بلكه از نظر حب الوطن من االيمان بوده و صريح             من صرفاً از جهت وطن    
 و ان تنـازعتم فـی شـييی        ،فرمايـد  قـرآن مـي   . رسيدگی بكار ايشان و پرونده ايشان نيـست       ه  اين دادگاه عالم ب   

مـه نيـز    ئپيغمبـر و ا   . خدا و پيامبرش مراجعه كنيـد     ه  مشكلی برخورديد ب  ه   يعنی اگر ب   ،فردوه الی اهللا والرسوله   
بنـده ناچـارم بـرای      . ن يكـی از همـان رواه و حجـج اسـت           موكل مـ  » احاديثناه  جعوا الی روا  فر«فرمايند كه    مي

از نظر اسالم برای قـضاوت الزم اسـت كـه           . تشخيص صالحيت قاضی، قضاوت در اسالم را بعرض برسانم        
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دادستان . قاضی از لوازم قضاوت هستند     يك حق و مدعی و مدعی عليه وجود داشته باشد و بعد هم قانون و              
در اين دادگاه هيچيك از اين شـرايط جمـع          » الطرفين ميروند  يك قاضی مرضی  دو نفر پيش    «دادگاه قبلی گفتند    

و . يـان مختارنـد  آقاالطرفين اسـت و نـه     نه قاضی مرضی،يان مدعی عليهآقانيست نه دادستان مدعی است نه     
حق اخروی مربوط بخدا و پيغمبـر اسـت ولـی درمـورد دومـی چـون                 . اما حق دو نوع است اخروی و دنيوی       

قاضـی كـه چـه      ه  برگـرديم بـ   . است هيچ اشكالی ندارد كه ما بنشينيم و جوابی جعل كنيم          » بشر«ا  مه  مربوط ب 
  . شرايطی بايد داشته باشد و قضاوت چه شرايطی

دو نفـر ميرونـد پـيش       . گوينـد   ميدر قضاوت خاص قاضی را تحكيم       . خاص و عام   ـ  قضاوت دو نوع است   
ولی قاضی  . و در موارد بخصوص حكم او نافذ است       ند  كن  ميالطرفين و حكم او را تمكين        شخص ثالث مرضی  

جزييات احكام باشد   ه  در تمام موارد حكم كند و چنين شخصی بايد واجد جميع شرايط و وارد ب              تواند    ميعام  
كسی كـه كمـی     ه  حتی اطالع اجمالی كافی نيست چون نميتوان سرنوشت وجان و مال و ناموس اشخاص را ب               

بعد آمده است ولـی قاضـی   ه  ب۶۵۰همان داور است كه در آيين مدنی از ماده قاضی خاص  . اطالع دارد سپرد  
شـرايط واجـب عبارتنـد      .  شرط آن مستحب   ۱۱ شرط آن واجب است و       ۱۲ شرط داشته باشد كه      ۲۳عام بايد   

  : از

اين اجتهاد اسـت    .  كتاب دانستن، بشنود و از همه گذشته مجتهد باشد         ، مرد بودن  ، مؤمن بودن  ، بلوغ، اهليت
اگـر مجتهـد    . اين شرط قاضی در جميـع احـوال و ازمنـه صـادق اسـت              .  خود محتاج تفصيل بيشتری است     كه

تشخيص اينكه دادگاه بايد شرعی باشد يا عرفـی بـا دادسـتان             . تواند حكم صادر كند يا فتوی بدهد       نباشد نمی 
  . من بايد ادعای خودم را اثبات كنم بعد دادستان داليل مرا رد كنند. نيست

دم كه قاضی بايد اوالً فقيه يعنی عالم به احكـام باشـد يعنـی بتوانـد احكـام شـرعی فرعـی را از                         عرض كر 
. پـس بايـد مجتهـد در احكـام باشـد         . اهللا و امثال ايشان اسـت      اينكار حضرت آيت  . اصول تفصيلی بيرون بكشد   

  :  است۷شرايط اجتهاد 

  .  عربی-۷ معانی بيان و -۶ تفسير -۵ منطق -۴ اصول -۳ كالم -۲ فقه -۱

 كسيكه ميخواهد مجتهد بشود بايد بدنبال تحصيل اين علوم برود ومحتاج است كه تمام محروميتهـا را بـر       

كـه   كـساني . و مسلماً كسيكه ايـن رنجهـا را بكـشد بايـد دارای بعـضی مزيتهـايی هـم باشـد           . خود هموار كند  
البته دادگاه سرجايش هـست     . شنداعمال يك مجتهد رسيدگی كنند بايد صالحيت شرعی داشته با         ه  ميخواهند ب 

فرض كنيم كه موكل محترم بنده بخواهنـد از         .  منصفه بايد حضور داشته باشد     هيئتبگويم كه   خواهم    ميولی  
توانـد    مـي پـس چـه كـسی       . جز آيـات و اخبـار و احاديـث خواهـد بـود            ه  خود دفاع كنند آيا مستندات ايشان ب      
قـضاوت  تواننـد     مـي از همين طبقه يا بـاالتر از آن باشـند           آيا جز كسانيكه     تشخيص صحيح از سقيم را بدهد؟     

. ت منصفه را برای همين خواسته است      ئ هي .تسبينی كرده ا   كه قانون اساسی ما همه چيز را پيش        اينست. كنند

و قضاوت در امور     . . . .«. گويد   مي  متمم قانون اساسی   ۷۱اصل  . هيچگونه ايراد و اشكالی هم بوجود نمی آيد       
ه ای باشد تا ب    پس طبق اين اصول قانون، بايد محكمه شرعيه       » الشرايط است  ضور مجتهدين جامع  شرعيه با ح  

  . اهللا رسيدگی نمايد جرم موكل من حضرت آيت

البتـه وقتـی محكمـه       .آيـد  پيش مي ) وجوب امر تعقيب   (،۱۳۸ بعد از بحث فوق موضوع ماده        ،موضوع ديگر 
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ولی اگر برای تشكيل ايـن پرونـده بـه بـزرگ ارتـشتاران              . صالحيت نداشت موضوع اين ماده هم منتفی است       
نظـر  ه  بـ . دادنـد  اهللا و اساتيد محترم دانشگاه امر تعقيب نمـي          ايشان الاقل در مورد آيت     شد  ميفرمانده مراجعه   

خودشـان خجالـت      نكنند چون اين پرونده هيچ جايش درسـت نيـست و           ابنده تعمد داشتند كه اين ماده را اجر       
بتـوانم بـيش از آنكـه       كنم    نميو اما در مورد نقص پرونده بنده تصور         .  نزد فرمانده بفرستند   كشند كه آنرا   مي
مـثالً  . كـه رسـيدگی و تحقيـق نـشده         يان توضيح دادند چيزی بگويم ولی نقص اساسی پرونده در اينـست           آقا

  اعتـراض ،انندرسـ  رؤيـت مـي  ه   بـ  ،كنند  قرار صادر مي   ،كنند و همانروز بازجويی می   گيرند    ميرا روزی    ايشان

كـه ميبايـستی دو مـاه طـول      عملي. گردد  و قرار تاييد ميشود  مي دادگاه تشكيل،گردد  همانروز برمي  شود  مي
  . ست نقص تحقيق ا اينشود  ميبكشد يكروز تمام

  :) طالقانیاهللا آيتوكيل مدافع  (تيمسار مسعودی

 نيـات   ،لغزش بازمـان دار    ن و از انحراف و    راه راست هدايت ك   ه  پروردگارا ما را ب   . بسم اهللا الرحمن الرحيم   
 پرونده اعمال مـا را  ، گواهان را هدايت كن،های ما را از كينه و غرور و خودخواهی پاك دار   ما را خالص و دل    

كاريهـا پـاك     حقـوق و سـكوت در برابـر سـتم         ه   از گناه و تجـاوز بـ       شود   مي دست كاتبين گرامت تنظيم   ه  كه ب 
  . الت شرمسار نفرمای ما را در دادگاه عد،نگاهدار

  :  دادرسان و دادستان محترم، حضار گرامی،تيمسار رياست دادگاه

 جمعی از بزرگان و استادان دانشگاه و بخصوص يك روحانی عاليقدر را پشت ميز               ،دادگاهی تشكيل شده  

تان نويـسنده  دادسـ . نظير اين دادگاه در تاريخ ايران و بلكه ساير كشورها هم بيـسابقه اسـت          . اند  اتهام نشانده 
طـرف قـرار داده و در    ايـن ه  گردش كار و پايه آنرا بحسب ديد و مأموريت خـود از ده سـال بـ              كيفرخواست،

طرق مختلف  ه  ريشه چندين صد ساله كه بشر ب       كه امثال اتهامات وارده شاخه كوچكی است از تنه و          صورتي
 لذا به ،ت فكر و استقالل و اراده نداشت       حرك ، خيال بود  و هزاران سال بشر گرفتار وهم       ،گرفتار آن بوده است   

خردهـا   حسب قانون و نواميس خلقت خداوند پيغمبرانی برانگيخت تـا         ه  شخصيت توجهی نكرده بود تا اينكه ب      
ند مـردم   خواسـت   مـي البتـه كاهنـان و ثروتمنـدان كـه          . مـردم را از تـاريكی و جهـل نجـات دهـد             را برانگيزد و  

زن نظـم   انی اوهـام و شـهوات باشـند پيغمبـران را اخاللگـر و بـرهم            گوسفندوار به آب و علف سرگرم و زنـد        
 انـسانی قـوانينی     شـئون را تكميل و برای همه بـشر و كليـه            قرآن مجيد شرايع گذشتگان   . خواندند موجود مي 

آورد و راه اجتهاد را برای مسمانان گشود و حق حاكميـت را تنهـا بـرای خداونـد و قـوانين اليـزال او مقـرر                           
) ناخوانـا ( و ملل رنجيـده و حـق كـشته    رفت پيشبه حكومت قانون دعوت اسالم   ين اصل آزادی و    با ا  ،داشت

با آن عدالت و تقوی و مقام علم و سياسـت الهـی             ) ع(علی. برايشان باز شده و از دعوت اسالم استقبال كردند        
  : فرمود) مردميكه بايد حقوقشان رعايت شود(درباره حق والی و رعيت 

اك و متكبـر خـود را       ب  ه با جباران سخن ميگوييد سخن مگوييد و چنانكه در برابر مردمان بی            با من آنطور ك   «
از در ظاهرسازی با من آميـزش نكنيـد و بمـن آن گمـان نداشـته              . ميداريد، با من چنان نباشيد     ميپاييد و نگه  

دم در نظـر تـو يكـسان    ای مالك همه مـر  . . .باشيد كه گفتن حق بر من سنگين يا خود را بزرگتر و برتر بدانم       
لقت مانند تواند و همه حق حيات دارند، هر كـس فـردی از اهـل ذمـه                  خيا برادر مسلمان هستند يا در       . باشند

بدگمان شدند كه تو از  توه ای والی اگر نسبت ب. رسد مشامش نميه را بكشد، بوی بهشت ب) يهودی ونصاری(
ـ    ، را برای محاكمه آماده ساز     ای در محكمه عمومی خود     طريق حق و عدالت منحرف شده      صـحرای  ه   مردم را ب
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 مجلـس و محكمـه      ،كارهای خود و به عذرهايی كه داری روشن ساز        ه   آنها را ب   ،باز و فضای وسيع دعوت كن     

عمومی تشكيل بده و سپاهيان و پليس خود را از مردم دور بدار تا معترض و سخنگو بـدون تـرس و لكنـت                        
  ».زبان مطالب خود را بتواند بگويد

متأسفانه ما امروزه از    . اين است معنی دموكراسی حقيقی و اين بود روح آزاديبخش و نحوه حكومت علی             
مان عكـس و نقـش روی كاغـذ اكتفـا كـرده و بـدون كـوچكترين                   ه و اولياء اسالم به   ) ع(نظر راه و روش علی    

  . ه استای برخالف شرع و تمام اصول قانون اساسی تشكيل شد محكمه) ع(مكتب علیه توجهی ب

  : ميفرمايد) ص(علی عليه السالم از قول پيغمبر

هر ملتی كه حق ضعيف آن از قوی گرفته نشود هرگز پاكيزه و ناآلوده نخواهد بود و راه اصالح و خيـر را                       «
   ».نخواهد يافت

هـيچ پادشـاهی تـا ايـن        . حقوق عمـومی مـردم     هايی از سيستم نظام و حكومت اسالم و         اينها هستند نمونه  
.  نبوده است كه مقام روحانيت را در نظر نگرفته و رعايت احترام و شخصيت افـراد آنـرا نكـرده باشـد                      تاريخ

ه حسن شبستری را كه يكی از علمای آن عصر بود بـ      اسمعيل صفوی مؤسس صفويه شيخ محمد     چنانكه شاه   
  . شورای نيابت سلطنت انتخاب نمودعنوان

  

  جلسه دهم 

  ۱۳۴۳ فروردين ماه ۱۲روز 

  :) طالقانیاهللا آيتوكيل مدافع حضرت  (رتيپ مسعودیتيمسار س

ه مجتهد عاليقدری اهانـت شـود و يـا او را بـ            ه  دادرسان محترم در گذشته وطن ما شنيده نشده است كه ب          
در دنيای مسيحيت روحانيت بزرگترين مدافع      . در تاريخ ساير ملل نيز چنين چيزی سابقه ندارد        . زندان بكشند 

 جمهـور فعلـی آن بـا وجـود مبـارزات            رئـيس  ماكاريوس قهرمان استقالل قبـرس و        اسقف. آزادی ملتها است  

در . محاكمـه دعـوت كنـد     ه  شديدش عليه انگلستان هيچگاه آن دولت نخواست و يا خواست و نتوانست او را ب              
مجارستان كمونيست با آن خفقـان و ديكتـاتوری شـديدش كاردينـال مينـدزنتی را كـه در قيـام مـردم عليـه                         

پشتيبانی جهان مسيحيت گرديـد نـه محاكمـه كـرد و نـه               الت داشت و قيام او موجب همصدايی و       حكومت دخ 
روحانيـت در ايـران سـنگر عظيمـی جهـت اسـتقالل و آزادی وطـن و سـد بزرگـی در برابـر                         . انداخت   بزندان

  . مونيسم استك

كم و ناظر بـر قـوانين        متمم قانون اساسی شرع را حا      ،۸۳ ،۵۸ ،۴۰ ،۳۹ ،۲۱ ،۲۰ ،۱۸ ،۱۵ ،۱مفهوم اصلهای   
 همـان قـانون مـصونيت حكـام شـرع را      ۲۷ و ۲صريح اصل . و مصوبات دانسته و عمل آن با مجتهدين است  

 تعيـين  ۸۳در اصـل  . آنهـا داده اسـت  ه تصريح كرده و مقام مجتهد را فوق نمايندگان دانسته و حق نظـارت بـ        
خواهيد گفت مجتهـد بـشر اسـت و ممكـن           . دادستان را با تصويب حاكم شرع و تصويب پادشاه دانسته است          

در قوانين ما اين موضوع پيش بينی نشده چنانكـه           است خطا كند در اينصورت چه مقامی بايد بگناه او برسد؟          
  . خطای مجتهدين باخود روحانيت استه رسيدگی ب. مورد مقام سلطنت و واليتعهد نيز چنين نشده است در

اليل فراوان در عدم صالحيت دادگاه و نقص پرونده آورديـم ولـی        در دادگاه گذشته همكارانم و اينجانب د      
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صالحيت و عـدم نقـص    ه  دادگاه با يك قرار چند سطری حاصل بيست جلسه استدالل وكال را نديده گرفت و ب               
اند هرگز مطـابق     دانستم رأيی كه داده    كه از نظريات اعضاء دادگاه سابق داشتم مي        با اطالعي . پرونده رأی داد  

» آخر دادگاه انتظامی است و مـن زن و بچـه دارم           «ند  گفت  مي زيرا جسته و گريخته      .نيستكنند    مي فكر   با آنچه 

اين چنين حرفها از يك افسر و سرباز شرافتمند كه در موقع الزم بايد جـان خـود را فـدا نمايـد بعيـد و جـای                    
اهللا  يـت آ شـده نـسبت بـه        درباره اتهام سـاخته    چنانكه بعرض رساندم صالحيت اين دادگاه        .بسی تأسف است  

 جهـت صـالح     ۳كلی مردود است عالوه بر اين دادگاه را از          ه   و از لحاظ قانون اساسی ب      و شرعاً  طالقانی عرفاً 

  :دانم نمي

مجـرم عـادی كـسی اسـت كـه بـرای نفـع        . مقدمتاً جرم سياسی را تعريف ميكنم ـ    سياسی بودن اتهام-۱
ولـی مجـرمين    . را مرتكب شده باشـد     خود جرمي ه  علقين ب شخصی و يا ارضای احساسات نفسانی خود و مت        

سياسی بدون اينكه قصد انتفاع شخصی داشته باشـند در صـدد ايجـاد نظـم نـوين و ترقـی و تعـالی جامعـه                          
يابد ولی اگر مغلوب گردند بعنوان متهم سياسـی          اگر اينان غالب شوند همه كارهايشان حكم قانون مي        . هستند

 در حكومتهای دموكراسی چون در اظهار نظر و عقيده بروی همـه كـس بـاز اسـت                   .تحت تعقيب قرار ميگيرند   
يابد ولی اگر اكثريت     اگر مخالف حكومت طرفدار كافی پيدا كرد و اكثريت يافت مقاصدش خود بخود تحقق مي              

ه بـ ند دست   شو  ميولی در كشورهای ديكتاتوری گاه مخالفين ناچار        . مبارزه خودشان ادامه ميدهند   ه  نيافتند ب 
زدن نظـم و اسـاس حكومـت يـا رژيـم         كه آنها طالب برهم    شود   مي عمليات تند و حاد بزنند و لذا چنين وانمود        

نتيجتاً چنين افرادی را تحت تعقيب قرار ميدهند بـرای اينكـه تعقيـب و رسـيدگی بكـار اينگونـه                     . مملكت هستند 
دم بايد بر آن نظـارت داشـته باشـند و           متهمين از جاده آزادی و عدالت منحرف نگردد جامعه يعنی اكثريت مر           

دسـتگاه حكومـت    ه  ی كه از طبقات مختلف و عادی كشور كه كمتر ب          هيئت منصفه يعنی    هيئتهمين است فلسفه    
 و اگر آنها را زنـدانی كننـد         كند  ميآن باشد، در محاكمه متهمين مزبور شركت        ه  هر نحو وابسته ب   ه  نزديك يا ب  

  . كنند ار رفتار ميآنها به احترام و بدون فشه نسبت ب

انجمـن  . المللی آنـرا روشـن كـرده اسـت         در قوانين ما جرم سياسی تعريف خاصی ندارد ولی مقررات بين          
كه عليـه تـشكيالت حكـومتی و يـا حقـوق       هر جرمي« جرم سياسی را عبارت از      ۱۹۳۵دانان كپنهاك در     حقوق
ادگستری نيز هر جرم عليـه دسـتگاه        نشريه رسمی وزارت د   . شناخته است » كه ناشی از حكومت است     افرادي

علمای حقوق در مورد تشخيص جرم سياسـی دو روش          . دولت و نظام مملكتی را جرم سياسی شناخته است        
و . شود   مي كه عليه دستگاه حكومت بشود جرم سياسی شناخته         و آن اينكه هر جرمي     ،يكی عينی . بكار ميبرند 

 جرم و هـدف او يـك جـرم سياسـی باشـد، جـرم سياسـی                   و آن اينكه اگر افكار متهم و محرك        ،ديگری ذهنی 

  . شود  ميشناخته

اصول آن پـشت پـا   ه اند و ب كه قانون اساسی را ناديده گرفته      حال اگر تنقيد اين حضرات را عليه دولتهايي       
 هيئـت اند جرم تلقی كنيم، چون اين تنقيد عليه سازمان حكومتی است بطور قطع جرم سياسی اسـت، اگـر                      زده

 ۵۹ و   ۵۵ و   ۵۴ و   ۲۴ و   ۵مـواد    داند پس جرم سياسی چيـست؟      ران اعمال اين جمعيت را سياسی نمي      حاكمه اي 

قـانون  ه   مربـوط بـ    ۸يس اسـت، مـاده      ئ سـو  ، بلژيـك  ،قانون جزاء ما كه اقتباس از حقوق فرانـسه و انگلـستان           
صفه رسيدگی   من هيئتجرايم سياسی بايد در حضور      «: گويد   مي  قانون مطبوعات  ۳۱استرداد مجرمين و ماده     
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 ۲۴كليه اشخاصی كـه در سـالهای   «له آذربايجان ئعفو مجرمين غا ه   مربوط ب  ۲۷ مرداد   ۲۶ديگر قانون   . »شود

كه علناً قيام عليـه سـلطنت و    اي لهئغا» اند  در آذربايجان و زنجان مرتكب جنحه و يا جنايت سياسی شده         ۲۵و  
اند، جرم سياسـی   مقدمين محاكمه شده ۱مان ماده استناد هه جدا شدن قسمتی از ايران بوده است و متهمين ب         

  . ناميده است

قيام عليـه   ( ضديت با اساس حكومت و استقالل        ۱۳ از ماده    ۱۰ بند   ۱۰ماده    از ۹در قانون انتخابات در بند      
تعريـف   «گويد   مي  ديوانعالی كشور  ۵ شعبه   ۱۱/۹/۳۰ مورخ   ۱۲۴۸رأی شماره   . را سياسی ناميده است   ) امنيت

د كه جرم سياسی را از لحاظ مجازات و احكام و تبعـات آن تـابع                شو  ميياسی در قانون باعث ن    نشدن جرم س  
 ديوانعـالی كـشور اتهـام قيـام عليـه امنيـت كـشور را                ۷ شـعبه    ۵/۹/۳۵ مورخ   ۳۶۶و رأی   » جرايم عادی نمود  

دادگـاه  خوشـبختانه  .  قانون مجازات عمـومی دانـسته اسـت     ۵۱سياسی و از لحاظ اعاده حيثيت مشمول ماده         
 منـصفين نيافتـه   هيئـت  سياسی بودن جرم را پذيرفته منتها مجوزی برای دعـوت         ۱۹/۹/۴۲بدوی نيز در قرار     

  ! متمم قانون اساسی عمل كنند چه بوده است؟ ۷۹مجوزی كه خالف صريح اصل دانم  ميولی ن. است

كـه در پرونـده ضـبط     موكلين محتـرم بـه داليلـی    يدر جريان دادگاه بدو ـ   ادامه دادرسی بدون وكيل-۲
است وكال را عزل نمودند و دادگاه نيز ما را بعنوان وكيل تسخيری تعيين ننمود بنابراين دادگاه تا آخر بـدون                     

  . وكيل بكار خود ادامه داد

 دادگاه رئيس در يكی از جلسات دادگاه بطور رسمی  ـ علت ايراد رد دادرسه  غيرقانونی شدن دادگاه ب-۳
 قانون دادرسـی و  ۳۷ و ۳۶استناد مواد ه جرميت متهمين كردند كه فوراً از طرف وكال ب      اظهار صريح دال بر م    

 قانون دادرسی ارتش ايشان موظف بودند دادرسی را         ۲۰۵موجب ماده   ه  كيفر ارتش اعالم رد دادرس شد و ب       
ف قـانون  چون چنين نكردند و اين عمـل خـال  . تعطيل و مراتب را به مقام صادر كننده امر تعقيب گزارش دهند     

سكوت خودشان ادامه دادند دادگاه هم بدون هيچگونه دفاع ماهوی و           ه  موكلين هم ب  . بود ما هم سكوت كرديم    
  . مخدوش خود را صادر نمود رأی كذايی و آخرين دفاع ختم دادرسی را اعالم و

  

  سخنان مهندس بازرگان در دفاع از مهندس عبوديت و جواب دادستان

  :ی مهندس بازرگانآقا

  ياست محترم دادگاه،  ر

اين دادگاه ندارد و    ه  ی دادستان راجع به مهندس عبوديت كه دادستان گفتند ربطی ب          آقادر قبال فرمايشات    
كه چون بنده اول بار قضيه مهندس عبوديـت را           حقيقت اينست . پرونده او از پرونده متهمين حاضر جدا است       

ايشان وارد شـده  ه هايی كه ب   بازداشت ايشان و شكنجه   هم اين بود كه موجب       در اينجا مطرح كردم و علت آن      
ها با وجود علنـی       ما وقتی سكوت كرديم دليلمان اين بود كه در روزنامه         . صد در صد مربوط باين دادگاه بود      

مـا گفتـيم    . كنند ها خودشان چاپ نمي     رياست دادگاه قبلی گفتند روزنامه    . دشو  ميبودن دادگاه مطالب منتشر ن    
كنند مقامات انتظامی مانع درج آن هستند و حتـی اگـر اشـخاص ديگـر هـم بخواهنـد                     ا چاپ نمي  ه  اگر روزنامه 

نـد مـدركی    گفت  مـي يـان   آقا ولـی    مما اين حرف را زدي    . چاپ كنند مورد بازداشت و شكنجه قرار خواهند گرفت        
او . ندان آوردنـد  زه   شبی مهندس عبوديت را با حال زار ب        ،خدا از آسمان برای ما رساند      ولی مدرك را  . نداريد
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های تأثرآور خودش را برای ما داد و گفت غير از خالصه جريان دادگاه چيز ديگری                  شرح گرفتاری و شكنجه   
ه ای بـ  اينجا بياورند تا اگر شكنجهه آنروز ما در دادگاه تقاضا كرديم مهندس عبوديت را ب      . همراه نداشته است  

ولـی دادسـتان فعلـی      . آورم اينجـا   با تأسف گفتند من او را مي      ی دادستان آمدند و     آقا.  معلوم شود  ،اند  او داده 
بهر حـال سـندی بـرای مـا         . ارده باشند ذگ ممكن است اوراق ديگری در پرونده او      . ما ربطی ندارد  ه   ب گويند  مي

  . بود كه آزادی انتشار وجود ندارد

 يكـی   ،ديـت دوتاسـت   مدارك همراه مهندس عبو   . دهم  در مورد اين فرمايشات مختصراً جواب می       :دادستان
اما راجـع بـه اوراقـی كـه در          . دادگاه و ديگری اوراق مضره ديگر كه صورتمجلس آنها وجود دارد          ه  مربوط ب 

 مورد رسيدگی قـرار     تجديدنظراين پرونده جديداً اضافه شده است بايد بگويم كه اوراقی از پرونده در دادگاه               
د و نيـز بعنـوان      شـو   مـي اق جديد در اين دادگاه طـرح ن       گيرد كه در دادگاه بدوی طرح شده باشد و اين اور           مي

   .زادی ادامه داردآهنوز هم اين جريان بنام نهضت دليل در پرونده نيامده بلكه شاهد است برای اينكه ببينيد 

هنـوز هـم كـار نهـضت        ايـشان گفتنـد     .  بنده در اطراف توضيح دادستان حرف دارم       :آقای سرهنگ غفاری  
كنم كه البته اين مطلب ادامه خواهد داشت مادام كه رهبران نهضت در زندان               عرض مي در دو كلمه    . ادامه دارد 

بـودن ايـن اوراق در پرونـده بـه        . هستند و نهضت آزادی بدون رهبری است ممكن است جرياناتی روی دهـد            
. ذارنـد ايم در پرونـده بگ  كه ما وكال نديده اين صحيح نيست كه اوراقي  .  دادرسان اثر خواهد گذاشت    هيئترأی  

  يا قصد مشوب كردن ذهن قضات نيست؟آ

  .  باشيد كه اثری نخواهد داشتمطمئن ولی كند ميكه بيايد دادگاه بايگانی  اي  هر نامه و شكواييه،رئيس

 دادند ثابت كردند كه دادگاه      ارائهاستناد مداركی كه در دادگاه      ه   سركار سرهنگ علميه ب    :سرتيپ مسعودی 
 قـانون مجـازات عمـومی تقاضـای         ۱۰۴حابی را تحريف كـرده و باسـتناد مـاده           ی دكتر س  آقاهای جناب     گفته

 ۲۸۷ همان قانون و با استفاده از مـاده          ۲۸۴ و   ۲۸۳استناد مواد   ه  تعقيب اعضاء دادگاه قبلی را نمودند و بنده ب        

  . نمايم آن قانون اعالم جرم می

 و اغـراض شخـصی بـر خـالف          بر نظريات خصوصی    بنا كه هر يك از رؤسا و اعضاء محاكمه         ۲۸۳ماده  

گيـرد، اعمـال نماينـد       متهم قانوناً تعلق نمـي    ه  جرم منتسب ب  ه  يا مجازاتی را كه ب     ه كرده و  ئقانون متهمی را تبر   
  . گردد بحبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محكوم مي

فات قـانونی دادرسـی     رأی دادگاه بدوی رسيدگی كند، كه غيرقانونی بوده و تـشري          ه  بنابراين دادگاه بايد ب   
نسبت به قرارهای صادره از دادگاه قبلی رسيدگی كند و          تواند    ميپس اين دادگاه فقط     . در آن اجرا نشده است    

  . بس

نكتـه ديگـر    .  قانون دادرسی ارتش و عدم امر تعقيـب در پرونـده           ۱۳۸ عدم اجرای ماده     -۱ :نقايص پرونده 
اند تا از او اقراراتـی        منش داده  ی عدالت آقاهای    شكنجهاعالم جرمی است كه جناب سرهنگ رحيمی در اطراف          

. آن مطالب رسيدگی شود بی اساس پرونده معلوم ميگردد        ه  كه اگر ب  . باشد  ميعليه موكل محترم بنده بگيرند،      

خورد بايد حاضر شـوند چـون    چشم می ه  كه در اين پرونده نامشان ب      موضوع ديگر در اين است كه دو نفري       
چه وسيله مينوت اعالميـه افـسران       ه   شود كه ب   سئوالاند بايد از آنها       اگر مأمور بوده  . ستندمتهم اصلی آنها ه   

سازی و اتالف عمـر بهتـرين        جهت موجب پرونده   هر حال بايد قضيه روشن شود تا بي       ه  ب. اند  را بدست آورده  
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  . افراد اين مملكت نشود

  : كنم  ميرا برای يادآوری دادرسان ذكر) ع( كالم حضرت علی ،در خاتمه

  . دانی مبند را كه گشودنش را نمي  دري،التفلق بابا يعجزك افتتاحه

ی مهـدی جعفـری توضـيحاتی در اطـراف مـاده      آقا در مقام دفاع موكل ديگرم  ـ سركار سرهنگ خلعتبری
صالحيت و نقايص پرونده همان نقـايص اسـت كـه در            ه  در ايرادات ب  .  آيين دادرسی كيفری عرض ميكنم     ۱۶۹

اما مطابق اصول و مبنـای علـم حقـوق اول ثبـوت تقـصير اسـت بعـد                   . ی دكتر سحابی عرض كردم    آقامورد  
در جنحه و جنايت مستلزم     .  هر كسی مبری است مگر اينكه جرمش ثابت شود         برائتچون طبق اصل    . مجازات

رده  قانونگذار دو مـورد اسـتثناء ذكـر كـ          يبر اين اصل كل   . درجه تميزی است   يك دو درجه رسيدگی ماهيت و    
بـيم تبـانی    . يكی در بيم تبانی و ديگـری بـيم فـرار          .  قبل از ثبوت جرم متهم را بازداشت كرد        شود   مي است كه 

و دادرسان محتـرم  . ماند بيم فرار پس فقط مي . درمورد موكلين بنده پس از صدور قرار بازپرسی منتفی است         
شخص پادشاه در نـوروز     . مل آنها نيست  احكام تكرار و تعدد جرم شا     . ميدانند كه متهم سياسی امتيازی دارد     

تواننـد، و ايـن يـك        مورد گذشت واقع شوند ولی متهمـين مـالی نمـي          توانند    مي گفتند متهمين سياسی     ۴۲سال  
 تخفيف تأمين متهم را بخواهنـد دادگاههـا هـم           ۱۶۹طبق ماده   توانند    ميوكال  . تاييدی است بر آن اصل حقوقی     

دادرسی شخصيتهای سياسی و    ه  شدگان ب  آنكه جلب ه  اند با توجه ب     دههميشه اين تقاضای تخفيف را عملی كر      
ای ندارند و قانون نيز رعايت حال آنها را كرده است، خواهـشمندم دادسـتان محتـرم                  فرهنگی هستند و سابقه   

  .  عمل كرده و اين تقاضا را از دادگاه بكنند۱۶۹نيز به تكليف ماده 

ينده آن هستيد شخصی را كه اتهام او اتهام مالی است و اتهـام           همان دستگاهی كه شما نما     :آقای دادستان 
 ولـی بـا تخفيـف تـأمين او        ) وپانصدهزار تومـان    پنج ميليون  :ی دادستان آقا( ريال بوده     ميليون ۵۰او اختالس   

موكل بنـده كـه      ولی او آزاد است اما    . موافقت گرديد، همان متهمی كه اعليحضرت فرمودند قابل گذشت نيست         
شگاه هستند و اتهامشان هم سياسی است با تبديل قرار تأمين موافقت نفرموديد و از دادگـاه تقاضـا    استاد دان 
دادسـتان محتـرم    . الحقـوق هـستند     مـتمم قـانون اساسـی تمـام افـراد ايرانـی متـساوی              ۸برابر اصل   . نكرديد
 حقوق را رعايـت      الاقل اصل تساوی   ،كه مخصوص متهمين سياسی است استفاده كنم       خواهم از امتيازاتي   نمي

