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 ) ٢١(جلد  ١٣٦٩ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه 
 

  

  
  

نامه به روزنامه كيھان ھوايی در مورد مطالب خالف واقع آن در 

  رابطه با نھضت

 ٩/١/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
امضاء) به  ٩٠نامه سرگشاده جمعی از آزاديخواھان ايران (

  رئيس جمھور

 در مورد مسائل جاری مملكت

 ٦٩ارديبھشت  :تاريخ

◄ 

 
  امين سال تاسيس نھضت آزادي بيانيه سی

 ٢٥/٢/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  نامه به شورای سردبيری روزنامه كيھان

  ھای مندرج عليه نھضت در مورد مقاالت و اتھام

 ١/٣/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  اطالعيه پيرامون

 »جوسازی و جنجال عليه تقاضا كنندگان آزادی و اجرای قانون«

 ٥/٣/٦٩تاريخ: 

◄ 

 



  اطالعيه مطبوعاتی پيرامون احضار آقای مھندس بازرگان 

  به دادسرای عمومی تھران

 ٥/٣/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
اطالعيه پيرامون بازداشت برخی از امضا كنندگان نامه 

  جمھور سرگشاده به رئيس

 ٣/٤/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  خرداد ٣١اطالعيه به مناسبت فاجعه زلزله

 ٤/٤/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  در مورد ضرورت مذاكرات مستقيم برای صلح بيانيه

 ١٨/٤/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
نامه به رئيس قوه قضائيه در مورد سخنان ايشان در نماز جمعه

  (نظام عبرت)

 ٢٨/٤/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  تلگرام مھندس بازرگان به رئيس قوه قضائيه 

  امضائي ٩٠ در مورد فشار و آزار به دستگيرشدگان نامه

 ٤/٥/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  اعتراض به دخالت نمايندگان آمريكا در امور ايران

 ٦/٥/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  تلگرام به مدير عامل سازمان صدا و سيما

  در مورد پخش مصاحبه آقای بھبھاني

 ٢٤/٥/٦٩تاريخ: 

◄ 



 
تحليل پخش مصاحبه آقای بھبھانی از سيمای جمھوری 

  اسالمی

  »نمايش ضعيف ھيأت حاكمه در«

 ٣١/٥/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  بيانيه در مورد تسليم عراق به شرايط صلح و حمله به كويت

 ١/٦/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  هللا مرعشي اطالعيه به مناسبت رحلت آيت

 ٨/٦/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
 وزير اطالعات در مورد مصاحبه تلويزيونی ايشان نامه به

 ٢٢/٦/٦٩ :تاريخ

◄ 

 
بشر با  اطالعيه درباره ديدار ھيأت اعزامی كميسيون حقوق 

  نھضت آزادي

 ٣٠/٧/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  نامه به رئيس جمھور و پيشنھاد اقامه دعوی ايران 

فروشندگان سالحھای  المللی عليه در دادگاھھای بين

  شيميايی به عراق

 ٣٠/٧/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
نامه به رئيس جمھور در مورد اظھارات نادرست و اتھامات 

  در مصاحبه با روزنامه لوموند ناروای ايشان به دستگيرشدگان

 ١/٨/٦٩تاريخ: 

◄ 

 



نامه به مديرعامل سازمان صدا و سيما در پاسخ به نامه آن 

  سازمان

 ١٢/٨/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
نامه به رئيس قوه قضائيه در مورد سخنان ايشان در خطبه نماز

  ماه آبان ٤جمعه 

 ٢٠/٨/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
ھای  گيری نامه به دبير كل سازمان ملل متحد در مورد موضع

  دوگانه آن سازمان

 ٣/٩/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
عالی كشور در مورد تعيين وضعيت زندانيان نامه به رئيس ديوان

  نھضت آزادي

 ٢/١٠/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
وزير ھندوستان در مورد حمله  نامه دبير كل نھضت به نخست

  به مسجد بابري

 ٢٢/١٠/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  نامه به شورای سردبيری روزنامه كيھان

  آميز و حاوی توھين و تھمت در مورد پخش اخبار تحريك

 ٢٤/١٠/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
  نامه به رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين

  در مورد شھادت دو تن از رھبران ساف

 ٢٧/١٠/٦٩تاريخ: 

◄ 



 
  بيانيه نھضت در مورد حمله عراق به كويت

 ٤/١١/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
 نامه به دبير كل سازمان ملل متحد و درخواست ايجاد وضعيت 

  برای تحقق صلح در خاور ميانه

 ٣٠/١١/٦٩تاريخ: 

◄ 

 
تن از  ١٣نامه به رئيس قوه قضائيه در مورد تعيين وضعيت 

  زندانيان

 ١٨/١٢/٦٩تاريخ: 

◄ 

 



 ۴

  بسمه تعالي

  هضت آزادي ايرانن
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به روزنامه كيهان هوايي درمورد مطالب خالف واقع در رابطه با نهضت

  

  ۱۰۱/۶۹:  شماره

  ۹/۱/۶۹:  خـتاري

  

  روزنامه محترم كيهان هوائي

 مطـالبي خــالف  ۸و۱ آن روزنامـه در صــفحات  ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ در مورخـه  ۸۷۰ در شــماره ،بـا سـالم  

ايد كه مقتضي است طبق قانون مطبوعات نـسبت بـه چـاپ               ضت آزادي درج نموده   واقعيت در ارتباط با نه    

 ۱۹/۱۲/۶۸ مـورخ    ۶ــ ۲۱۵۸۱با توجه به نامه شماره      . پاسخ نهضت آزادي در همان صفحات اقدام فرمائيد       

بنـا بـه شـيوه      « آزادي ايران مبني بـر اينكـه روزنامـه كيهـان هـوائي                به دبير كل نهضت   سردبير روزنامه   

 اميـدواريم بـا چـاپ پاسـخ مـا بـه             ». . .، آمادگي چاپ پاسخ نهضت آزادي را خواهد داشت        هميشگي خود 

  :روشن شدن اذهان خوانندگان خود كمك كنيد

 چاپ رسيده    به در صفحه اول با استفاده از حروف بزرگ، عنوان اصلي روزنامه به صورت زير             ) ۱(

و در ذيل آن با     » مه نماز در فرودگاه اورلندو    حمله مسلحانه پليس آمريكا به يك ايراني به خاطر اقا         «: است

  :حروف ريز آمده است

كنون سران نهـضت     شود اين شخص از وابستگان نهضت آزادي است اما تا           مي با وجود اينكه گفته   «

  ».اند العملي به اين ماجرا نشان نداده كوچكترين عكس

نـي بـه خـاطر اقامـه نمـاز در           حمله مسلحانه پليس آمريكا بـه يـك ايرا        « تحت عنوان    ۸در صفحه   ) ۲(

بعد از درج خبر مربـوط بـه حملـه پلـيس و مجـروح نمـودن و انتقـال آقـاي جمـال كـاظمي بـه                            » فرودگاه

  : آمده است،بيمارستان



 ۵

بر اساس گزارش ديگري جمال كاظمي از اعضاي نهضت آزادي است اما با ايـن حـال و بـا وجـود                      «

 سران آن هنوز هيچگونه واكنشي نسبت به اين ماجرا گذشت بيش از دو ماه از اين ماجرا نهضت آزادي و

بروز نداده و عمل پليس آمريكا را در ضرب و شتم يك مسلمان ايراني و عـضو نهـضت آزادي بـه دليـل                        

  ».اند اقامه نماز محكوم نكرده

پـس از تكـرار      ». . .رود  گونه زير سئوال مي     مواضع نهضت آزادي اين   «، تحت عنوان    ۸در صفحه   ) ۳(

روند   روند راست مي    همين سران نهضت آزادي كه در تهران چپ مي        «: ايد كه   طالب فوق، ادامه داده   مكرر م 

پردازند، به دنبـال مجـروح شـدن          به مصاحبه مي  هاي بيگانه     دهند، مشتاقانه با راديو     اعالميه و اطالعيه مي   

آيا ايـن سـكوت     . اند  يك عضو نهضت آزادي آن هم به دليل اقامه نماز، موضوع را به سكوت برگزار كرده               

سئوال برانگيز نيست؟ آيا ضرب و شتم يك عضو نهضت در آمريكا به دليل اقامه نماز كوچكترين واكنش                  

 سپس به اتهامات و حمالت ادامه داده اضافه گرديده است كه نهـضت آزادي ايـران طرفـدار            »طلبد؟    نمي را

وه بر آن گروهها و احزاب سياسي داراي پايان جنگ تحميلي بدون شناخته شدن متجاوز بوده است و عال

  . . .استقالل نيستند

  :دهد  مي به قسمتي از اتهامات و اظهارات خالف واقع فوق پاسخذيالً

) چـه در داخـل و چـه در خـارج از كـشور             (آقاي جمال كاظمي هرگز عضو نهضت آزادي ايـران          ) ۱(

يـا اتهـام    ادي ايران بر اساس يك فـرض        نبوده است و ايرادات و انتقادات آن روزنامه نسبت به نهضت آز           