. يـان را بازداشـت كنيـد      آقاتوانيـد     و تميز چنانكه حكم قطعيت يافت مي       تجديدنظرالبته بعد از طی مراحل      . كنيد

مـواردی را  .  اسـت ۱۳۰حق داريم كه حق استفاده از ماده   دارد متهم را بازداشت كند ولی ما يك          بازپرس حق 
  : ازكه بازپرس حق دارد متهم را بازداشت كند عبارتند 

 -۶ سـابقه مـتهم      -۵  امحاء اثرات جرم   -۴ احتمال فرار    -۳ل اتهام   ئ دال -۲ اهميت جرم و شدت مجازات       -۱

   . سن و مزاج-۷حيثيت متهم 

 سابقه همه   ،يان است احتمال امحاء اثرات جرم نيست      آقانفع  ه   مورد ب  ۶ مورد   ۷كنيد كه از اين       مالحظه مي 

 .هيچوجه بـرای آنهـا مناسـب نيـست        ه  عی قرار دارند كه زندان ب      سن و مزاج آنها همه در وض       ،درخشان است 

كـه بـرای     يگانـه راهـي   . اند  حيثيت آنها هم كه محتاج بحث نيست استاد دانشگاه هستند و خدمات زيادی كرده             
 بيم فرار است لذا تقاضا دارم در برابر ايـن درخواسـتی كـه از        .ادامه بازداشت ممكن است وجود داشته باشد      

  . شتم ايشان هم از دادگاه بخواهنددادستان دا
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  . كنم ی ميرقبالً از لطف شما سپاسگزا

  

  جلسه يازدهم 

   ۱۳۴۳ فروردين ماه ۱۵روز 

  :)اهللا سحابی ی مهندس عزتآقاوكيل مدافع  (تيمسار سرتيپ بهارمست

  توانا و دانا و پروردگار          نخست آفرين باد بر كردگار

  گزاينده كژی و كاستی               فزاينده دانش و راستی

  زبنده نخواهد جز از داد و مهر        خداوند كيوان و گردون سپهر

  اندرون كاستي   نجويد بداد          زبنده نخواهد جز از راستی

   چون از نام دادار ياد آوريم        ه سوی داد آوريممجهان را ه

اهللا طالقانی را     درگذشت همشيره مكرمه حضرت آيت      قبالً  ميرسانم، عرض دادگاه محترم  ه  با كمال احترام ب   
 در همرحومـ  ايشان تسليت گفته و از خداونـد بـزرگ خواهـانم كـه روح پـاك آن     ه از سوی خود و همكارانم ب 

ديگر اينكه در تاييـد درخواسـت   . پرواز باشد بهشت برين با اجداد طاهرينش دمساز و با فرشتگان آسمانی هم    
يم فرار اسـت     ب  تنها كيفرخواستكنم كه پس از صدور       يان عرض مي  آقال قرار بازداشت    همكارانم داير بر تبدي   

يان متهمين حاضـر هـم مـضحك        آقاو اين فكر در مورد       سازد زندانی ساختن متهم وادار مي    ه  كه دستگاه را ب   
هـا    سـقراط انـد كـه       يان ثابت كـرده   آقاداشتن يك سقراط سربلند گرديد اين       ه   اگر يونان ب   .آور است و هم گريه   

همانگونه كه شاگردان و مريدان سقراط پيش از اعدام وسـايل فـرار او              .  تا بزرگترينشان  ينهستند از كوچكتر  
يان نيـز   آقاقانون را توضيح داد و جام شوكران را سر كشيد اين            ه  را فراهم ساختند و او نپذيرفت و احترام ب        

واقعـاً اگـر در پايـان رسـيدگی بـر دادگـاه       . ستندنحو اكمـل هـ  ه  با همان شهامت تنها خواستار اجرای قانون ب       
پايگی اتهامات ثابت شد اين مدت از عمرشان كه در زندان گذشته است كه بازگشتی ندارد و چگونه                   محترم بی 

  . توان آنرا جبران كرد مي

مكـاری گراييـد، درك كـرد        ه از روزيكه بشر از زندگی انفرادی و توحش دست كشيد و برای رفاه خود به              
نـاميم در قـديم      پذير است همين مقررات را كه ما امروز قانون مـي           اين همكاری در زير لوای مقررات انجام      كه  

نام ديگـرش   . يك گانه خداوند بزرگ است    وداد تبديل شد و يكی از اسماء صد       ه  ند كه بعدها ب   گفت  مي »دامت ما «
تـرين    محـدود مـا مقـدس      دهنـده اسـت پـس در ايـن جهـان كوچـك و              معنی قاضی و انـصاف    ه  داور بود كه ب   

های جهان قانون و واالترين شغل و مقامها قضاوت و داوری است و قضات وظيفه دارنـد كـه در كمـال                 پديده
شرافت و وجدان پيروی از ذات پروردگار نمايند و چنانكه داوری قانون يا مكمل آن، اخالق و دين را زيـر پـا                       

  . ه كيفری در دو جهان خواهد بودگذارد و از فرمان خدا سرپيچی كرد سزاوار هر گون

اند تكرار كنم و فقـط بـرای روشـن كـردن ذهـن                 كرده ارائههايی را كه همكارانم       خواهم اصول و بحث    يمن
ی أقضات و حكم آنكه اين دادگاه مورد توجـه قاطبـه مـردم ايـران و روشـنفكران جهـان اسـت و بـر روی ر                          

الخره هست و نيست قـضاوت خواهنـد كـرد و بحكـم آنكـه                آيين ما و با    ، نژاد ما،  صادره آن درباره كشور ما    
سربازم و سرباز بايد راستگو باشد هر چند آن راستگويی ديگران را خـوش نيايـد و بحكـم آنكـه در خـدمت                        
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ام   سال بخدمت خويش با جانفـشانی ادامـه داده         ۳۷سربازی سوگند وفاداری در راستی و حقيقت ياد كرده و           
هـای نيـروی انتظـامی را داشـته و بحكـم              قل ده سال سمت اسـتادی در دانـشكده        و بحكم آنكه از اين مدت الا      

به حكم آنكه موكل من و عموم        ام، و  ديگران آموخته ه  پرستی كه از شاهنامه گرفته و ب       مراتب و درسهای وطن   
ان ايـران  تـرين فرزنـد   تـرين و ارزنـده   ترين و مقـدس   پاكدامنره بلكه از شما امتهمين اين دادگاه را نه تنها بيگن      

های گوناگون سودمند و ارشـاد مـردم در تمـام طـول      اهللا طالقانی گذشته از فعاليت  همين حضرت ايت  . دانم مي
له آذربايجان شـركت فرمـوده و همـين جنـاب           ئدر غا  عمر خويش از تماميت خاك و استقالل ايران دفاع كرده         

ی دكتر  آقاه شده و همين جناب      ت شناخ  خلع يد در ملی شدن نفت      هيئت و قهرمان    رئيسی مهندس بازرگان    آقا
همـين گونـه در مـورد حـضرات محتـرم           ه  سحابی چندين هزار معلم و فرهنگی و متخصص پرورش داده و ب           

اند در ميان طبقات متدين و روشنفكر كشور نمونه پاكدامنی            ديگر، كه متاسفانه اكنون در صندلی اتهام نشسته       
 بخـدای قـادر   ۱۳۲۰آنكه شخص پادشاه مملكت در شـهريور سـال   اند و باالخره بحكم  و حقيقت شناخته شده 

  : اند متعال و قرآن مجيد سوگند ياد كرده

  .  هم خود را مصروف حفظ استقالل و تماميت مملكت و حقوق ملت و قانون اساسی بنمايند-۱

از خـالف كـردن     نه تنها بايد قانون را رعايت كرد بلكه بايد ديگران را هـم              :  گفتند ۱۳۳۳ در پيام نوروز     -۲
  .. . مانع شد

  : مناسبت جشن مشروطيت گفتنده  ب۱۳۳۳ درمرداد -۳

 منظور اصلی و نهايی مشروطيت اينست كه امور اجتماعی از احساسات آنی و اغراض شخصی بركنار و                 
بدست عمل و منطق سپرده شود و نظريات خصوصی و حب و بغضهای خانمـان برانـداز در مقابـل مـصالح                      

ايـم در رعايـت اصـل و          قانون اساسی سوگند ياد كرده    ه  كه ب   كرده، نه تنها ما و كليه كساني       عمومی فراموش 
يت خطير داريم بلكه افراد ملت همگی وظيفه دارند كه همـواره بـا تمـام قـوا در                   مسئولحفظ اصول مشروطيت    

  . اين منظور كوشا باشنده راه وصول ب

ه ياد گفتار سرهنگ رحيمی افتادم كه بنـا بـ  ه عی معانی بخواندم بر روی تدا هنگاميكه اين فرمايشات را مي   
انون اند حال اگر اين ادعا مطـابق قـ        ند نامبرده را تحت شكنجه قرار داده      گفت  ميی پرويز عدالتمنش    آقااظهارات  

 های شاهنشاه با مرتكبين آنها چـه بايـد كـرد؟            ثبوت رسيد با اين گفته    ه  ن ب آو وجدان رسيدگی شد و راستی       

كننـد و آيـا مـا بنـام        بين كه برخالف تمام اصول جوانمردی كه ويژه ايرانی بوده اسـت رفتـار مـي               همان مرتك 
 يعنـی   گويـد    مـي  آنها لعنت بفرستيم و وقتی پادشاه مملكت      ه  قانون و بشريت و وجدان و ايرانيت حق نداريم ب         

  . تضرر آزادی ديگران تمام شود نيسه مشروطيت دروغ و تقلب و تزوير يا آن آزادی كه ب

هـا و   اندكی توجه كنند و چشمها را هم بگذارند و فكر كنند كه آيـا اعمـال دسـتغيب                  خوبست دادگاه محترم  
هـدف خـورده و     ه  فهمـيم كـه تيـر آنهـا بـ          ها بـا آن فرمايـشات تطـابق دارد و مخـصوصا وقتـی مـی                 احمدی

ولی ازخود آنهـا خبـری      اند    پای ميز محاكمه كشيده شده    ه  های روحانی و علمی با پاپوشهای آنان ب         شخصيت
از ايـن فرمايـشات تيمـسار    : تيمـسار بهارمـست  .) اند  آنها را تعقيب كرده ولی آنها متواری شده       :رئيس(نيست  

كنم كـه فـرار آنهـا بهتـرين دليـل خيانـت و               رياست نهايت سپاس را دارم و از همين فرمايشات اتخاذ سند مي           
داشـته باشـد كـه شـما     توانـد   مـي اند چه ارزشـی   زاری كرده را كه آنها پايه گ     اي نادرستی آنها است و پرونده    
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انـد     در گشايش مجلس چهـاردهم فرمـوده       ۱۳۲۶ اسفند   ۱۶برروی آنها قضاوت فرماييد و باز اعليحضرت در         
 كشور با قانون باشد و هـر يـك از   شئوندر سياست داخلی اولين هدف ما اينست كه حاكميت مطلق در كليه     «

اصل تفكيك قوا كه در قانون اساسی تصريح شـده اسـت در انجـام وظـايف             ه  جه ب قوای سه گانه كشور با تو     
اين قانون كه كـار دسـتگاه        اينجاست كه بايد خواستار آن شد كه در       » باشندجديت كامل داشته     خود متانت و  

ارتش كه قسمتی از قوه مجريـه اسـت و كـارش بايـد دفـاع از                 ه  قضايی را آنهم درباره يك امر سياسی مهم ب        
 كنيـد   تجديـدنظر  هـر چـه زودتـر        .داليل گوناگون صالحيت آنرا ندارنـد     ه  و حال آنكه ب   . ور باشد واگذارند  كش

اند از نظر شخص پادشاه مملكـت   گذاران كه چنين قانونی را تصويب كرده    وص كه قالبی بودن آن قانون     بخص
 در گـشايش    ۳۱ارديبهـشت   ارزشی داشته باشد و بـاالخره ايـشان در          تواند    ميمحرز و قوانين مصوبه آنها ن     

بدون امنيت قضايی زندگی در جامعه قابـل تحمـل و اميـدبخش نيـست و در محـيط                   «: مجلس هفدهم فرمودند  
من ميل دارم   «:  نيز گفتند  ۱۳۳۸ تير   ۸ و در    ». . .انجام وظيفه نخواهد بود   ه  هرج و مرج وتبعيد هم دولتی قادر ب       

اگـر   .. .مونه داد و انصاف و آزادی و رفاه عمومی باشـد كه كشور ما بصورت نمونه پيشرفتهای اجتماعی و ن      
ه دهم كه كشور ما چه شده و ب        شما نشان مي  ه  ن روزی ب  فضل الهی شامل حال ما باشد ده سال ديگر در چني          

گذشته است و ما انتظـار  )  سال۵(دادگاه محترم توجه فرمايند كه از آن ده سال نيمی     ». . .كجاها رسيده است  
 اگـر هـر يـك از      . فرشـته قـوانين را نـشان دهنـد        ه  ای از عدالت و احترام ب      ل اين دادگاه يك نمونه    داريم كه الاق  

انـد و اگـر        يكی از اصول قانون اساسی را ناديده بگيرند يكی از شاهپرهای آن فرشته را كنده               ئولمسمقامات  
پر كرده و بدور ريختـه باشـند   انگاری كنند بدان ماند كه بالهای آن فرشته را پر    در بكار بستن آن قوانين سهل     

پرواز كند تـا بـر سـر مـردم          تواند    ميدر آنصورت فرشته قوانين كه عدالت اجتماعی را بر دوش دارد چگونه             
  ؟ !!افكن باشد سايه

 اصل است كـه مجموعـاً شـاهپرهای دو بـال فرشـته عـدالت       ۱۵۸شماره اصول قانون اساسی و متمم آن    
نيم از سوی مجريان قوانين از ضابطين اوليه گرفته تا دادگـاه بـدوی كـه                اجتماعی را تشكيل می دهند حال ببي      

  . آن رأی كذايی را صادر كرده چند شاهپر اين فرشته كنده شده است

مـصون   افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و «:گويد  مي متمم قانون اساسی   ۹اصل  
» نمايـد  ی كه قوانين مملكت معين مـي بيتد مگر بحكم و تراز هر نوع تعرض هستند و معترض احدی نميتوان ش 

  . منش شده است اين اصل زيرپا گذارده شده ی پرويز عدالتآقابا رفتاری كه با 

غير از مواقع ارتكاب جنحه و جنايات و تقصيرات عمـده هـيچكس را فـوراً                «:  متمم قانون اساسی   ۱۰اصل  
  . يان شده رعايت اين اصل نگرديده استآقاا اكثر  با رفتاری كه ب». . . .نمی توان دستگير نمود

ای كه بايد درباره او حكم كند منـصرف كـرده مجبـوراً بـه                توان از محكمه   هيچكس را نمي  « متمم   ۱۱اصل  
يـان را   آقاهم نرسانند چنان است كه      ه   منصفه در اين دادگاه حضور ب      هيئتوقتی  » محكمه ديگری رجوع دهند   

  . اند  را منسوخ كرده۱۱كارشان محروم كرده و اصل ه  باز دادگاه صالح برای رسيدن

عامه مطبوعات غير از كتـب ضـاله و مـواد مـضره بـدين مبـين آزاد و                   «: اصل بيستم متمم قانون اساسی    
مميزی در آنها ممنوع است ولی هر گاه چيزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نـشر دهنـده يـا                      

 اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشـد ناشـر و طـابع و               شود   مي ات مجازات نويسنده بر طبق قانون مطبوع    
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های حاضـر چـه        اما اصوالً آيا رسيدگی و تفكيك شده است در مورد نشريه           ».موزع از تعرض مصون هستند    
اصل مزبور با وجود بودن نويـسنده در  ه چه كسانی ناشر و طابع و موزع ميباشند تا بنا ب           كسانی نويسنده و  

  . ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون باشند) بفرض ضاله بودن نشريات(ان تهر

آيا كـدام عمـل انجمـن اسـالمی دانـشجويان       .. . .اصل بيست و يكم كه انجمنها و اجتماعات را آزاد دانسته 
 بـا  مولد فتنه دينی و دنيوی و مخل نظم بوده در حاليكه نشريات گوناگون آن برای ترويج دين اسالم و مقابله     

 متمم می بينيم كـه عمـالً قـوه مجريـه            ۲۷تبليغات حزب توده آنهم در شرايط سخت بوده است برخالف اصل            
  . كند اكنون دارد كار قوه قضاييه را می

 منصفين در محاكمات سياسی مينمايـد و مـادام   هيئت متمم حكايت از وجوب حضور     ۷۹ و   ۷۴ و   ۷۳اصل  
قـانون اساسـی و   (كنيد اگر شاهپر فرشته عـدالت   انكه مالحظه ميكه حضور نيابند محكمه قانونی نيست و چن  

ته بـه كـركس     و آيا ايـن فرشـ      يا فرشته عدالت اجتماعی قدرت پرواز دارد؟      آكنده شده با اين وصف      ) متمم آن 
  ؟ !تبديل نشده است

  نبايد در مد نظر داشته باشيد؟را مگر  درباره لزوم امر تعقيب ۱۳۸تصريح ماده 

  .يانات همكارانم فعال عرضی ندارمدر عين تأييد ب

   

  جلسه دوازدهم 

   ۱۳۴۳ فروردين ماه ۱۷روز 

  ): وكيل مدافع دكتر عباس شيبانی (سركار سرهنگ ضاربی

د كه مفهوم مشروطيت اظهار     تيمسار رياست محترم، دادستان گرام، حضار عزيز، عرايض من باينجا رسي          
اشد مسلماً اختناق اسـت و وقتـی اختنـاق بـود ادامـه حيـات                 اگر در كشوری تنقيد جرم ب      .ا تنقيد است  يعقيده  
 آزادی قلـم و     ،مشروطيت تنها اين نيست كه مجلـس داشـته باشـيم بلكـه وجـود آزادی بيـان                 . شود   مي مشكل

اگـر  .  دو محترم هستند   ردوز ه  درفش شاهنشاهی و درفش پينه    . سازد آزادی عقيده است كه مشروطيت را مي      
رسـيد اجـازه تعقيـب     استحضار فرمانده پادگان مركز يعنی شخص پادشاه مـي   ه  باين پرونده سراپا ساختگی     

  . دادند نمی

بـا اصـل آن مـوافقم ولـی در اجـرای آن حـرف                موكل بنده درباره اصالحات اراضی ميپرسد،      بازپرس از 
بـودن  آن شاخه ميپرد، ولی آيا با نحوه اصالحات ارضی مخالف           ه  كار ندارم كه بازپرس از اين شاخه ب       . دارم

، يـك   اهللا  آيـت يك جمعيت كـه رهبـری آن بـا يـك             اين برهم زدن نظم است؟     اين اقدام عليه امنيت مملكت است؟     
دانند كه رژيـم مـشروطيت سـلطنتی بـرای يـك            ولوگ استاد دانشگاه است مي    ئقهرمان ملی كردن نفت و يك ژ      

ی آقـا . آورنـد  تعظـيم فـرود مـي     ملت ما، دانشگاه ما، دانـشجويان مـا در مقابـل اينهـا سـر                . مملكت مفيد است  
 .دادستان، بازپرس شما بنا بر وظيفه قانونی خودش بايد روی اتهامات تحقيق بكنـد ولـی چنـين نكـرده اسـت                     

ق سـفيد بيـشتر   الق سـرخ و سـفيد ولـی درد شـ    الدرد ش . سازمان امنيت پرونده آمرانه ميفرستد به دادرسی      
آيا سازمان امنيت حق صدور امـر تعقيـب   . ی آنستزند، يك مأمور ايرانی مجر چون خودی مي. شود  مي حس

بازپرس در پرونده دكتر شيبانی چكی معامله كرده است يعنی آمده است از مردی كه نمونـه                  را داشته است؟  
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 بـازپرس پـيش خـودش      حاشيه مال تو اسـت؟      آيا نشريات باحاشيه و بی     كند  مي سئوالصفات مردانگی است    

مگر بازپرسی وظيفه نداشت ورقه به ورقـه بـه مـتهم            . او است ه  ع متعلق ب   پس همه نشريات از اين نو      گويد  مي
اگر چه اين موضوع تازگی     . در پرونده آثار شكنجه وجود ندارد     . تاريخ و محل جرم معلوم نيست      نشان بدهد؟ 

در كـشور مـا هنـوز     ولی. را از سرش رفع نمايد دنيا صدماتی تحمل كرده، قربانيها داده تا شر شكنجه        . ندارد
و گيرنـد     مـي در ممالك راقيه سازمانهای مختلفی وجود دارد كـه عناصـر مـستعد را               . سپاه چنگيز وجود دارد   

گيريم  ها و افراد حر و آزاد را مي         سازند ولی ما دكتر شيبانی     مي . . .دهند و از آن دوگل و كندی و        پرورش مي 
 عمـل   ۷۹اگـر طبـق تـصريح اصـل         . هـستيم اندازيم باز هم ادعا داريم كه دارای مملكت مترقی           و در زندان مي   

ولـی در رأی نوشـتند      . در دادگـاه قبلـی وكيـل دفـاع نكـرد           ؟شد  ميآوردند چه     منصفه مي  هيئت و يك    شد  مي
عدم صالحيت خود رأی دهيـد و       ه  خواهش دارم برای اعتالی نام ارتش ب      » دادگاه پس از استماع آخرين دفاع     «

  . بار ديگر ارتش را در دل ملت جای دهيد

ای تقـديم دادگـاه      ون سركار سرهنگ اعتمادزاده وكيل ديگر آقای دكتر شيبانی عازم حج هـستند اليحـه              چ
  : كردند و بوسيله سركار سرهنگ ضاربی خوانده شد كه خالصه آن بشرح زير است

آنچه كه بايد در مورد عدم صالحيت دادگاه و نقص پرونده حاضر بر عدم اجرای مواد قانون در جلـسات                    
اطالع برسانيم و با زير پا گذاشتن اصـول  ه شبه علنی بودن اين دادگاه بدون حضور مخبرين جرايد ب        متشكله  

 ،۱۶۶ ،۱۶۴ ،۱۵۷ ،۱۵۴ ،۱۵۳ ،۱۳۸ منصفه و رد قاضی و عدم اجرای مواد          هيئتقانون اساسی در عدم حضور      
ه اعتنايی بـ   وليه و بی   دادرسی وكيفر ارتش بوسيله مأمورين سازمان امنيت و قضات دادگاه ا           ۲۰۵ ،۱۹۸ ،۱۶۹

نتيجه آنكه ايـن    . تفصيل بيان شده است   ه   متمم قانون اساسی همه از طرف همكارانم ب        ۷۹ و   ۷۸اصول دوم و    
آن رسيدگی بدوی نشده اسـت نـدارد و ضـمناً           ه  ای كه نسبت ب    دادگاه صالحيت رسيدگی استينافی به پرونده     

 تحصيالت و تجارب حقـوقی و غيرمـستقل بـودن           علت نداشتن شغل سازمانی قضايی و     ه  قضات اين دادگاه ب   
شرعيه قضات بطور كامل كالً صالحيت رسيدگی به پرونـده را            خدمات قضايی و نداشتن شرايط عرفيه و       در

ايـن رو    از.  منـصفه نميتـوان بـدان رسـيدگی نمـود          هيئـت زيرا پرونده سياسی است و بـدون حـضور          . ندارد
م ضمناً حق پاسـخ     عدم صالحيت و تبديل تأمين موكلم را دار       تقاضای صدور قرار متقضی برای رفع نقص و         

  .دارم به بيانات دادستان را برای خود محفوظ مي

   بابائي بيانات آقاي احمد علي

ه ارجعی الی ربك راضيه مرضيه، فادخلی فی عبادی، وادخلـی           مطمئنال بسم اهللا الرحمن الرحيم يا ايتهاالنفس     
پس در زمـره بنـدگان   .  بسوی پروردگارت باز گردد،ی و خدايت راضیمطمئن تو راض   ای نفس آرام و      .جنتي

يتی بس عظيم   مسئول آزمايشی بس خطير و    ).۲۷-۳۰سوره فجر   (ام جای و در بهشت برينم جای گير          شايسته
آيند و بدآيند اين و آن نگـران         از نيك و بد زودگذر و خوش       .بر عهده شما دادرسان محترم گذاشته شده است       

 در ايفاء وظيفه در هر حال و تمام جز به عظمـت  ،با دلی آرام و به مسكنت از خدا خواهيم       . ك نباشيد اندوهنا   و
آنچـه ميانديـشيد مـصلحت    ه انديشه نكنيد و خود را از بند اسارت زمان و تمام بر كنار داريـد و بـ        و جالل او  

 كه در خصوص نواقص اين      بنده نيز چند موضوع   . خلق خدا و سعادت جامعه و قضاوت آيندگان باشد و بس          
هـای    شـكنی  كاريهـا و قـانون     كنم تا صفحات جديدی بر خـالف       خاطرم رسيد بطور نمونه عرض مي     ه  پرونده ب 
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  . دستگاه در تدارك اين پرونده افزوده شود

دسـته را دارنـده رويـه ضـديت بـا سـلطنت            انگيز اينست كه همـان بـازپرس كـه يـك            از مطالب حيرت   -۱
ت لـ  ماه زنـدانی بـا قـرار كفا   ۷سته دوم را كه دارای همان مشخصات بودند پس از     د ،مشروطه تشخيص داده  

 ۱۰ الـی  ۳ هر كس مؤسس چنين جمعيت باشد به         گويد   مي  قانون مقدمين  ۳مالحظه بفرماييد ماده    . كند  ميآزاد  

، برای بازپرس عمده تشخيص اين موضوع است كه عمليات منتسبه باين جمعيـت              شود   مي سال حبس محكوم  
و همين كه باين عقيده رسيد ديگر هر گونه راهی را خود بخود مسدود               طبق با ماده مزبور هست يا نيست؟      من
 باقی بودن پرونده نزد بازپرسی عنوان مفتوح بودن پرونده فقط برای تكميل كردن تحقيقات است واال               . كند  مي

  . داشتن پرونده را ندارد يچوجه بازپرس اجازه نگه هبه

مجرميت اشخاص نيست بلكه دسـتگاههای شخـصيت كـش و         ودن پرونده مالك گناهكاری و    عنوان مفتوح ب   
د شـو  مـي و چـنگش بنـد      توانـد     ميست كه تا     ا مرعوب كن و ذليل كن سازمان امنيت و دادرسی ارتش بنايش اين           

يـك  ه  بـ برای افراد ملت ايران يك پرونده مفتوحه و يك مدرك تهيه كند، تمام افرادی كه در طول ايـن چنـد سـاله    
 يـازده   ۴۰خود من كه سال     .  درصد آنها پرونده مفتوحه دارند     ۹۹دادرسی ارتش كشانده شدند     ه  بهانه سياسی ب  

  .  هنوز هم پرونده مفتوح است،ام هيچ مدركی نبود روز زندانی شدم و در پرونده

 اهللا  آيـه ت  حـضر ه  افسران است كـه آنـرا منتـسب بـ         ه   يكی از اركان رأی دادگاه بدوی اعالميه مربوط ب         -۲

نظر اند، صـرف  مرام نهضت آزادی دانستهای برای معرفی و شناختن رويه و   طالقانی، و همين چند خط را قرينه      
اند فرضاً ايـن چنـد        عمل آورده ه  كه در ساختن و پرداختن اين چند سطر ب         اي  مزورانه از هزاران فعل و انفعال    

 اين امر چه ارتبـاطی بـا سـايرين          .گرديد و منتشر مي  ی طالقانی چاپ    آقااطالع و مباشرت خود      سطر با علم و   
ها كه هر يك با هزار فوت و فن مجعول ساخته شده است هيچ كجا ادعا نشده است كـه                    همين پرونده  در. دارد

ی آقـا  ادعـا شـده كـه        كيفرخواسـت انـد، تنهـا در        احدی از افراد نهضت آزادی ايران در اين امر دخالتی نموده          
 دروغ ايشان را عضو نهضت آزادی معرفـی كـرده بودنـد و            ه  ر مداخله داشته است كه ب     اين كا  منش در  عدالت

وسيله نتايج ناشی از اين اطالعيه مجعـول را شـامل همـه مؤسـسين و اعـضاء نهـضت آزادی كـرده و                          بدين
آويـز هـم از بـس گـزاف و           ای جهت معرفی رويه نهضت قلمداد كننـد كـه بحمـداهللا ايـن دسـت                بالنتيجه وسيله 

منش را بالصراحه رد     آقای عدالت  چنانكه در رأی دادگاه موضوع عضويت        .بك بود خودشان پس گرفتند    نچس
  . نمودند

شهادت همـين پرونـده اولـين و    ه ده بدست مأمورين افتاده و اين يادداشتها بن يكی از يادداشتهايی كه از ب    -۳
آن تعبيـرات و تحريـف خـالف        ه  ا را بـ   اند و همين يادداشته     آخرين مدارك جرمی است كه برای من درست كرده        

كـنم آيـا جـا نداشـت يادداشـتهای           سـئوال مـي   . اند  اند درباره ديگران هم تعميم داده       واقع كه برای خودشان كرده    
محاكمه كشاندن چنـد نفـر از عزيزتـرين فرزنـدان ايـن             ه  خواهيد سرفصل يك اقدام قضايی مهم و ب        مهمی كه مي  

نويسنده آن كه مثل آقـای دسـتغيب و احمـدی غيـب              نويسنده آن بعمل آيد؟   كشور قرار گيرد تحقيق بيشتری از       
كند؟ يادداشـتهای     بازپرس چرا از جزء جزء سئوال نمي      . اقدامش بود ه  او در دسترس شما و خود معترف ب       . نبود

هم با تحريـف انتخـاب نمـوده اسـت و            چرا فقط از آن ميان دو لغت كه آن        . من شامل يك مقدمه و هفت بند است       
هم ارتبـاط داده شـود، محتـاج يـك          ه  ای درست شود، قضايا ب     بله بايد پرونده  . ليل بر مجرميت من دانسته است     د
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آنجـا  . اين ترتيب حـل كنـد  ه  حلقه اتصال است چه بهتر كه يك كلمه از اين يادداشتها استخراج شود و مشكل را ب                
رزات قانونی خودش را معرفی نمـوده و تـا          كه من نوشته ام جمعيت ما تا اين لحظه جمعيت قانونی و طرفدار مبا             

زمانيكه از طرف مقامات صالحيتدار جمعيت اين روش و اين طرز فكر تغييری نيافتـه رعايـت آن بـرای آحـاد و                       
ام درسـت اسـت كـه دسـتگاه مقابـل بـرای              افراد وابسته حتی دستگاه فـرض و واجبـست، يـا آنجـا كـه نوشـته                

ع باقی نگذاشـته و بدينوسـيله اعتقـاد خـودم را بـه رژيـم در يـك                 مشروطيت و سلطنت مشروطه جايی برای دفا      
 كيفـر  ۴۴ دادرسی و كيفـر ارتـش و   ۱۵۰ و   ۱۵۷ام با توجه به ماده       بيان داشته ) نه برای بازپرس  (محفل دوستانه   

آقای بـازپرس موقعيكـه آقايـان       . بازپرس داده شده با اين اعمال مباينت دارد       ه  عمومی آن دستورات صريح كه ب     
گويـد علـی      س بازرگان و دكتر سحابی را به بازپرسی ميخواند بجای ارائه اصل يادداشـتهای اينجانـب مـي                 مهند

خـالف   سـروته و  ايـن سـئوال بـی   ا  بابايی در بازپرسی گفته است كه ما طرفدار انقالب هستيم و چنين و چنان، ب              
نـست كـه علـی بابـايی چنـين كـسی       واقع چنان آقايان را دچار بهت و حيرت كرده كه مقداری از پاسخ آقايـان اي          

  كيفـر عمـومی بـازپرس نبايـد موجبـات اغـوای مـتهم را فـراهم آورد؟                  ۱۲۵نيست، مگر نه اينست كه برابر ماده        

اند ولی آيـا      من نسبت داده بود نپذيرفته    ه  درست است كه آقايان هيچيك از جمالت سروته شكسته بازپرس كه ب           
استفاده كـرده حقـايق مـدلل و    ای باطن شخصيتهای محترم سوء و صف  انسانيت و شرافت است كه از حسن نيت       

  دارند؟  موجهی را كه من در يادداشتم نوشته بودم از نظر آقايان پوشيده نگه

ذكـر گرديـد در حاليكـه       » اقدام بر ضد امنيت داخلی كـشور      « از ابتدای تشكيل اين پرونده اتهام همه جا          -۴
ارتكـاب جـرايم ذيـل يـك فـصل از           ه  ت و هيچوقت كسی متهم ب     اين عبارت عنوان فصلی از قانون مجازات اس       

ه اقـدام بـ   (ها و اوراق مكاتبـات بـر اسـاس            جالب اينجاست كه در تمام بازجوييها و بازپرسی       . دشو  ميقانون ن 
ی بـازپرس از جـرايم مربـوط       آقاتنظيم شده ولی يك مرتبه در موقع صدور قرار مجرميت           ) ضد امنيت داخلی  

 درباره هويـت    سئوالمگر نه اينست كه بازپرس يا بازجو بايد پس از           . ك گرديده است  به امنيت خارجی متمس   
  بالفاصله اعالم اتهام نمايد؟ 

  . دشو ميتقصير و اتهام نه كه اعالم ب) ضديت با امنيت داخلی( عبارت كشدار ،اوالً

م شده و از او درباره آن سئوال      تهم اعال ه  اساس اتهامی كه از ابتدا ب       قرار مجرميت و ادعانامه بايستی بر      ،ثانياً
ل ديگـری تـشكيل و تعقيـب گرديـده ولـی قـرار مجرميـت و                 ئاسـاس مـسا    شده تنظيم شود نه اينكـه پرونـده بـر         

جا دارد آقايان دادرسان با دقت و امعان نظر بيشتری روی اين نكات بينديشند و خـود                 . كيفرخواست بر پايه ديگر   
. يالت و تصورات و بالنتيجه اغراض خاصی است آلوده و گرفتار ننمايند           كه محصول تخ   اي يك چنين پرونده  ه  را ب 

علت اعالم غلط يا نتيجه غلطـی       ه  اينجانب در موقع شروع بازپرسی و يا الاقل ب        ه  عالم اتهام ب  اپرونده از لحاظ عدم     
  .  ناقص است،اند موقع صدور قرار مجرميت و كيفرخواست گرفته كه در

خـورد،   چـشم مـي   ه  ترين موازين شرافت و اخالق ب      انمرادانه و دور از ابتدايی     در ادعانامه تحريف ناجو    -۵
قلعـه بدسـت     زنـدان قـزل   ه  با توجه به نسخه خطی اعالميه كه هنگام انتقال از زندان قصر ب            «: گويد   مي آنجا كه 

ايـن چنـين    ما تصديق داريم كه     «: گويد   مي و »خط خود راجع به مفاد اعالميه نظرياتی داده است        ه  آمده متهم ب  
هوادار يك چنـين انقـالب هـستيم الـی      دهيم كه ما طرفدار و جنبش يك انقالب بوده و عالوه بر آن سند هم می  

و : اين عين عبارت ادعانامه است در حاليكه اظهارنظر بنده كه عيناً در پرونده موجود است چنـين اسـت                   . آخر
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ه حاكی است كه ما تصديق داريـم كـه ايـن            روح كلی اين نامه بالخصوص به شهادت تصريحات در مقدمه نام          
كه ايـن ادعانامـه را    كسي. كنند  مالحظه كنيد با دسته كورها اين معامله را نمي        .»الی . . .جنبش يك انقالب بوده   

شايد هم حق داشته باشـد هـر جـا زور           . ای نداشته  تنظيم كرده از موازين اخالقی و مواريث بشری كمتر بهره         
زور و آشكار كافی است كه پرونده حاضر فاقد هـر         كنم همين يك تحريف با     تصور مي بنده  . آمد منطق ميرود  

ی دادستان متأسفانه همين عبـارت جعلـی تحريفـی را         آقااينكه  ه  با توجه ب  . گونه اعتبار و ارزش شناخته شود     
ه علـم كـرده     اين پيراهن عثمان را بـرای همـ        يان متهمين تعميم داده و    آقاكه از دايره تخيل است درباره ساير        

  . دادستان مسترد گردده لحاظ همين يك نقص عظيم بايد به است و پرونده ب

  

  جلسات سيزدهم و چهاردهم 

   ۱۳۴۳ فروردين ماه ۱۹روز 

توانم صحبت كنم، موكلم      بنده زياد نمي   :)ی احمد علی بابايی   آقاوكيل مدافع    (ور سركار سرهنگ دكتر بهره   
كـه در   نكتـه جالـب اينـست   . آن ترتيب نميتوانم روشن كـنم  ه   بكوشم ب  چقدر آنطور صحبت كردند كه بنده هر     

 ۱۳۰ مـاده    ۱استناد بند   ه  قرار تاييد تأمينی كه از طرف دادگاه صادر شده است ادامه بازداشت هشت نفر را ب               

د انـ    الزم ديده  ۳استناد بند   ه  را ب ) منش ی پرويز عدالت  آقا(نفر   و يك ) جنايی بودن جرم  (آيين دادرسی كيفری    
كنم كه ايشان چقدر گناهش كوچك بوده كه دادگـاه بـدوی بـا               منش بخصوص عرض مي    ی عدالت آقادر مورد   

  ! يك سال حبس محكوم كرده استه را ب آن كيفيتش ايشان

علـت  ه  آيـا شـما هـم معتقديـد بـ          آيا اين پرونده امر تعقيب ميخواهد يا نـه؟        پرسم    ميی دادستان   آقامن از   
و اصـال بـا       قانون دادرسی و كيفر ارتش آن ماده مربوط به نظاميان است؟           ۱۲۸ وجود كلمه سرهنگ در ماده    

 و  ۲۲۰ و   ۲۰۴ ،۲۰۵ و   ۱۷۳ ،۱۷۴ و   ۱۷۰ و   ۱۴۳ ،۱۴۴ و   ۱۳۷ ،۱۴۰ و   ۷وجود اينكه لزوم امـر تعقيـب در مـواد           

و اگـر    قانون دادرسی و كيفر ارتش تصريح شده اسـت آيـا شـما بـه امـر تعقيـب اعتقـاد داريـد؟                ۲۲۴ و   ۲۲۲
مشروط آنكه دليل متقضی در مقابلش شنيديد قبـول         . بوط به نظاميان است لطفاً داليلتان را بگوييد       گوييد مر مي

راجع بـه شـرط اخيـر كـاری نـدارم           . نزاكت و وجدان را بنمايند     وكالء موظفند كه رعايت قانون و ادب و       . كنيد
 جلـسه دادگـاه     ۷۶اه بـدوی و     سـی جلـسه دادگـ     (پرسم كه آيا در عرض اين چنـد جلـسه            ولی از دادستان مي   

حرفهـا را    قـدر ايـن    وقتی وكالی مدافع اين    اند كه شما آنرا قبول كنيد؟       يك كلمه حرف قانونی نزده    ) تجديدنظر
كه اگر ته مانده وجدانی در طرفشان باشد شايد يـك كلمـه از ايـن حرفهـا موجـب                     كنند برای اينست   تكرار مي 

  . روشن شدنشان بشود

 گوينـد  مـي تمام قـوانين    . ام اعمال تعقيب و توقيف موكل من خالف قانون بوده است          در مورد نص اينكه تم    

اسـتناد همـان    ه   بـ  كيفرخواسـت  آيا   ،او ابالغ كنند  ه   بايد علت توقيف و جرمش را ب       شود   مي وقتی كسی توقيف  
  بند كه بخط ايـشان در زنـدان بدسـت          ۷ست شامل    ا اي  نامه كيفرخواست مستند   ،جرم اوليه صادر شده است    

اند ندارم ولی نكته اينجاست كه اين نامه در تـاريخ             فعالً كار به تحريفی كه درمتن مدلول نامه كرده        . آمده است 
در مدت فاصل بين ايـن دو تـاريخ و          . اند   بازداشت شده  ۲/۳/۴۲ نوشته شده است و ايشان در تاريخ         ۲۶/۳/۴۲

رسـيم بـه    كـدام بـوده اسـت؟ بعـد مـي      قبل از بازداشت جرم ايشان چه بوده است و مدرك مستند بازداشـت              
تمـام داليـل لـه و عليـه         )  قانون داردسی ارتش   ۱۵۷موجب ماده   ه  ب( بازپرس كه در تحقيقات خود بايد        ،عدالت
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حـساب  ه متهم را جمع آوری كند نه اينكه حرفهای او را پس و پيش نمايد و تحريف كند و سـوابق مـتهم را بـ               
مـصلحت ميگيـرد و دادگـاه         را دارد كـه تـصميمی خـالف عقـل و           دادگاه بدوی حكم يك آدم عصبانی     . نياورد

ی علـی بابـايی   آقـا همان نشرياتی كه . رأی آن بايد قضاوت كند ه  انديشی نسبت ب     با عقل و مصلحت    تجديدنظر
 خـالف مـصلحت يـا عـدالت اجتمـاعی اسـت؟             ،در آنها مباشرت داشته ببينيد آيا يك كلمه از آنها خالف قانون           

، آيا تفسير قـرآن هـم       اند  اهللا طالقانی بر قرآن مجيد نوشته       آيتگويم تفسيری است كه حضرت      كه بايد ب   اي نكته
آوری نـسخ آنـرا داده       جزو كتب ضاله و مضره است كه دستگاه حكومت از آن ناراحت شده و دسـتور جمـع                 

  است؟ 

له يك ماده قـانونی     ئروحانيت نداريم مس  ه   جنبه تبليغاتی دارد ما كار ب      گويند  ميكه وكال     مطالبي :دادستان
 لی مثـل روزه و نمـاز و غيـره تـشكيل         ئدادگاه شرعی برای مسا   . است و عملياتی كه در مقابل آن انجام گرفته        

زدنـد كـه بعـضی از آنهـا جـواب       خود متهمين وقتی روزهای قبل صحبت كردند حرفهای منطقی مي         !! شود  مي
  . دارد و بعضی هم جواب ندارد

 ما نبايد تبليغـات كنـيم پيغمبـر    گويد  مي دادستان .است بايد در اينجا گفته شود      آنچه مربوط    :ور دكتر بهره 
 اين وظيفه من است كـه از منطـق    ،هر كس حرف حقی را دارد بايد آنرا تبليغ كند         . دكر  مياسالم دينش را تبليغ     

يـان  آقاای  ی دادستان گفتند و قبول كردند كـه صـحبته         آقاكه   موكلم دفاع كنم ولی چيزی كه مهم است اينست        
اميدوارم در حرفهای ما وكال نيز حداقل يك نكته منطقـی           .  ما هم همين را ميخواهيم     ،متهمين منطقی بوده است   

بايد اسلحه را   . بازپرس داده نبايد از آنها سوء استفاده كند       ه  گوييم وقتی قانون اختياراتی ب     ما مي . افته باشند ي
  . متهم كشف شودنفع ه ست كه هميشه حقايق ب روح قوانين بر اين مبنی اجايش بكار برد،ه ب

اگـر وجـود دارد تعـريفش        آيا جـرم سياسـی وجـود دارد يـا نـه؟           .  ميكنم سئوالفقط چند    :و اما صالحيت  
رم سياسی هست   جآيا اقدام عليه امنيت از مصاديق بزرگ          يا نه؟  كند  مييان تطبيق   آقاآيا با اتهام اين      چيست؟

اگـر الزم آيـد در       باشـد يـا نـه؟        منـصفه مـی    هيئـت برای رسيدگی احتياج به     اگر جرم سياسی است آيا       يا نه؟ 
جـرايم سياسـی    ه   منصفه دارد؟ اگر راهـی نـدارد تكليـف رسـيدگی بـ             هيئتدادگاههای نظامی نيز راهی برای      

  . عنه نكنيد چيست؟خواهشمندم مثل تيمسار فخرمدرس دادستان قبلی اينها را مفروغ

   :)ی ابوالفضل حكيمیآقاع وكيل مداف (سركار سرهنگ غفاری

چـون واقعـاً يـك سـند        . سـت  ا اي دفاع اين پرونده برای هر وكيل مدافع با اين كيفيت مسيله پيش پا افتـاده              
 و هـر    دد پس دفاع برای مـا اشـكالی نـدار         شو  مييك اتهام با مدرك در آن ديده ن         يك برگ قابل قبول و     ،معتبر

برای ما وكـال قابـل       آيد بااهميت است و    دادرسی بوجود مي  كه در ضمن     ولی جرياناتي . چه بگوييم حق است   
از ابتـدای   . توجه است چون در البالی آنها مسايلی نهفته اسـت كـه از لحـاظ قـانونی و قـضايی اهميـت دارد                      

داشـته  نتشكيل پرونده جرياناتی در اين پرونده صورت گرفته است كه با صدور قرار تأييد بازداشت تناسـب                 
  : كنم وار ذكر مي ها را فهرستاست و حاال من اين

آخر دستگاهی كه ميتوانـد     اند؟    چرا رعايت قوانين را نكرده     دستگاههای انتظامی يعنی ضابطين نظامی       -۱ 
  . بين خواهد رفت يك عالم ربانی را محاكمه كند بايد بداند كه اعمالشان زير ذره دو نفر استاد دانشگاه و

ضـرر مـتهم    ه  آنچه ب ه  ظيفه قانونی خود در اطراف اتهام وارده ب       خالف و   بازپرس چرا در تحقيقات بر     -۲ 
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كـه رياسـت دادگـاه       شاهد زنـده اينـست    . بوده است توجه كرده و به مداركی كه رفع اتهام نمايد، توجه نكرده            
اين نقص كار بازپرس اسـت كـه بايـد    . فراری هستند ) دستغيب و احمدی  (گفتند آن دو نفر متهم اصلی پرونده        

  .كرد انوقت بازداشت ميآنها را هم

آخر ايـن قـانونی     . كيفر ارتش نكرده است    رسی و د قانون دا  ۱۳۸ماده  ه   چرا دادسرای نظامی توجهی ب     -۳ 
  كه از مجلس گذشته چرا نبايد اجرا شود؟ 

 دادگاه قبلی را از قضات دادگاه انتظامی ارتش تعيين كردند ايـن خـالف اصـول        رئيس چرا دادستان و     -۴ 
  قضايی در ارتش كم است؟ است مگر افسر 

   منصفه در دادگاه حاضر شود؟ هيئت ، چرا اجازه نميدهند-۵

موضوع اتهام از خود سـلب صـالحيت نمـود و دادرسـی را       دادگاه قبلی با اظهار عقيده در    رئيس چرا   -۶ 
  باطل كرد؟ 

ه صـدور حكـم را   يان از دفاع اسـتنكاف كردنـد اينكـ   آقا.  چرا دادگاه قبلی در رأی خود دروغ گفته است   -۷
دافع ی دادستان اينجاست كه وكالی مـ      آقا. اين شايسته دادرسان دادگاه نبود كه دروغ بگويند       . كرد تعطيل نمي 

  .كنند از حيثيت ارتش دفاع مي

انم تقاضـای  تـو   چرا دادستان دادگاه قبلی در پشت تريبون كلماتی را ادا كرد كه حق نداشت و مـن مـي                 -۸
  .تعقيب ايشان را بكنم

آنهـا تـوجهی   ه اوراقی در پرونده آمده است كه تيمسار رياست دادگاه با وجدان پاك فرمودند كه ما بـ               -۹
  . »اين اوراق آمده است اينجا كه نشان دهيم هنوز هم اينكارها ادامه دارد«نداريم ولی دادستان گفتند 

ه ها بـ  انگاري مام اين سهلكه ت ت هستم و اگر جواب ندارند معلوم خواهد شدسئواال بنده منتظر جواب اين     
  . علت پيروی نكردن از اصول قانون بوده است

 ای سرباز فداكار عزيـز اسـالم        ،سخنان دادستان كه گفتند من سرباز اسالم هستم بايد بگويم         ه  اما راجع ب  
اهللا  آيـت » پرتـوی از قـرآن  «شما برويـد تفـسير   . ل شرعی و فقه اسالم كه منحصر به نماز و روزه نيست  ئمسا
  . لقانی را بخوانيد كه شرع و مكتب اسالم شامل چه چيزهايی استطا

ما وكالی مـدافع در حاليكـه مـدعی طرفـداری از ارتـش هـستيم مطـالبی                  «در جواب دادستان كه فرمودند      
مـصالح  ه ارتش و بـ ه  سركار سرهنگ نبهی عالقه ما ب،»ضرر موكلين و ارتش و خودمان است  ه  ميگوييم كه ب  

تواند امروز منكر اين عالقـه   سی سال خدمت سربازی محرز و مسلم گرديده و كسی نميعاليه مملكت در طی  
خواهم عـرض كـنم كـه مـن آنچنـان            بر سبيل خودستايی نيست بلكه مي     رسد    ميعرض  ه  آنچه اكنون ب  . بشود

 سال خدمت خود را رها، جـان خـود را بـرای حفـظ امنيـت و آسـايش مـردم                      ۳۰سربازی هستم كه در طول      

برای ثبوت اين ادعا مدارك غيرقابـل  . ام  طبق اخالص و عبوديت گذاشته و از هيچ خطری نينديشيده       مملكت در 
ت خود در طول خدمت مطالـب مـستندی بيـان           اناطق در اين موقع از فداكاريها و خدم       (انكاری در دست است     

،  و اضـافه كردنـد     ) دادنـد  ارائهاند    پاس آن فداكاريها دريافت داشته    ه  داشتند و مدالهای مختلف و متعددی كه ب       
 اكنـون هـم بـا همـان روح از خودگذشـتگی، دفـاع               .من ميتوانم حتی با لباس نظام در اين محكمه حاضر شوم          

 صالح ارتش و صالح مقام سـلطنت دانـسته و انجـام داده و           ،صالح مملكت ه  يان را ب  آقاكامل و مستدل از اين      
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يـان  آقارويم يا كسانيكه ايـن       ت كند كه ما در راه حق مي       اميدوارم روزی تاريخ در اين باره قضاو      . خواهم داد 
  . اند دادرسی جلب نمودهه را ب

 كـه در ايـن دادگـاه مطـرح          هـر موضـوعي    :)ی احمد علـی بابـايی     آقاع  وكيل مداف  (سركار سرهنگ رحيمی  

فعـالً در اينجـا جـای خبرنگـاران را          . دشـو   مـي  جدی است ولی بعضی چيزهايی است كه جدی تلقی ن          شود  مي
كنم كـه الاقـل      من تقاضا مي  . بينيم و تابلويی باالی جايگاه نصب است ولی ازخود خبرنگاران خبری نيست            يم

ارند مخبرين  ذگ در چند جلسه قبل تقاضايی كرديم و گفتيم حاال كه قوای انتظامی نمی            . داريداين تابلو را هم بر    
داننـد   كار دادستان كه خود را نماينده قانون مي       جرايد بيايند و اخبار اين دادگاه را منتشر سازند الاقل اگر سر           

ب از نظر ما مـانع نـدارد، آخـر          كلمه بنويسند كه انتشار اين مطال      باالی صورت جلسه دو    قبول بفرمايند كه در   
ه وقتی شما تهمتهای بزرگـی بـ      . اند  كه جرمی نكرده   اين مردم ثابت كنند   ه  بتوانند    مييان متهمين چگونه    آقااين  

اينها ه   ب . آنها را در زندان نگه داشتيد و دفاعيات آنها را هم نگذارديد بمردم برسد تا قضاوت كنند                 اينها زديد و  
  !شود  ميظلم

انـد    انـد و در خواسـت كـرده         يـان نوشـته   آقاكـه    اي آيا جنابعالی يا شخص دادستان ارتش نبايـد بـه نامـه           
آخرين چيـزی كـه     .  مثبت يا منفی   ، جواب بدهيد  الدرج مدافعات آنها را چاپ كنند، الاقل       ها در مقابل حق     روزنامه

  . يان بودآقاها درج شد خبر محكوميت  در روزنامه

 متمم قانون اساسی بايد علنـی باشـد و شـرط علنـی بـودن گذشـته از حـضور                     ۷۶موجب اصل   ه  دادگاه ب 
ودش را  خواهد در مقابل اتهامـات تكليـف خـ          جامعه مي  .تماشاچيان بطور آزاد حضور خبرنگاران جرايد است      

 وقتی  .وجود خبرنگاران جرايد برای همين منظور بوده است        بفهمد كه آيا متهمين واقعاً مجرمند يا نه؟        بداند و 

 سال زندان محكـوم شـده اسـت آيـا     ۱۰خوانند كه مهندس بازرگان به  ها مي مردم تبريز و كرمان در روزنامه 

گود زورخانـه  ه  دادگاه قبلی دادگاه را تبديل برئيس كه بايد بدانند جرم ايشان چه بوده يا نه؟ و آيا بايد بدانند        
دارنـد مطالـب   ه تماشاچيان وظيفاينجاست كه . دارم چون من زور دارم پس صالحيت هم         گفت  مي كرده بود و  

  . همه برساننده و جريان دادگاه را يادداشت كنند و ب

همـانطور كـه در     . العمومنـد   سـركار سـرهنگ دادسـتان بنماينـدگی از طـرف قـانون و مـدعی                :موضوع ديگـر  
بينـيم كـه     دادگاههای دادگستری مدعی و مدعی عليه در برابر دادگاه در شرايط يكسان هستند ولـی در اينجـا مـي                   

متهمين كرده است ولی خودش در اينجا در پناه حمايـت اعـضاء   ه دادستان در كيفرخواست شديدترين اهانتها را ب      
ه كـه بـ   همان احترامات معموله در مورد اعضاء دادگاه را دربـاره كـسي          دادگاه وارد می شود و متهمين مجبورند        

اين از لحاظ روانشناسی اثر سـوء دارد بخـصوص كـه آقايـان ديدنـد كـه       . آنها اهانت كرده است نيز مجری دارند 
  . ها عيناً تكرار كرد دادگاه قبلی عيناً حرفهای دادستان را در قرارها و ادعانامه

.  ادب را در نظر داشته باشند و ايـن وظيفـه مـردم اسـت               و وجدان   ، خودشان قانون  وكال موظفند در گفتار   

ولـی گفـتن   . يان موكلين يـك پيمـان داشـتيم و آن گفـتن حقيقـت اسـت      آقابنابر همين سه وظيفه ما در ابتدا با   
 گـويی هـستيم دادسـتان و دادرسـان نيـز           حقيقـت ه  حقيقت با شنيدن حقيقت دو تاست همانطور كه ما معتقد ب          

  . وجداناً و قانوناً نبايد از شنيدن حقيقت بدشان بيايد و عصبانی شوند

پـس اتفـاق مهـم       خواهيـد بـشود؟    چه چيـزی مـي    » چيزی نشده، چيزی اتفاق نيفتاده    «ی دادستان گفتند    آقا
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ه بـ  چيزی كـه مهـم اسـت تـا       . اند   مردان علم و دانش را محكوم كرده       ،اهللا و استاد دانشگاه    نفر آيت  چيست؟ يك 
االسـالم را گرفتنـد و دار        البته گرفتن مجتهد سابقه داشته، مرحـوم ثقـه        .  در ايران اين سابقه نداشته است      حال
اما اين آقايان بدست افسران و مأمورين ايرانی بازداشـت    .  مرحوم كاشانی را گرفتند ولی كي؟ خارجيها       .زدند

مـن  . كنـد  دانشگاه يكپارچه اعتصاب مـي  ،اهللا عصبانی هستند    مردم نسبت به بازداشت آيت    . ندشو  ميمحكوم   و
.  دين و علم مطـرح اسـت        لةئ، چون در اينجا مس    ای بيشتر است   معتقدم كه اهميت اين دادگاه از طرح شش ماده        

 تفاهم وجود داشته باشد ولـی يـك روحـانی           نچطور ممكن است با روحانيت حس     . جامعه واقعاً ناراحت است   
اينهـا    كـار نداشـت؟    شود   مي چطور. روحانيت كار ندارم  ه   من ب  گويد   مي ی دادستان آقازندان بماند؟    بزرگ در 

 نبايد كـاری بكننـد كـه        ،دادگاه فرستادند ه   اشتباهی بود كه پرونده را ب      ،است كه جامعه را ناراضی كرده است      
  . كردند كه ارتش ما همان كاری را كرده است كه قزاقهای روسی مياين توهم پيدا شود 

   .)كنيم له رسيدگی ميئمين مسهه  ما داريم ب:رئيس(

دادرسـی ارتـش    » كنـيم  مـا داريـم خـدمت مـي       «گـوييم    اولين موضوع كه بايد روشن شود اينست كه مـا مـي           
رئـيس مملكـت اهانـت    ه اهللا بر عليه رژيم مشروطه سلطنتی اقدام و بـ        اساتيد دانشگاه و حضرت آيت    «گويد كه     مي

 همـه   .»گوييـد  ها بنويـسند تـا ثابـت كنـيم شـما دروغ مـي                روزنامه  بگذاريد ،نيست اينطور «گوييم   ما مي . »اند  كرده

يك مجتهد مـسلم و     «گويد    رژيم سلطنتی عالقه دارند ميل دارند كه ما حاكم شويم ولی دادستان مي            ه  كسانی كه ب  
هـا درسـت      خيـر اينهـا را احمـديها و دسـتغيب         «گوييم   ما مي » اساتيد دانشگاه با رژيم مشروطه سلطنتی مخالفند      

اال وهللا ما احمـدی و دسـتغيب را         «اين خيلی عجيب است كه متهمين اينها را بگويند ولی دادستان بگويد             . »اند  هكرد
هـا   گذارنـد حـرف سـرهنگ رحيمـی را در روزنامـه      و نمـي » انـد   كنيم و اينها هستند كه اهانـت كـرده         دستگير نمي 

   ؟سلطنت هست يا نهه اند؟ اين خيانت ب اينها اهانت نكرده. بنويسند

  

   ۲۳خالصه ای از جلسه 

  ۸/۲/۱۳۴۳شنبه  سه

 قبـل از جـواب بـه        ، رياسـت محتـرم دادگـاه      :)ی مهندس بازرگـان   آقاوكيل مدافع   ( سركار سرهنگ رحيمی  
كـنم كـه در ابتـدای فرمايـشات مستمـسك بـه قـرآن و مناجـات          مايشات دادستان بنده از ايشان تشكر مـي   فر

دانم عالقـه زيـادی      دادگاه نهضت آزادی ايران است و چون مي       حضرت علی شدند و اين برازنده دادستان در         
د بزرگـوار حـضرت    همان علـی كـه جـ   ،مذهب دارند و شيعه و مسلمان هستند و از ارادتمندان خاندان علی          ه  ب

داننـد كـه    له كـه كـسر شـأن خـود مـي          خود معظم . اند  داشته  طالقانی هستند و او را در زندان قصر نگه         اهللا  آيت
 زيرا خاندان علی اشخاصی هـستند كـه هيچوقـت از رنـج و نـاراحتی نهراسـيده و افـراد                      .ی كنند اظهار ناراحت 

ام و از  ولی چون من آنجا بـوده . كنند  شكايتی نمي،باشد ميحضرت  نهضت آزادی ايران هم كه پيرو مكتب آن  
زه تيمسار مهاجر اطاقی    آباد با اجا   كنم در همين پادگان عشرت     ستدعا مي ناراحتيهای آنجا اطالع دارم از شما ا      

  . يان بگذارندآقادر اختيار 

ند مـا در طـرف مقابـل هـم قـرار            گفت  ميكردند و     در زمينه انفعالی مساعد صحبت مي      ی دادستان مرتباً  آقا
باشـيم و بـرای روشـن شـدن          كنم كه نه تنها طرف مقابل هم نيستيم بلكـه دوسـت مـي              ايم من اعالم مي     گرفته
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  . كنيم صميمانه ميحقيقت با يكديگر همكاری 

الحقيقه و غيره بكار برد و حال آنكه اين قـانون طـوری              الصله و اصاله   ايشان اصطالحاتی از قبيل مستنبط    
نوشته شده كه قابل فهم برای همه حتی آن سرباز بيسواد هم باشد و نيز درباره روح قانون اينقـدر صـحبت                      

كـرد مجلـس احـضار ارواح        ه اطالع نداشت خيال مـي     گذشت و از دادگا    كردند كه اگر كسی از پشت اين در مي        
قانونگذار مواد قانونی را چنان سهل و آسان نوشته كه كارگر مزلقانی و دهقان سولقانی هم آنرا خوب                  . است

رياست دادگاه دكتر در حقوق هستند ولی شايد در بين دادرسان باشند كه ليسانسه حقـوق هـم                  . كند  درك مي 
ايـن اصـطالحات علمـی      ه  در اختيارشان گذاشته شده كه طبق آن عمل كنند و كاری ب           موادی از قانون    . نيستند
  . ندارند

ترتيب اهميت موضوع مطالبم را بگـويم       ه  بنده ميل داشتم جواب ايشانرا به ترتيب بدهم ولی مجبور شدم ب           
وبات  متمم قانون اساسی بود كه مقـرر داشـته اسـت مـص             ۲ ايشان درباره اصل     تو آن قسمت آخر فرمايشا    

 بـا قـوانين     ت چنانچـه مخالفـ    .مجلس نخست بايد از نظر پنج نفر از علمای طراز اول منتخـب مجتهـدين برسـد                
چون ايـن   «ما را متهم كردند كه گويا به گفته خود مبنی بر اينكه             . توشيح ملوكانه برسد  ه  اسالم نداشته باشد ب   

ان نداريم زيرا بعد از اعالم اين مطلـب بـه           ايم» اصل عملی نشده است هيچيك از قوانين مصوبه قانونيت ندارد         
ايـم ولـی مجبـوريم در         خير آقای دادستان ما ايمان داريم و روی حرف خـود ايـستاده            . گفته خود ادامه داديم   

زيرا يك مجتهد مسلم و اساتيد دانشگاه و عده ای از منـورالفكرترين افـراد ايـن مملكـت در                 . اينجا حرف بزنيم  
 ۸۱مـواد  (كنم اين دو قانون  فرض مي«گويم  كنم و مي  با شما موافقت مي  لحاظ اجباراً  باشند و از اين    زندان مي 

كنم كه حقوق روحانيت و بانيان حق خـود و پرچمـداران مـشروطيت               درست تصويب شده و فرض مي     ) ۶۰و  
ه صحيح است ك  : فرمايشات جنابعالی جواب ميدهيم   ه  و ب » تضييع نشده و قانون اساسی لگدمال نگرديده است       

 عـالوه بـر ايـن       .صدها و هزارها دادگاه تشكيل شده ولی همه جرم بوده است و استمرار جرم دافع آن نيست                

ايـن  .  مجتهد بزرگی را به قصر قاجار برده باشند، بعـد محاكمـه كننـد        .در تاريخ مشروطيت ايران سابقه ندارد     
. ز روحانيون را محاكمه مـی كننـد      اند و با همان تضييع شده يكی ا         عجب است كه حق روحانيت را ضايع كرده       

  : و اما جواب فرمايشاتشان

 نميگويد متهمين مطلقاً حق ندارند وكيل       ۱۰ماده  .  استناد كرد  ۱۰ماده  ه   دادگاه بدوی ب   :در مورد عزل وكيل   
ند چون دادگاه ارتش مهم است، مسايل مربـوط         گفت  مي ايشان   »قبل از محاكمه   «گويد   مي خود را عزل كنند بلكه    

اند و در دادگاههای جنايی عمـومی در خـارج            حيت و نقص پرونده و مرور زمان را جزء محاكمه كرده          به صال 
 دادگـاه  رئيس كه شود  ميلذا از هنگامی محاكمه شروع. شود  مياز جلسه محاكمه و در جلسه اداری رسيدگی   

شـان قـضاوت     فـه كنم كه چون قضات دادگـستری حر       بنده عرض مي  . زنگ بزند و رسميت جلسه را اعالم كند       
ولی قضات ارتش كه قضاوت حرفه آنها نيست، قانونگرار دستور داده است            . كنند است خودشان رسيدگی مي   

 دادرسـی ارتـش   ۱۸۵ماده . كه اينكار را در جلسه علنی و در حضور جمع انجام دهند و كار بهتری شده است                
و ايـن خيلـی روشـن اسـت، يعنـی           » شـود   رسيدگی به صالحيت و نقض قبل از دادرسی انجام می         «گفته است   

ست كه در دادگاههـای عمـومی    ااي  همان مرحلهشود   مي مرحله صالحيت اين دادگاه كه در جلسه علنی مطرح        
  . شود  ميدر جلسه اداری عملی
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پـس  . يان ما را قبل از شروع دادرسی عزل كردند و دادگاه بدون وكيل بوده است و رأيـش غيرقـانونی                   آقا
 كه اگر دادگاه بدوی     ۳۵۹ی باشد و استناد شما به ماده        تجديدنظران نبوده است كه دادگاه      دادگاه بدوی در مي   
زيرا اعتراض ما دربـاره حكـم نيـست اول          .  حكم آنرا فسخ می كند درست نيست       تجديدنظرتخلفی كرد دادگاه    

اند و من     بازی كرده  ها دادگاه   مثل بچه . اه نبوده است  آن دادگ . ای باشد تا حكمی وجود داشته باشد        بايد محكمه 
  . منكر وجودش هستم نه حكم آن دادگاه

  

   ۲۴خالصه ای از جلسه 

  ۹/۲/۴۳چهارشنبه 

  ،:سركار سرهنگ رحيمی

و عـدالت بـرای   نيـست  و اما در مورد رد دادرسی ايشان فرمودند، دادگاههای نظامی از اين كشور خـارج            
 ۱۶طبـق مـاده     . دگستری بـه عـرض ميرسـانم      بنده نخست طريقه رد را در محاكم دا       .  مملكت است  شئونهمه  

 خودش حق رسيدگی نـدارد و قاضـی         ،شته دادگستری ايراد رد شد    كمحاكم جنايی اگر به قاضی متبحر و كار       

 و ممكن است رد را وارد بداند و يـا وارد            كند  ميبدون حضور قاضی مردود رسيدگی      . كند  ميباالتر رسيدگی   

.  داده اسـت   تجديـدنظر  اختيار را بخـود دادگـاه        ۲۳۲ماده  . چگونه است نداند و اما در دادرسی و ارتش ببينيم         