  .نادرست بنا شده است

نهضت آزادي ايران خبر حمله پليس آمريكا بـه آقـاي جمـال كـاظمي را از طريـق همـين شـماره                       ) ۲(

  . دريافت كرده است۱۳۶۸ اسفند ۱۶روزنامه كيهان هوائي، مورخ 

اي از جانـب   د و يـا حملـه  نهضت آزادي ايران ضمن اظهار تاسف از اين واقعـه، هرگونـه برخـور     ) ۳(

طبيعتـا  . كند  پليس به هر مسلماني كه طبق موازين اسالمي در حال اقامه نماز باشد را به شدت محكوم مي                 

كند و از اين لحاظ فرقي بـين يـك             محكوم مي  شديداًحمله پليس آمريكا به يك مسلمان در حال نماز را نيز            

  .ستعضو نهضت آزادي و ساير برادران مسلمان قائل ني



 ۶

اي خـالف   اشـاره  ». . .رود مواضع نهضت آزادي اين گونه زير سـئوال مـي  «چون در همين مقاله ) ۴(

ايد، ضرورت دارد خاطر نشان سازد كه نهـضت           واقع در مورد موضع نهضت درباره جنگ تحميلي نموده        

اني كـه  بلكـه بـر عكـس در زمـ    . آزادي هرگز پايان جنگ را بدون شناخته شدن متجاوز مطرح نكرده است 

پايـان  « و يا امـروز بـوده در نـشريه مفـصل             ۱۳۶۷احتمال قبول شرايط مورد نظر ايران بيشتر از تيرماه          

 شرايط و پيشنهادات عملي خود را با رعايـت مـوازين اسـالمي و اسـتقالل كـشور                   »پايان  عادالنه جنگ بي  

 منتـشر   ۱۳۶۴ول ديمـاه    ايـن نـشريه در ا     . منتشر ساخت، كه يكي از آن شرايط شناخته شدن متجاوز بود          

ين روز جمهـوري    مـسئول گرديد و تا آنجائي كه اطالع داريم مورد مطالعه بعـضي از بـاالترين مقامـات و                  

» موضع سازشـكارانه «حال چگونه دبير سرويس خبر با بكار گرفتن الفاظي مانند        . اسالمي نيز قرار گرفت   

  شدن متجاوز پايان يابد؟خواست كه جنگ بدون شناخته  دارند نهضت آزادي مي  مياعالم

در خاتمه، از كيهان هوائي انتظار داريم كه در درج اخبار، بـه ويـژه اخبـار مربـوط بـه احـزاب و                 ) ۵(

هاي متكي بر اينگونه اخبار موجب  ها و استنباط سازمانهاي سياسي تحقيق و دقت بيشتري نمايند تا تحليل       

  .ب بدبيني و تفرقه و گمراهي مردمرشد و آگاهي خوانندگان و جامعه گردد، نه برعكس موج

  

  نهضت آزادي ايران

۹/۱/۶۹  



 ٧

  

  خواهان ايران به نامه سرگشاده جمعي از آزادي

  رياست جمهوري

  

 ۹ن  داني شـ  زنديري و   گستداين نامه موجب    امضاي  از آنجا كه    

 از اعضاي نهضت آزادي ايران شد در ايـن مجموعـه آمـده               فرن

   .است

  

  بنام خدا

  

  هورجناب آقاي رئيس جم

 در ايران روي داد، دنباله حوادث و مبارزاتي ۱۳۵۷ بهمن ۲۲دانند انقالبي كه در  به طوري كه همه مي

هدف اين مبارزات بريدن دست اسـتعمار       . بود كه زنجيروار از يكصد سال پيش با قيام تنباكو آغاز گرديد           

و ناداني و نـاتواني بـود و بـراي          هاي كهنسال استبداد      جهانخوار و رهايي ملت به خواب رفته ايران از بند         

 در اين رهگذر دو سلسله قاجاريه و پهلـوي از قـدرت بركنـار               .رسيدن به آزادي و استقالل و عدالتخواهي      

اميد و انتظار ملت چنين بود كه با انقالب اسالمي ايـران سـرانجام نـور آزادي و عـزت اسـتقالل و                       . شدند

اما صـد افـسوس     . ت فقر و سلطه بيگانگان غلبه خواهد كرد       عدالت الهي بر ظلمت جهل، اسارت استبداد، ذل       

كه در دوازدهمين بهار انقالب جاي آزادي و رضايت و رهايي خالي است و از نظر اقتـصادي و سياسـي                     

  .ايم بيش از هر زمان دست بسته و دست به سينه شده

كنون كشور عزيز    تذكرات و هشدارهاي ناصحان و خيرخواهان ناديده گرفته شده است و ا            متأسفانه

هـاي بـه      عليـرغم وعـده   . زنـد   بست و بحراني از سختي و ناخشنودي و نابساماني دست و پا مي              ما در بن  

در چنگـال گرانـي و   . انـد  مستضعفين و شعارهاي پر طنين، طبقات محروم جامعه محرومتر و زيادتر شده        



 ٨

 پرتگاه وحشتناك ويراني و نـابودي  يوستر، ملك و ملت به لبه    أهاي زندگي گرفتارتر و از آينده خود م         گره

  .رسيده است

****  

به طور كلي و مختصر، پـس از ده سـال حكومـت مطلقـه انحـصار و اختنـاق و انحـراف، امـروز در                          

  :كنيم كه شرايطي زندگي مي

  از نظر اقتصادي و اجتماعي و زندگي) ۱

ج از آرمانهـا و     بر شما و احدي پوشيده نيست كه كشور ايـران در اثـر سـالها جنـگ خـارجي، خـرو                    

ترين بحران اقتصادي شده      سابقه  ين و متصديان، دست به گريبان بي      مسئولاهداف انقالب و سوء مديريت      

درآمد سـرانه كـشور     . باشد  هاي خدادادي مي    است كه توام با تورم، بيكاري، كاهش توليد و تاراج سرمايه          

آور يـك   صاعدي معيشت و غارت سرسامگراني ت.  تنزل يافته است۵۶به نرخ ثابت به كمتر از نصف سال     

اقليت وابسته به حاكميت از يكطرف و محروميتها و تنگناهاي كمرشكن اكثريت از طرف ديگـر، اختالفـات                  

  .ورزي را به حد اعلي رسانده است طبقاتي و جدايي و كينه

 يا فـساد    تشاءاند و جوانان و كاركنان به دامن اعتياد و ار           همگي نگران از سرنوشت خويش و مملكت      

  !اند و فحشاء افتاده

 ۱۷۰  آن هاي عظيم ملي را كه يك رقم        خواهند بدانند چه جريانها و چه كساني سرمايه         مردم ايران مي  

گويـد كـسري بودجـه        اند؟ تا آنجا كه وزير دارايي در مجلس مـي           ميليارد دالر درآمد نفت است به باد داده       

خواهند بداننـد     مردم ايران مي  ! ميليارد تومان بوده است    ۷۶ معادل كل درآمدهاي ايران به اضافه        ۶۷سال  

چه اشتباهات و سوء سياستها باعث شده است كه حاكميت جمهوري اسالمي ايران پس از آن همـه طعنـه          

داري، هـم   و تنديها به ابرقدرتهاي غرب و بتري جستن از سازمانهاي سياسي و اقتصادي جهـان سـرمايه     

ت و به بهاي از دست دادن استقالل و حيثيت كشور، به سوي صـنايع               دست تمنا به صورت وام و مشارك      

بـس و خـروج از حالـت نـه            ها و سردمداران فاسد آنها دراز كرده است و هم براي اجراي آتش              و سرمايه 
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فت و لطف شوراي امنيت و قـدرتهاي بـزرگ بـرده      أجنگ و نه صلح، اميد و آبروي خود را به زير سايه ر            

  !است

  ي و امنيت و از نظر معنوي و مديريتاز نظر آزاد) ۲

از آزاديهاي عمومي و امنيتهاي سياسي و قضايي و اقتصادي و از حاكميت قـانون و ملـت، آن طـور        

 تعيين و تضمين شده است، چيـزي جـز خـاطرات و آرزو              ۵۸كه قانون اساسي مصوب آراء عمومي سال        

نظـام جمهـوري بـا      . تر شـده اسـت      تر و تيز    بندهاي اختناق و انحصار سال به سال تنگ       . باقي نمانده است  

 بعد از بازنگري خود خواسته در قـانون اساسـي و اختيـارات مـافوق قـانوني كـه                    خصوصاًگامهاي بلند،   

ر قهقرايي به ضد انقالب مطلقـه و بـه سـلطنت مـوروثي روحانيـت                ياند، س   رهبري و حاكميت به خود داده     

  .نموده است

دهد كه رهبران ستمگري   ميد كامگي و اختناق در كشور ما رويدر زماني چنين سير قهقرايي به خو

  و نگري و جوانمردي از انحصارطلبي استعفا داده و به آزادي ملتها            واقع  با و اسارت كمونيسم و فاشيسم    

هـاي عقـب افتـاده، امانـت آزادي و حقـوق           اند و در اروپاي شـرقي و در قـاره           گرايي بازگشت نموده    كثرت