ولـی يـك   . ما مجری قانون هستيم نه مفـسر آن . ما مربوط نيسته  شده است بقائلچرا قانونگذار اين فرق را      
ای و   اما دادگاههای دادگستری يك مرحلـه     . ست ا اي فرق هست و آن اين است كه دادگاههای نظامی دو مرحله          

در اينجا برای دادگاه بدوی يك تكليف معين كرده است و برای دادگـاه              . كشور رود ديوان   از آن مي   حكم پس 
 ايـن حـق را      تجديـدنظر يعنی دادگاه بدوی حق ندارد خودش رسيدگی كند ولی دادگاه           .  تكليفی ديگر  تجديدنظر

من نميگويم ايراد من حتماً     حاال  .  صراحت دارد كه بايد قاضی مردود به مافوق گزارش كند          ۲۰۵در ماده   . دارد
بايـست از قـضاوت خـودداری و بـه مـافوق       وارد است ولی در هر صورت طبق اين ماده تيمسار زمـانی مـي          

فرض اينكه دادگاه بدوی خودش حق داشت رسيدگی كنـد بايـستی دادگـاه بـه شـور                  ه  تازه ب . دكر  ميگزارش  
ايـن يـك عمـل      «صـالح هـستم و اينكـه فرمودنـد          ولی او گفت خير من      . دادند رفت و تمام دادرسان نظر می      می

:  و اينكه فرمودند   نه اداری ماده صراحت دارد و اين يك تصميم قضايی است          . هيچ اينطور نيست  » اداری است 

صحيح نيست  » دادگاه بدوی با دادگاه جنايی دادگستری قابل مقايسه نيست بلكه مطابق با دادگاه جنحه است              «
 سال حبس دارد و مطابق بـا دادگـاه          ۱۰ و دادگاه بدوی     دهد  ميسه سال حبس ن   زيرا در دادگاه جنحه بيش از       

كـرد و چـون      ی صادر مي  أولی در هر صورت چه نظر من صحيح باشد، چه نظر شما، بايستی ر             . جنايی است 
ی أی داده اسـت ر    أرأی صادر نكردند تيمسار زمانی قاضی مردود است و چون دادگاه بدوی با دو قاضـی ر                

  . پس عالوه بر آنكه دادگاه قبلی وكيل نداشت دادرس هم نداشته است. استهم جعلی  او

   اين چنين شيری خدا هم نافريد        شير بی يال و دم و اشكم كه ديد؟

 دادرسی ارتش استناد كردند كه دادگاههای نظـامی بـه جـرم نظاميـان رسـيدگی                 ۱ی دادستان به ماده     آقا
جرم غيرنظامی رسيدگی كند پس چرا      ه  تواند ب  كه نمي  گر مقصودتان اينست   ا ،را نفهميدم  من معنی اين  . كند  مي
مطلب ديگر اينكه فرمودند سازمان امنيت عالوه بر وظيفه ضابطی، قـدرت بيـشتر              . اند  اينجا آورده ه  يان را ب  آقا
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 گويـد   مـي   را ميخوانم كه وظيفه ضابط نظامی چيست؟ و اين ماده          ۱۲۲بنده ماده   . و اختيارات ديگری هم دارد    

ب در حـوزه    رهايی كه رسيدگی آن در صالحيت ديـوان حـ           ضابط نظامی كسی است كه ماموريت دارد به بزه        
   اين امر قانونی است پس چرا اجرا نشده است؟. آن واقع است بفرستد

 كـه ايـن امـر هـم ايـشان           كنـد،   مـي  فرمانده پس از وصول پرونده امر تعقيب صـادر           گويد   مي ۱۳۸درماده  
هر تعقيبـی،    «گويد   مي ری است و دو قسمت ماده را از هم جدا كردند و گفتند جمله زير ماده كه                فرمودند اختيا 

 گويـد    مـي  مربوط به قسمت اخير است كه     » آيد از درجه اعتبار ساقط است      عمل می ه  رتيب فوق ب  تكه برخالف   

و حـال   » گـردد  در مي چنانچه متهم از سرهنگ به باال باشد تعقيب امر از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده صا              «
آيد  مورد پيش نمي   اشكال نداشتن امر تعقيب تنها در اين      . آنكه اين دستور عام است و ناظر به تمام ماده است          

 كـه در مـورد بـودن    ۱۷۰مقام امر تعقيب گـزارش و در مـاده   ه  نيز كه در صورت رد بايد ب۱۴۳بلكه در ماده    
ايـن  . نده مربوط اطالع دهد و امر تعقيب برای آنها بخواهد         فرماه  شركايی در جرم بازپرس بايستی مراتب را ب       

پرونده مقدماتی كه موضوعات مربوط به دادگاههای نظامی و بوسـيله        «گويد   مي  كه ۱۴۰اشكال هست و ماده     
ضابطين دادگستری تهيه شده باشد، از طرف ضابطين دادگستری بوسيله دادسرای شهرستان نـزد فرمانـده                

 است و از چنين موضوعی مطـرح اسـت نـه شخـصی كـه                ۱۳۷مكمل ماده   » شود   مي  فرستاده هنظامی مربوط 
و حـال آنكـه در مـاده     دهـد  مـي ايشان گفتند دادستان برای غير نظاميان دستور تعقيب        . نظامی باشد يا نباشد   

 را تكميل ديد بايد به امر تعقيب گـزارش دهـد، خـالف              دادستان پس از مطالعه پرونده اگر آن       گويد   مي  كه ۱۳۷

 دستورات فرمانـده را اجـرا       ۷امر تعقيب بدهد، و دادستان طبق ماده        تواند    مينظر جنابعالی است و دادستان ن     
 خرداد و چند نفر غيرنظاميان ديگر كه امر تعقيب صادر شـده             ۱۵ی دادستان گفتند در پرونده متهمين       آقا. كند

 در اينـصورت مـن      ،ه مطرح نيـست   در امور قضايی امر مستحب و مكرو      . است امر مستحبی صادر شده است     
با داليل فوق اميـدوارم قبـول فرماييـد         . اند مكروه است    يان گرفته آقا كه برای    ۸۱ مقدمين و    ۱هم ميگويم ماده    
  .  امری واجب است نه مستحب۱۳۸كه اجرای ماده 

 در  گويد  مي  از متمم قانون دادرسی و كيفر ارتش بود كه         ۱مطالب جالب ديگری كه فرمودند راجع به ماده         
و )  دادرسـی ارتـش  رئـيس بـه تـشخيص   (هـای مهمـه اسـت     تمام امور كه بازپرس مأمور رسيدگی به پرونده  

ايـشان  . مخصوصاً اتهامات جنايی نماينده دادستان بايد باشد و بازپرس مكلف اسـت حـضور او را قيـد كنـد                   
اگر مقـصود قـانونگزار ايـن       كنم كه    عرض مي . شود   مي گفتند كلمه مهمه عام است و شامل اتهامات جنايی هم         

ی دادستان گفتند اين موضـوع      آقا  را بعد از پرانتز برای اتهامات جنايی آورده است؟         بود چرا كلمه مخصوصاً   
. ايست و گاهی هم داديار در جلسه حضور پيدا كرده          مربوط به خارج از مركز است و دادرسی ارتش دو طبقه          

ای قانون موضوع خارج و داخل را نگفته و بـاالخره مگـر ايـن               له طبقه مطرح نيست و هيچ كج      ئاينجا اصالً مس  
او مجبور است در تمام جلـسات بيايـد و بـازپرس هـم               كار تفريحی است كه گاهی داديار بيايد و گاهی نيايد؟         

  . را قيد كند بايد حضور او

 قـضات   و دادستان دادگاه بدوی در دادسرای انتظـامی رئيسموضوع ديگر كه فرمودند راجع به عضويت  
چنانچـه تخلفـی كـرده بودنـد اعـضاء         . ارتش بود فرمودند قصاص قبل ازجنايـت نبايـد كـرد و اشـكال نـدارد               

كنم كه اينها پناهگاه دادرسـی       در جواب عرض مي   . منع قانونی ندارد   كرد و  اتهام آنها رسيدگی مي   ه  البدل ب  علی
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اينهمـه  ،  تخلـف آنـان رسـيدگی كنـد       ه   ب دانستند كسی هست كه    اگر مي . ندشو  ميبا دقت تعيين     ارتش هستند و  
 دو اين از ناتوانی ارتش است كه افسر ديگری ندارد در دادگاه بگذار            . كردند خالف قانون در دادگاه بدوی نمي     

من ماده قانونی ندارم كـه      . كرده در ارتش زياد داريم     و حال آنكه همانطور كه خودتان فرموديد افسر تحصيل        
ولی اگـر   . يرا بيش از پنج شش ماه نيست كه اين قانون انتظامی درست شده است             اين امر را منع كرده باشد ز      

  . گذاشت در دادگاه بدوی اينقدر تخلف بشود تيمسار فخرمدرس دادستان آن دادگاه نبود نمي

بنـده  . له دادگـاه ويـژه بـود      ئ مسكوت گذاشتند، مس   له ديگری كه قول دادند محكم جواب بدهند و اصالً         ئمس
 خـرداد رسـيدگی كـرد و امـر تعقيـب از             ۱۵گاه بدوی با تمام مشخصات به پرونـده متهمـين           عرض كردم داد  

با دستور تعقيب فرمانده ناحيه ديگری به كـاری         تواند    مي طبق قانون هر دادگاهی ن     .فرمانده لشگر گارد داشت   
تـش رسـيدگی كـرده      نام دادگاه دادرسـی ار    ه  يان، ب آقااتهام اين   ه  دادگاه ويژه لشگر گارد چرا ب     . رسيدگی كند 

 خرداد صادر كرد و بموجب آن دو نفر كشته شدند خالف قـانون بـوده                ۱۵ا حكمی كه درباره متهمين      ي. است

در خالل اينكه دادگاه ويژه لشگر گـارد بـود و شـده دادگـاه             .  اين دادگاه غيرقانونی است    ،و جنايت كرده است   
ه ت داشته باشد؟ در پرونده چندين برگ هست بـ         د دو قسم  حتواند در آن وا     مگر يك دادگاه مي    دادرسی ارتش 

بعد از آن يك مرتبه شده است دادگاه        »  لشگر گارد  ۱دادگاه ويژه شماره    «اند    امضای سرتيپ زمانی كه نوشته    
 هـم كـه   يو حال آنكه برای تغيير ماموريت فرمان الزم بوده است، دادگـاه عـالوه بـر نقايـص        . دادرسی ارتش 

  . تالهويه بوده اس گفتم مجهول

جنـاب دادسـتان گفتنـد از جملـه غـدغن           . و اما در مورد اعمال بازپرس كه ما گفتيم استقالل نداشته اسـت            
ايـن قـسمت نـداريم بلكـه       ه  كنم كه مـا كـاری بـ        فرماييد، سيستم مكاتباتی دادرسی ارتش است بنده عرض مي        

رار مـشاراليه اقـدام مقتـضی    خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ق     «نويسد   ها مي   سازمان امنيت در نامه   
 چكـاره اسـت   ، سازمان امنيت كه ضابط نظامی بيش نيـست ».معمول و نتيجه را به اين سازمان اعالم فرماييد        

  . كه مينويسد نتيجه را اعالم فرماييد

ايـشان گفتنـد   . قاضی مامور تحقيق بوده است نه مستقل و اينكار دخالت قوه مجريـه در قـوه قـضاييه اسـت              
  : خوانم را مي» ساواك« قانون ۲من ماده . يت اختياراتی بيش از كالنتريها و ضابطی داردسازمان امن

هـای مـذكور در ايـن قـانون و انجـام       مامورين سازمان اطالعات و امنيت كشور از حيث طرز تعقيب بـزه  «
يچ  دادرسی ارتش نيـز مؤيـد ايـن مطلـب اسـت و هـ      ۱۱ و ماده ». . . روزمره ضابطين نظامی محسوب  وظايف

  . دهد ميكجای قانون ننوشته است كه ضابط به بازپرس دستور 
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   ۲۵خالصه ای از جلسه 

   ۱۲/۲/۴۳شنبه 

  ،:سركار سرهنگ رحيمی

 ۲۷ روزنامه كيهـان مورخـه       ازرياست محترم دادگاه پيرو عرايض ديروزم اكنون در تاييد آن اين خبر را              

 دادرسـی ارتـش   ۱نام دادگاه ويژه شماره ه نی كه بخوانم كه دادگاه بدوی با تمام مشخصات در حي       مرداد می 
 خـرداد وجـود داشـته باشـد،         ۱۵ دربـاره متهمـين      ،مور رسيدگی به پرونده نهضت آزادی ايران بوده است        أم

  . ش باشدتجديدنظراصوالً دادگاه بدوی دادرسی ارتش وجود نداشته است كه اين دادگاه 

يان صـادر كـرده اسـت نوشـته اسـت           آقاتأييد بازداشت    مبنی بر    ۲۷/۶/۱۳۴۲ قراری كه در تاريخ    در زير 
و ساير دادرسان هم زيرش را امضاء       »  سرتيپ حسين زماني   ، لشگر گارد  ۱ دادگاه عادی ويژه شماره      رئيس«

 پرونده لـشگر  تواند    مي قانون دادرسی ارتش دادستان ن     ۴۵الهويه است و بر طبق ماده        دادگاه مجهول . اند  كرده

  . درسی ارتش بدهدگارد را به دادگاه دا

نـام آن دادگـاه صـادر شـده اسـت      ه  ب۴۱كه درتاريخ اسفند ماه      فرماني: ی دادستان بلند شده و گفتند     آقا(
  . ) نام دادگاه دادرسی ارتش بوده استه مور دادگاه ويژه دادرسی ارتش كرده است و آن دادگاه بأرا م آنان

 است اگر آن دادگاه دادرسی ارتش بـوده اسـت           جان كالم همينجا  : سركار سرهنگ رحيمی در جواب گفتند     
 خرداد جنايت كرده است و حكم قتل چنـد نفـر            ۱۵كنم كه آن دادگاه درباره متهمين        نام قانون اعالم مي   ه  من ب 

 منشی اشتباه كرده است و لشگر گارد نوشته، درباره رای قتل            گويد   مي ی دادستان آقااگر اينجا   . را داده است  
ه اا بيگنـ ر آن دو نفـر      پس دادرسی ارتش بايـد دو جنايـت را متقبـل شـود و             . اشتباه كرد د  شو  ميچند نفر كه ن   

مـن  . حكم اعدام صادر كرده و امر تعقيب از طرف فرمانـده لـشگر گـارد داشـته اسـت                   كه   هميناند زيرا     كشته
  . كنم درباره اين دو جنايت بر عليه آن دادگاه اعالم جرم مي

 و قرار صادره از طرف آن دادگاه و اوراق متعددش كه لشگر             ۴۵ا طبق ماده    من از اين به بعد اين دادگاه ر       

و اظهـارات مـن در      دانـم     مـي  خـرداد، غيرقـانونی      ۱۵گارد امضاء كرده است و مبتنـی بـر رای عليـه متهمـين               
 و همـانطور كـه   شود  مي نامحدودتيمسار وقتی اتهام نامحدود است دفاع هم اجباراً     . دادگاهی غيرقانونی است  

نـام نهـضت آزادی ايـران       ه  نام جنگ در اين كشور برای هميشه وجود دارد، دادگاهی هم بـ            ه  ای ب  خانه زراتو
سـيس نهـضت آزادی     أ تاريخ وقـوع جـرم را تـاريخ ت         كيفرخواستبرای هميشه وجود خواهد داشت، زيرا در        

 عداوتی است كـه در حـق        حال بخوانم و اينكار   ه  های نهضت را از اول تا ب        گذاشته و من مجبورم تمام اعالميه     

منش است كـه   ی عدالتآقاتر وضع  از اين عجب. نهضت آزادی و يا بهتر بگويم درباره آزادی ايران شده است  
 ؟شـود    مـي  پس تاريخ وقوع جـرم ايـشان چـه        . اند كه عضو نهضت نيست      دادگاه بدوی و دادستان قبول كرده     

يـان بـر عليـه    آقاتيمـسار ايـن    . يرقانونی بوده است  تمام اعمال بازجو و بازپرس و دادستان و دادگاه بدوی غ          
  . اند اند كه قانون اساسی را لگد مال كرده اند بلكه كسانی اقدام كرده رژيم مشروطه قيام نكرده

ی حكيمـی كجـا اسـت زيـرا         آقـا مجلس اشياء مكـشوفه از منـزل         ديگر اينكه دادستان جواب ندادند صورت     
يـان در   آقاايـن   . يچوجـه در دسـت نيـست       ه  بـه  ،اند  جمهور هند نوشته   ئيسريان به   آقاكنند   ای كه ادعا مي    نامه

مـن ادعـا     يـان اسـت؟   آقاامـضای   ه  كو اصل آن نامه كـه بـ       . اند  ت بوده قاقزل قلعه و ممنوع المال     زندان قصر و  
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  . كنم از طرف متهمين، كه اين دروغ است و دادستان جواب نميدهند مي

.  ايشان گفتند جرايم سياسی در دادگاه نظـامی مطـرح نيـست            .مطلب مهم ديگر سياسی بودن پرونده است      

كم در  ا گفتند كه اين كلمه محـ      ۷۹ايشان در مورد اصل     . ولی دادستان قبال خود را از اين موضوع فارغ دانست         
 آنـرا خـاص كـرده اسـت و در دادگـاه نظـامی مطـرح        ۸۷و اصل  آن عام نيست و مقصود دادگاه جنايی است 

 متمم قـانون اساسـی عـام اسـت و ايـن حـق را                ۷۹در اصل   » محاكم«كنم كه كلمه     در جواب عرض مي   . نيست
هـد در آن    ا منـصفه را بخو    هيئـت ای اتهامش مطرح شـود        كه در هر كجا و هر محكمه       كند  مي متهم ايجاد    يبرا

 دادرسـان آن    شـود    مي  منصفه حاضر  هيئتايشان گفتند در دادگاه جنايی دادگستری كه        . محكمه حاضر شود  
ايست و سه نفر در دادگاه بدوی هستند و پـنج نفـر              ه نفر هستند و حال آنكه در دادگاه نظامی دو درجه          نيز س 

 منـصفه ای كـه   هيئتاولين .  هشت نفر و بيشتر از شش نفر هستندشود  مي كه تعدادشان  تجديدنظردر دادگاه   
 و حـال آنكـه ايـن افـسران       د باشـن  خواهيم افرادی هستند كه كارمند دولت نبوده و نمايند قاطبـه ملـت مـی               مي

  . ر گارد می باشندكآن هستند و از اين هشت نفر شش نفرشان افسران لشه كارمند دولت و وابسته ب

. من تعجب كردم از اين صـحبت      . بعد فرمودند كه در دادگاه اختصاصی مسيله سياسی بودن مطرح نيست          

اتهام سياسی است و    . ند نه اتهامات با دادگاهها    زيرا دادگاهها هستند كه بايد خودشان را با اتهامات تطبيق ده          
ی دادستان كه خـود را      آقادانم   نمي.  منصفه دعوت كند   هيئتدادگاه موظف است خود را با اتهام تطبيق دهد و           

خبرنگـار كـه    . نويـسند  ها كـه جريـان را نمـی         روزنامه.  منصفه ترس دارد   هيئتچرا از   . داند نماينده جامعه مي  
واست منتشر كند، بر سرش همان خواهد آمد كه بر سر عبوديت آمد و تماشاچي هـم كـه              ندارد و اگر كسی خ    

» از اصاله الحقيقه و مـستنبط العلـه       «ت روشن و قانونی و كلمه       سئواالی دادستان در جواب     آقاآنوقت  . نداريم

  . با تشكر از موكلين ديگر. در اين مورد ديگر عرضی ندارم. كنند صحبت مي

  

اين رأی، همان رأی سـابق     .  جلسه دادگاه نظامی تجديدنظر ويژه رأی خود را صادر كرد          رحال در اين   ه به
رأی دادگاه   .با اين تفاوت كه مدت زندانی آقای دكتر سحابی دو سال كمتر شده بود             . دادگاه بدوی نظامی بود   

  . خشم و نفرت عميقی در مردم بوجود آورد

  نهضت آزادی ايران
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  ١٣۴٣ابی در دادگاه تجديدنظر نظامی فروردين اهللا سح مدافعات مهندس عزت

  بسمه تعالي

  

  الناس ان تحكموا بالعدل ا حكمتم بينذا ان اهللا يامركم ان تودوااالمانات الی اهلها و

ه صاحبانشان باز دهيد و چون حاكم بين مردم شويد داوری به  كه امانات را البته بكند ميشما امر ه خدا ب
   ۵۸/نساء قرآن مجيد ـ . عدالت كنيد

   حضار و سروران گرامی ،دادرسان معظم؛ دادستان محترم

. ه اسـت دی صادره از دادگاه بدوی مواد استنادی بر اتهام متهمين دو مـا       أمندرجات ر ه  در اين دادگاه بنا ب    

سيس و عضويت در جمعيتی كه مرام يـا  أقانون مقدمين عليه امنيت كشوری، يعنی تاول يكی شق اول از ماده    
مقـام  ه  بـ  از قانون مجازات عمومي يعنـي اهانـت          ۸۱با سلطنت مشروطه است و ديگري ماده        ن ضديت   رويه آ 
  . سلطنت

 كيفرخواسـت پردازم و برای دفاع الزم است كه اوالً به داليل پنجگانـه              دفاع از اين دو اتهام مي     ه  من اينك ب  

  . شرح داعيه و محرك خود بپردازمه رسيدگی كنم و سپس ب

اينجانـب  ه   تنها مدرك منتسب ب    قاًا كه اتف  ٢٧ است  نهضت ۹ نشريه شماره     مزبور  در رأی  اولين محرك جرم  
 چون انتساب تهيه اين نشريه با اينجانب مورد انكـار  .اند ی مزبور آنرا اعالميه ناميدهأغلط در ره  كه بباشد  مي

 مخالفت با سلطنت مـشروطه  نيست، بنابراين دفاع من بر اين مبنا قرار دارد كه ببينيم در آن اثری از ضديت يا            
پـردازم و ضـمناً نـوع و         رئيس مملكت مـی   ه  جستجوی آثار اهانت ب   ه  ا تصريحاً هست يا نه و سپس ب       يتلويحاً  

  . كنم صراحت آنرا نيز بررسی مي

ها كه خـواهم كـرد        ممكنست شما در بعضی از اين بحثها و بررسی        ! نيز دادرسان محترم   ی دادستان و  آقا
 داشته باشيد، يا استنباط و استدالل مرا نپسنديد و يا موقتاً آنرا خارج از دفاع من بدانيـد،                   با من اختالف عقيده   
بهتر و باالتر از هر سرمـشق ديگـر   ) ع(اين دادگاه گفته و تصريح شده است كه تعاليم علی ولی چون بارها در 

  : آورم ادرسان محترم ميخاطر ده در قضاوت است باين سبب بنده متمسكاً اين جمله ايشان را در اينجا ب

ـ و برای قضاوت در بين مردم كسی را انتخاب كن كه بيش از همه در موارد مهم تأمل كند، بهتر از همه دال                      « ل ئ
   ».را بدست آورد) اطراف دعوا(

ای از جنحه و جنايـت قـرار گرفتـه           پس قبول بفرماييد كه متهمی، كه در معرض اتهاماتی بزرگ و مجموعه           
دف و نيت و اصـول       ه از خودش هر چه را مفيد ميداند بگويد و برای قانع كردن ذهن شما به              است، برای دفاع    

اصول و قوانين تمسك بجويد و مكنونات قلب و عقيـده خـويش را بيـان                ه  ش تكيه كند و ب    ا  اوليه حقوق بشري  
م پـی ببرنـد،     كند تا دادرسانی كه پژوهنده حقيقت هستند با گوش كردن و دقت در آنها به داعيـه و عمـل مـته                     

  ): ع(فرمايش علی ه زيرا كه ب

  . »امور از همه بيشتر حوصله كند) حقيقت(كمتر از ديگران مراجعه دادخواه دلتنگی كند و برای كشف  . . .«

                                                      

  . به اسناد نهضت آزادي ايران جلد دوم ـ نشريات داخلي مراجعه كنيد۹براي اطالع از متن نشريه شماره  .۱

179



  »...االمور صم و اصبرهم علی تكشفخال الشبهات و اخذهم بالحجج و اقلهم تبرما بمراجعه و اوقفهم فی ...«

  » طبع فيض۵۷ره البالغه نامه شما نهج«

نجانب در سراسر مدارك پرونده فقط يك دليل دارد و آنهم اقـرار و اعتـراف                ياه   ب ۹انتساب نشريه شماره    
كه اگر يك انسان بالغ و نسبتاً عاقل به نوشته           شخصی اينجانب است ولی منظورم از ذكر اين موضوع اينست         

مدارك ديگری برای انتساب وجود نداشته باشد،        خود اعتماد نداشته باشد يا اينكه خطراتی در آن حس كند و           
  . آن اعتراف نمايده دليلی ندارد كه ب

 و  اهللا طالقـانی    آيـت موقـع حـضرت      در آن .  منتشر شده است   ۱۳۴۲اين نشريه در نيمه اول ارديبهشت ماه        

سـاير  .  و پدر محترم اينجانب كه سمت مؤسس و رهبری داشتند در زندان بودند             جناب آقای مهندس بازرگان   
دخـالتی در  ) كه ضمن تحقيقـات بعـدی ثابـت گرديـده اسـت     (علل مختلف مسافرت و بيماری     ه  مؤسسين نيز ب  

سرپرست و بدون رهبری بـوده اسـت و كـادر فعـال آن بيـشتر                 نهضت بصورت بی  . كارهای نهضت نداشتند  
يعنـی يكمـاه پـس از        ۱۳۴۱تـا اوايـل اسـفند مـاه         . يتی نداشتم مسئولجوانان و دانشجويان بودند، اينجانب هم       

از اسفند مـاه كـه در       . يان در مسافرتهای مختلف بودم و اصوالً عمل فعالی در نهضت نداشتم           آقازندانی شدن   
 ضـمناً حـدت و شـدت شـرايط خـارجی و              و سرپرستی اوضاع نهضت   مريختگی و بی  هتهران مستقر شدم و ب    

احساس وظيفه و تكليف ملی و دينـی        همچنين عمومی و اعتراضات طبقات مختلف و جنبش روحانيت را ديدم            
ای از كـار را بگيـرم، از مقـام يـا مجمعـی               المقـدور تـالش و فعـاليتی بكـنم و گوشـه            مرا بر آن داشت كه حتی     

آمـد   م و كاری كه از دستم برمـی       من واگذار نشده بود، دخالتی در امور تشكيالتی نهضت نداشت         ه  يتی ب مسئول
از آن نشريه استقبال شد و انتشار آن خوب         . ندی به آن پرداختم   تصدی يك نشريه مرتب دو هفتگی بود كه چ        

  . انجام گرفت

 .شـد  ميحاشيه منتشر ن  ديگر نشريات باحاشيه و بی    ،يد از همان مواقع   اگر در پرونده ما مالحظه كرده باش      

 از  الـصاً اگر آن يكی خ   . علت آن هر چه بود، انتشار نشريات دو هفتگی ما جای استقبالی برای آن نگذارده بود               
لحـاظ تنـدی و شـدت       ه  ، اين يكی از جانـب افـراد ديگـر بـود كـه بـ               شد  ميطرف جوانان و دانشجويان منتشر      

 كـه   كند  مياين حكايت از مطلبی     . احساسات با آنها فرق داشتند، تغيير سبك و لحن بسيار بارز و آشكار است             
 حـوادث واقعـه در محـيط        .كـنم  ه مـي  بنده هـم اشـار    .  توضيحات كافی درباره آن دادند     مهندس بازرگان ی  آقا

علـل مختلـف   ه ای بـ   ممكن اسـت عـده  .ندشو مياجتماع ما يك جور است و همگان از آن حوادث بنحوی متاثر             
ايـم، يعنـی    ولی اكثريت كسانی كه ما ديـده   . موافقت و مساعدتی با جريان اجتماعی دو سال اخير داشته باشند          

دين، بازاری و دانشجو، پير و جـوان همـه و همـه              دد و متدين و بی    آزاديخواهان و مليون اعم از متقدم و متج       
. ثرشان در جهت مخالف بوده است و اين چيزی نبود كه نهضت آزادی آنرا ايجاد كرده يا دامـن زده باشـد                     أت

منتهـا  . ثر اسـت  أواضح است كه نـسل جـوان از ايـن حـوادث متـ             . سابقه بوده  يك هيجان و جنبش عمومی بي     
آاليشی جوانی و از طرف ديگر همـراه بـا شـدت و              صفا و از خودگذشتگی و بی       همراه با  طرف ثرش از يك  أت

زجرهـای گونـاگونی قـرار گرفتـه         حـبس و   كه مـورد حمـالت و      بخصوص آنهايي . آميز است  تندی و عصيان  
نسل جوان حاضر اعم از ايرانـی       . جوانان نهضت آزادی نيست، جوانان چنين هستند      ه  اين مخصوص ب  . باشند

روپايی، عرب و يا آمريكايی، شرقی يا غربی زاييده پدران و مادران جنگ ديده و قحطی و زجـر كـشيده و                      يا ا 
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انواع بالها چشيده است و خود در دوران عمر كوتاه خـود يعنـی دوران پـس از جنـگ دوم انـواع نهـضتها و                          
كايـت از تنـدی و غليـان    روانشناسی نسل جوان كه هميشه ح. شمار در جهان ديده و خوانده است  انقالبات بي 

ی مهنـدس بازرگـان از   آقـا مطلبی كه . احساسات در اين زمانه عصيان و عصبانيت را نيز حاوی است كرد    مي
) روانـشناسی (اختالفات سليقه پيران و جوانان گفتند يك واقعيت مـسلم اسـت، حقيقتـی اسـت كـه مطالعـه در          

بنـده كـه بلحـاظ سـن و سـال در پـاگرد            . كنـد   مـي اجتماعی آنرا واضح و نقش سن و تجربه را در آن روشن             
  . لحاظ احساسات و منطق نيز در بين اين دو مرحله هستمه كنم كه ب جوانی و پيری هستم احساس مي

ای از روحيه بين جوان و پير است ولی آيا اين روحيه نـشانه و معـرف                   نشانه ۹ر حال نشريه شماره      ه به
ه  جمعيت و حزب مركزيت و رهبری و كلوپ آنرا بگيرند كار بـ وقتی از يك  طرز فكر كلی نهضت آزادی است؟     

 طرف شورای نهـضت     اين نشريات از  . شود   مي آيد كه روحيات اشخاص مختلف در آن مؤثر         مياين ترتيب در  

 يك عمل خـصوصی بـود كـه از طـرف سـه نفـر انجـام                  ،ی رسميت نداشته است   مسئولا مقام   ييا الاقل كنگره    
ای، كه دال بـر مخالفـت بـا           سراسر اين نشريه جمله يا لغتی، حتی كوچكترين اشاره         از اينها گذشته در   . شد  مي

 ادعای اينكه ضديت با سلطنت مشروطه يـا تغييـر رژيـم يـا               .خورد رژيم سلطنت مشروطه باشد، به چشم نمی      
اظهار عالقه به رژيمهای ديگری غير از مشروطيت در آن بطـور صـريح و يـا تلـويحی آمـده باشـد همانقـدر                         

همـانطور كـه در     . جيب و غير قابل شنيدن است كه بگوييم در اين نـشريه مطالـب منـافی عفـت وجـود دارد                    ع
سراسر اين نشريه كوچكترين اشاره صريح يا غير صريح، علنی يا تلويحی، بـر امـور خـالف اخـالق و عفـت                       

 در اينجـا نيـز   .شـود   مـي ورزی مـدعی  اطالعی و غـرض  وجود ندارد و اگر ادعايی روی آن بشود، حمل بر بی   
 كنم سراسر اين نشريه را بخوانند و اگر يك كلمه، يك جمله، يـك      يان دادرسان تقاضا مي   آقامن از   . همين است 

بنـده بطـور قطـع و يقـين اعـالم           . افتند تمام دفاعيات من كان لم يكـن باشـد         يبند كه چنين توهمی از آن برود،        
ه و دو جمله از آن را جـزء مـدرك ضـديت بـا سـلطنت                  منصفه دادگاه نخستين كه اين نشري      هيئتكه  دارم    مي

 عينـاً جمالتـی را كـه دادسـتان دادگـاه قبلـی پـشت                .اند  مشروطه قرار داده است، حتی يكبار متن آنرا نخوانده        

فرض اينكه ادعای دادستان درباره اهانت      ه  اند كه ب    اند و آنقدر فكر نكرده      تريبون خوانده در رأی منعكس كرده     
مگر مـشروطه در وجـود       وارد و صحيح باشد، آخر اين چه ربطی دارد به سلطنت مشروطه؟           مقام سلطنت   ه  ب

اهانت يا مخالفتی بـا     ) دشو  ميچنين چيزی در اين نشريه ديده ن      ( كه اگر بفرض محال      شود   مي نفر خالصه  يك
گـاه  اينگونـه آراء و اظهارنظرهـای داد      . آن يكنفر شد رأی بدهيم كه بـا رژيـم مـشروطه مخالفـت شـده اسـت                 