از شيلي تا روماني همه جـا پـرچم آزادي و حاكميـت مردمـي بـه                 . بانشان برميگردانند انساني را به صاح   

 دورافتاده هيمااليا مردم نپال تدارك جشن پيروزي بر ياهتزاز درآمده است و در حالي كه در كوهستانها      

دادن و نمايد و بـه شـعار   گري مي بينند حاكميت ما با خونسردي و تظاهر به استواري نظاره           استبداد را مي  

  .دهد  ميپرستي ادامه ترويج شخص

يكـي انحطـاط   . پا به پاي زوال آزادي و امنيت، دو مصيبت دلخراشتر نيـز دامنگيـر ملـت شـده اسـت              

يختگي مـديريت يـا     سپرستي و ديگر آشـفتگي و از هـم گـ            هاي دينداري و اخالق و وطن       معنويت در زمينه  

  .حكومت كشور

ها و فشارهايي كه از ناحيه رهبري و متوليان در راسـتاي       مهبه گونه آشكار و عليرغم وظايف و برنا       

عالقه و اعتقـاد بـه آئـين و احكـام           .  گرفته شده است    پيش اجرا و اشاعه اسالم در ايران و در اقطار جهان         

دوسـتي و   .  در جوانـان، تنـزل فـاحش يافتـه اسـت           خـصوصاً  اسالمي در اكثريت وسيعي از مردم ايـران       

.  گرديـده اسـت     و تزلـزل   زم عشق به زندگي و بقا و ترقي است بـه حـد ترديـد              درستي و راستي كه از لوا     
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ميهنان كه قبل از انقالب رشد مطلوب پيدا كرده بود،          احساس تعهد و خدمت و فداكاري در قبال ميهن و هم          

  . به بدبيني و بدخواهي داده استتفاوتي و احياناً جاي خود را به سرخوردگي و بي

.  حكومت مردم بر مردم و از تخصص و مديريت، چه بهتر كه سـخن نگـوئيم                اما از حاكميت قانون و    

اند و از اعتبار      اش زده   اند ولي تيشه به ريشه      ن نامش را هميشه به زبان آورده      مسئوالچيزي كه مقامات و     

ضـمن آنكـه بـراي    . اند قانون اسـت و حاكميـت قـانون و ملـت در جمهـوري اسـالمي ايـران                    و اثر انداخته  

حيت مديران و سـازمان صـحيح دسـتگاهها، در زبـان و عمـل، ضـرورت و ارجـي قايـل                      تخصص و صال  

گيري و تضاد نهادها، ملوك الطوايفي و هـرج و مـرج اداري و بـه طـور كلـي                تعدد مراكز تصميم  . اند  نبوده

 يت و مديريت و نظارت، با پيامـدهاي ويرانگـر آنهـا، از ويژگيهـاي بـارز نظـام حـاكم                    مسئولاعتنائي به     بي

  .باشد يم

  از نظر استقالل و بقا و بازنگري كشور) ۳

 كيلومتر ۲۵۰۰عليرغم كوس پيروزي نهايي جنگ و دفن ابدي استكبار و فتنه در جهان، هنوز بيش از                

نه جنگ نه «آور  نگ صدام جنايتكار بوده و معلوم نيست كه تا كي حالت خفقانچ وطن ما در مربع از خاك 

، نگراني از يورش نابهنگـام مـدعيان خـارجي و داخلـي و گردشـهاي                ، سرگرداني اسيران دو طرف    »صلح

نابهنجار روزگار، بايد ادامه داشته باشد؟ بدون آنكه آبادي و رفاه و بازسازي موعود و بازگـشت ايـران                   

  .بخش به خود گرفته باشد به حركت و حيات صورت جدي و اميد

  از نظر روابط جهاني و سياست خارجي) ۴

هـاي نخـستين انقـالب و اسـالم، سياسـتهاي             ساساتي افراطـي، خـارج از خواسـته       اتخاذ هدفهاي احـ   

ين و نادرستي روشـهاي پيـروي شـده در سياسـت خـارجي، كـشور                مسئولنابخردانه و باالخره ناتواني     

المللـي را نـصيبمان       اعتبـاري بـين     پرافتخار ايران را به بدترين انزواي سياسي انداخته است، بدنامي و بـي            

عـالوه بـر اينهـا از ارتبـاط و          . هاي تالفيگرانه قـرار داده اسـت         ما را در معرض دائمي توطئه      كرده است و  

آن هم در دنياي بهـم پيوسـته وحـشتناكي كـه            . ايم  المللي محروم گشته    احترام و استفاده از جريانهاي بين     

چـاره و راهـي     مانده، در عين رقابـت و تـرس از يكـديگر،              ملتهاي غالب و مغلوب جهان و پيشرفته و عقب        
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براي كاميابي بر مسايل پيچيده و مصائب به هم آميخته و براي بهبود و بقاء منافع ملي خود، جز تقاهم و                     

  .اند تبادل افكار و همگامي و همكاري نيافته

****  

  جناب آقاي رئيس جمهور

خـواهيم    يد مي يت اجرايي و اداره مملكت را به عهده دار        مسئول از جنابعالي كه      با توجه به مراتب فوق    

  :كه با صداقت و سرعت اقدامات ذيل را سرلوحه انديشه و اعمال خود و حاكميت قرار دهيد

  .آور با بيگانگان، بدون نظارت ملي ـ جلوگيري از خالفها و خرابيها و از انعقاد قراردادهاي اسارت۱

 گرديده است به ـ بازگرداندن حقوق قانوني مردم كه در فصول سوم و پنجم قانون اساسي تصريح۲

  .مردم و جلوگيري از سياستهاي سركوبگرانه بعضي از نهادها

 فعاليت احزاب و جمعيتهاي سياسي و مطبوعات كـه فعاليـت قـانوني و علنـي        تأمينـ آزادگذاردن و    ۳

دارند، فرصت دادن خالي از دغدغه و آزار براي بحث و گفتگـو و برخـورد آراء و عقايـد بـه منظـور حـل                     

  .مردم و باالخره امكان و استقرار حاكميت قانوني ملتالت مملكتي و همكاري صميمانه مشكالت و معض

****  

امضا كنندگان اين بيانيه كه در گذشـته همـواره بـا حكومتهـاي خودكامـه و انحـصارطلب در سـتيز                      

مكن است پس دانند كه م اند، با اينكه به تجربه مي       اند و بسياري از آنها به زندان و تبعيد محكوم گشته            بوده

الوصف برپايه رضـاي حـق و احـساس وظيفـه و بـه                از انتشار آن از گزند بدخواهان در امان نباشند، مع         

خواهنـد كـه بـا     خاطر سعادت ملت ايران، اين نامه را به مقام رياست جمهوري ارسال داشته، از ايشان مي 

هـاي مـردم و لغـو     واسـته هـاي گروهـي قـدم اول را در اجـراي خ     دستور نشر آن در مطبوعات و رسـانه   

گانه باال پاسخ سريع بـه انتظـارات بـه حـق ملـت ايـران                  سانسور بردارند و با عنايت و اجراي بندهاي سه        

  .بدهند

  ۶۹تهران ارديبهشت ماه 

حاج سيد ابوالفضل موسوي زنجاني ـ دكتر مصطفي اخالقي ـ علي اردكاني ـ امير توكل ـ اميرابراهيمي ـ حاج      

مهـر ـ     ـ عبـداهللا برهـان    دكتر غالمعلي اخروي ـ مهندس مهدي بازرگان ـ مهندس مرتضي بديعي  محمد تقي انوري ـ  
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اسـدي ـ محمـد     نگار ـ مهندس عبدالعلي بازرگان ـ مهندس سيد صالح بنافتي ـ دكتر محمد حـسين بنـي      محمد بسته

ورعلي تابنـده ـ مهنـدس عبـاس     علي بهنيا ـ دكتر فرهاد بهبهاني ـ دكتر منوچهر بيات ـ مهندس رضا پويان ـ دكتر ن    

ل تنـي ـ مهنـدس حـسين     هـ تاج ـ مهندس محمد توسلي حجتي ـ دكتر غالمعباس توسلي ـ محمد توسـلي ـ مهـدي چ      

اهللا خليلـي ـ حـاج محمـد خليـل نيـا ـ دكتـر علـي خواجـوي ـ مهنـدس هوشـنگ               حريري ـ ابوالفضل حكيمي ـ عـزت   

هللا رادنيا ـ مهندس محمد رسوليان ـ بهمن رضـاخاني ـ دكتـر      خيرانديش ـ دكتر حبيب داوران ـ جمال درودي ـ عبدا   

زاخري ـ اكبر زرينه باف ـ مهندس كورش زعيم ـ دكتر يـداهللا     العابدين  شهريار روحاني ـ يداهللا روشن اردالن ـ زين  

اهللا سحابي ـ حسين شـاه حـسيني ـ ابوالفـضل ميرشـمس        سحابي ـ صادق سرفراز ـ عباس سميعي ـ مهندس عزت   

اغيان ـ احمد صدر حاج سيد جوادي ـ دكتر رضا صدر ـ حسن طالبي ـ مهندس اكبر     بي ـ مهندس هاشم ص شهشهان

طاهري ـ دكتر رحيم عابدي ـ محمود عمراني ـ ابراهيم عينكچي ـ دكتر اصغر غروي ـ حاج سعيد غفارزاده ـ جـالل        

دكتر حسن فريد اعلـم ـ سرلـشگر    د ـ دكتر غفار فرزدي ـ   بغني زاده ـ مهندس مرتضي فاضلي ـ سرلشگر ناصر فر  

مرتضي فكور ـ مهندس عباس قائم الصباحي ـ مهندس مصطفي كتيرايي ـ محمـد علـي گرجـستاني ـ حـاج محمـود          

مانيان ـ دكتر اسداهللا مبشري ـ سيد جواد مادرشاهي ـ علي مومني ـ سرتيپ ناصر مجللي ـ دكتر عليقلي محمـودي       

ر سيد رحمت اهللا ميرحقاني ـ سـيد مـصطفي مـصطفوي ـ مهنـدس علـي        بختياري ـ حاج محمد محمدي ارهالي ـ دكت  

الدين موحد ـ مهندس رضا   فر ـ مهندس تقي مكي نژاد ـ هرمز مميزي ـ خسرو منصوريان ـ مهندس نظام     اكبر معين

مسموعي ـ سيد نوراهللا ميراحمدي ـ مصطفي مسكين ـ حسن نامي ـ سرهنگ غالمرضـا نجـاتي ـ صـادق نـوبري ـ           

 حسيني ـ علي وكيل ـ دكتر محمد هادي هادي زاده ـ مهندس عليرضـا هنـدي ـ دكتـر ابـراهيم يـزدي ـ           حسين نايب

  .مهندس حبيب يكتا



 ١٣

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  امين سال تاسيس بيانيه آغاز سي

  

ز كـرده   امين سال تاسيس نهضت را آغا       داد سي حمد و سپاس خداوند حي و قيوم را كه به ما توفيق             

گيريم و    مي به شكرانه چنين موهبتي تنها تعبد و تسليم او را به گردن           . و حيات و حركت آن را ادامه دهيم       

  .نمائيم تنها از او براي حركت در صراط مستقيم و خدمت به بندگانش استعانت مي

 ۱۳۳۲ جمعي از مردان حق كه در سالهاي سـياه بعـد از كودتـاي سـال     ۱۳۴۰ ارديبهشت سال  ۲۵در  

روشـن نگـه   » نهـضت مقاومـت ملـي   «مشعل مبارزه و مقاومت را به صورت نيمه مخفي در قالب سازمان     

تر عليـه   داشته بودند، به تناسب شرايط و امكانات روز اولين حزب اسالمي ـ ملي را براي مبارزه گسترده 

 سـابقين همچـون     بـسياري از آن   . استبداد سلطنتي و استيالي خارجي به صورت علني پايه گذاري كردند          

و بسياري از تابعين پيشتاز همچون شـريعتي و چمـران امـروز در ميـان مـا      ..... طالقاني، عطائي رادنيا و  

انـد و برخـي ديگـر در انتظارانـد و             آنان به پيمان الهي خويش وفا كرده و صحنه را به ما سـپرده             . نيستند

  .ندده   نميهمچنان استوار در عهد خدائي تن به تبديل و تسليم

يت عظيم انـسان و آزاد بـودن و مـسلمان           مسئولكوله بار امانت آن عزيزان اينك بر پشت ما است و            

  .زيستن اينك بر عهده ما است

همه ساله به خاطر گراميداشت ياد آن پيشتازان و تجديد عهـد و پيمـان بـا پروردگـار گـرد هـم آور                        

 متأسـفانه كـرديم،   گرديـد بـر پـا مـي     ز مـي آيديم و مراسمي را كه با حضور بر مـزار آن بزرگـان آغـا       مي

 در بهشت زهرا و حمالت مكرر به دفتـر  ۱۳۶۰هاي روزافزون كه آدم ربائي سال    ها و ممنوعيت    محدوديت

 چنـين مراسـمي را از        امكان برگزاري شايسته   ،اي از آن است     و اجتماعات و ضرب و شتم مدعوين گوشه       

اين رسم را زنده        محدود و در جمع مختصري از اعضاء       ما سلب كرده است و ناگزيريم در محيط بسته و         



 ١۴

بداريم، ولي اميدمان به خدا و صبر توكلمان به او است و از درگاهش هـدايت و ثبـات قـدم و نـصرت بـر                     

  .طلبيم پرده پوشان حق مي

» جمهـور « عليرغم انقالب و دگرگوني احوال هنوز نه از آزادي خبري است و نه از حـضور                  متأسفانه

  .، جز تشريفات و اسم و رسم آن»اسالم«گيري و نه از   تصميممردم در

هائي كه موجب تاسيس نهضت گرديد به شدت و قـوت بيـشتر بـاقي اسـت و                    امروز نيز همان انگيزه   

  .كند ـ اينك مائيم و ابتالي عظيم الهي همت و پايمردي بيشتري طلب مي

  ۱۳۶۹ ارديبهشت ۲۵ تهران



 ١۵

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰اسيس ت

  

  

  اي سردبيري روزنامه كيهان درموردنامه به شور

  هاي مندرج عليه نهضت مقاالت و اتهام

  

  ۱۳۹۱:  شماره

  ۱/۳/۶۹:  خـتاري

  

  شوراي سردبيري روزنامه كيهان

اي از طرف آقايـان       ريزي شده  هاي اخير آن روزنامه مقاالت و مصاحبه و اتهامهاي برنامه           در شماره 

 و مهدي نصيري عليه نهضت آزادي ايران انتشار يافته است و اين حـزب را كـه از                   اكبر محتشمي   سيدعلي

 مبارز راستين در برابر استبداد و استيالي خارجي، همچنـين مـدافع              و دارترين احزاب ملي اسالمي     سابقه

و  متهم به تباني با سـازمان اطالعـات          ،باشد  هاي اصيل انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران مي          خواسته

 نفر از آزاديخواهان ۹۰اي را كه اخيرا به امضاي  براي براندازي حاكميت نموده و نامه) سيا(امنيت آمريكا  

وظيفه ديكته شده از طـرف      «ايران در انتقاد از انحرافات و نابسامانيها به رئيس جمهور نوشته شده است              

  . معرفي نموده است»آمريكا به نهضت آزادي

و عاري از كوچكترين    اساس تماس با بيگانگان را كذب محض           واهي و بي   نهضت آزادي ايران ادعاي   

نه روزنامه كيهان در انتشار     مسئوالحقيقت اعالم نموده و به اكاذيب و افتراهاي اشخاص فوق و اقدام غير            

 اعتـراض   شـديداً اي مورد رسيدگي و قضاوت قرار گرفته باشد           اين اتهامات قبل از آنكه در دادگاه صالحه       

  .ايدنم مي

ترين حقي كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و قانون مطبوعـات و بـاالتر از آن رسـم                     بدبيني

انسانيت و انصاف و شرع انور اسالم براي مردم اين مملكت قائل شده است احترام بـه حيثيـت و شـئون                      



 ١۶

وزنامـه نگـاراني كـه      مطبوعات و ر  . باشد  آنان و اجازه و امكان دفاع در برابر تجاوز و تهمت و توهين مي             

 بايـد خـود را بـيش از     باشند قاعدتاً   موظف و مدعي روشنگري افكار عمومي و دفاع از عدالت و آزادي مي            

  .كس مراقب و مجري اين اضول بدانندرهر مقام و ه

توقـع هـم نـداريم      . دانـد و نـه ديگـران را         نهضت آزادي ايران نه خود را مصون از خطا و اشتباه مي           

نده نظريات و آراء ما در امور جامعه و سياست كشور بـوده اعتـراض و مخالفـت ننماينـد،                    كن  همگان تاييد 

كنيد؟ روزنامه كيهان و نويسندگان    نميگوئيم چرا جوانمردانه و به صورت انساني و اسالمي عمل ولي مي

 جنگل  خواهند بر فضاي كشور انقالب كرده ايران جوسازي و هوچيگري با رسوم جاهليت و               آن تا كي مي   

براي اعتراض و جلوگيري از خطا و انحراف به روي آقايان           مگر راههاي قانوني و آدمي      ! حكمفرما باشد؟ 

  بسته شده است؟

ين كيهان مسئولدر هر حال عليرغم تجربه دفعات گذشته تقاضاي قانوني و انتظار ما از سرپرستي و     

هند هر چه زودتر عالوه بر درج اين نامـه  آن است كه اگر اهل تدين و تعهد و تعبد به حق هستند دستور د              

ن نهـضت   مـسئوال اي را با      ترتيب مصاحبه ) ولو با دريافت هزينه به عنوان آگهي      (و جوابيه آذرماه گذشته     

بديهي است پاسخ اتهامات و اكاذيب آن مصاحبه     .  آقاي محتشمي بدهند   ۳۰/۲/۶۹در پاسخ مصاحبه مورخ     