  . نخستين خود يك عمل خالف مشروطيت و اظهار مخالفت با سلطنت مشروطه است

كنايه و يا با صراحت مخالفت بـا رژيـم ديكتـاتوری و اسـتبدادی و                ه   ب ،اشارهه  در همه جای اين نشريه، ب     
 در كشور مشروطه و در رژيم دمكراسی اگر يك فرد يا يـك دسـته يـا يـك                    .خورد حكومت مطلقه به چشم مي    

ای انتشار دهد و در آن از مضرات ديكتاتوری و استبداد سخن گويد آيا                ای و يا نشريه     ای يا مقاله    عيت نامه جم
دانم بدگويی از رژيم ديكتاتوری و تشريح دسايسی كه در حكومت استبدادی             من نمي  ؟شود   مي جرم محسوب 

، شود   مي ن و ترور افكاری كه ايجاد      خفقا ،شود   مي دهايی كه بر ملت وار       انواع فشارها و شكنجه    شود   مي ايجاد
مقرراتی كه برای موجوديت و استقالل ملت دارد، تاثيری كه در فساد و انحراف نـسل جـوان دارد و بـاالخره                

  تواند محسوب شود؟  تاثيری كه روی اقتصاد و توليد جامعه ميگذارد، چه جرمی مي
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ناخته است و اصوالً دادگاهی كـه انتقـام     را خالف و جرم ش     كداميك از قوانين اساسی و عادی موجود اين       
مقام سلطنت تلقی كند، خود تلويحاً مقـام سـلطنت را   ه شديد يا نرم از نظام ديكتاتوری و استبدادی را توهين ب      

يـك نـوع اخـالق و رفتـار     ه ی دادسـتان در ميـان جمعـی نـسبت بـ     آقاوقتی شما جناب    . ديكتاتور ناميده است  
ای و اعالم جرم و شكايت از شما بنمايد، شخص شـما             بمن توهين كرده  بدگويی كرديد، سپس شخصی بگويد      

شخص، رفتار و اخالق ناپسند مـورد        گوييد كه با اين اعتراض و شكايت، آن        فرماييد؟ آيا نمي   چه قضاوتی مي  
  انتقاد شما را بخود گرفته و وجود آنرا در خود قبول كرده است؟ 

افتد، اگر انتقاد و اعتراض نـشود و          كشور مشروطه اتفاق مي    كه در يك   اعمال و حوادثي  ه  در ثانی نسبت ب   
انتقـاد و    اين انتقاد صورت شديد نداشته باشد مگر امكـان اصـالح كارهـا و تنبيـه اوليـاء امـور وجـود دارد؟                      

  . اعتراض كه از اصول اوليه رژيم مشروطه و دموكراسی و حكومت مردم است

ــال    ــت در س ــاه مملك ــگاه م۱۳۴۰شــخص پادش ــد و    در باش ــرين جراي ــر مخب ــا در براب ــات آمريك طبوع
  : خبرگزاريهای خارجی چنين گفتند كه

   ».مند نخواهيم شد، بلكه ممنون هم خواهيم شد  از ما بشود، نه فقط گلههاگر انتقاد خيرخواهان«

شتن بدون ذكر نام و مقام با بيان حال و وضع بطور مستقيم و برحذر دا              ،  تر مؤدبانه و تر انتقاد از اين نرم   
را ميتـوان    ، آيا ايـن   شود   مي  از اعمالی كه در جامعه ديكتاتوری و استبداد تعبير         مسئول و غيرمسئول  مقامات  

  جرم دانست؟ 

  : نويسد شاه در كتاب ماموريت برای وطنم مي

ـ                     « ه عادت من آن است كه از نظريات اشخاص مختلف آگاه شوم، از اشتباهات پدرم يكی اين بود كه در امور ب
سمع او نميرساندند و    ه   معدودی از مشاوران خود تكيه داشت كه چون از او ميترسيدند، حقايق را ب               ةآراء عد 

  .»چابلوسی و مداهنه ميپرداختنده ب

كـه در جامعـه برقـرار        انتقاداتی كه از وضع اداره مملكـت و اختناقهـا و فـشارهايي            ه  اگر پادشاه مملكت ب   
ر داخل و چه در خارج كشور درباره حكومت و سلطنت مطلع            است، اگر از حقيقت احساسات مردم وطن چه د        

وجود عيب و نقـص در هـر دسـتگاه حكومـت يـا در               . تواند به رفع نواقص و معايب بپردازد       نباشد، چگونه می  
همـه افـراد بـشر در معـرض خطـا و صـواب              . روش سلطنت چيزی نيست كه غير معقول و غير ممكـن باشـد            

  : يشان نيز بدان مقرر و معترف استاين حقيقتی است كه شخص ا. هستند

كه مرتكـب   الطاف الهی است كه اميدوارم نظر مرحمت خود را با وجود اشتباهات و خطاهايي      ه  استظهار ما ب  «
  )۱۳۲۳تاحيه مجلس سنا در مهر ماه نقل از نطق افت(” . . .يم از ما نگيردشو مي

بـيم و   وسی و تملق، بـدون انتظـار پـاداش يـا     حال اگر فردی يا انسانی از انسانهای اين جامعه بدون چاپل      
اداره مملكت، از حكومت و سلطنت، بطور غيرمستقيم، انتقـاد كنـد ايـن جـرم اسـت؟ آنهـم جـرم                        از طرز  ،اميد

   اليغفر؟

ايـن  .  اخبار دانـشجويان ايرانـی در امريكـا درج شـده اسـت     ۹همين نشريه شماره ه  مربوط ب  ۴در صفحه   
بـدون كـم و كاسـت و بـا رعايـت امانـت،              . هه ملی ايران در اروپا نقل شده است       مطالب عيناً از روی بولتن جب     

 عيناً در همان نـشريه      شود   مي هايی نوشته شده و بصورت پالكارد حمل        شعار دانشجويان كه در روی پارچه     
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مقامات سازمان   بعضی از ه  دانشجويان تظاهراتی عليه زندانی شدن سران جبهه ملی كرده و ب          . درج شده بود  
جز روشن كردن ذهن اولياء امور و بخـصوص       ه  منظور از نقل اين اخبار ب     . لل در آمريكا شكايت برده بودند     م

ايـران   آنچـه در  ه  شخص ايشان نبوده است تا از احـساسات طبقـه نـسل جـوان و تحـصيل كـرده، نـسبت بـ                      
جوانـانش و   آخر برای يك دولت يـا يـك پادشـاه مملكـت خـوب و برازنـده نيـست كـه                      . گذرد، مطلع شوند   مي

نهند، مثل مرغی از قفس پريـده و آزاد شـده فريـاد از ظلـم و سـتم       روشنفكرانش تا از اين محيط پا بيرون مي 
ه  حقايق اين اوضاع را ب     ،ی دادستان بفرماييد آيا مقامات ديگر     آقا.  حاكمه و خفقان وطن خويش برآورند      هيئت

اطـالع   و آيـا بـی   اند؟ مقام سلطنت نكرده ه  يا خيانت ب  رسانند آ  رسانند يا نه؟ و اگر نمي      گوش پادشاه مملكت مي   
د؟ حال سازمان امنيت معتقد است همه جزييـات  شو ميماندن مقام سلطنت موجب تضعيف سلطنت مشروطه ن       

  . وای از آن وقت كه بگندد نمك زنند هر چه بگندد نمكش مي: رساند و در اين صورت بايد گفت سمع ميه را ب

   )وگيری شداز ادامه حرف ايشان جل(

 در اين است كه فرض كنيم اين حرفهـا همـه درسـت              ۹يكی از موارد اساسی استناد در اين نشريه شماره          
 بكـار بـرده     ۹آميز از طرف نويسنده مقاالت نشريه شماره         باشد، واقعاً عليرغم دفاع بنده در اينكه كلمه توهين        

ولی آخر كجای آنـرا مايـه اسـتناد بـه           . شودنشده و قصد اهانت هم در بين نبوده است، وارد تشخيص داده ن            
تـوزی و شـدت      چيـزی غيـر از كينـه      ه  توانم ب  توانيد بيابيد و اين روش را من نمي        ضديت با رژيم مشروطه مي    

والكالم آزاد وزير فرهنـگ هنـد كـه از رجـال فرهنگـی و سياسـی آن كـشور بـود و                       ب مرحوم ا  .عمل حمل كنم  
 كـه در بحبوحـه   گويد  مي»هند آزادی گرفت « نموده است در كتاب      آزادی و استقالل كشور خويش    ه  خدماتی ب 

ها داشتيم، تكليف ما از لحاظ قوانين و مقررات          يكشاكش مبارزه برای استقالل و زدوخوردهايی كه با انگليس        
 فرمانـدار  شـد  مـي تينگـی بدهـد، هـر كـس وارد الهـور         يم  در اياالت الهور   خواست  ميمعلوم بود و اگر كنگره      

تينـگ شـركت كنـد      يآنها ابالغ ميداشت كه اگر كسی در اين م        ه  نامه يا مقررات خود را ب      آن ايالت آيين  انگليسی  
 ارائـه مـا   ه  مثالً ششماه يا غير آن زندانی خواهد شد و اين تكليف محض بود و حتی ما زير مقرراتی را كـه بـ                      

تيم؛ جرم معلوم و مجازات هـم       رف زندان مي ه  تينگ شركت كرده و پس از آن ب       يكرديم و در م     امضاء مي  شد  مي
توانـد دليـل    د و در عين حال يك چيز مـي شو مي ولی در اين مملكت هيچ چيز واقعاً دليل هيچ چيز ن        .معلوم بود 

كوچكترين تخلف از قوانين من درآوردی دستگاه ممكن است بزرگترين اتهامـات چـسبانده     ه  همه چيز باشد؛ ب   
  . ن گرددشود و سخت ترين مجازاتها درخواست و تعيي

  . زنيدنآنجا كشور مستعمره بوده از آنجا مثال : رئيس

در اينجا بدتر از مستعمره است، قانون و مواد قانون آلتـی اسـت در دسـت مقامـات و صـاحبان                      : سحابی
فرض وقوع، قانونگزار درجه جنحه شناخته اسـت، يعنـی اثـر جـرم را در                ه   مملكت را ب   رئيسه  ت ب ناها. قدرت

ندانسته و چنان جرمی نشناخته است كه ناموس اجتماعی را در مخاطره بيندازد، ولی حاال               جامعه خيلی عميق    
چون بفرض صحت اين مدعای دادستان و رأی دادگاه بدوی كه صددرصد مورد انكار اينجانـب اسـت قبـول                    

كـشور  جنحه اهانت برای من و تعيين مجازات قانونی برای آن كنيد، عصبانيت دستگاههای مديره و انتظـامی                  
. نشاند، بايد ماده شديدی را بر اتهامات ما بچسبانند تـا مجـازات شـديدتری پـيش آيـد                ما فرونمي ه  را نسبت ب  

خواهيد ما را كه اسير دستتان هستيم عبرت سـايرين           شايد حاال كه دستتان از دستجات ديگر كوتاه است، مي         
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 خواسـت  مـي فروخت، حاكم وقت كه    ران مي نان گ  در زمان ناصرالدين شاه هم اگر بفرض يك نانوا        . قرار دهيد 

گذاشـت در تنـور، اينگونـه عمليـات و نبـودن             آمد او را مي    قدرت نشان بدهد و برای ديگران عبرت بسازد، مي        
خانه و قانون و مشروطيت تهيـيج كـرد، و حـاال     خواستار شدن عدالته  سران ملت را ب  حدود و قوانين بود كه    

توزی دستگاه حاكمه موجب عصيان       اين دلبخواهی بودن قوانين و كينه      هم كه قانون و مشروطيت وجود دارد      
 كـه از    ، ما ی دادستان آقا. كجا بكشد ه  و آشوب بيشتری در جامعه خواهد شد، و خدا عالم است كه دنباله آن ب              

هـا و      حاكمه بر كارها مسلط، ولی بترسيد از آنروز كه ايـن نـاراحتی             هيئتاين پس در زندان هستيم و شما و         
  . عتراضات دامنه يابد و كار فتنه و آشوب باال بگيرد و هستی و حيات ملت به خطر بيافتدا

   منكم خاصه واعلموا ان اهللا شديدالعقاب االذين ظلمو تصيبنو اتقوا فتنه ال

  »۲۵االنفال، « ».رسد، بترسيد و بدانيد كه خدا سنگين مجازات است ستمگران شما نميه ای كه فقط ب از فتنه«

دهـد   دارك پرونده، نه قانون، نه منطق، نه انصاف و انسانيت و نه عدالت و وجدان، هيچكدام اجازه نمي نه م 
ضديت با رژيم سلطنت مشروطه تعبيـر و بـر مـاده يـك مقـدمين      ه  و امثال آن را ب     ۹كه مطالب نشريه شماره     

گر دمكراسـی و حكومـت      م.  با رژيم سلطنت مشروطه نيست     تيك پادشاه مخالف  ه  اهانت فرضی ب  . تطبيق دهند 
  . مردم معنی ندارد

وی اهانـت و ضـديت بـا    ه نحوی به حاال از تمام اينها گذشته فرض كنيم تمام اين حرفها درست نباشد و ب        
آقـای مهنـدس بازرگـان يـا پـدر مكـرم            ه  بـ اينها چـه ربطـی دارد       .  استشمام گردد  ۹سلطنت از نشريه شماره     

در ايـامی   .  مناسبت كپی اين نشريه را در پرونده ايشان گذارده است          چهه  دانم دادسرای نظامی ب    نمي. اينجانب
يان آقاتوانست ارتباطی بين نشريه و        طالقانی در زندان بودند، چگونه مي      اهللا  آيهدو بزرگوار و حضرت      كه اين 

  . بوجود آيد

 روی اصـل    يـان ميداشـتم ممكـن بـود       آقايت انتخابی و انتصابی از جانب       مسئولاگر الاقل بنده كوچكترين     

خورد كـه اگـر فرضـاً در         اين برمي ه  يت مشترك راهی برای چسباندن وجود داشته باشد كه آنهم باز ب           مسئول
يت مسئول يك مؤسسه گناهی، جرمی يا خطايی احتماالً از يك يا چند نفر از افراد سر زد، با وجود                   رئيسغياب  

سـسه يـا    ؤ م رئـيس جزايـی بـرای      تظامی و يت تضامنی و ان   مسئولكند كه     هيچ قانونی حكم نمی    رئيسعمومی  
  آيـين دادرسـی كيفـری كـه        ۱۱۳ مـاده    ۶شـق   ه  ه در نظر گرفته شود، لذا با توجـه بـ          رئيس هيئتمؤسس و يا    

  : گويد مي

   ».يت استمسئولحبس يا توقيف موجب عذر موجه و سلب «

تـوان بگـردن     شـد نمـي   هيچ عنوان جرمی را كه احياناً ممكن است از ناحيه كسی ديگری اتفاق افتـاده با               ه  ب
يتی جز در دادگـاه تـاريخی بلـخ         مسئول فعل غير نيست و چنين تحميل        مسئولكسی ديگر گذاشت، زيرا احدی      

  . باشد پذير نمي انجام

  : دهد ی ميأدادگاه نخستين چنين ر

دفاع متهمين مبنی براينكه هدف جمعيت فقط همانست كه در مرامنامه ثبـت و در نامـه سرگـشاده مـنعكس         «
های موجـود در پرونـده مربـوط بـه نهـضت              اغلب از اعالميه  : دارند مورد است و اينكه اظهار مي       بي ،يدهگرد

آزادی نيست و يا در زمانی منتشر شده كه ما در زندان بوديم، عالوه بر اينكه اين دفاع موجه نيست اساسـاً                      
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  . »حرز است م۸ تا ۱داليل مشروحه باال كافی و بزه انتسابی درباره متهمين از رديف 

  : اين قسمت از رأی چند ايراد وارد استه نسبت ب

شهادت تمام اوراق صورت جلسه دادگاه نخستين و نوارهـای ضـبط صـوت و اسـتدالالت مـدافع                   ه  ب: اوالً
ارجمند ما در مرحله صالحيت اين دادگاه در دادگاه نخستين هيچگونه دفاع ماهوی از طرف متهمين و وكـالی    

  . اساس است يك ادعای ساختگی و بی» دفاع متهمين مبنی بر اينكه«است، با اينجال جمله مدافع بعمل نيامده 

ها مربوط به نهـضت آزادی نيـست و يـا              برخی از اعالميه   گويند  مياينكه متهمين كه    ه  ادعای دادگاه ب  : ثانياً
يـد پرسـيد چـرا موجـه     با(در زمانی منتشر شده كه ما در زندان بوديم، عالوه بر اينكه اين دفاع موجه نيـست      

 دادرسـی و كيفـر ارتـش، مـستدل و بـا مـدرك باشـد؛ دادگـاه                   ۲۱۷رأی دادگاه بايد، بموجـب مـاده        ) نيست؟  
يك گزارش مـامور دال  . كه چرا اين ادعای متهمين موجه نيست  داد    مي ارائهبايست الاقل يك دليل يا مدرك        مي

   .نمود بر ارتباط متهمين زندانی با خارج شايد كفايت مي

 عالوه بر اينكه آن دفاع موجه نيست اساساً داليل مشروحه باال كافی و            (اينكه دادگاه ادعا كرده است      : ثالثاً

رساند كه داليل چهار گانه مـورد اسـتناد دادگـاه در حكـم               ، چنين مي  )بزه انتسابی درباره متهمين محرز است     
يت سـه نفـر     مـسئول دخالـت مـستقيم و      خود، فی نفسه، حاكی از مخالفت با رژيم سلطنت مـشروطه و حـاوی               

مـورد يكـی از آنهـا     ، در حاليكه درشود  ميپای جمعيت حسابه بنابراين ب يان مؤسسين و رهبران بوده و     آقا
 باشد اينجانب مفصالً بحث نمودم كه اوالً اهانتی صورت نگرفته و در ثانی كوچكترين اثـر  ۹كه نشريه شماره    

سهل است كه، تمام مـشی آن و مطالـب آن در            . طه در آن مشهود نيست    ای از مخالفت با رژيم مشرو      و نشانه 
ييد حكومت مشروطه و دمكراسی و تنقيد شديد از ديكتاتوری بوده است، و در ثالث كوچكترين اثری                 أطريق ت 

بنـابراين  . اند نه مشهود است و نه متصور        يان كه در آنزمان در زندان بوده      آقا نفر از    ۴يت  مسئولاز دخالت يا    
منطق دادگاه نخستين ادعـا كـرده اسـت كـه اساسـاً              استناد كدام قانون و   ه  ب چه دليل و مدركی و    ه  ونه و ب  چگ

   داليل مشروحه باال كافی و بزه انتسابی محرز است؟

 بكلـی   ۹عـرايض بـاال رأی دادگـاه از جهـت نـشريه شـماره               ه  فرمايند كه بنـا بـ      دادرسان محترم توجه مي   
  . مخدوش و غير قانونی بوده است

تذكر مطلبی هـستم كـه اوالً خـود مطلـب            داليل ديگر حكم دادگاه نخستين ناگزير از      ه  اكنون قبل از پرداختن ب    
در اين دادگـاه اسـت و ثانيـاً يـادآوری آن بـرای روشـن شـدن ذهـن                   عين دعوی و متن اتهام ما متهمين حاضر       

ن اينكـه بـين مـا و دسـتگاه          دادرسان محترم در تشخيص صحيح ماهيت موضوع نهايـت ضـرورت را دارد، و آ              
قامـه دعـوی كـرده اسـت يـك اخـتالف اساسـی              انمايندگی از طرف هيئت حاكمه عليه ما        ه  دادسرای نظامی كه ب   

وجود دارد كه عبارت از درك مفهومی است كه از رژيـم مـشروطه سـلطنتی داريـم و اسـتنباطی كـه از اصـول                          
عـرض محتـرم دادگـاه     ه  نا اتكا دارد كه اينك مختـصراً بـ        استناط اينجانب بر سه مب    . ايم  ومقررات اين رژيم نموده   

  : رسانم تا با رسيدگی و بررسی آنها بين ما و آقای دادستان حكم كنند مي

لحـاظ دادگـاه   ه لحاظ قوانين اساسی و عادی ايران و هم بـ     ه  اولين مبنايی كه مالك استنباط من است هم ب        
اظ ايمان و اعتقـاد و سـاختمان فكـری شـخص اينجانـب              لحه  محترم اصلی ثابت و غيرقابل انكار است و هم ب         

باب حكومـت و ملـت و روابـط     تعاليم اسالمی در احكام و. شود  مياصل و اساس و راهنمای واقعی محسوب   
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  . آنها با يكديگر است

دار مردم شناخته    عنوان وكيل و امانت   ه  در فقه اسالم حكومت وسيله نظم جامعه و تمشيت امور مردم و ب            
دو نـوع   ه   نايينی، مرجع بزرگ صدر مشروطيت، از نظـر ديـن اسـالم حكومـت را بـ                 اهللا  آيهمرحوم  . شده است 

  : كند ميتقسيم 

كه بر جامعه سلطه و حاكميـت دارد         اي در اين نوع سلطنت حكومت سلطان واحد يا طبقه        : يهسلطنت تملك  ـ۱
د؛ در ايـن سيـستم حـاكم يـا          گيـر  مقيد بمقررات و حدودی نيست و بر طبق ميل و دلخواه شـخص انجـام مـي                

پنـدارد و سراسـر      بينـد و مـي     شان ملك شخصی خود مي    ثسلطان همه مردم را با تمام اموال و حقوق و نوامي          
داند و اگر رعيت نفسی بكـشد و بخـور و    شئون اجتماعی و اخالقی و دينی را مرهون و محكوم اراده خود مي  

اگر نفسی در اعراض و شكايت از ظلـم و سـتم بكـشد و يـا                 د از مراحم و الطاف سلطان بداند و يا          بنميری بيا 
اصطالح سياسی و اجتماعی ايـن      . قدمی در راه تذكر بردارد سزاوار محروميت از حقوق و مسبب مرگ بشود            

  . نوع سلطنت امروزه استبداد و ديكتاتوری و سلطنت مطلقه است

دار مـردم بدانـد       كارگزار و وكيل و امانت     ن اينست كه والی و حاكم خود را نماينده،        آو  : سلطنت واليتيه  ـ۲
مال و حقوق موكل خود حـق دارد او هـم داشـته باشـد و فقـط                  ه  دار نسبت ب   و همانطور كه يك وكيل و امانت      

اخـذ   خـرج از كيـسه ملـت جـز بـا اجـازه او نتوانـد و       . متصدی تمشيت امور و اداره تنظيم شئون موكل باشد     
  .  يعنی ملت مقدورش نباشدخراج جز با رضايت صاحب مال ماليات و

  : شود  ميكنم، تز اسالم در حكومت معلوم داليلی كه ذكر ميه ب

  : فرمايد قرآن مجيد مي ـ الف

   )سوره آل عمران۱۱۰ قسمتی از آيه شريفه(كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر 

  . يد كه بر جامعه بشری ظاهر شده استشد ميملت ديد بهترين كر ميمعروف و نهی از منكر ه اگر امر ب

و در ميان اين هـشت تـا         . . .نماز و روزه و زكوه و     : دانند كه فروع دين ما هشت است       دادستان محترم مي  
رابطه فرد با خالق است، هيچكدام بلحاظ اجتمـاعی، آن ارزش حيـاتی        ه  كه هر يك جنبه فردی دارد و مربوط ب        

 نـشده كـه ضـامن       قائـل قرآن برای هيچيك از آنها ايـن اثـر را           . از منكر دارد؛ ندارد   را كه امر بمعروف و نهی       
لحاظ قرآن كليـد سـالمت و سـعادت يـك جامعـه و              ه  معروف و نهی از منكر ب     ه  امر ب . خوب و بد جامعه باشد    

 و  آيد كـه اوالً معنـی آن وسـيع اسـت           از اين آيه و احكامی كه از آن منشعب شده است چنين برمي            . ملت است 

ل اجتمـاعی   ئيعنی مراقبت و نظارت مردم در مسا      . شود   مي يكديگره  شامل نظارت و مراقبت همه افراد نسبت ب       
برتری ملت است، ثانياً     ل اداره جامعه و پاييدن يكديگر ضامن حيات و بهتر شدن و           ئخودشان، بخصوص مسا  

يعنی فقط حقی نيست كه بتوانـد  . وظيفه شرعی است همين نظارت و مراقبت ملت در امر اداره جامعه تكليف و          
  . بلكه تكليفی است كه در هر حال بايد آنرا انجام دهد. از آن صرفنظر كند

والی و حاكم هيچگونه برتری بر ملت ندارد، بلكه با وجود مساوات در حقوق مسئوليت امور                  سلطان و  ـ  ب
ايد كـه در ابتـدای خالفـت در     ينه شنيدهو جوابگويی در برابر ملت را دارد، داستان خليفه ثانی را در مسجد مد      

مـردم، مـن فـردی از شـما هـستم و در معـرض خطـا و لغـزش، از شـما انتظـار                         : برابر اجتماع مسلمين گفت   
اگر از راه خدا منحـرف شـوی   : راهنمايی دارم، و آنوقت يك مرد ساده عرب برخاست و در حضور جمع گفت 

186



مقام خالفت  ه  او را به عنوان اهانت ب      ه فقط بر او نياشفت و     كج راستت خواهم كرد، و عمر هم ن        با اين شمشير  
  . زندان نينداخت بلكه بر گفتار او صحه نهاده ب

با تمام برتری و فضيلت و علم و تقوا و نفس ملكوتی كه داشت درباره حقوق مردم بر والی و حق                     ) ع(علی
  : نويسد ن به مالك اشتر مينظارت و مراقبت مردم و تساوی والی و ملت و همه طبقات ملت در فرما

برای خوردنشان فرصت شـماری     ) در كمين نشسته  (ای خونخوار باشی كه      درنده) همچون(و مبادا بر مردم     «
  . »اند يا در دين با تو برادرند و يا در آفرينش با تو برابر چرا كه آنان بر دو دسته. كنی

حـال    به عرض  باب رجوع اختصاص بده كه شخصاً     ار) كاره  رسيدگی ب (را برای   ) از زندگی خود  (بخشی   . . .«
 آن مجلس در برابر خدايی كه ترا آفريده فروتنـی            در مجلس عامی بنشينی و در     ) بدين منظور (آنان برسی و    

) و آزادانه (سربازان، نگهبانان و پاسداران خود را از آنان دور بداری تا هر كس بتواند بدون لكنت زبان                  . كنی

  . »با تو سخن بگويد

. . اما اح لك فی الدين، و اما نظير لك فـی الخلـق            : والتكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان        . . .«

الذی خلقك، و تقعد عنهم جندك و اعوانك من احراسك           فيه شخصك و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه هللا         
  ». و شرطك حتی يكلمك متكلمهم غير متتعتع، 

  .» طبع فيض۵۳ شماره البالغه نامه نهج«

  : ای كه در صفين در برابر لشگريان خود ايراد نمود چنين گفت حضرت در خطبه

پاييد  باك خود را مي    گوييد حرف نزنيد و چنانكه در برابر حكام متكبر و بی           نطور كه با جباران سخن مي     آبا من   «
ن گمان را بر من نبريد كه گفتن حق بر مـن            ظاهرسازی آميزش نكنيد، و اي    ه  داريد چنان مباشيد، با من ب      مي و نگه 

آن بـر   ه  كه گفتن حق يا پيشنهاد عدل بر او سنگين آيد عمل ب            سنگين آيد يا خود را برتر از شما بدانم، زيرا كسي          
  . »عدل هيچ خودداری نكنيده ها و مشورت ب پس از گفتن حق. تر است او سنگين

البادره، والتخالطونی  وا منی بما بتحفظ به عند اهلظفالجبابره، والتنح فالتكلمونی بما تكلم به. . «
الحق ان يقال له  استثقل بی استثقاال فی حق فيل لی، و ال التماس اعطام لنفسی، فانه من بالمصانعه، و التظنوا

ه نهج البالغ«» . . .العمل بهما اثفل عليه، فالتكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل،  اوالعدل ان يعرض عليه كان
  »۲۰۷باب الخطب خطبه 

آل  حكومت عدل و تقوای علی از آرزو و ايـده         . ام  حرفها بزرگ شده و خو گرفته      يان دادرسان من با اين    آقا
 در رگ و ريشه خون من جا گرفته، و اكثريت جوانان نهضت آزادی ايران هم كه شاگردان اين مكتـب                     ،گذشته

اند، اگر در بيان حقـايق و انتقـاد و      ار خود قرار داده   هستند آن حكومت و آن عدالت علی را سرمشق و هدف ك           
ی دادستان آنرا جرم و عيب و اتهام ما ميدانند          آقااعتراض به عمال حكومت صراحت و صداقت وجود دارد و           
  . ايم و اگر گناهی متصور باشد از آنست گناه ما نيست، زيرا ما در مكتب اسالم، درس قرآن خوانده

اند كه والی يـا سـلطان كـه           ای فوق فقهای اسالمی چنين استدالل و استنتاج كرده        با در دست داشتن مالكه    
، قاعدتاً برای اجـرای وظـايف   باشد ميدر اصل برای تنظيم و تمشيت و وكالت امور مردم بر طبق اصول الهی        

فـراد  يت خود، دارای اسباب و تجهيزات و قدرت واختياراتی بايد باشد ولـی تـصور اينكـه فـردی از ا                    مسئولو  
بشر دارای اينچنين قدرت و اختياری باشد و پای از حريم واليت و وكالت مردم فراتـر نگـذارد و از قـدرت و                        
اختيار خود سوء استفاده ننمايد، از محاالت است، مگر اينكه معصوم باشد، واال انسان عادی طبعاً متجـاوز و                   

كميت واقعی با قانون الهـی اسـت، و والـی يـا             جهت عقيده شيعه اماميه بر اين است كه حا         اينه  متعدی است، ب  
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يـافتن انـسان    حق همان شخص معصوم است؛ اما اكنون دستمان از دامـان عـصمت كوتـاه اسـت و                ه  خليفه ب 
عادلی كه بر نفس خويش آنچنان مسلط باشد كه از اختيارات و قدرتهای زياد حكومت و واليت سوءاسـتفاده                    

 حاديث و علم آيات الهی و قـرآن         هآنها با اتكاء ب    مان شيعه چيست؟  نكند از محاالت است، پس تكليف ملت مسل       

  : اند كه چنين نتيجه گرفته

ست كه   ا اي همانطور كه در نفس انسان معصوم قوه نفسانی و ملكه تقوی بصورت نيروی رادعه و مانعه               «
ال خـويش دارد    او ميدهد و مراقبت و نظارتی كه شخص معصوم دايماً بر نفس و اعمـ              ه  داری كامل ب   خويشتن

دارد، در جامعه نيز كه در حكم يك تن و مركب            اجرای حق وامي    و بعدل و   شود   مي او را مانع از ظلم و تجاوز      
از اعضاء و قوای مختلف است اگر يك قوه رادعه برای مراقبت و نظارت بر اعمال حكومت برانگيخته شـود و                     

توانـد الاقـل در    مجموعه اين قوه با آن حكومت مـي      نظارت و مراقبت آن قوه بشود،       ه  قدرت و اختيار محدود ب    
، رعايت امت اسالم را بر عهده بگيرد و در غياب معصوم نظم اجتماع و سـعادت و تكامـل جامعـه                      تزمان غيب 

ملت مسلمان هم حقـی دارد، و   باشد وتواند  ميمسلمان را ضمانت كند، و اين قوه خود صاحب حق يعنی ملت         
البتـه بـا فـرض      . چنين مراقبتی در امر حكومت و اداره جامعه خودشـان بپـردازد           ه  هم شرعاً وظيفه دارد كه ب     

   ». احكام الهیهحاكميت قانون و گردن نهادن ب

عرض كـردم  . وری حكومت و نظارت مردم در اسالم يا حكومت مردم بر مردم يا دمكراسی اسالم             ئاين است ت  
روطيت ابراز، و بوسيله دو نفر ديگر از مجتهدين و مراجع   اهللا نايينی در صدر مش      وری كه بوسيله مرحوم آيه    ئاين ت 

تقليد آنزمان مرحوم حاجی عبداهللا مازندرانی و شيخ محمد كاظمی خراسانی تاييد گرديده است، مورد تاييد دادگاه                 
سوم قانون اساسی، مذهب شيعه مذهب رسمی كشور اسـت؛ پـس             اين دليل كه، بر طبق اصل دوم و       ه  هم هست، ب  
  : گيرم كه نای اوليه عقيده خود درباره مشروطيت چنين نتيجه مياز اين مب

  .  حاكميت مطلق در امر جامعه مخصوص ذات خداوند و نواميس و قوانين اليتغير اوست،اوالً

ه باشـند، و بـ   امر حكومت و اداره جامعه خود مي      نظارت و مراقبت در   ه   عموم افراد مسلمان موظف ب     ،ثانيا
  . بايد از انحراف آن جلوگيری كنند، و با قول و فعل اين نظارت و مراقبت را انجام دهند توانند ميهر وسيله كه 

 شخص حاكم يا والی يا سلطان هيچگونه حقی و برتری در حقوق بر مردم نـدارد و وكيـل مـردم در                       ،ثالثاً

  . تمشيت امور مردم است

 سـلطنتی اسـت     شـود    مي ه ناميده عبارت ديگر سلطنت مورد نظر اسالم و فقه شيعه كه سلطنت مشروع           ه  ب