  .شود  مي داده آن بنمائيد مشروحاًو مقاالت در صورتي كه تعهدي در انتشار

 آزادي ايـران و      در ضمن اظهارات نادرست و اتهامات نارواي آقايان محتشمي و نصيري به نهـضت             

 ايراد شده است كه صدور آن را به رهبر انقالب           ۱۰/۱۱/۶۶اي به تاريخ      اعضا و دبيركل آن به استناد نامه      

ها از ساختگي بودن      ند، در حالي كه در هر سطر آن نشانه        ا  و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران نسبت داده      

هـائي تاكيـد       اسـتفاده  ءبيني چنين سو    و كذب وجود دارد و خود رهبر انقالب در وصيتنامه خويش با پيش            

  :اند كرده

شـود و ممكـن اسـت پـس از مـن        ميواقعيت به من داده هاي بي اكنون كه من حاضرم بعضي نسبت   «

شود مورد تصديق نيست مگر         مي كنم آنچه به من نسبت داده شده يا         مي  عرض حجم آن افزوده شود لهذا    

 امضاي من باشد با تصديق كارشناسان، يا در صداي جمهوري اسـالمي چيـزي        و آنكه صداي من يا خط    

  ».گفته باشم



 ١٧

  

  

 كه براي » پاسدار اسالم « براي نشريه    نهضت آزادي ايران دالئل جعلي بودن نامه ادعائي را مشروحاً         

اولين بار به تقاضاي آقاي محتشمي به درج نامه انتسابي اقدام كرده بود ارسال داشته و رونوشت آن را                   

 متأسـفانه  روزنامه كيهان فرسـتاده بـود كـه          ۶۸ام آبان ماه      به همراه پاسخ اتهامات ايشان در شماره سي       

 امـه مـذكور را ارسـال       اينك بـار ديگـر رونوشـت ن        .برخالف قانون مطبوعات از درج آن خودداري كرديد       

  .طرفانه هستيد به درج آن اقدام نمائيد دارد تا اگر معتقد به قضاوت بي مي

  فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه

  االلبابا  و اولئك هم اولواولئك الذين هديهم اهللا

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۹اول خرداد ماه 



 ١٨

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۳۹۳:  شماره

  ۵/۳/۶۹:  خـتاري

  اطالعيه پيرامون

  سابقه عليه تقاضا كنندگان آزادي و اجراي قانون جوسازي و جنجال بي

  

هموطنان شرافتمند از جوسازي و جنجال اخيري كه از هفته قبل عليه يك نامه نـود امـضائي كـه در                     

  .دارند آگاهي ،ارديبهشت ماه به عنوان مقام رياست جمهوري صادر شده است

هاي شناخته شده ايران خواسته شده است اعطاي آزادي بيان            آنچه در اين نامه با امضاي شخصيت      

 حاكميت قانون و ملت، بر طبق اصول قانون         تأمينو مطبوعات و اجتماعات موافقين و مخالفين، به منظور          

  .اساسي جمهوري اسالمي ايران بوده است

 اوالًاد ناشناخته ديگر با اسـتفاده از مطبوعـات در اختيـار،             آقاي سيد علي اكبر محتشمي و برخي افر       

اند، در حالي كه نامه با امضاهاي شخـصي جمعـي از    نهضت آزادي را مبتكر و مقصر آن نامه اعالم كرده   

ئي با تـاريخ       يك نامه  ثانياً. ئي از اعضاء نهضت آزادي ايران بوده است         خواهان ايران و از جمله عده       آزادي

ت و طرد نهضت آزادي در مقاله خود در روزنامه كيهـان            مهتز رهبر انقالب را براي توهين و         ا ۳۰/۱۱/۶۶

  .نمايد  آورده است كه دالئل و قرائن زيادي حكايت از عدم اصالت و ساختگي بودن آن مي۳۰/۲/۶۹

بع منـا «اساس را از قول        يك افترا و داستان واهي بي      ۲۹/۲/۶۹ روزنامه جمهوري اسالمي مورخ      ثالثاً

درج و ادعا كرده است كه امضا و انتشار نامه نود امضائي ناشي از توطئه مشترك سيا و نهضت                   ! »موثق

ناجوانمردانـه بـه جوسـازان و بـه دشـمنان آزادي و اجـراي               آزادي بوده است و به اين ترتيب دسـتاويز          

  .قانون، براي كوبيدن نهضت آزادي ايران و ارعاب تقاضا كنندگان آزادي داده است



 ١٩

باشـد بـه منظـور        نهضت آزادي ايران با وجود دست بستگي و محدوديتهائي كه محصور در آن مـي              

دفاع مشروع و احقاق حق خود و هموطنان مبادرت به اداي پاسخ براي تكذيب و تصحيح موارد اتهـام بـه          

كـه  دو روزنامه كيهان و جمهوري اسالمي نموده است و اينك با توجه به رويه گذشته مطبوعات رسـمي                   

 به آگـاهي    ذيالًكنند، متن آنها را        از درج پاسخ و دفاعيات ما عليرغم قانون مطبوعات خودداري مي           معموالً

  .رسانيم هموطنان عزيز مي

 نيـز آقـاي     قـبالً  .استفاده از نامه انتسابي به رهبر فقيد انقالب تازگي نداشـته اسـت            ءالبته ابراز و سو   

 در روزنامه كيهان و در ماهنامه پاسدار اسالم مطالب افتـرا  ۶۸ماه   و دي۳۰/۸/۶۸محتشمي در تاريخهاي    

  .و اتهام عليه نهضت آزادي منتشر كرده و فتوكپي نامه را به ماهنامه مذكور داده بوده است

 توضيح و اعتراي براي كيهان و پاسـدار اسـالم فرسـتاده شـد كـه بـرخالف                   پاسخ،در آن موقع نيز     

  .كردندقانون مطبوعات از درج آن خودداري 

شكوائيه .  فرستاديم۱۸/۱۰/۶۸ و ۲۶/۹/۶۸اعالم جرم و شكايتي نيز به دادسراي تهران در تاريخهاي          

دوم نهضت آزادي ايران پس از چند ماه به جريان افتاده است و اخيرا آقاي مهندس مهدي بازرگان دبيـر                    

  .اند كل نهضت آزادي را براي طرح شكايت به بازپرسي دعوت كرده

ظار ما و عالقمندان به حق و عدالت در مملكت اين است كـه رسـيدگي بـا رعايـت مـوازين                      كمترين انت 

  .اسالمي و قانوني به عمل آيد

  



 ٢٠

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۳۹۴:  شماره

  ۵/۳/۱۳۶۹  :خـتاري

  

   پيراموناطالعيه مطبوعاتي

  نازرگان دبير كل نهضت آزادي ايرااحضار آقاي مهندس مهدي ب

  به دادسراي عمومي تهران

  

ي به قلم آقـاي علـي اكبـر محتـشمي عليـه      ا ن مجله مقاله آ۱۳۶۸مجله پاسدار اسالم در شماره ديماه     

اي منـسوب بـه رهبـر فقيـد انقـالب             نهضت آزادي ايران حاوي اتهامات كذب و برخالف واقع همـراه نامـه            

  .اسالمي درباره نهضت آزادي به چاپ رسانده بود

 عليـه   ۲۶/۹/۶۸ ايران در اعتراض به اتهامات كذب منـدرج در مقالـه مـذكور در تـاريخ                  نهضت آزادي 

  .آقاي محتشمي به قوه قضائيه شكايت و اعالم جرم نمود

 ماه از اعالم جرم مذكوره و در شرايط كنوني جامعـه، آقـاي مهنـدس مهـدي                  ۵پس از گذشت حدود     

دند كه تـا كنـون      ن شاكي به دادسرا احضار گردي      به عنوا  براي اداي توضيحات   ۴/۲/۶۹بازرگان در تاريخ    

اند، كـه نتـايج        دادسراي عمومي تهران حضور يافته     ۳۲ در شعبه    ۱/۳/۶۹ و   ۲۵/۲/۶۹اي  ه  دو بار در تاريخ   

  . به اطالع هموطنان عزيز خواهد رسيدبه خواست خدا متعاقباً

  نهضت آزادي ايران



 ٢١

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  رخي از امضاكنندگان نامه سرگشاده پيرامون بازداشت باطالعيه

  به رئيس جمهور

  

  ۱۳۹۵:  شماره

  ۳/۴/۶۹:  خـتاري

  امتحاني كه حاكميت داد

  

  هموطنان عزيز

 نفـر از آزادگـان ايـران و         ۹۰اي بـه عنـوان رئـيس جمهـور، بـه امـضاي                 نامـه  ۶۹در ارديبهشت ماه    

در آن نامه با اشـاره بـه مـشكالت موجـود و مـصائب               . عالقمندان به سرنوشت ملك و ملت منتشر گرديد       

 حقـوق و آزاديهـاي ملـت    تـأمين مشهود و انعكاس نارضائيهاي همگاني، از حاكميت خواسته شده بود بـا   

هـاي مـردم راه را بـراي مـشاركت            آنطور كه در قانون اساسي آمده است و شـنيدن نظريـات و خواسـته              