  . قوانين الهی و اسالمی و مشروط به مراقبت و نظارت ملت باشده كه محدود ب

  : اما مبنای دوم

ی دادستان و دادگاه محترم بدون ترديد بايد مورد توافق باشـد، قـانون              آقااين مبنا نيز كه بين ما و جناب         
ين يافتـه و عبارتـست از اصـول اساسـی مـشروطيت              اصل تدو  ۱۵۹اساسی و متمم آن است، كه مجموعاً در         

  : ايران، و اركان آن عبارتند از

  .  مطبوعات و اجتماعات-۴ قوه مجريه -۳ قوه قضاييه -۲ مجلس يا قوه مقننه -۱

مراقبـت و نظـارت ملـت در حكومـت و قـوه             ه  ركن اول و چهارم عبارتند از همان قوه رادعه مخصوص بـ           
 مـتمم قـانون اساسـی مـأمور حفـظ           ۳۹موجب اصـل    ه  ست و پادشاه نيز ب    مجريه مستقل از شخص پادشاه ا     
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  . اشدب حدود و ثغور و استقالل و تماميت كشور و حفاظت و نگهبانی قانون اساسی مشروطيت مي

متمم قانون اساسی ايران اوالً در اصل دوم و بيست و هفتم يك حق حاكميت بـرای قـوانين شـرع اسـالم                        
 حقـوق   ۳۸ تـا    ۳۵ل  و حقوق ملت ايـران را بيـان كـرده و در اصـ             ۲۵تم تا اصل    از اصل هش   و.  شده است  قائل

 حدود اختيارات، محدوديت و شرايط مشروطه را بيـان كـرده و از              ۵۷ تا   ۳۶پادشاه را ذكر كرده و در اصول        

.  داده اسـت   ارائـه  تـشكيالت مملكتـی و قـوای مجريـه و قـضاييه را               ۲۷ و   ۲۶ اصول    و ضمناً  ۱۰۸ تا   ۵۸اصل  

  : كه آيد اينست  گانه برای ما بدست مي۱۵۹الی اين اصول  هكه از الب يا نكته

كشور ايران دو هزاروپانصد سال يا بيشتر سلطنت و شاهنشاهی داشته و تاريخ ملی ما با سلطنت همـراه            
ه سالطين در ايران بـ . تواند باشد است و ايران هيچوقت بدون پادشاه نبوده و اين امريست كه مورد انكار نمي     

تـا پيـدايش    . بـا عـدالت و خـدمت و بعـضی بـا ظلـم و فـساد و تبـاهی                    انـد بعـضی     انواع مختلف سلطنت كرده   
مشروطيت، سلطنت ايران استبدادی و نامحدود بوده است و چيزی بعنوان حقـوق ملـت و اثـری از قـوانين و                      

اگر بد بـود بـه        و گذشت مردم خوش مي  ه  اگر پادشاهی خوب بود ب      بين نبوده است،     نظارت و مراقبت ملت در    
انـد و آن محـدوديت و       حقوقی كه عرض كردم در اسالم برای ملت قائـل شـده            آورد، ولی آن   مي سر مردم بال  

  .شرايطی كه اسالم برای سلطنت وضع كرده است، وجود نداشته است

  مـشروطيت   آن محـدوديت و    انقالب مشروطيت ايران برای اين بود كه آن حقوق را برای ملت تامين كند و              

ه كـه منجـر بـ    خواهان و جرياناتي های مشروطه   خواسته از تاريخ مشروطيت و   . را برای سلطنت برقرار سازد    
قـانون اساسـی و مـتمم آن و          دليـل خـود   ه  گذرم و تنها بـ      مي ،ايران گرديد  استقرار رژيم سلطنت مشروطه در    

ط را از مـشروطيت و قـانون        مقررات اساسـی آن نمـودم، اينجانـب ايـن اسـتنبا            تقسيم و تفكيكی كه از اصول و      
 نامحدود نيست بلكـه سـلطنتی اسـت مـشروط و            كنم كه سلطنت ايران سلطنتی استبدادی و       اساسی كردم و مي   

 نآمحدود و مشروع يعنی حقوق سلطنت بر طبق قانون اساسی محفوظ و محترم است و بر هر ايرانی حفـظ                      
خالصـه  . باشـد  لت و حاكميت شرع اسالم می     ، اما اين حقوق محدود به حقوق م       باشد  ميحقوق فرض و واجب     

كه مشروطيت برای تحديد سلطنت آمده است نه برای تنفيـذ     و لب و لباب رژيم سلطنت مشروطه ايران اينست        
  .استقرار قدرت و سلطه آنو 

 و آن آراء و اصـول       باشد  مياين مبنا نيز مورد قبول قوانين ايران و دادگاه محترم           : و باالخره مبنای سوم   

نی است كه از افكار پايه گذاران مشروطيت و دمكراسی در دنيای غـرب سرچـشمه گرفتـه و بـه اعالميـه                       جها
  . جهانی حقوق بشر منجر گرديده است

 گويـد    مـي  بولد ميند نام  ه  ولتر نويسنده و متفكر معروف انقالب كبير فرانسه، از قول يك سردار انگليسی ب             

  : كه

د شديم كه بهر كـس آزادی داده شـد تـا عقايـد و آراء خـود را بـی       ما در انگلستان از آن روزی سعادتمن «
  » ترس و بيم اظهار كند

  : گويد  مي پرتغالی در جوابشكنت مدروزوی

   ».ايم تواند عقايد و آراء خود را بيان كند، راحت و آسوده ما هم در پرتغال كه هيچ كس نمي«

  : گويد  مي در پاسخ اوبولد ميند
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  ».مند نيستيدآسوده ايد ولی سعادت«

 است، ولی در قرن بيستم در دنيـای مـتالطم كنـونی حكومتهـای مطلقـه و           ۱۸البته اين عقيده ولتر در قرن       
كردنـد بـرای     هـا ادعـا مـي        پرتغـالی  ۱۸خفقان افكار حتی قادر نيستند آن آسودگی و سـكوت را كـه در قـرن                 

  . كشورشان تامين كنند، چه رسد سعادت و ترقی

  : گويد  ميانديشه و بيان  در مورد آزادی» در آزادي«ب معروف خود بنام  در كتااستورات ميل

ای مخالف را خاموش كند، بنابراين اصل يعنی آنچـه           چون همه آدميان خطاپذيرند هيچكس حق ندارد عقيده       «
كه مافوق آزمايش و قوانين قرار دارد، اينستكه تكامل و تحول جامعه و شخصيت انـسانی در گـرو برخـورد                    

   ».د و آراء استعقاي

 سال پيش از او گفته، منظورم اينـست  ۱۳۰۰اين جمله استورات ميل درست همان حرفی است كه قرآن در        

ايـن  ه بشر و متفكرين بشر هم پـس از تحـوالت و انقالبـات فـراوان بـ              . كه اين حقيقتی بود كه قرآن گفته است       
ه دت و تكامـل گـوی سـبقت را ربـوده و بـ     اند كه كشورهايی كه در جاده تمـدن و ترقـی و سـعا          نتيجه رسيده 

ا هستند كه اين اصل و قانون تكامل و تحول جامعه، يعنی برخورد آراء و               هاند همان   مراحل عالی مدنيت رسيده   
ال اگـذرم و   چون اجازه نميدهند شواهد آنرا بيان كنم، مي       . اند  نظارت و مراقبت ملت در حكومت را رعايت كرده        

الت فكری دنيا غرب در اعالميه جهانی حقوق بشر خالصه شـده اسـت، بنـابراين    نتيجه همه تحو. فراوان است 
 بتصويب مجلس شورای ملی رسيده و صورت قانونی دارد و مورد قبول دادگاه        ۱۳۲۷اعالميه كه در آذر ماه      

   .باشد محترم نيز مي

  : ماده نوزدهم

داشـتن عقايـد خـود بـيم و         كـه در     هر كس حق آزادی عقيده و بيـان دارد و حـق مزبـور شـامل آنـست                 «
تمام وسـايل ممكنـه و بـدون مالحظـات          ه  اضطرابی نداشته و در كسب اطالعات و افكار و در اخذ و انتشار ب             

   ».مرزی آزاد باشد

  : ۲۰ماده 

   ».آميز تشكيل دهد های مسالمت هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت«

  

  : ۲۱ماده 

اسـاس و منـشاء قـدرت    . غل عمـومی كـشور خـود نايـل آيـد        مشاه  تساوی شرايط ب   هر كس حق دارد با    «
طـور  ه گـردد كـه از روی صـداقت و بـ     وسـيله انتخابـاتی ابـراز مـي    ه اين اراده يا ب. حكومت اراده مردم است   

ای  طريقـه ه  و بـا رأی مخفـی و يـا بـ          .  انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد        .ادواری صورت پذيرد  
   ».زادی رأی را تأمين نمايدنظير آن انجام گيرد كه آ

  : ۲۸ماده 

هـايی را كـه    المللی حقوق و آزادی هر كس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد كه از لحاظ اجتماعی و بين      «
   ».مورد عمل بگذارده در اين اعالميه ذكر گرديده است تأمين كند و آنها را ب

  : ۳۰ماده 
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سير شود كه متضمن حقی برای دولتـی يـا جمعيتـی يـا        هيچيك از مقررات اعالميه حاضر نبايد طوری تف       «
   ».وجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزاديهای مندرج در اين اعالميه را از بين ببرده فردی باشد كه ب

از قانون اساسی بلژيك اقتباس شده است و اصولی بـرای تـأمين   دانيد  ميبطوری كه   قانون اساسی ايران    
اش دمكراسـی غربـی و     پس رژيم مشروطه ايران يك پايـه       .آن اضافه شده است    هدخالت قوانين شرع اسالم ب    

ای نـاچيز    برای مردمانی مثل من كه تربيـت شـده         ؟شود   مي اش دمكراسی اسالم است؛ از اين بهتر چه        يك پايه 
 ای در دنيای متمدن امروز و ناظر تحوالت        ولی مومن و معتقد در مكتب اسالم و درس خوانده و مطالعه كرده            

   ».ای از اين گرانبهاتر و تكامل آن هستم چه گنجينه

خواهـشمند  ( حاكمه در اين اسـت  هيئتكنم كه اختالف ما با   اكنون با در نظر گرفتن اين سه مبنا عرض مي         
  ): است دقت فرماييد

 حقوق سلطنت اسـت خالصـه     ه   كه مربوط ب   ۳۹ تا   ۳۵آيا قانون اساسی و مشروطيت ايران فقط در اصول          

  هيئـت  هم كه حقوق ملت ايـران اسـت جـزء آن بلكـه جـزء اصـلی آن اسـت؟           ۳۵ تا   ۵يا اينكه اصول     ؟شود  مي

عنـی  ي ۳۹ تـا  ۳۵خيـر، فقـط همـان اصـول     : گويـد   مي نمايندگی آن صحبت ميكنند،   ه  ی دادستان ب  آقاحاكمه كه   
بـول داريـم و   گوييم تمام اصول قانون اساسـی را ق   ، ولی ما مي   كند  ميمشروطيت است و عمالً هم چنين ثابت        

  . تمام آنرا

تعطيـل  (بكلی متروك و زير پا گذارده شده اسـت، اصـل هفـتم            ) حقوق ديانت و روحانيت   (وقتی اصل دوم    
متـساوی بـودن    (سه سال تمام ناديده گرفته شـده اسـت اصـل هـشتم              ) كلی مشروطيت ممنوع است    جزيی و 

كـامالً  ) آزادی عقيـده، قلـم و بيـان        (۲۱  و ۲۰دار اسـت، اصـول       خدشـه ) حقوق تمام افراد ملت در برابر قانون      
هم خورده است و قـوای مقننـه        ه   متمم تفكيك قوای مملكتی ب     ۲۸ناديده گرفته شده است، وقتی برخالف اصل        

و حـق هـم داريـم احـساس         كنيم    ميو قضاييه بطور كامل تحت تاثير قوه مجريه قرار گرفته است ما احساس              
 شناسد و  كند، نمي   از قانون اساسی را كه حقوق ملت ايران را بيان مي          قسمت   كنيم كه دستگاه حاكمه ايران آن     

در حاليكه روی همان مبانی سه گانه فوق ثابت و مبرهن ساختيم كـه رژيـم سـلطنت                  آن اعتقاد ندارد،    ه  ب
مشروطه و قانون اساسی آن در اصل برای تأمين حقوق ملت و تجديد اختيارات سلطنت در دنيا اختـراع                   

  .  سلطنت مطلق و نامحدود كه از پنج شش هزار سال پيش در جهان وجود داشته استشده است واالّ

انتقادی چه تند  كرد و اگر اين اختالف استنباط ما و هيئت حاكمه وجود نداشت اصالً اعتراضی جا پيدا نمي              
همـين اخـتالف اسـتنباط اسـت، كـه          ه  گرفت پس دعوای اصـلی ايـن دادگـاه مربـوط بـ             و چه نرم صورت نمي    

اميدوارم دادگاه محترم اگر مبانی سه گانه را كه بنده عرض كردم مـردود دانـست يـا در اسـاس آنهـا شـكی                         
تنفيـذ   ماً بالقسط برای حفظ و برقـراری و       ئداشت حرف ما را هم رد كند واال بپذيرد كه نهضت آزادی ايران قا             

اميـدوارم  . رزه مينمايـد  سلطنت مشروطه قيام كـرده اسـت و در راه آن مجاهـدت و مبـا                اصول مشروطيت و  
اين حقيقت پی برد، و مسلماً چنين روزی خواهد رسيد و انگشت حسرت از رفتار               ه  زمانی هيئت حاكمه ايران ب    

رسـد    مـي ناهنجاری كه با مجاهدين اين جمعيت كرده است به دندان خواهد گزيد ولی خدا كند كه وقتی آنروز                   
ينحلـی بـرای ملـت و مملكـت و سـلطنت            ب جديـد و ال    ئدير نشده باشد و ادامه روش فعلـی مـشكالت و مـصا            

  . مشروطه ايران بوجود نياورده باشد
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   جلسه سوم 

  : مهندس سحابی

هايی كه فرموديد، بطور دست و پـا   با اجازه رياست محترم دادگاه بنده در ساعت قبل مختصراً، با ممانعت   
 و بيان اصول اين بود كه بگـويم كـه   شكسته بعضی از اصول قانون اساسی را عرض كردم و هدفم از تفكيك 

  : فهمم كه از قانون اساسی و رژيم مشروطيت اينرا مي

   ».مشروطيت برای اين آمده است كه در آن سلطنتی كه موجود بود، محدوديتی ايجاد كند«

  .  در آن سلطنت البته:رئيس

ا هـم علـت تـشكيل نهـضت         ملت برگرداند و در اين دعو     ه  بله در آن سلطنت مطلقه، و حقوقی هم ب        : سحابی
بعرضـتان رسـاندم كـه اصـل     . آزادی ايران اين بوده است كه عرض كنم كه ما از قانون اساسی چه ميفهمـيم          

غيرقابل تغيير است و زيرپـا گـزارده شـده    ) عج(م آل محمدئدوم متمم قانون اساسی اصلی است كه تا قيام قا      
  .  شده استائلقمين اصل است كه برای دين و روحانيت حق و تو هاست و 

  چند سال است؟ : رئيس

از اوايل مشروطيت، مدرس در دوره      ) كر وكال ذپس از ت  (دوره سوم يا از اوايل سلطنت رضا شاه         : سحابی
  . دوم نماينده طراز اول بوده است

  . اول نبوده است بله از: رئيس

 حكام نيز بايـد رعايـت       اگر قانون اساسی محترم است و همه بايد رعايت حقوق سلطنت را بكنند،            : سحابی

 مدت سه سال    ».بردار نيست   تعطيل اًزئ و ج  مشروطيت كالً «: گويد   مي ۷حقوق ملت و روحانيت را بنمايد؛ اصل        
مدتی پيش از تشكيل نهـضت آزادی مجلـس شـورای ملـی منحـل گرديـد و                  . تمام مشروطيت را تعطيل كردند    

  . لی سه سال بعد هم نشدميبايستی حداكثر تا سه ماه بعد مجلس جديد افتتاح شود و

موقع گفته شده است، ديگـر در ايـن بـاره           ه  ل سياسی و عاليه مملكتی است كه علت آن ب         ئاينها مسا : رئيس
  . صحبت نفرماييد، منهم توضيح نميدهم

 اسـت و آن اينكـه بـر مـردم           ۹نـشريه شـماره     ه  يك نكته توجه فرماييد كه آنهم مربوط بـ        ه  فقط ب : سحابی
  . ور حكومت و مصالح سياسی و عاليه مملكتی دخالت كنند و انتقاد نمايندواجب است كه در ام

  . اند شما زدهه كسی منكر نيست، اتهام ديگری ب: رئيس

   اند چيست؟ ما زدهه اتهام ديگری كه ب: سحابی

  . من نميدانم، مثل اينكه دفاعی نداريد: رئيس

همه داده است، بنده هم عرض      ه  ين حق را ب   فرموديد كه قانون اساسی ا    . دفاع دارم و عرض كردم    : سحابی
 تا خرداد ماه    ۴۱كه ازبهمن ماه    (اند    ايامی منتشر شده   من منتسب است تماماً در    ه  كنم نشريات نهضت كه ب     مي
اند، مشروطيت نبوده است، البته سلطنتش بر جای بـوده اسـت، همـه ملـت                  كه در اين مدت مجلسين نبوده     ) ۴۲

  .  مشروطيت بايد تعطيل باشد و اجرای قانون اساسی دستخوش اراده افراد گردداند كه چرا اينحرف را داشته

ايـد، مگـر كـسی آنهـا را محاكمـه       اند و شما يكی از آنها بـوده     شما ميفرماييد همه اين حرفها را زده      : رئيس
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  . پس اتهام چيز ديگری است كرد؟

 و ». .. اتور زورگـو همـه مـشاغل را      ديكتـ «ما نسبت ميدهند يكـی      ه   دو جمله ب   ۹در نشريه شماره    : سحابی

كنـيم    گوييم تا اوليای امور بيدار باشند، ما خيـال مـی            ما غيرمستقيم مي   ». . .آلود شاه  های خون   دست«ديگری  
 ايـن چيـزی اسـت كـه همـه مـردم       . اهانـت اسـت   گوينـد   مـي دهيد و    ما نسبت مي  ه  ب) را( ، اينها تتقاد اس ناينها ا 
 نقل مطلبـی اسـت كـه    ۹مطلب نشريه شماره    . ستشان بوديم بگردن ما گذاشتند     نه تنها ما، چون دم د      گويند  مي

  . از بولتن جبهه ملی آمريكا نقل شده است

   فرماييد؟ چرا تكرار مي: رئيس

  . گفتيد دفاع نداری مجبورم تكرار كنم: سحابی

  . نخير خيلی خوب هم دفاع كرديد: رئيس

افـسران و سـربازان، ايـن       ه  ه نخستين، اعالميه خطاب بـ     روم سر دليل دوم رأی دادگا      حاال من مي  : سحابی
 كه چون مينـوتش بـه       )دادسرای نظامی و دادگاه   (اهللا است، مدعی هستند       اعالميه مينوتش به خط حضرت آيت     

خط ايشان است، پس همه كارهايش هم بگردن ايشان است، با اينكـه بارهـا گفتـه شـده اسـت كـه ايـشان در                          
 داده شـد،    ارائـه ينرا در كتاب خود گذاشته بـودم و كاغـذ مينـوت كـه در دادگـاه                  اند كه من ا     رسی فرموده پباز

 باشـد، و معلـوم نيـست        آقا روز قبل از دستگيری      ۱۰بسيار كهنه و مندرس است، چيزی نيست كه مربوط به           
 سـلطنت  توهين به مقام. اند كنيم كه خود ايشان انشاء آنرا نوشته حاال ما فرض مي. اند كی آنرا برای چاپ برده  

يا هر اتهام ديگری تا وقتی كه در دل باشد يا در جيب يا در الی كتاب اشكالی نـدارد، قانونگـذار تـوهين را از                          
اينـرا از كتابخانـه ايـشان خـارج         . ارتكاب جنحه را هـم جـرم نـشناخته        ه  درجه جنحه شناخته است و شروع ب      

ی طالقانی  آقاتهران ميآورد، تا موقعی كه      ه  ا ب  و احمدی آنر   كند  ميشيراز ميبرند، دستغيب چاپش     ه  و ب كنند    مي
در مورد سيستم چاپ    . نشر نكرده باشند يا دستور چاپ نداده باشند، هيچ جرمی اتفاق نيافتاده است            ه  اقدام ب 

هـای متعـددی چـاپ كـرده      و نهضت اعالميه آن بايد بگويم كه ايشان از موسسين نهضت آزادی ايران هستند        
ايـشان همـين    ه  ار داشته و هم عامل چاپ، و نزديكترين افـراد از لحـاظ سياسـی بـ                است، هم چاپخانه در اختي    

تـرين    انتشار اين اعالميه بدون شك يك عمـل سياسـی اسـت و قاعـدتاً بايـستی بـه محـرم                    . ها هستند   نهضتی
و بوسيله احمـدی     تهران آورده و  ه  ب  چاپ كرده و   گويند  ميد، نه آنكه به دستغيب، كه       كر  ميافرادشان مراجعه   

چـاپ در   . شـد   مـي منش پخش كرده، بدهند ببرد شيراز، در تهران كه بيـشتر وسـايل چـاپ يافـت                   ی عدالت آقا
چه رسد به حـضرت  رسد  ميتجربه حتی  عقل من جوان بی  ه  تهران عمل خطرناكی است كه ب     ه  شيراز و حمل ب   

هم صحيح نيـست، چـون   ايشان صحيح نيست و حرف دستغيب ه بنابراين انتساب چاپ و انتشار آن ب. اهللا  آيت
  . گذارند مياند، بلكه در پاكت  اين اعالميه را منتشر نكرده

كنم، ولی نكرده است، زيرا كه يكـی از گيرنـدگان آن پاكـت               برم پست مي    كه من آنها را مي     گويد   مي احمدی
وكالی مـدافع  اين دليل كه هر چقدر ه  ب.اند، كه فرموديد به شما نرسيده است      خود تيمسار رياست دادگاه بوده    

محترم تقاضا كردند و تمنی كردند كه دادسرا از يكی از آن افسران تحقيق كند كه آيا نامه را دريافـت داشـته                       
انـد    است يا خير، پس از مرحله صالحيت دادگاه محترم نيز اين درخواست را تكرار كردند، ولی نه جوابی داده                  

ست احدی نرسيده و اصالً پـست نـشده اسـت، و از اينجـا               ده  ايم كه نامه ب      شده مطمئن پس ما    .نه اعتنايی شد  
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 و همين طـور نامـه را بـا           بسازند ای در كار بوده است كه برای ايشان پرونده         توطئهكنم كه    صريحاً اعالم مي  

يكـی دو نـسخه را هـم در سـازمان           .  گذاردنـد  اهللا  آيـه الحيل چاپ كردند و يك نسخه از آنرا در پرونـده              لطايف
پس انتساب چاپ و انتـشار      . را محاكمه كنند    تا با اين مجوز بتوانند ايشان      .كردند و بعد و الغير    امنيت بايگانی   

اضافه بر اين شواهد ديگر داريـم كـه فـراوان صـحبت             . شخص ايشان امريست بسيار نامعقول    ه  اين اعالميه ب  
ی علی بابايی بعـد از  آقااند و  آنها مأموريت داشته :  اين دو نفر احمدی و دستغيب است       هلئشده است و آن مس    

ه قلعـه كـه بـ      روز در زنـدان قـزل      يـك . منش سـوابقی داشـته     ی عدالت آقادستغيب و   . اين مفصالً خواهند گفت   
 كـه مـا بـا عـشاير و مـصر            گويد   مي ، و از همان اول    شود   مي ی علی بابايی آشنا   آقا رفته بودند، با     آقات  قامال

بعد يكی دو بار    . كردند شده است، و با او با ترديد رفتار مي        ارتباط داريم، همين حرفها مورد شك دوستان ما         
ی آقـا  مدتی بـود     قاااتف. ی علی بابايی رفته بودند، و احمدی هم رفته بود، و در آنجا درددل كرده بود               آقاپيش  

دسـتغيب آدم مـشكوك و مـردودی        «گفتـه بودنـد       جعفری به شيراز رفتند و در آنجا تحقيقاتی كـرده بودنـد،             
محـض  ه  ای نداشته باشـيم، بـ      ما خبر داد، ما هم تصميم گرفتيم كه با آنها رابطه          ه  تهران آمد ب  ه  تی ب ، وق »است

  . افراد نهضت را گرفتند كه ما هم جزء آنها بوديم اين عمل، ديده شد كه يكبار با يك حمله عده زيادی از

   د؟گرفتن خواستيد بكنيد كه آنها با شما تماس محرمانه مي شما چكار مي: رئيس

ی از مـا بگيـرد ولـی نتوانـست           كـه چيـز    خواست  ميكارهای محرمانه نبود ولی او با تماس با ما          : سحابی
نفوذ كنند، در اين كشور مشروطه اگـر روزنامـه      ند در ما  خواست  مي.  بود ۹ و كار ما نشر نشريه شماره        بگيرد

  . يت كندای بخواهد چهار كلمه حرف حساب بزند كه علناً قادر نيست فعال يا نشريه

   اين مجله همين چهار كلمه حرف حساب فقط بوده است؟ نظر شما دره ب: رئيس

. ورم خدمتتان تا ببينيد چقدر حرف حساب در اينها وجـود دارد           آ  بنده مجالت امروز جامعه را مي     : سحابی

جتمـاعی  از كار اساسی مملكت، كه نظارت و نقادی اعمال دولت و دخالت در امـور اداری مملكـت و كارهـای ا      
  . است، در آنها خبری نيست

    است؟۹ن نشريه شماره يهم: رئيس

  . اندازند زندان ميه گيرند و ب نخير اگر كسی بخواهد از آن حرفهای حسابی بزند، او را مي: سحابی

   پس چرا از مجله خواندنيها مطلبی در اينجا خواندند؟: رئيس

    بود نه حاال؟۱۳۳۲آن خواندنيهای سال : سحابی

  . نخير جديد بود: يسرئ

هـر حـال وقتـی      ه  همان ايام انعقاد قرارداد بود؛ ب      های دكتر امينی در مورد كنسرسيوم در        از گفته : سحابی
فاصله دو روز آزاد كردنـد، آنهـم در         ه   را ب  اهللا  آيهی دستغيب را شناختيم ما را دستگير كردند، بعد          آقاما نقش   

 حاكمـه   هيئـت  هست و روحـانيون در اعتـراض عليـه اعمـال             در شرايطی كه جنبش و هيجاناتی      چه شرايطي؟ 

ی طالقانی را كه از روحانيون مـورد اطمينـان علمـاء و مـردم هـستند آزاد                  آقااند، در اين شرايط       شركت كرده 
در آن جنـبش و هيجانـات شـركت نداشـته           توانـد     ميسبب انتظار و توقع عمومی كه ن      ه  كنند، و ايشان هم ب     مي

رسـد، در    رايط خارجی بود، از جهت پرونده نيز آزادی ايـشان خيلـی عجيـب بنظـر مـي                 اين از جهت ش   . باشند
اهللا  فـضل «آنزمان در پرونده ايشان سه دليل از چهار يا پنج دليل رأی دادگاه نخـستين موجـود بـود، اعالميـه                      
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ه بـ » حاشـيه  باحاشـيه و بـی  « وجود داشت، و روی آن از ايـشان بازپرسـی شـده بـود، نـشريات         »المجاهدين
ی نـشده بـود،     سئوال هاه اين ر هم منتشر و موجود بود، ولی از شخص ايشان دربا          ۹همچنين، و نشريه شماره     

ده ه پس حداقل سه دليل بلكه چهار دليل از داليل رأی موجود بود، همان داليلی كه موجب شـدند ايـشان را بـ                  
را جرم جنايی تـشخيص داده اسـت،        ی دادگاه آنها    أ ولی در مقابل اين داليل مستند ر       سال حبس محكوم كنند،   

حاليكـه كـسی را كـه در     كنند، آنهـم بـا عجلـه و اصـرار، در     و ايشان را فقط با پنج هزار تومان التزام آزاد مي     
 هـزار   ۱۵ خمينی را گوش كرده است پس از چندين ماه زندان با قيد كفيـل                اهللا  آيتمسجد يكبار نوار سخنرانی     

 هـزار تومـان آزاد      ۲۰وثيقـه    انـد بـا قـرا ر        ه در بازار در يك تظاهرات گرفته      كنند، يا كسی را ك     تومان آزاد مي  

  . نمايد می

  . دانيم ما نمي. اينها را نفرماييد: رئيس

برای اين   چرا؟. كنند  ريال وثيقه آزاد مي    ۵۰۰۰۰با  ) بزعم خودشان ( را با آن داليل بين       اهللا  آيهولی  : سحابی
 بسازند، اين اطمينان را داريم كه دستگاه از روزی كه از نفـوذ احمـدی   ای كه اصرار دارند برای ايشان پرونده 

 را كه كارشان در مـسجد اسـت و در   آقای طالقانیيوس شد ما را گرفتند، وحضرت       أو دستغيب در ميان ما م     

گفتنـد از آن   تواند داخل شود و با ايشان تمـاس بگيـرد آزاد كردنـد،          مسجد بروی همه باز است و هر كس مي        
 دو نفر ديگر رهبران نهـضت       قااكه هيجان در مردم بود، اتف       شايد بشود بهتر نفوذ كرد، آنهم در موقعي        طريق
 كه در زندان بودند و همان داليل و اتهامات بـرای ايـشان هـم وجـود                   مهندس بازرگان و دكتر سحابی     آقايان

  . داشت، و از آنها بازپرسی شده بود

  اند  يان نپرسيدهآقاری ازغير از رفراندوم چيز ديگ: دكتر علميه

، اتهاماتـشان از نظـر      شود   مي ر حال بهتر معلوم    ه اند، به   حاشيه نيز پرسيده   چرا از باحاشيه و بی    : سحابی
 بوده است ولی معذلك آنها را در زندان نگاه داشتند، در صورتيكه             اهللا  آيهبازپرسی و دادسرای نظامی كمتر از     

ند، از ناحيه ايشان برای دسـتگاه خطـر كمتـری           شد  مييان هم آزاد    آقاند اين    آزاد بود  اهللا  آيهاگر در آن ايام كه      
مسجد برود و مسجد نيز در      ه   طالقانی را آزاد كردند كه ب      اهللا  آيه .موجود بود، آن دو نفر را نيز آزاد می كردند         
يد كـار و پرونـده      دانستيم كه برای تشد    ها را دامهايی مي     ما اين . آن ايام مركز اجتماع و جنبش مردم شده بود        

  .  در شرف گسترده شدن بودآقا

 زده شـده اسـت يعنـی پـنج          ۲۹/۱۰/۴۱سازمان امنيت   ه  كه در پشت آن تاريخ ورود ب      ) ع(خطبه سيدالشهدا 

 و هشت روز قبل از رفراندم، چهار روز بعـد ايـشان را گرفتنـد و تـا اول                    اهللا  آيهروز قبل از گرفتاری نخستين      

از ايـشان   ) ع(ولی يـك كلمـه دربـاره خطبـه سيدالـشهدا          . داشتند اه در حبس نگه   خرداد سال بعد يعنی چهار م     
ايـشان    كه در بيـرون منتـشر شـده اسـت، از    »اهللا المجاهدين فضل«كنند، در حاليكه درباره اعالميه      نمي سئوال

ی همـين   نويـسند، ولـ    پای ايشان مي  ه  ايشان مرود بوده است، آنرا ب     ه  كنند، در حاليكه انتسابش ب     بازپرسی مي 
رژيم در رأی دادگاه نخستين قرار گرفته است در ايـن            ترين مدرك مخالفت با    خطبه سيدالشهداء را كه اساسی    
دانـسته   دهد كه خود دستگاه انتظامی هـم آنـرا جـرم نمـي             كنند؛ اينها نشان مي    مدت چهار ماه اصالً مطرح نمي     

در اول عرض   . كنند نام مدرك درست مي   ه  را ب  اين چيزها    .ای بسازد  ه برای ايشان پرونده   خواست  مياست ولی   
له ديناميـت  ئگذارنـد، يكـی از آنهـا مـس      سازمان امنيت شاه را در جريان اوضاع نمـي مسئول كه مقامات  مكرد
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قدر شور بود كه خان هم فهميد، و دادسرای نظامی خودش از پرونده ايشان حذف كـرد، در آن                    است، كه اين  
 ولی سازمان امنيـت ايـن كثافتكـاری         شد  ميانده بودند، هر كس بود عصبانی       اطالع پادشاه مملكت رس   ه  ايام ب 

را  خود را كه عبارت بود از پوست خربزه گذاردن وقتی كه ديد آنقدر گندش درآمد و دادسرای نظامی هم آن                   
  . اطالع اعليحضرت برسانده د كه بشو ميرد كرد، ديگر رويش ن

 ثابـت شـود پـس       اهللا  آيـت حـضرت   ه  ز جهت چاپ و انتشار هم ب      فرض اينكه انتساب اين اعالميه ا     ه  اكنون ب 
حـاال فـرض كنـيم ايـشان بـا        دو نفر انجام گرفته است كجاست تحقيقات آنها؟ و         ن آ جرمی است كه با شركت    