  .يندعمومي در حل بحران و معضالت كشور باز نما

اي   حاكميت انحصارگر ايران در طيف جناحهاي خود به جاي توجه به تقاضاي منطقي و مشروع عده               

از شخصيتهاي شرافتمند و با شهامت ايران و احترام گذاردن به شهروندان سـالخورده و شـناخته شـده                   

حريف و هوچيگري و    اعتنائي، اسائه ادب، اهانت، ت      اي از قبيل بي     مملكت، متوسل به سالحهاي ناجوانمردانه    

سازي پوسيده جاسوسي و دستورگيري از بيگانه در حق پاكترين فرزندان اين مرز و بوم                 باالخره افسانه 

گرديده و سرانجام عليرغم آنكه انتشار نامه و عدم مزاحمـت امـضا كننـدگان را نـشانه وجـود آزادي در                      

 دادسراي انقـالب  ١.نهضت را بازداشت كردند فعالين آنها در جمعيت و   ازايران گرفته بودند عده معتنابهي      

                                                 
علي اردالن ـ مهندس عبدالعلي بازرگـان ـ دكتـر حـسين بنـي اسـدي ـ         :  تا اين تاريخ و تا آنجا كه اطالع رسيده است آقايانـ1

 دكتر حبيب اهللا داوران ـ مهندس عزت اهللا سـحابي ـ    دكتر فرهاد بهبهاني ـ دكتر نورعلي تابنده ـ مهندس محمد توسلي حجتي ـ   



 ٢٢

اسالمي تهران نيز برخالف نص صريح قانون اساسي و قانون احزاب و اصول دادرسي، جمعيت قديمي و           

  .را غيرقانوني و ممنوع از فعاليت اعالم كرد» دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران«قانوني علني 

 حاكميت ايران نـشان داد كـه شـهامت    . شد تاريخي امضائي و واكنشهاي بعدي آن آزمايشي ۹۰نامه  

پـذيرد، از     نمـي شنيدن حرف حساب و انتقاد مخالفين را ندارد، تقاضاي آزادي و اجراي قانون اساسـي را               

 را ذنب اليغفر تلقـي كـرده        مسئولشود و مراجعه معقول به مقامات         مي امضاي جمعي افراد ملت عصباني    

  .رساند  ميبه نارواترين كيفر

ضت آزادي ايران با فرياد اعتراض و ابراز تاسف از اين برخورد و برداشت و با نگراني عميـق از                    نه

سالمت بازداشت شدگان و از رفتارهاي ناهنجار مامورين براي تخليه اطالعات و تحويل مصاحبه و اقرار             

ده تظلـم بـه درگـاه       ها گزارشي به ملت ايران و به طرفداران عـدالت در جهـان دا               و از ناراحتيهاي خانواده   

ما مصرانه خواهان آزادي و عذرخواهي از       . نمايد كه ارحم الراحمين است و اشد المعاقبين         العالمين مي   رب

باشيم و اگـر حاكميـت        مي و اعالم بطالن حكم غيرقانوني دادستان انقالب اسالمي تهران        بازداشت شدگان   

اي قانوني و مسلماني اين است كـه بـر طبـق            گويد اقتض   اصرار به بازداشت و بازپرسي دارد و راست مي        

 تعهدات حقوق بشر عمل شده به بازداشت شدگان اعالم اتهام كرده باشـند، اجـازه گـرفتن                   و قوانين حاكم 

وكيل بدهند و هر چه زودتر رسيدگي به اتهام را به دادگاه صالحه دادگستري بـا حـضور هيئـت منـصفه                      

  :و بدانند كه . . .ارجاع نمايند

  »لبااملرصادان ربك «

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۹تهران سوم تيرماه 

                                                                                                                                                         
الدين شهشهاني ـ مهندس نظام الدين موحد ـ مهندس هاشم صباغيان ـ دكتر رضا صدر ـ عبـاس       حسين شاه حسيني ـ شمس 

 .باشند قائم الصباحي ـ خسرو منصوريان ـ و مهندس محمود نعيم پور جزء بازداشت شدگان مي



 ٢٣

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

   خرداد۳۱اطالعيه به مناسبت فاجعه زلزله 

  

  ۱۳۹۶:  شماره

  ۴/۴/۶۹:  خـتاري

  

  ملت عزيز ايران

سـابقه    ه بـي  با عرض نياز و اميد به درگاه قادر سبحان و با دل و ديده گريان فاجعـه ويرانگـر زلزلـ                    

ديدگان و ملـت ايـران تـسليت          اي از كشور عزيزمان را به مصيبت         خرداد ماه در مناطق گسترده     ۳۱مورخ  

خـواهيم كـه از هـر طريـق قابـل اطمينـان كمكهـاي خـود را بـه                      گفته از همه مردم غيور و نوع دوست مي        

  .نيازمندان برسانند

 حاكميت مانع از آن گرديـده اسـت كـه     فز طر بسيار متاسفيم كه محدوديتها و تنگناهاي ايجاد شده ا        

  .دار عمل و خدمتي گردد  عهدهرأساًنهضت آزادي بتواند مانند گذشته 

  نهضت آزادي ايران



 ٢۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  مذاكرات مستقيم براي صلحبيانيه درمورد ضرورت 

  

 عراق، تحت نظر دبير كـل سـازمان ملـل    دور جديد مذاكرات صلح ميان نمايندگان كشورهاي ايران و        

 شوراي امنيت را    ۵۹۸طرفين مذاكره كننده قطعنامه     . متحد در مقر اين سازمان در ژنو، آغاز گرديده است         

اند كـه از ايـن طريـق بتواننـد بـه            قابل قبولي براي مذاكره خود دانسته و اظهار اميدواري كرده          چهارچوب

  .هندحالت نه جنگ و نه صلح كنوني خاتمه د

امـا يكـي    . بررسي اثرات دراز مدت سياسي، اجتماعي، نظامي جنگ تحميلي نياز به گذشت زمان دارد             

 بـا توجـه بـه       .باشـد   مـي   براي كشورمان وضعيت نه جنگ و نه صلح        خصوصاًاز پيامدهاي نامطلوب آن،     

و وضعيت، ضرورت نوسازي و بازسازي هرگونه تالشي براي حل اين مسئله و خاتمه دادن به اين حالت 

بدون شك  . تواند مثبت ومفيد باشد     مي از طرق مختلف، از جمله فعاليت ديپلماسي هم ضروري است و هم           

اگر چـه   . باشد  هر تماس و مذاكرات مستقيم ميان طرفين از ابزار و لوازم اوليه حل سياسي اين بحران مي                

ل امكان پذير نبود، امـا بنـا        ـ سياسي حاصل جنگ، مذاكرات مستقيم در مرحله او         در شرايط خاص رواني   

در .  مفيـدتر و مـوثرتر اسـت       المللـي، مـذاكرات مـستقيم اكثـراً         به داليل و تجارب تاريخي در مناسبات بين       

ها كه الزاما در جهـت منـافع و مـصالح طـرفين               هاي واسطه يا واسطه     مذاكرات غيرمستقيم، منافع و انگيزه    

  .گذارد مذاكره نيست، در روند مذاكرات اثر مي

هاي ايران و عراق در چهـارچوب قطعنامـه    با توجه به اين مالحظات آغاز مذاكرات مستقيم بين دولت   

هـاي    قبول شده از طرف ايران تحت پوشش و نظارت دبير كل سازمان ملل متحد، و نه با وسـاطت دولـت                    

يـدي بـراي    ها، فقط شروع مف     منطقه كه باعث آن بوده و در صورت رعايت اصول الزم در اين نوع فعاليت              

  .باشد حل بحران مي



 ٢۵

اند اما نبايد فراموش   را چهارچوب قابل قبولي براي مذاكرات اعالم داشته۵۹۸اگر چه طرفين قطعنامه 

باشد، تعريف دقيق، روشن و قابـل         ترين آن نيز مي     كرد كه در بند اول اين قطعنامه، كه مهمترين و اساسي          

در حالي كه توافق بر سر چنين تعريفي حائز . رائه نشده است ا»المللي مرزهاي شناخته شده بين  «قبولي از   

از آنجا كه اين مسئله با تماميت اراضي كشور و احترام و اعتبـار انقـالب اسـالمي سـروكار                    . اهميت است 

تفاوت باشد لـذا نهـضت آزادي ايـران           تواند نسبت به آن بي        نمي دارد، و هيچ فرد يا گروه عالقمند به ايران        

 بين ايران و عراق، امضا شده در الجزاير، سند        ۱۹۷۵نمايد كه قرارداد      را به اين نكته جلب مي     توجه همگان   

 در مورد   خصوصاًالمللي بين دو كشور را        المللي قابل قبول و استنادي هست كه مرزهاي بين          محكم و بين  

، تعريف و تعيـين     اي براي هر دو كشور      به نحو شايسته و عادالنه    ) العرب  شط(رودخانه مرزي اروند رود     

  . به آن استناد نموده است۵۹۸نموده است و دبيركل سازمان ملل نيز در برنامه اجراي قطعنامه 