دو نفر آنرا چاپ كنند، آخر اين چه ارتباطی دارد بـه نهـضت         ان آ اراده شخصی دستور داده باشند كه      قصد و 
كـه  كننـد     مـي چـه دليـل ادعـا       ه  منش كه عضو نهضت نبودند، ب       و احمدی و حتی عدالت     دستغيب آزادی ايران؟ 

، دادگـاه در رأی  شـود   ميچه مناسبت پای ديگران نوشته ه  ادعا كردن كه آسانست، ب     نهضت است؟ ه  مربوط ب 
نيـاً بـه نهـضت    اهللا و ثا    آيـه   گويم انتسابش اوالً بـه     خود بايد دليل بياورد، تيمسار ميفرمايد دليل آورده، من مي         

  . هيچوجه دليل ندارده آزادی ب

  . جواب خواهند داد) ی دادستانآقا(چيزهايی نوشته است و ايشانهم : رئيس

  . خوانم تا بدانيد كه هيچ دليل نياورده است  پس من حاال رأی را مي:سحابی

  

  جلسه چهارم 

  : مهندس سحابی

در اين بود كه در رأی دادگاه نخـستين دليـل   تيمسار رياست دادگاه، دادرسان محترم، صحبت ساعت قبل      
 نـشده   ارائـه جمعيـت نهـضت آزادی      ه   و ثانيـاً بـ     اهللا  آيهحضرت  ه  و مدركی برای انتساب چاپ و انتشار، اوالً ب        

  : گويد  مياست،

ارزش  و بی  . . .ی سيدمحمود طالقانی  آقاخط  ه  افسران و سربازان ب   ه  همين اعالميه خطاب ب   ه  و با توجه ب   «
 همين يك دليل را آورده كـه  ». . .باشد ميمنزل من آورد واضح ه نويس آنرا ب  ايشان، كه كسی پيش بودن دفاع 

، اگر چه در اين يك دليـل        شود   مي  است پس انتساب تهيه متن مينوت ثابت       اهللا  آيهخط حضرت   ه  متن آن چون ب   
رأی دادگـاه   « :گويد   مي م كه خوان  دادرسی و كيفر ارتش را مي      ۲۱۷هم حرف است كه انشاء بوده يا كپيه، ماده          

  . »بايد مدلل باشد

انتساب اين انتشاريه به نهضت      ی طالقانی دليل و مدرك نميخواهد؟     آقاه  آخر مگر انتساب چاپ و انتشار ب      
 اهللا  آيـه مقام سلطنت از درجه جنحه است، اگر حـضرت          ه  دانيد كه اهانت ب    خواهد؟ مي  آزادی دليل و مدرك نمي    

  قـانون مجـازات    ۳انـد، و قـانونگزار در مـاده           ارتكـاب جنحـه كـرده     ه   باشند، شـروع بـ     كه متن آنرا تهيه كرده    

  : گويد مي

  . »ارتكاب جنحه مستلزم مجازات نيست، مگر اينكه در قانون تصريح شده باشده شروع ب«

ايشان باشـد، شـروع بـه جنحـه بـوده و قابـل مجـازات                ه  پس قسمت اول كه عبارت از انتساب تهيه متن ب         
 ی دادگاه برای همين قسمت تنها دليل آورده است، در حاليكه برای قسمت بسيار مهم آن كـه ايـشان    نيست، ول 

 نـداده  ارائه يعنی انتساب به نهضت آزادی ايران، كوچكترين دليل و مدركی          كند  ميرا مستوجب ده سال حبس      
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  . است

از اولـين   شـان دفـاع كردنـد؟   آخر ايشان كی از خود » ارزش بودن دفاع ايشان    بی «:گويد   مي وانگهی دادگاه 
ند و محكوميتشان قطعـی     شو  ميالبته بنابراين است كه محكوم      . جلسه دادگاه كه آنرا غيرقانونی دانسته بودند      

هـر  ه  بـ !! دنبال احراز حقيقت كـه نبايـد رفـت          !! گردند كه محكوميت را توجيه كنند      است، آنوقت دنبال دليل مي    
  . ، نامردانگی و ناجوانمردی است كه با ايشان كردندشود  ميقانیآقای طاله صورت اين رفتاری كه نسبت ب

  .  اينها را نفرماييد دفاع از خودتان بكنيد:رئيس

سازمان امنيت در اكثر كشورها برای حفظ امنيت خـارجی مملكـت و جلـوگيری ارضـی از افـراد                    : سحابی
هـای    افـراد مملكـت يـا شخـصيت       جاسوس و خرابكار الزم است ولی اين سازمانها اگر بخواهنـد بـرای خـود                

سـازی كننـد، و پوسـت خربـزه زيـر پـای كـسی بگـذارد، كـه فرزنـد                      هجامعه، آنهم بطور ناجوانمردانه پروند    
سيدالشهداء و روحانی مجاهد عاليقدر است، جوانان مملكت چقدر مديون اين مرد هستند، حتی افسران بعد از                 

هـر حـال سـازمان امنيـت        ه  همت همين مـرد بـوده، بـ       ه  ب، اگر دين در ميان مردم نفوذی كرده         ۱۳۲۰شهريور  
در سـال   . جهـد  ر كسی بيدار بود از ايـن دامهـا مـی          گستراند برای اشخاص اگ    كارش همين است، يعنی دام مي     

 از معانـدين مـا و   قاای خواجه نوری سناتور، كه اتفآقا وقتی اليحه سازمان امنيت در مجلس مطرح بود      ۱۳۳۵
  . . . كمه هستند، چنين گفتند حاهيئتهای  وريسينئاز ت

  . راجع به پيدايش سازمان امنيت صحبت نكنيد: رئيس

  . عين مذاكرات مجلس است كه از صورتمجلس استخراج شده است: سحابی

  . شما كه معتقديد بايد باشد، ميخواهيد دليل عليه خودتان بياوريد: رئيس

  . معايبش را هم بگويمخواهم  ميولی : سحابی

   ).مخالفت شد(يد نخوان: رئيس

چندی پيش كه اليحه امنيت اجتماعی، در اينجا بـود بنـده بـا آن مخالفـت كـردم ولـی چـون يـك                         : (سحابی
درجات بيش از آن مـورد نظـر اسـت و    ه تصويب رسيد، اين اليحه فعلی چون به سياست قوی پشت آن بود ب  

جهـت   ايـن ه ويب خواهد رسـيد، و بـ  تصه ن است، بنده يقين دارم ب آدر پشت    تر فشار سياسی صد برابر قوی    
 دارم حاال كه خودشان هم قـادر نيـستند، از تعـديات     افقط از دولت تمن    . . .دانم اثر مي  توضيح و استدالل را بی    

شكايات مظلومان سازمان امنيت ايجاد     ه  ضابطين نظامی جلوگيری نمايند، يك مرجع مقتدری برای رسيدگی ب         
سايه اين قانون سازمان امنيت، كوچكترين تأمينی نخواهـد          ز افراد ايرانی در   نمايند، اگر اينكار نشود هيچ يك ا      

. كنـد  ميمورين آن أ حاكمه از سازمان امنيت و مهيئتبينی است كه يك فرد موافق        اين قضاوت و پيش   ) داشت

ی اآقـ كردنـد، فرمودنـد كـه اخيـراً      ی طالقانی صـحبت مـي  آقاور در دفاع از  صبح امروز كه سركار دكتر بهره  
آرامش در مصاحبه مطبوعاتی خود گفتند كـه روحانيـت حـافظ اسـتقالل و تماميـت مملكـت اسـت، و از آنهـا          
دعوت كرده است كه در جبهه ايشان شركت كنند، بنابراين شما نبايد با روحانيت چنين رفتـار كنيـد، تيمـسار                     

   .فرمودند با يك فرد است نه جامعه روحانيت

  . مسلم است: رئيس

  . كند مياينها نگاه ه خواهم ببينم كه جامعه روحانيت چه جور ب ميحاال من پس : سحابی
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  . شما كه وكيل ايشان نيستيد: رئيس

  . كنند ايشان دفاع نمی: سحابی

  . دفاع كردند، صبح وكيلشان اليحه ايشان را خواندند: رئيس

  . و ايشان پاسخ داده بودندی بود كه وكيلشان از ايشان كرده بودند، سئوالآن اليحه نبود، چند : سحابی

تيمسار، جنابعالی تكرار فرموديد كه ايشان دفاعياتشان را كردند، تازه مـن قـسمت كـوچكی      : ور دكتر بهره 
  . اند را گفتم، گزارش كتبی هم دادم كه ايشان دفاع نكرده

ی هـم كـرده   ام، نوشته بودند و خوب كـار  ما كه شنيديم، چه اصراری داريد من بگويم اشتباه كرده         : رئيس
  . بودند

  . تی بود كه من كرده بودمسئواالفرض كه نوشته بودند، ه تازه ب: ور دكتر بهره

  . شما ساكت باشيد، نوبت داريد: رئيس

   . . .االسالم والمسلمين  حجت،زندان قصر: سحابی

  . نخوانيد: رئيس

 اهللا آيـه  ميالنـی و  اهللا آيـه يد امضای مراجع بزرگ تقله تلگرافی است كه از طريق زندان آمده است ب       : سحابی

  . شريعتمداری

  . چيز خوب خيلی هست: رئيس

خواهم نشان دهم كه روحانيت نسبت به ايـشان   فرموديد كه محاكمه ايشان فردی است و حاال می : سحابی
  . چه عقيده دارد

  . فردی است، شما دفاع از خودتان بكنيد: رئيس

  . ويت نهضت استام يكی عض من به دو جرم محكوم شده: سحابی

مهندسـين  جامعـه  ه  مهندس سحابی بـ    گويند  مينه، از نظر نهضت آزادی است، وقتی        . مخلوط نكيند : رئيس
  . مملكت ارتباط ندارد

  . من قانع نشدم: سحابی

  . نشويد: رئيس

 اعالميه افسران عرض من تمام شد و مدرك ديگر        ه  ر حال راجع ب    ه به. دادگاه بايد قانوناً عمل كند    : سحابی

 در بازجوييهـا و بازپرسـيها هيچگـاه نوشـتن خطـی را كـه روی                 اهللا  آيهاوالً حضرت   . خطبه سيدالشهداء است  
  :  پيش ميآيدسئوالولی در مورد اين خطبه چند . اند خطبه است اقرار نكرده

   ؟ی نظامی معلوم نيست، كه از كجاستدادسراه  راه ورود آن بـاوالً 

 توقيف ايشان وارد سازمان امنيـت شـده اسـت، از آن موقـع تـا اول خـرداد            اينكه چهار روز قبل از     ـ ثانياً
آيـد كـه اسـتنباط ضـديت بـا رژيـم از آن               اصطالح بزرگ كـه از روی رأی چنـين برمـي          ه  سال بعد اين سند ب    

اگـر جـرم اسـت و اگـر         . ی نـشده اسـت    سئوال، ولی روی آن هيچگونه      باشد  مياند، اين سنديست كه مهم        كرده
 دادرسی و كيفر ارتش نميگويـد كـه بـازپرس           ۱۵۰مگر ماده    ی نشده است؟  سئوالوده است چرا    مدرك اتهام ب  

    كند؟سئوالبايد نسبت به تمام موارد بزه از متهم 
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  . خودشان استه شما نيست مربوط به اينها مربوط ب: رئيس

ل فرضـی    عمـ  كيفرخواست د در شو  ميتيمسار اگر حرف شما درست باشد من بايد حرف نزنم، ن          : سحابی
. يكی اينكه مبداء اصلی داشته است يـا نـه           بايد دفاع كنم،    .  را ثابت گرفت و بعد به بقيه اعضاء تسری داد          اهللا  آيه

مـن مجبـورم وارد در      . ديگر اينكه قصد ايشان چه بوده است و آيـا مربـوط بـه نهـضت آزادی هـست يـا نـه                      
  : لب بر ما روشن شدمط دو پس حاال.  بشوم مهندس بازرگان آقایدفاعيات ايشان يا

ا سازمان امنيـت اعتقـادی      ي ديگر اينكه خود دستگاه دادرسی       ،پرونده معلوم نيست  ه  يكی اينكه راه ورود ب    
انـد،    اند، و اما اينكه بفرض مال خودشان باشد، ايـشان در مـتن عربـی آن دسـت بـرده                     بجرم بودن آن نداشته   

اند كـه الزم بـوده        ، در متن عربی اصالحاتی كرده     )طبهاز روی اوراق پرونده و فتوكپی خ      (فرماييد   مالحظه مي 
 گرديـده، پـس   ءكه توی هم رفته اسـت و شـلوغ و اليقـر    بينيد است، و ضمناً اين اواخر جمالت اصالحی را مي  

ايد، بين دو نماز هر كس       مسجد رفته ه  تيمسار حتماً ب  . كار بوده است   ای در  اين اواخر عجله   معلوم است كه در   
 هم نـه  آقا . داده است  ارائهيك نفر وسط اين شلوغی آمده است اين خطبه را           . كند  ميامام رجوع   كاری دارد به    

انـد    هخواسـت   مياند،     عجله هم داشته   اند، و ضمناً    اند، و اصالح كرده     عربی آن ايراد گرفته   ه  مقصد چاپ بلكه ب   ه  ب
ند دسـت ببرنـد مثـل       خواسـت   مياند چون اگر      كنند، و در متن فارسی دست نبرده       آن شخص را از سر خود وا      

الفظی نيست ظاهراً خود طرف هم اصرار نداشته است كه ايـن             كردند كه كامالً تحت     شان ترجمه مي  ترجمه كتاب 
ما را تحـت تعقيـب   تواند  ميخيلی كارهای خوب در دنيا هست كه ما اگر بكنيم كسی ن          . عمل بشود و رفته است    

. سعادت آنرا پيدا نكردند، و فرصت نيافتند كه آنرا اصالح كننـد           بفرض كلمه رژيم جرم باشد ايشان       . قرار دهد 

، رژيـم آن  ، رژيـم يزيـد را  مطـابق خطبـه   چه كـسی را بايـد تغييـر داد؟   » رژيم«تازه از همه اين حرفها گذشته       
اين چـه ربطـی دارد بـا رژيـم          . حرام خدا را حالل كرده است      ر است و حالل خدا را حرام و       ئسلطانی را كه جا   

   ايران و پادشاه فعلي؟مشروطه 

ه انـد كـه ايـشان بگويـد بـ           مناسبت سوم شعبان منتشر شـده اسـت، فـشار آورده          ه  ديگر اينكه اين خطبه ب    
مناسبت ايام عاشورا و تحريك مردم منتشر شده است و حال آنكه خوشبختانه تـاريخ ورودش در پـشت آن                    

ه انطور كـه در مـورد اعالميـه خطـاب بـ           كنيم همـ   حاال فرض مي  . معلوم است كه هيچ چنين چيزی نبوده است       
افسران گفتيم منظور از رژيم كه ديگـری نوشـته اسـت و منتـشر كـرده اسـت و ايـشان در عربـی آن دسـت                            

اصل سلطنت مشروطه كه    ه  اند، فرض كنيم منظور از رژيم، رژيم سلطان روز باشد، اين چه ربطی دارد ب                برده
 ،حال بفرض اينكه تمام اين حرفها صـحيح باشـد          ين گردد؟ مخالفت با آن تعبير شود، و مشمول شق يك مقدم         

جمعيـت  ه انـد بـ    د و برای تحريك مردم باشد، خوب ايـشان كـه يـك فـرد بـوده                 خرداد درآمده باش   ۱۵اوالً در   
  خواهد؟ ها دليلی نمي آيا اين انتساب نهضت آزادی چه مربوط؟

 ۱۳۰ و   ۱۲۹در بـرگ    .  اسـت  »المجاهـدين اهللا   فـضل «و باالخره دليل ديگری كه در رأی آمده است اعالميـه            

اوالً در » نهضت آزادی ايـران «:  اين اعالميه تاريخ ندارد فقط زيرش نوشته است  مهندس بازرگان ی  آقاپرونده  
انتساب آن از مطالبش پيداست كه چون هم از مدرسه فيضيه صحبت شده و هـم از دانـشگاه ظـاهراً مربـوط                       

 اتفاق افتاده است و بعد هم حمايت و اعالن          ۱۳۴۲ فروردين   ۲ه كه در    است به ايام بعد از حادثه مدرسه فيضي       
آميز به    خمينی و ساير مراجع تقليد كرده است، در مطالبی نيز جمالتی اهانت            اهللا  آيهتبعيتی از علماء و حضرت      
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شت خورد، بنابراين متن خوبيست و اگر واقعاً انتسابش صحيح بود جای انكاری ندا            سلطنت و غيره بچشم مي    
انـد، و     يان هر سه در زندان بـوده      آقاكرديم، ولی در آن ايام اين        هم دفاع مي   ديم، و از متن آن    كر  ميو ما قبول    

بنـابراين  .  وجـود نداشـت    ت اصالً قايان فراهم كرده بود، و مال     آقاايامی بود كه زندان محدوديتهای زياد برای        
هم اطالع ندارند، و افراد ديگری هم كـه   ی از متن آن آنها بچسبانيم، در حاليكه حت    ه  خيلی اليتچسبك است كه ب    

حـاال در   . ما هـم از ايـن اعالميـه خبـر نـداريم           . يت و رسميتی نداشتند   مسئولدر بيرون بودند مثل ما هيچكدام       
اند و سران و رهبرانش در زندان هستند، ممكـن اسـت              نهضتی كه كلوپ و رهبری و مركزيتش را از آن گرفته          

ظرش رسيد بكند، چه ربطی دارد به خود نهضت و جمعيت رسمی نهضت؟ يـك وقـت از                  هر كسی هر كاری بن    
انـد خـود را عـضو نهـضت دانـسته و       ای خود را عالقمند ديدند، مرامنامه نهضت را پسنديده آمـده         آبادان عده 

  . اند، كه ما در تهران ابداً از آن اطالعی نداشتيم هايی از جانب خود داده اعالميه

مناسـبت تـشكيل فدراسـيون عربـی از         ه  ه در پرونده هست رويش اعالميه ديگری است كه ب         اين اعالميه ك  
طرف نهضت در آمده است ونيز ساير نشريات نهضت هيچكدام حروف ماشينـشان بـا حـروف ايـن اعالميـه                     

  . جور نيست

ی سـئوال ام مـا هيچكـد    و نـه از دكتر سحابیی آقا و نه از   مهندس بازرگان ی  آقاراجع به اين اعالميه نه از       
انـد، نـه دربـاره انتـساب آن و يـك               درباره متن آن كـرده     سئوال چند   آقای طالقانی اند از     نشده است فقط آمده   

ی، سـئوال بـدون اينكـه تحقيقـی،       . انـد و بـس       گـزارده   مهنـدس بازرگـان    آقـای نسخه هم بدون دليل در پرونده       
 سـال   ۴ سال و    ۶سال و   ۱۰ه  يان را ب  آقااند و    بازپرسی از آن بشود آنها را جزو مدارك مستند رأی قرار داده           

  !!!اند و اين است سند چهارم كه بحمداهللا مالحظه كرديد چقدر پروپايه قرصی دارد محكوم كرده

، گردش كار   كيفرخواستخواهم توضيح مفصلی درباره داعيه خودم از ابتدای دورانی كه            تيمسار بنده مي  
ا حاال و اينكه چرا بـه فعاليـت سياسـی و عـضويت نهـضت آزادی                  ت ۱۳۳۲را بر آن نهاده است؛ يعنی از سال         

ام بدهم، و بگويم چه حوادثی در اين مملكت رخ داده است، و چـه صـدماتی وارد آمـده اسـت كـه                كشيده شده 
فرماييـد و    كنيد و جلوگيری مي    ولی متاسفانه از بس ممانعت مي     .  گريده است  ۹انتشار نشريه شماره    ه  منجر ب 

خواهيـد روی يـك خـط        شما مي . ماند تی برای انسان نمي   أفرماييد خارج است دل و دماغ و جر       هر چيزی را مي   
دفاع از داعيه و علت انتشار و علت عمل را          . ام يا نه   دفاع باشد، آنهم در جهت اين كه بنده بگويم اينكار را كرده           

خـوانم زيـرا سـركار       عم را نمـي    و آن قـسمت از دفـا       شود   مي يد، بنابراين اين دفاعم در اينجا تمام      شو  ميمانع  
  . گذاريد نمي
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   دادرسي ارتش١نظر شماره  نامه متهمين به دادگاه تجديد

  

   ۱۳۴۳ خرداد ماه ۲۳

   دادرسی ارتش)۱(نظر شماره  رياست محترم دادگاه تجديد

 توسـط ه منش بـ  عدالت يه آقای پرويزئكشور در جواب شكوا كه از طرف سازمان امنيت و اطالعات        اي نامه

  . ت گرديدئ دادگاه قرا۴۷ جلسه ، در خرداد ماه جاری۱۷ بود در تاريخ  اداره دادرسی ارتش فرستاده شده

كـه    وی وارد شـده بـود و اقـاريری        ه  هايی كه بـ     باره شكنجه  منش در  چنانكه استحضار دارند آقای عدالت    
رحيمی  سرهنگ امير  آقای  توسط ۱۹/۱۲/۱۳۴۲ ای در تاريخ   يهئبودند شكوا   ت از او گرفته   مورين سازمان امني  أم

الزم دانـسته و آن      رياست دادگاه هم لـزوم تحقيـق در ايـن بـاره را            . دادگاه تقديم نمود  ه  وكيل مدافع محترم ب   
  . دادرسی ارتش فرستاده بودنده نامه را برای تحقيق و اظهار نظر ب

 منش در وضع اتهـام حـضرت       قای عدالت آ اينجانبان از نظر اهميتی كه اقارير و اظهارات         و  ما  مدافع ي  وكال

 وصول جواب اداره دادرسی ارتش و نتيجه        ،ت نهضت آزادی دارد   طالقانی و بنابراين به اعضاي جمعي       اهللا آيت 

  .ميداشت تحقيقات انجام شده را پيوسته انتظار مي

رتش در عوض تحقيق    اداره دادرسی ا    كه شد  معلوم  گرديد تئواصله قرا   جواب  خردادماه وقتی  ۱۷ در جلسه 
    آقـای   اتهـام   مـورد    و  ادعـا   طـرف   كـه   را  تنوشـت نامـه سـازمان امنيـ        منش رو  يه آقای عدالت  ئباره شكوا  در

كـافی    را  جواب  آن  ،تصريح   با،هم  و مقام رياست  اند فرستاده  تحقيق    و  نظر  اظهار  بدون  است  بوده   منش  عدالت
  !!دانستند

 دادرسی ارتش در عوض تصديق منـصفانه و يـا    ه  جوابيه خود ب    در نامه   اطالعات كشور  ت و سازمان امني
 از هتـاكی و     ،چه نوشته است در چندين سـطر از آن نامـه            هر ،منش  رد اظهارات آقای عدالت    درالاقل ذكر دليل    

  ! است كوتاهی نكرده،های ناروا به نهضت آزادی و اعضاي آن  نسبت وحرمتی و اهانت و فحاشی بی

  و اين موضوع    ت نهضت آزادی نيست   منش عضو جمعي   چنانكه دادگاه محترم استحضار دارند آقای عدالت      

 و  خـود وی    عهـده  هبـ   تسازمان امنيـ    باره جواب   بنابراين بحث در    .است  ييد گرديده أنيز ت   قبل  ی دادگاه أدر ر 
يری كـه اقـارير و توضـيحات او در پرونـده موجـود      ثأ اما از نظر تـ   .مشاراليه خواهد بود    مدافع محترم  يوكال 

جمعيـت مـا و      بـه     امنيـت نـسبت     سـازمان   طـرف   هـايی كـه از      هتاكی  و  ها  آزادی دارد و همچنين اهانت     نهضت
  : آمده و تقاضا داريم كه  در مقام توضيح بر، آن شده استياعضا

يه ئ در قبـال شـكوا     ، سـازمان امنيـت    جـواب ه  چون عدم تحقيق و عدم اظهار نظر اداره دادرسی ارتش ب          ـ  ۱
 هـر   هاست ب   و لذا خواهشمند   گيرد مبنای قضاوت صحيح قرار   تواند    مي برای دادگاه محترم ن    ،منش آقای عدالت 

  .دن اقدام الزم مبذول فرماي،آن  يه و جوابئساختن مفاد شكوا  دانند در روشن طريق كه مصلحت مي 

دادگـاهی     در پنـاه    هيچ وسيله دفاع از خود نداريم و نيز قانونـاً          چون در شرايط فعلی ما زندانی بوده و       ـ  ۲
 انتظار داريم كه    ،من باب حق و انسانيت     نام قانون و عدالت و     ه  كار محاكمه ما مشغول است لذا ب       هكه ب   هستيم

هـر   ه  بـ ، آن شدهينهضت آزادی ايران و اعضا  امنيت به  طرف سازمان  زيی كه ا   ها  ها و هتاكی   برای رفع اهانت  
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 دادگاه كافی بودن جوانب را تـصريح        ،ت نامه سازمان امنيت   ئچون در هنگام قرا   . طريق مقتضی اقدام بفرمايند   
مـا قبـل از      هـای وارد بـر     اهانـت  هنمودند و اين بيان ممكن است حمل بر تصديق مقام رياست دادگاه نسبت بـ              

 در ايـن بـاره مبـذول        ، شايـسته مقتـضی     لذا اميدواری كامل داريم كه اقـدام       .اه بشود گصدور رای رسمی داد   
  . تفاهم ممكنه بشود تعبير و سوء خواهيد فرمود تا رفع سوء

   :با تقديم احترام

  ـ دكتر شيبانی  ـ مهندس سحابی  ـ دكتر يداله سحابی  مهندس بازرگان

  مهدی جعفری ـ  ـ ابوالفضل حكيمی بابايی احمد علی
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  ارتش دادرسی  شماره يكرأی دادگاه تجديد نظر

  

  )و گردش كار  از مقدمه  پس(  ارتش  اداره دادرسی  ويژه  نظر تجديد  دادگاه  یأمتن ر 

    ...شماره

  ۱۵/۴/۱۳۴۳مورخ 

هـای    نظر پس از وصول پرونده و احضار متهمين برای تعيين وكيل مدافع و اعطای مهلت                دادگاه تجديد  -۳
 جلـسات مقـدماتی     ،هـای قـانونی    نده و انقضای مهلت   قانونی به متهمين و وكالی مدافع آنها برای بررسی پرو         

اسـت جلـسه رسـمی        بـوده  ۷/۱۲/۴۲ آن در تـاريخ    كه آخـرين جلـسه      جلسه بررسی  ۶خود را تشكيل و پس از       
.  جلسه رسمی ابـالغ گرديـد       ر طرفين دعوا برای شركت د    ه  تعيين و مراتب ب     ۱۴/۱۲/۴۲دادرسی را برای روز     

همـين و وكـالی مـدافع آنهـا در          نظر با حضور دادستان و كليه متّ       اه تجديد در تاريخ مزبور جلسه رسمی دادگ     
 قـانون   ۱۹۵ و   ۱۹۴طور علنی تشكيل و پـس از اعـالم رسـميت دادگـاه و اجـرای مـواد                   ه  آباد ب  پادگان عشرت 

 ،ت دادگـاه و نقـص پرونـده       عـدم صـالحي   ه  همين نـسبت بـ     از طرف وكالی مدافع و متّ      ،دادرسی و كيفر ارتش   
   .اظهار و از طرف دادستان پاسخ داده شدايراداتی 

ه  متهمين تقاضای تبديل قرار بازداشت خود را مـستند بـ           ،ت دادگاه جريان بحث درمورد صالحي     در ضمناً
موضـوع رسـيدگی و بـا     ه بـ ۱۵/۱/۴۳  دادگـاه در جلـسه اداری مورخـه    . كيفری نمودند  دادرسی  آيين ۱۶۹ماده  

ييـد  أهمـين ت اء تقاضای مزبور را وارد ندانسته و ادامـه بازداشـت متّ           اتفاق آر ه   ب ۱۵/۱/۴۳صدور قرار مورخه    
   .گرديد

          يس ئـ  كفايـت مـذاكرات ازطـرف ر       ،ت و نقـص پرونـده     پس از سی و چهار جلسه مذاكره در مورد صـالحي
  شور هب غياب اصحاب دعوا   در۲۳/۲/۴۳  روز۵/۹ساعت   نظر اعالم و دادگاه برای اخذ تصميم در        دادگاه تجديد 

 ۲۳/۲/۴۳مورخـه   صـدور قـرار     با  خارج و   شور  از  روز  خته و در ساعت پانزده و چهل و پنج دقيقه همان          پردا

ت حكم  ئدادرسی ادامه و دستور قرا    ه  ب ،رسيدگی ماهوی كافی تشخيص داده      خود را صالح و پرونده را جهت      
   .دادگاه عادی ويژه اداره دادرسی ارتش داده شد

استماع اعتراضات و ايـرادات دادسـتان و          و  كيفر ارتش    قانون دادرسی و   ۱۹۷ده  ما  از اجرای مقررات    پس
ات مجدد وكالی مدافع و استماع آخـرين دفـاع متهمـين            همين و وكالی مدافع آنها و پاسخ دادستان و دفاعي         متّ
ه دفاع الزم و    كالی مدافع مربوط   وسيله سه نفر و    ههم رديف سه آقای سيد محمود طالقانی كه ب        استثنای متّ ه  ب(

يس ئـ  كفايـت مـذاكرات از طـرف ر        ۱۵/۴/۴۳ جلسه دادرسی در تـاريخ       ۷۶ در   ،)عمل آمده است  ه  آخرين دفاع ب  
 و  ادعـو    در غيـاب اصـحاب     ۱۵/۴/۴۳ دقيقـه روز     ۵ و   ۱۰ت دادرسان در سـاعت      ئنظر اعالم و هي    دادگاه تجديد 

 – ۲۰۹ – ۲۰۸در مـواد    نجام مقررات مـذكور  پس از ا    روز   همان ۱۹در ساعت     شور پرداخته و  ه  منشی دادگاه ب  

   :دارند شرح زير اعالم ميه  رأی خود را انشاء و ب، در قانون دادرسی و كيفر ارتش۲۱۱ – ۲۱۰
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   دادگاه تجديد نظر ويژه اداره دادرسی ارتش ١۵/۴/۴٣رأی مورخ 

  

 اعتراضات دادسـتان را بـرای      اتفاق آراء  هنظر ويژه اداره دادرسی ارتش ب      ت دادرسان دادگاه تجديد   ئ هي -۱
 وارد ۹ و ۸ و ۷ و ۶ و  ۵ و   ۴ و   ۲هـای    همـين رديـف   نفر از متّ   ۷دادگاه بدوی مبنی بر تقاضای تشديد مجازات        

 ،قـانون مجـازات عمـومی        مكـرر  ۴۵مـاده    هبـ   اسـتناد   و  تخفيف  ويژه با ذكر جهات     زيرا دادگاه عادی    دانند نمي
   .نموده است  اختيارات قانونی خود تعيين   حدودرا در  همينمتّ  مجازات هر يك از

ی دادگاه بدوی از قول آقای دكتر يـداهللا سـحابی           أاينكه در ر   ه  همين ب  مدافع و متّ   ي ايراد بعضی از وكال    -۲
 يتولئمس   هب  آزادی  نهضت   نشريات  شعبه  گويد   مي  كه  يداهللا سحابی   دكتر  آقای  اظهارات ه  ب  توجه  با (اند    نوشته

ه و اين نوشـته عـين اظهـارات ايـشان بـ           ) باشد  ميدكتر شيبانی و حسن نزيه و رادنيا         ـ    بازرگان  مهندس  آقای 
 صحيح است ولی روشن نيست كـه اوالً منظـور دادگـاه             ،باشد  پرونده انفرادی نمی   ۲۴شرح مندرج در صفحه     

عين اظهارات آقای دكتـر يـداهللا سـحابی در        نقل عين اظهارات بوده يا نتيجه استنباط شده از آن و ثانياً            ،بدوی
كـه   آزادی اسـت    هـای نهـضت     شـعبه  از  شـعبه نـشريات يكـی      (شرح است     اينه   پرونده انفرادی ب   ۲۴صفحه  

 رسـانيدم مـثالً    استحـضار  ه بآزادی را قبالً ت اجرايی نهضتئت اجرايی است و اعضای هي     ئول آن جزء هي   ئمس

آقـای    ول نـشريات  ئكـنم كـه مـس      مهندس بازرگان و درست تطبيق نمي      –  انیدكتر شيب  –   نزيه –  دنيا آقايان را 
كـه نهـضت آزادی دارای شـعبه نـشريات بـوده كـه                و مستفاد از اين بيان آنست     ) ياننزيه است و يا آقای راد     

 گـان اظهار ايشان عبارتند از آقايان مهندس بازر   ه  بنا ب   ت اجرايی ئهي  است و   ت اجرايی ئيس آن جزء افراد هي    ئر

همان  وليت مشترك در مورد نشريات نهضت آزادی داشتند و اين         ئحسن نزيه و رادنيا كه مس     ـ     دكتر شيبانی  ـ 
   .نقل اظهارات آقای دكتر يداهللا سحابی در رأی خود خواسته است بگيرد ايست كه دادگاه بدوی از نتيجه

كلمه تمنيات از تصميمات آقای      جای هی ب  در مورد اينكه در رای دادگاه بدو       ۸مدافع متهم رديف      ايراد وكيل 
 وارد نيست زيرا منظور دادگـاه بـدوی ذكـر           ،ات ذكر شده  كلمه ني ،بابايی در متن اعالميه تنظيمی در زندان       علی