توانـد عليـرغم جنـگ تحميلـي، بـه نتيجـه ايـن                به نظر نهضت آزادي ايران، تنها زماني ملت ايران مـي          

 همچنـان   ۱۹۷۵ارداد  مذاكرات و حسن ظن دولت عراق اطمينان حاصل كند كـه آن دولـت خـود را بـه قـر                    

متعهد بداند، از مفاد قرارداد تمكين نموده و بپذيرد كه بـر اسـاس آن مـسائل و مـشكالت بـين دو كـشور                   

و تنها در اين صورت است كه صلح و آرامـش بـين دو كـشور همـسايه                  . يكباره و براي هميشه حل شود     

 .برقرار خواهد شد

  نهضت آزادي ايران

۱۸/۴/۶۹  



 ٢۶

  بسمه تعالي

  دي ايراننهضت آزا
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ايشان در نمازجمعهنامه به رئيس قوه قضائيه درمورد سخنان 

  نظام عبرت

  

  آيت اهللا جناب آقاي شيخ محمد يزدي

  رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسالمي ايران

 تير ماه جاري مطالبي در انتقـاد از انتقادكننـدگان بيـان       ۲۴هاي نماز جمعه      جنابعالي در يكي از خطبه    

كننـد و       نمـي  داشتيد و ايراد به كساني گرفتيد كه در مسالئ نظام جمهوري اسالمي ايران مصلحت انديشي              

  .دهند   نميرا» االهم فاالهم«تشخيص 

اين مطلب به گمان بسياري از شنوندگان آن خطبه ارتبـاط بـا نـود نفـر امـضا كننـدگان نامـه مـورخ          

قـسمت  .  داشـت  ،ادي از آنان از نهـضت آزادي هـستند         به مقام رياست جمهوري كه تعد      ۶۹ هارديبهشت ما 

تواند پاسخ اعتراضها و تذكراتي بوده باشد كه از سوي عده قابـل تـوجهي از                  ديگري از اشاراتتان نيز مي    

المللي   ايرانيان طرفدار آزادي و حاكميت ملت و قانون، در داخل و خارج كشور و حتي از شخصيتهاي بين                 

 نفر از امضا كنندگان آن نامه بيان شده و تقاضـاي لغـو حكـم خـالف قـانون                   بيست عليه دستگيري تقريباً  

  .دادستان انقالب اسالمي تهران گرديده است

نهضت آزادي ايران از اين كه رئيس قوه قضائيه كشور خواسته است به اظهارات و شـكايت قـانوني                   

صـورت ماليـم و زبـاني و    افراد و گروههاي صاحب حق و صاحب نظر ملت ترتيب اثر دهد ـ اگر چه بـه   

 كه شيوه برخورد برخالف رسم معمـول بـدون اهانتهـاي مرسـوم و     خصوصاًضمني ـ خوشحالي است،  

  .اتهامهاي معمول بوده است

ايراد جنابعالي اين بود كه در حالي كه به گفته رهبر انقـالب، نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران الگـوي                  

ت، انگـشت گـذاردن روي نقـاط ضـعف و منفـي، باعـث               حركت براي يك ميليارد مردم مسلمان كشته اسـ        



 ٢٧

اثري آن در خارج خواهد شد و چون به موقعيت اسالم در دنيا لطمه وارد  آبروئي و بي تضعيف نظام و بي

هـاي    عالوه بر آن اعتراض داشتيد كه چرا رسانه       . شود  مي  خيانت به تاريخ اسالم محسوب     ،خواهد ساخت 

  اند؟ سالمي ايران تا اين اندازه جنجال و جدل بر پا كردهخارجي نسبت به عمل دولت جمهوري ا

الگو بودن نظام حاكم ايـران بـراي يـك          (ما بدون آنكه بخواهيم در ارزيابي صحت و سقم نكات فوق            

 ،وارد شـويم  ) ميليارد مردم مسلمان جهان و محكوم بودن اعتراض و انتقاد نسبت بـه خرابيهـا و خطاهـا                 

 را طرح كرد و جلوي انتقاد و اعتراض و جنجال و يا به             مسئلهشد    مي گري نيز هاي دي   گوئيم كه به گونه     مي

  .قول جنابعالي تضعيف نظام را گرفت

هاي ملت كه اهداف نخستين       يكي اين كه حاكميت با ابراز حسن نيت و قصد خدمت در تحقق خواسته             

هاي صحيح سياست     اذ شيوه و راستين انقالب است و رعايت صادقانه قانون و عدالت، از يكطرف و با اتخ              

ديگر آن كه مبـادرت بـه       . گذاشت    نمي و مديريت، از طرف ديگر محل و مجالي براي انتقاد و اعتراض باقي            

در عـالم قـضاوت و ديانـت، يعنـي دسـتگيري            ) يا كم سابقه  (سابقه    آن عمل خالف انسانيت و اصول و بي       

كرد تـا مـوج اعتـراض و            نمي ول اجرائي مملكت  موجهين جامعه و فرستندگان نامه تظلم و تقاضا به مقام ا          

  .جنجال رسوائي در نزد كافر و مسلمان برانگيخته نشود

هـاي    دهيم تا قضاوت فرمائيد كه وقتي دست اندركاران كشور در رسانه            مي ما جنابعالي را حكم قرار    

شود و بعد       نمي  ديده ،كنند كه در هيچ جاي دنيا آزادئي كه در ايران وجود دارد               مي جمعي انحصاري اعالم  

 اقدام به دستگيري جمعـي تقاضـاكنندگان        ،به دستور يا موافقت همان مقامات و به سبك پليسي غافلگيرانه          

شود آيا اثر سوء اين حركت و تكذيب عملـي و آشـكار ادعـاي مقامـات                   مي آزادي و اجراي قانون اساسي    

زنـد يـا      مـي   لطمه زده است و    »م الگو نظا«جمهوري اسالمي به دست خودشان بيشتر به حيثيت و شهرت           

وار چنـد فقـره انتقـاد بـديهي و قـديمي اقتـصادي، اجتمـاعي، اداري و سياسـي كـه در همـه                           بيان فهرست 

  باشد؟   ميكشورهاي مترقي و دمكراتيك متداول

با سرپوشي كه روي واكنش غيرمنتظره دستگاه حاكميت در اين جريـان گذاشـته شـده اسـت بـراي                    

اي بـين دسـتگيري آزاديخواهـان مخـالف           ران اين سئوال مطرح شده است كه نكند رابطـه         برخي از تحليلگ  



 ٢٨

استقراض از خارجيان در غياب نظارت مردم، با اصرار دولت بر عدم طرح و تـصويب رسـمي وامهـا در                     

  .مجلس وجود داشته باشد

  !جناب آقاي شيخ محمد يزدي

ه مناسـبت تقـارن بـا عيـد فرخنـده غـديرخم             جنابعالي در پيش درآمد و در پايان خطبه نماز جمعه ب          

را نداده بود و تاريخ ) ع(ايد كه اگر خداوند سبحان به پيامبر برگزيده خود دستور ابالغ واليت علي  فرموده

محروم شده بود امروز مـا دسـتورالعمل و الگـوئي     ) ع(اسالم از خالفت چهار پنج ساله اميرالمومنين علي         

سئوال ما از شما و متوليان نظـام ايـن اسـت كـه آيـا هـيچ يـك از اسـناد                       . براي حكومت اسالمي نداشتيم   

دهـد كـه حـضرت اميـر ـ الگـوي حكومـت اسـالمي ـ حتـي بـراي يكبـار               مـي تاريخي سيره و سنت نشان

اعتنائي يا اهانت و اتهام قرار داده و بـه            متقاضيان و متظلمان و منتقدان و نامه نگاران به خود را مورد بي            

كـرد و     مي در دوران خالفت خود، با مخالفان حكومت چگونه رفتار        ) ع(ه باشد؟ حضرت علي     زندان انداخت 

متوليان انقالب و نظام جمهوري اسالمي چه روشي دارند؟ آيا ولي امر مـسلم مـسلمانان و پيـشواي اول                    

 امشيعيان كه عقيده داريد بايد از او تبعيت كرد نصيحت و تذكر و انتقـاد را عمـل خـالف مـصلحت و حـر                        

وظيفه مـردم را نـصيحت و       . البالغه آمده است     نهج ۲۰۷ آنطور كه در خطبه      دانست يا برعكس، صريحاً    مي

  ١دانست؟  ميداللت زمامداران و از جمله خودش

كنـد كـه چـرا در         مـي  دانيد در دوران خالفت، به قاضـي كوفـه اعتـراض            مي ، همانطور كه  )ع(اگر علي   

است و شاكي يهودي را بـا نـام سـاده، در نمـاز جمعـه گذشـته پـاي                    اش خطاب كرده      دادگاه او را با كنيه    

فرمـود كـه چـرا        القضات جمهوري اسالمي هستيد تـوبيخ مـي          كه قاضي   را  شما منبرتان نشسته بود حتماً   

 قبل از رسيدگي و محاكمه اسالمي   را متقاضيان اجراي قانون اساسي و متظلمان مظلوم و محروم از دفاع          