جملـه بيـان    عين نوشته متهم نبوده بلكـه دادگـاه اسـتنباط خـود را از مجموعـه نظريـات ايـشان بـا ذكـر يـك             
  .است نموده

باشـد و يـا اينكـه تعـدادی از           رأی دادگاه بدوی مدلل نمي      اينكه ههمين ب متّ  كالی مدافع و  ساير ايرادات و    -۳
ه  بـ  ،توجه به استدالل دادگاه بدوی      با ،اند  همين بازداشت بوده  ها در زمانی منتشر شده كه بعضی از متّ          اعالميه

 دادگاه عـادی    ۱۶/۱۰/۴۲مورخ   ۲۳رأی شماره     ،دادرسان  تئهي   لذا . وارد نيست  ،شرح مندرجه در رأی دادگاه    
 آقای سـيد محمـود      )۳( رديف   ،   آقای مهندس بازرگان   )۱(همين رديف ويژه اداره دادرسی ارتش را در مورد متّ       

آقـای احمـد    ) ۶  ( رديف ،قای دكتر عباس شيبانی   آ )۵( رديف   ،اهللا سحابی  آقای مهندس عزت  ) ۴( رديف   ،طالقانی
 آقـای پرويـز   )۹  (رديـف  و آقـای مهـدی جعفـری   ) ۸  ( رديـف  ،یوالفـضل حكيمـ   ب آقـای ا   )۷(رديـف ،  بابايی علی

هم بـاره مـتّ   نمايند ولی رأی صادره در را تأييد مي  اتفاق آراء آن  ه  مدلل و موجه تشخيص داده و ب       منش عدالت
 قـانون   ۲۳۳اسـتناد مـاده     ه   آقای دكتر يداهللا سحابی را از لحاظ ميزان مجازات متناسب ندانسته و ب             )۲  (رديف
هم مـتّ ه  هـای ارتكـابی و انتـساب آنهـا بـ            را فسخ و ضـمن احـراز بـزه         اتفاق آراء آن  ه  ی و كيفر ارتش ب    دادرس
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هم ات مـتّ  هم و نحـوه دفاعيـ     عدم پيشينه كيفری متّ   ه  داليل مندرج در رأی دادگاه بدوی و با توجه ب         ه   ب ،نامبرده
 مكـرر از  ۴۵ بـا رعايـت مـاده        ، بودن سن و معيل   رِب سال سابقه خدمات فرهنگی، ك     ۳۸نظر و     در دادگاه تجديد  

مـاده  (مقام شـامخ سـلطنت   ه اتفاق آراء از جهت اهانت ب   ه   آقای دكتر يداهللا سحابی را ب      ،قانون مجازات عمومی  
بـودن رياسـت     دار بـودن و عهـده    يك سال زنـدان تـاديبی و از جهـت مؤسـس      ه  ب)  قانون مجازات عمومی   ۸۱

 بند يك از ماده يك قانون مقدمين بر عليه         (نت مشروطه ايران است     آن ضديت با سلط     كه رويه  تیشورای جمعي
۶/۱۱/۴۱(بازداشـت    تـاريخ   زندان مجرد از  سال  چهاره ب) ۱۳۱۰ خرداد ۲۳ مصوب ،ت و استقالل مملكتی  امني( 

 فقط چهار سـال زنـدان مجـرد قابـل اجـرا             ، الحاقيه اصول محاكمات جزا    ۲كه با رعايت ماده       نمايد محكوم مي 
   .باشد مي

   .نفع دولت ضبط گرديده پی مكشوفه از منزل آقای ابوالفضل حكيمی بكُ لیدستگاه ماشين پ  يكضمناً

ت و ابـالغ    ئـ همين و وكالی مدافع آنها قرا     رأی دادگاه تجديد نظر در جلسه رسمی با حضور دادستان و متّ           
تواننـد    مـي ز تاريخ ابالغ رأی صادره      ت ده روز ا   ارتش در مد   كيفر   قانون دادرسی و   ۲۷۲گرديد كه طبق ماده     

   .خواهی نمايند فرجام

    امضاءباغی  سرتيپ عباس قره ـيس دادگاه تجديدنظر ويژه اداره دادرسی ارتشئر

   :دادرسان

   امضاء،سرهنگ ستاد حيدر قلی بيات  -۱

   ۱۵/۴/۱۳۴۳ امضاء ، صانعيسرهنگ ستاد جعفر -۲

   امضاء،سرهنگ ستاد عزيز صباحی -۳

   امضاء،گ ستاد اقبال ساالریسرهن -۴

   امضاء، سرهنگ ستاد عبدالجواد نبهی:دادستان دادگاه

   :همينمتّ

    امضاء،پشت برگ مراجعه شود  تقاضای فرجام به  مهدی بازرگان نسبت به آقای مهندس -۱

  مضاءا، نويس مراجعه شود آن ظهره است ب  تقاضای فرجام شده ۶  ظهر ورقه  در  سحابی  دكتر يداهللا  -۲

   ، سيد محمود طالقانی-۳

  اهللا سحابي  مهندس عزت-۴

   دكتر عباس شيبانی-۵

  بابايی  احمد علی-۶

   ابوالفضل حكيمي-۷

   مهدی جعفری-۸

   منش  پرويز عدالت-۹

   : مدافعيوكال

    ، سرتيپ احمد بهارمست-۱

   امضاء، سرتيپ علی اصغر مسعودی-۲
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   امضاء،فرجام دارمی تقاضای كلّ طور ه ب،ور  سرهنگ دكتر بهره-۳

   امضاء، سرهنگ دكتر علميه-۴

  ارياكبر غفّ  سرهنگ علی-۵

  ، امضاء تقاضای فرجام دارم، سرهنگ محمود خلعتبری-۶

   امضاء، سرهنگ محمد اعتمادزاده-۷

   امضاء،رحيمی  سرهنگ عزيزاهللا امير-۸

    امضاء، سرهنگ پگاهی-۹
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  ي مهندس بازرگانخواه تقاضای فرجام

ادگـاه تجديـد نظـر       د  رأی ۶خـواهی در ظهـر ورقـه         ه آقـای مهنـدس بازرگـان بـرای فرجـام          متن تقريبی ك  
   .اند نوشته

  

          و تقاضای   ،خالف صريح تمام قوانين صادر شده      ت بر رأی صادره چه از حيث اصول و چه از حيث ماهي 

 در  ، اينجانب يوكالاتفاق  ه   تقاضا دارم در تمام مدت ده روز ب        ،ه اعتراضات فرجامی  كنم و برای تهي    فرجام مي 
  . اينجانب را حاضر نمايند،نظر برای مراجعه به پرونده و تهيه اليحه فرجامی دفتر دادگاه تجديد
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ژه    دادگاه تجديد   نامه دان قصر      ،نظر وي ه زن ا   رابطه   در   ، ب ام     درخواست   ب ان   تقاضای فرج  آقاي

  .بابايی علی  احمد  نی،طالقا  محمود سيد  سحابی،  يداهللا  دآتر  بازرگان،   مهندس  

  

  ارتش شاهنشاني                                    اداره دادرسی ارتش

  نيروي زميني                                   نظر ويژه دادگاه تجديد

   ۲۴/۴/۱۳۴۳د /۳۶۲

  

   رياست اداره زندان قصر

 – سيد محمـود طالقـانی   ـ يداهللا سحابی   دكترـ مهدی بازرگان   مهندس:زير  زندانيان مشروحه  به چهار نفر

نظر ويـژه اداره دادرسـی ارتـش تقاضـای فرجـامی             دادگاه تجديد   از رأی   چنانچه  ابالغ نماييد   بابايي احمد علی 
كه قبل از وقت اداری روز پنجـشنبه         تقاضای خود را طوری از طريق اداره زندان ارسال دارند         توانند    ميد  ندار
 وقـت مقـرر منقـضی    ،صـورت   آباد رسيده باشد در غيـر ايـن     واقع در پادگان عشرت    ، دادگاه دفتر ه ب ۲۵/۴/۴۳

  .خواهد شد

  منشی دادگاه تجديد نظر ويژه

   سرهنگ آرياـ  اداره دادرسی ارتش

  

.  نتيجه را گزارش نماييد    ، به چهار نفر آقايان مذكور در فوق ابالغ        ،۴ زندان شماره    ،خيلی خيلی فوری است   

۲۴/۴/۴۳   
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  بابايي قاضای فرجام آقايان طالقانی، بازرگان، يداهللا سحابی، احمد علیت

  

  خيلی خيلی فوری 

   قصر۴توسط دفتر زندان شماره 

  

  نظر ويژه اداره دادرسی ارتش دفتر دادگاه تجديد

 صـبح  ۱۰نظـر ويـژه دادرسـی ارتـش كـه در سـاعت         دفتر دادگاه تجديد۲۴/۴/۴۳ ـ  د/  ۳۶۲نامه ه عطف ب 

اينجانبـان امـضاء كننـدگان ذيـل        .  قـصر ابـالغ گرديـد      ۴وسـيله دفتـر زنـدان شـماره         ه   ب ۲۴/۴/۴۳چهارشنبه  
 تقاضای صادره مذكور   رأی  از ،  ايم  نموده تصريح قيد  هنظر ويژه ب   ظهر ورقه رأی دادگاه تجديد     كه در  طور همان

   .فرجام داريم 

   صبح ۱۰ ساعت ۲۴/۴/۴۳

  

  بابايی احمد علی      یيداهللا سحاب    بازرگان  آقای طالقانی
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   متهمين به اداره دادرسي ارتشخواهي اليحه فرجام

  

    خيلی خيلی فوری است۱۳۴۳ تير ماه ۲۵تاريخ پنجشنبه  ه زندان قصر ب– تهران

   قصر ارسال شده۴ توسط دفتر زندان شماره –  اصل

  

  رياست محترم اداره دادرسی ارتش

 نظـر ويـژه شـماره يـك دادرسـی ارتـش دربـاره         گـاه تجديـد    صـادره از داد    ۱۵/۴/۴۳عطف به رأی مورخ     

نظر  ظهر آخرين برگ صورت جلسات و رأی دادگاه تجديد          در  كه فرجامی  رسيدگی  درخواست  پيرو اينجانبان، 
   ،عمل آمده بوده امضاء چهار نفر از ما به ب

   به امضاء چهار نفر ديگر،۲۲/۴/۴۳پيرو درخواست رسيدگي فرجامي مورخ 

زنـدان آمـده و     ه  نظر ب   تجديد  دادگاه  منشی  آقای  كه  ۲۲/۴/۴۳  مورخ فرجامینامه جداگانه درخواست      پيرو
   . ...با عجله از ما گرفتند

 آقايـان وكـالی مـدافع مـا را     ت ده روز مهلت قانونی، مـا و  تقاضا شده بود در تمام مد      اينكه قبالً ه  و نظر ب  

 سـاده و  يسـفانه بـا ايـن تقاضـا     أنظـر بياورنـد و مت       دفتر دادگاه تجديد  ه  ی ب فرجام  اليحه  تهيه  و  مالقات  برای 

 مـوارد و موجبـات      كيفـر ارتـش     دادرسـی و    قـانون  ۲۷۳ و   ۲۷۱ اينك بر طبق مـواد       .ضروری ما موافقت نشد   

البتـه  . رسـانيم  استحـضار مـي   ه  يد ب آ  نظر ما مي  ه  درخواست رسيدگی فرجامی خودمان را اجماالً تا آنجا كه ب          
تنظيم اليحه كامل مستلزم آنست كه اجازه و دستور فرمايند به آقايان وكالی مدافع ما فوراً اطـالع داده شـود                 

و تـسليم اليحـه فرجـامی مـشروح اقـدام             اين اعتراضيه در تـدوين      ييد و تكميل  أتا به آن اداره مراجعه و در ت       
   .نمايند

كيفر ارتش كه وجود امر تعقيب را در هر حـال و              و مواد ديگر قانون دادرسی و      ۱۳۸ عدم رعايت ماده     -۱
 باشـد ضـروری     نظـامی   های صالحيت دادگاه   در  آنها  های انتسابی به    بزه  همين كه رسيدگی به   كليه متّ  رددر مو 

  گرديـده   اقـدامات   كليـه   شدن  اعتبار بی  سبب  تعقيب  امر  فقدان  و  قانون  مقررات  عدم رعايت   و اين   است  دانسته 

   .است

 متمم قانون اساسـی     ۷۹خالف اصل    نظر بر  ت منصفه در دادگاه بدوی و دادگاه تجديد       ئ عدم حضور هي   -۲
های سياسـی بـوده اسـت و ايـن عـدم رعايـت               اينكه موضوع اتهام وارده از مصاديق كامل جرم       ه  و با توجه ب   

   .سبب سلب صالحيت از هر دو دادگاه شده است

و بازجويی و بازپرسی كه سبب انحـراف          مراحل بازداشت  د در هم و متعد   اعمال خالف قانون بسيار م     -۳
   .يده استداز مجرای صحيح و مؤثر در حكم گر

ها چه در مرحلـه بـازجويی و بازپرسـی و چـه در                 موارد بارز و فراوان نقص تحقيقات در كليه پرونده         -۴
خـودداری از بازداشـت و تحقيـق و         مكـرر و مـستدل آقايـان وكـالی مـدافع و               هـا بـا وجـود تـذكرات        دادگاه
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مانند آقايان عليرضا دستغيب    ( اند  هامات و انتسابات وارده داشته    در اتّ   كه نقش اصلی    كسانی  خواهی از  شهادت
 از قـانون دادرسـی و   ۱۵۷ – ۱۵۴ –  ۱۵۳ –  ۱۵۰ –  ۱۳۱ –   و تبـصره آن  ۱۲۵بـرخالف مـواد     ) و ناصر احمدی  

   . از قانون جزا۱۰۷   تا۱۰۳ –  ۹۲ –  ۹۱ –  ۲۸ –  ۲۷كيفر ارتش و مواد 

شدن آن دادگاه در نتيجه عدم توجه به اعالم           قانونی طرفی و غير   يس دادگاه بدوی از بي    ئ خروج آقای ر   -۵
طبـق    اقدامات الزم بر    ام تشريفات و  جان  از  عمل آمد و خودداری    هكه از طرف آقايان وكالی مدافع ب       رد دادرس 
نظـر دادگـاه      اظهـار   ی و همچنين عـدم رسـيدگی و       ئو قانون محاكمات جنا     كيفر ارتش آيين دادرسی و     مقررات
  .نظـر بـوده اسـت      عهده دادگـاه تجديـد    ه  دادگاه ب   دو  های هر  عقيده دادستان ه  كه بنا ب    لهئنظر در اين مس    تجديد

نـسبت    قانونی  ه رسيدگی يعدا هكه ب  از جهت رسيدگی استينافی موضوعی     نظر نيز   تجديد  دادگاه  از  ترتيب  اين هب
   . سلب صالحيت شده است،عمل نيامده بوده است هآن ب به

 و قبـل    تصالحي  غير قانونی بودن رأی دادگاه بدوی در نتيجه عزل وكالء از طرف اينجانبان در مرحله               -۶

ين و وكـالء در تمـام       همـ نكردن متّ   همين و دفاع  بودن متّ   وكيل  بدون  دادرسی و سپس   مرحله هدادگاه ب   ورود  از 
 همين و  نظر از مدافعات متّ    يس دادگاه تجديد  ئدادگاه بدوی و همچنين جلوگيری مكرر آقای ر          در ،تمراحل ماهي

   .آقايان وكالی مدافع

كه از درج و انتشار مذاكرات و        ممانعتی  آنها و  كامل بودن علنی  غير  دو دادگاه در اثر    بودن هر    غيرقانونی -۷
 ،پی شده دادگـاه بـوده اسـت   كُ لیهای پ شخصی را كه حامل گزارش آمده است و عمل هها ب  روزنامهمدافعات در   

   .اند دستگير و شكنجه و اوراق را توقيف نموده

 بـودن و غيـر     خواست و رأی دادگاه با دعوی مطروحـه و غيـر مـستند             عدم انطباق مواد استنادی كيفر     -۸

   .همين دادگاه در مورد انتساب به متّبودن داليل احكام صادره از دو  موجه 

  با تقديم احترام

  

  دكتر يداهللا سحابی  مهندس مهدی بازرگان  حاج سيد محمود طالقانی

   دكتر عباس شيباني  بابايی احمد علی   مهندس عزت اهللا سحابی

  جعفری مهدی  سيد      ابوالفضل حكيمی      
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  نامه اداره زندان به دايره زندان قصر

  پاسخ ايشان عكاسی از مهندس بازرگان وه ظور اقدام بمنه ب

   ۱۲ –  ۷ –  ۹۳ –  ۸شماره 

  ۴/۱۱/۴۱ –  ۱۸۷۱۶          ۱۸/۵/۴۳تاريخ 

   دايره زندان قصر

 بازرگـان فرزنـد      مهـدی  ،ارتـش    اداره دادرسـی   ۸/۵/۴۳ -  ۷/  ۱۱/  ۱۹۶۵۹/  ۶۳۶۹۶استناد نامـه شـماره        هب

ت بـا سـلطنت     ياتهـام ضـد   ه   بـ  ، اداره مـذكور   ۱۱/۴۱ /۶ ،    ۴۰۸۳ شـماره    تـوقيفی  – ۳۱۱ شـماره  ي  زنـدان   عباسقلی 
 ۱۳/۹/۵۱ شـروع و در   ۳/۱۱/۴۱ سال حبس مجـرد محكـوم گرديـده كـه از تـاريخ               ۱۰مدت  ه  مشروطه ايران ب  

   .عكاسی مشاراليه اقدام نماينده  لذا نسبت ب.كند ميخاتمه پيدا 

   سرهنگ مهدوی– كفيل اداره زندان

  )قرءالي(امضاء

  

  گيرنده 

   بازداشتگاه موقت

    اداره دادرسی ارتش جهت استحضار– دفتر

دانـسته و تقاضـای فرجـام        انـصاف مـي    حـق و     خـالف   را   آن  رأی  قانونی و  اينكه دادگاه را غير   ه  توجه ب  با
از   كـی خواسـت اشـاره و پرونـده ي        ام و با تذكر اينكه دو فقره بازداشت قبلی اينجانب كه هر دو در كيفـر                كرده

   .يت نمودمؤر) ۱۳۳۴ و پنج ماه در سال ۱۳۴۰ روز در سال ۵ (آنها در دادگاه مطرح هم شده است 

  امضاء بازرگان

 ۲۲/۵/۴۳  
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  به دادرسی ارتش  نظر ويژه نامه محكومين دادگاه تجديد

   خواهی گيری تقاضای فرجام جهت پي

  

  ۱۳۴۳ اول شهريور –  زندان قصر–  تهران

  

  ه دادرسی ارتشرياست محترم ادار

ه عنوان دادستان كل ارتش ارسال داشته ضـمن اشـاره مختـصر بـ     های ب  نامه ۲۵/۴/۴۳ اينجانبان در تاريخ  
  .  درخواست رسيدگی فرجامی نموديم،نظر های بدوی و تجديد های دادگاه كشي حق  موارد خالف قانون و

 نظر و نتيجه اقدام     ، يا آن اداره   ،ل ارتش ما داده نشده است و دادستانی ك      ه  سفانه پاسخی ب  أتا اين تاريخ مت   
مقـررات جـاری و مـواد قـانونی دارسـی و كيفـر                كه خواست ما منطبق با     در صورتي .  اند  خود را ابالغ نكرده   

هـای نـامبرده و آراء صـادره را حتمـاً            است و از طرف آن اداره كه رفتار با مـا و تـشكيل دادگـاه                ارتش بوده 
مقامات قضايی باالتر وجـود      هبايستی نگرانی و مخالفتی با ارجاع پرونده ب        نند نمي دا موافق قوانين و عدالت مي    

  . داشته باشد

آنكـه تكليـف      قبـل از   ،هـای خاتمـه زنـدان هـر يـك از مـا را              ره زنـدان قـصر تـاريخ      ا اد ۲۲/۵/۴۳در تاريخ   
  .  استاين عمل نيز صحيح نبوده. رويت ما رساندنده  ب،خواهی تعيين و ابالغ شده باشد فرجام

درخواست فرجامی ما هنوز نشده است در اين        ه  بنابراين خواهشمنديم دستور فرماييد اگر اقدامی نسبت ب       
 ما را مطلـع  ،كار و با نظر موافق تسريع نمايند و در هر حال از نتيجه اقدام و تصويب آن يا علت عدم تصويب              

يـك زنـدانی سياسـی و فـرد         ه  ونـاً و اخالقـاً بـ       حداقل حقی باشد كه قان     ،م اين تذكر و توقع    يكن فكر مي .  سازند
  . شود  ميانسان داده

   ا تجديد احترامب

  

ـ   مهـدی جعفـری   محمدـ  ابوالفضل حكيمیـ   عباس شيباني ـ   عزت اهللا سحابيـ  زرگاناب مهدیـ   يداهللا سحابی  ـ

  بابايی احمد علی
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  آشور آل نامه دادستانی ارتش به اداره زندان شهربانی

  زندانيان و ابالغ به  نظر ويژه ت حكم صادره دادگاه تجديدّيقطع در مورد

  

   از اداره دادرسی ارتش

  دادستانی 

  ۱۹/۶/۴۳     ستاد بزرگ ارتشتاران       ۷ / ۱۱ / ۱۹۶۵۹ / ۶۷۱۲۱

  

  رياست اداره زندان شهربانی كل كشور

 احمـد   –  عزت اهللا سحابی   –  مهدی جعفری    محمد –   مهدی بازرگان  –  دادخواست دكتر يداهللا سحابی   : درباره
    ابوالفضل حكيمی– عباس شيبانی–بابايی علی

  ۹/۶/۴۳ ،۱۲ – ۷ – ۹۳ – ۸بازگشت به 

 / ۶۳۹۶۶خـواهی دربـاره دادخواهـان طـی شـماره            علت عدم تصويب فرجام   ه  چون قطعيت حكم صادره ب    

نامبردگـان  ه  فرماييد مراتب بـ  به مبادی مربوط و آن اداره اعالم گرديده لذا دستور     ۸/۵/۴۳ – ۷ / ۱۱ / ۱۹۶۵۹
  .ابالغ شود

 سرهنگ – معاون دادستان ارتش

  ستاد فرسيو

  ۱۸/۶/۴۳ ءامضا

  

   انديكس شد امضاء

  دفتر اداره زندان

   زندان مربوطه جهت ابالغ ارسال شوده  ب– دفتر       ۱۲ -۷ -۹۳/۸شماره 

  ۲۲/۶/۴۳             ۱۹/۶/۴۳تاريخ 

  

   ان قصرددايره زن

۲۱/۱۶  

  

   نگهبانی

   ابالغ و اعالم شود

۲۴/۶/۴۳  
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  آشور آل نامه دادرسی ارتش به اداره زندان شهربانی

   قبليهاي در مورد اعتراض محكومين نسبت به احتساب ايام بازداشت

  

۷۰۴۴۲/۱۹۶۵۹/۱۱/۷     ۲۳/۷/۴۳   

  

  رياست اداره زندان شهربانی كل كشور

ـ   مهندس بازرگان  (تقاضای  ه  نسبت ب  ۱۰/۶/۴۳ – ۸/۹۳/۷/۱۲و   ۱۲/۶/۴۳ – ۸/۹۳/۷/۱۲ شماره    به بازگشت
  نظريـه   برابـر   قبلـی    بازداشـت  احتـساب ايـام     مـورد   در)  ـ ابوالفـضل حكيمـی      ـ يداهللا سحابی     سحابی اهللا  عزت

احتـساب    بـا  ( اسـت    قيـد گرديـده    ت صادره از دادگاه مربوطه صـريحاً      ی محكومي أر  در  چون  ارتش  دادستان
 بـا   شـد   مـي ی نوشـته    أبنـابراين اعتـراض محكـومين وارد نيـست چنانچـه در ر            )   . . . تاريخاز    بازداشت قبلی 

محكـومين  ه  يد نظريه دادستان ارتـش را بـ       ئدستور فرما . رفت مي  آن  قبول  امكان ،های قبلی  احتساب بازداشت 
  .ابالغ نمايند

  يس اداره دادرسی ارتشئر

  سپهبد خسرواني
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  وحشت رژيم و سانسور اخبار دادگاه

  انعكاس محاكمه سران و فعالين نهضت آزادي ايران در مطبوعات كشور

اش عليه نهضت آزادي ايران بطور علني  وقتي رژيم شاه اجازه نداده بود كه متن ادعانامه دادستان نظامي
در طي .  گردد، توقع بيهوده استمنتشر گردد انتظار اينكه محاكمات و مدافعات آنان در بيدادگاه شاه منتشر

جلسات دادگاه ؛ چه بدوي و چه تجديد نظر؛ وكالي مدافع بارها به عدم انتشار اخبار دادگاه در مطبوعات 
اما رژيم شاه آن چنان دچار رعب و وحشت بود كه كمترين اقدامي ننمود تنها اخبار تشكيل . اعتراض كردند

آوردند كه مطبوعات  مقامات دادگاه عذر و بهانه مي. ده استش دادگاهها آنهم بسيار خالصه منتشر مي
زندانيان نهضت . خودشان حاضر نيستند مطالب و اخبار دادگاهها را منتشر سازند؛ و گرنه آنها آزادي دارند

ها بچاپ برسانند و اين  آزادي حاضر شدند مطالب و مدافعات خودشان را با پرداخت بهاي درج در روزنامه
البته واضح بود كه رژيم شاه هرگز چنين اجازه . ها اطالع دادند  كتباً به روزنامه۴۲ در اسفند درخواست را

  . اي را نخواهد داد

ها و  هاي جرايد را كه اكثراً فقط خبر تشكيل جلسات دادگاه براي اطالع خوانندگان و تكميل اين گزارش بريده
  . نماييم انيان به روزنامه كيهان عيناً درج مياند؛ همراه با نامه زند ها را چاپ كرده رأي دادگاه

  

  

  
 نامه زندانيان به روزنامه كيهان
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  ۲۹/۷/۱۳۴۲ مورخ دوشنبه ۶۰۷۵كيهان شماره 
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  ۱/۸/۱۳۴۲ مورخ چهارشنبه ۶۰۷۷كيهان شماره 
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  ۲/۸/۱۳۴۲ مورخ پنجشنبه ۶۰۸۷كيهان شماره 
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  ۸/۸/۱۳۴۲ مورخ چهارشنبه ۶۰۸۳كيهان شماره 
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  ۱۹/۸/۱۳۴۲پنجشنبه   مورخ۶۰۸۴كيهان شماره 
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  ۱۴/۸/۱۳۴۲ مورخ ۶۰۸۸كيهان شماره 
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  ۱۵/۸/۱۳۴۲ مورخ ۶۰۸۹هان شماره كي

  

  

  
  ۱۶/۸/۱۳۴۲ مورخ ۶۰۹۰كيهان شماره 
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  ۲۰/۸/۱۳۴۲ مورخ ۶۰۹۳كيهان شماره 

  

  

  
  ۲۳/۸/۱۳۴۲ مورخ ۶۰۹۵كيهان شماره 
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  ۲۹/۸/۱۳۴۲ چهارشنبه مورخ ۶۱۰۱كيهان شماره 

  

  

  
  ۱۷/۱۰/۱۳۴۲كيهان مورخ 
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  ۱۳/۱۲/۱۳۴۲ مورخ ۶۱۸۴كيهان شماره 
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  ۱۶/۴/۱۳۴۳اطالعات مورخ 
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  )۱(مهندس مهدي بازرگان در اولين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره 

  ۲۹/۷/۱۳۴۲دادرسي ارتش، مورخ 
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  )۱( شماره  ويژه  عادي ه جلسه دادگاه اهللا سيدمحمود طالقاني در اولين آيت

  ۲۹/۷/۱۳۴۲دادرسي ارتش، مورخ 
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مهندس بازرگان به اتفاق . ۲۹/۷/۱۳۴۲ مورخ -دادرسي ارتش در عشرت آباد ) ۱(نخستين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره 
  .فر وكيل مدافع ايشان نقي شايان تيپ دكترعلي تيمسار سر

  

  

  
، خود را معرفي ۲۹/۷/۱۳۴۲دادرسي ارتش، مورخ ) ۱(مهندس مهدي بازرگان در اولين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره 

  :از سمت چپ تصوير. كند مي

  .هسرهنگ عزيزاهللا اميررحيمي و سرهنگ دكتر اسماعيل علمي: رديف اول

  .عباس شيباني و دكتر اهللا سحابي، سرهنگ محسن پگاهي مهندس عزت: دوم رديف
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پ دكتر علي نقي شايانفر در پشت دادرسي ارتش در عشرت آباد، سرتي) ۱(نخستين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره 

  تريبون

  :از سمت چپ تصوير

مهندس مهدي بازرگان، سرهنگ عزيزاهللا اميررحيمي، سرهنگ دكتر اسماعيل علميه، دكتر يداهللا سحابي، سرهنگ : رديف اول
  .اصغر مسعودي علي اكبر غفاري، سرهنگ محمود خلعتبري و سرتيپ علي

  عباس شيباني دكتر اهللا سحابي، سرهنگ محسن پگاهي و  مهندس عزت: رديف دوم

  

  

  
تيمسار سرتيپ شايانفر .۲۹/۷/۱۳۴۲دادرسي ارتش در عشرت آباد، مورخ ) ۱(نخستين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره 

  در پشت تريبون

  :از سمت چپ تصوير
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  .مهندس مهدي بازرگان، سرهنگ عزيزاهللا اميررحيمي، سرهنگ دكتر اسماعيل علميه، دكتر يداهللا سحابي: رديف اول

  .اهللا سحابي، سرهنگ محسن پگاهي و دكتر عباس شيباني، سرهنگ محمد اعتمادزاده مهندس عزت: رديف دوم

  

  

  
 در پشت تريبون خود ۲۹/۷/۱۳۴۲دادرسي ارتش، مورخ ) ۱(دكتر يداهللا سحابي در اولين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره 

  .كنند را معرفي مي

  :از سمت چپ تصوير

نقي شايانفر، مهندس مهدي بازرگان، سرهنگ عزيزاهللا اميررحيمي، سرهنگ دكتر  تيمسار سرتيپ دكتر علي: يف اولرد
  .اسماعيل علميه

  .عباس شيباني و دكتر سحابي، سرهنگ محسن پگاهي  اهللا مهندس عزت: رديف دوم
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، ۱۳۴۲دادرسي ارتش در ساعت تنفس دادگاه، مهرماه ) ۱(دادگاه عادي ويژه شماره  متهمان 

  .آباد عشرت

اهللا سيدمحمود طالقاني، دكتر يداهللا  مهندس مهدي بازرگان، آيت: ازراست به چپ، رديف نشسته
  سحابي

بابايي، پرويز  مهدي جعفري، احمد علي ، ابوالفضل حكيمي، محمدسيد مصطفي مفيدي: رديف ايستاده
  اهللا سحابي، دكتر عباس شيباني منش، مهندس عزت عدالت
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  اد دانشگاهمهندس مهدي بازرگان، است

  ده سال زندان

  

  

  

  

  

  

  
  اهللا سيد محمود طالقاني آيت

  ده سال زندان
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  دكتر يداهللا سحابي، استاد دانشگاه

  چهار سال زندان

  

  

  

  

  
  اهللا سحابي مهندس عزت

  چهار سال زندان
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  دكتر عباس شيباني

  شش سال زندان

 

  

  

  

  

  
  بابائي احمد علي

  شش سال زندان
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  عباس رادنيا

  دو سال زندان

 

  

  

  

  

  

  
  مهدي جعفري سيد محمد

  چهار سال زندان
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  ابوالفضل حكيمي

  چهار سال زندان

  

 

  

  
  محمد بسته نگار

  چهار سال زندان
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  مصطفي مفيدي

  پنج سال زندان

 

  
  ۱۳۴۲ قصر، سال ۴اهللا طالقاني، زندان شماره  آيت
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  ۱۳۴۵مهندس مهدي بازرگان، زندان برازجان، فروردين 
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  مهندس عبدالعلي بازرگان در كنار مهندس مهدي بازرگان

  برازجان) زندان(در دژ ۱۳۴۵قات پدر در فروردين به هنگام مال
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  ، در ميان افسران حزب توده)نفردوم ايستاده(مهندس مهدي بازرگان 

  برازجان) زندان(دژ ، ۱۳۴۵گان، فروردين  ومالقات كننده
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  اهللا پيمان دكتر كاظم سامي، مهندس مهدي بازرگان، دكتر حبيب

  ، باغ زندان قصر ۷/۱۲/۱۳۴۵
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  ، باغ زندان قصر۷/۱۲/۱۳۴۵ اهللا سيد محمود طالقاني، مهندس مهدي بازرگان  سيد مصطفي مفيدي، آيت
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  بازرگان اهللا طالقاني، مهندس مهدي رضا حمسي، آيت

  ، باغ زندان قصر۷/۱۲/۱۳۴۵مورخ 
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   قصر۴ مقابل زندان شماره-ان دكتر محمد مهدي جعفري، مهندس مهدي بازرگ

   :اند ياد مهندس بازرگان اين عكس را به آقاي جعفري داده و نوشته زنده

  مهدي بازرگان» هميشه با هم، در راه حق«
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