تقصير   ايد ولي طرف خطاكار صاحب زور را بالبداهه بي          يص داده و سرزنش كرده    و قانوني گناهكار تشخ   

  !ايد ، مداح و وكيل مدافعش هم شده و مبراء تلقي نموده

                                                 

امتناع كنيد و خود را كنار بكشيد چرا كه من به نظر ) نسبت  به من(تن حرف حق و مشورت به عدل      مبادا در گف  «ـ  ۱۵ فراز   ـ1

مگر آنكه خدا مرا كفايت كند كـه او از مـن بـه              . خودم باالتر از آن نيستم كه خطا نكنم و نه در كار خويش از خطا ايمن هستم                

  ».خودم مالكتر است



 ٢٩

كند كـه در رفتـار و كـردار خـود و برداشتهايـشان از                 درست است كه قرآن به مسلمانان توصيه مي       

بنابراين اگر خلوص  .١داند  مي تاسي به رسول خدادين، الگو براي مردم جهان باشند ولي راه الگو شدن را

نيت وصداقت در ادعاي الگو بودن نظام جمهوري اسالمي ايران باشد الگو شدن بـراي مـسلمانان و دنيـا                    

 تـأمين ، از جملـه علـي بـن ابيطالـب     ٢تنها با تبعيت از سنت و سياست پيامبر گرامي اسالم و عترت پاك او            

دنيا وقتي عـدالت و انـصاف و        . ي هموطنان منادي قانون و آزادي و عدالت       گردد، نه با خفه كردن صدا       مي

امـا  . انسانيت از يك نظام ببيند بدون نياز به تبليغ و تحميل، جنجال تبعيت و تحسين به راه خواهد انداخت                  

 اگر كه روش و رفتار نظام الگو دهنده، اسوه و الگو گرفتن از رسول خدا و علي مرتضي نباشد و متوليان                    

هاي شيطاني و ضد انساني، بر طبق دلخواه و مصلحت انديشيهاي خودشان عمل كننـد چـه                   نظام به شيوه  

  .و نخواهند شد!گمراه و تباه نشوند درس ودستور نگرفته، كه مسلمانان جهان از آن نظام بهتر

  جناب آقاي شيخ محمد يزدي

را بـه قـانونگرائي و اسـتقالل        س قوه قضائيه هستيد و قضات       أكه در ر  فرصت خوبي براي جنابعالي     

 حكـم   اوالًاگر از روي استقالل و انصاف و عـدالت دسـتور دهيـد كـه                . فرمائيد پيش آمده است     توصيه مي 

خالف قانون اساسي و قانون احزاب دادستان انقالب اسالمي تهران، دائر بر غيرقانوني بودن و ممنـوع از                  

 فرمـان آزادي دسـتگير      ثانيـاً . يران ملغي اعالم شـود    فعاليت شدن جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ا         

 هم آبرو و حيثيت براي نظام جمهوري اسـالمي ايـران            ،٣شدگان بناحق و عذرخواهي از آنان صادر گردد       

ايد و هم نظام جمهـوري اسـالمي را الگـو و سرمـشق            سي به رسول خدا و ولي خدا كرده       أايد، هم ت    خريده

  .ايد اعم از مسلمان و غيرمسلمان قرار دادهنيكو براي حكومتهاي ديگر دنيا، 

اش  و بـه آن كـه پيـامبر گرانقـدر دربـاره     ) ص(توانند بـه رسـول اكـرم            نمي خواهند يا     نمي اگر آقايان 

تاسي كنند اقال عبرت و الگو از رهبر شـجاع و واقعيتگـراي             » من كنت مواله فهذا علي مواله     «فرموده است   

هاي هفتاد ساله     گي و مصلحت انديشي، اعتراف به بيراهه بودن برنامه        روسيه شوروي بگيرند كه با مردان     

                                                 

  )۱۴۳بقره ـ  (.»داء علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيداوكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شه« ـ1

  .»ثقلين« حكم حديث معتبر ـ2

 و اگر اتهام مستندي وجود دارد سريعا در يك دادگاه علني دادگستري بر طبق موازين قانوني و با حضور هيئـت منـصفه                 ـ3

  .محاكمه شوند
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اي در راه آزادگي و آزادي ملتهاي تحت واليت روسيه برداشـت و بـا ايـن                   نظام حاكم كرد و گام صادقانه     

كار در دنياي وحشت و تخاصم تخم صلح و دوستي و همكاري كاشـته، خـدمت عظـيم بـه بـشريت قـرن          

  !بيستم كرد

  ١.العزه عما يصفون و سالم علي املرسلني و احلمدهللا رب العاملني  ربسبحان ربك

  ۱۳۶۹ تيرماه ۲۸تهران ـ 

  نهضت آزادي ايران

                                                 

 ۱۸۰ـ۱۸۲ صافات ـ ـ1
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۰۰:  شماره

  ۴/۵/۶۹:  خـتاري

  

  به رياست قوه قضائيهمهندس بازرگان تلگرام 

   امضايي۹۰درمورد فشار و آزار به دستگيرشدگان نامه 

  

  كاخ دادگستري

  آيت اهللا شيخ محمد يزدي رياست محترم قوه قضائيه

  بــا حمــد خــدا و دعــالي توفيــق جنابعــالي در احقــاق حقــوق مظلــومين و متظلمــين، شــايعات اخيــر   

  داخل و خارج راجع به فشار و آزار دستگير شـدگان نامـه نـود امـضائي بـه منظـور تحميـل مـصاحبه و                          

  اگـر چـه    . هـاي آنـان و طرفـداران آزادي و قـانون شـده اسـت                العـاده خـانواده     قاقرار باعـث نگرانـي فـو      

ــد اســت عــاملين و  ــه نتيجــه  مــسئولبعي ــد ك ــايتي بزنن ــه جــرم و جن ــدنامي  ين دســت ب   اش رســوائي و ب

   از طــرف كليــه  از طــرف خــود و وكالتــاًدســتگاه در پــيش خلــق و خــدا باشــد معــذالك الزم شــد اصــالتاً

ه هر گونه اقرار و اعالم يا مصاحبه كه به نام يا از زبان آقايان در                كاعالم دارم   دستگير شدگان پيشاپيش    

شرايط حاضر زندان با توجه به روال گذشته پخش يا اعالم گردد فاقد اعتبار قانوني و شرعي و كمتـرين                    

ارزش و اثر سياسي و تبليغاتي خواهد بود جز آنكـه مظلوميـت دستگيرشـدگان و محكوميـت متوليـان را                     

  .ثابت نمايد

  باشـد بازپرسـي صـحيح و محاكمـه و قـضاوتي اسـت كـه بـر طبـق                      مـي  تنها چيزي كه قابـل قبـول      

  قانون اساسي و موازين دادرسي مصوب در يك دادگـاه صـالحه دادگـستري بـا حـضور هيـات منـصفه                      
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   ،و حــق انتخــاب وكيــل و ســاير حقــوقي كــه قــانون بــراي متهمــين سياســي قائــل شــده اســت            

  .صورت گيرد

يكي اينكه بر طبق قوانين مملكت عالوه بر اينكـه فـشار و شـكنجه بـه                 : گردد  نكته را نيز متذكر مي    دو  

ديگـر آنكـه احاديـث معتبـر       . باشـند   مـي  منظور اقرار ممنوع شده است عامل يا عاملين مستوجب مجـازات          

ي بر اينكه هرگونه وارد شده است مبن) عليهم السالم(مكرري از ائمه اطهار به نقل از جدشان اميرالمومنين 

توانـد سـند جـرم و باعـث             نمـي  باشـد و    مي اقرار كه در زندان در حال ترس صورت گيرد خالي از اعتبار           

  .مجازات شود

  ۶۹تهران ـ چهارم مرداد 

  مهدي بازرگان

   نهضت آزادي ايراندبير كل
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۵۱:  شماره

  ۶/۵/۶۹:  خـتاري

  

  اض به دخالت نمايندگان آمريكائي در امور ايراناعتر

  

  هموطنان عزيز

اند كـه     اي پرداخته   اخيراً جمعي از اعضاي مجلس نمايندگان آمريكا با امضاي يك نامه به طرح مسئله             

  .شود  دخالت آشكار در امور داخلي ايران محسوب مي

آميز   د نسبت به اين حركت تحريك     اي به دبير كل سازمان ملل متح        نهضت آزادي ايران با ارسال نامه     

  :ترجمه نامه مذكور به شرح زير است. گرانه اعتراض و آن را محكوم نموده است و مداخله

  ۱۹۹۰ ژوئيه ۲۵تهران ـ 

  جناب آقاي خاوير پرز دكوئيار

  دبيركل سازمان ملل متحد

  اياالت متحده آمريكا .ي.نيويورك ن

  !عاليجناب

اي    نفر از اعضاي مجلس نماينـدگان ايـاالت متحـده اخيـراً نامـه              ۱۶۲د  همانطور كه احتماالً اطالع داري    

  .اند مبني بر توصيه به حمايت اياالت متحده از برخي گروههاي سياسي ايران امضا كرده

آميز بودن بسيار، از دولت اياالت متحده درخواست دخالت آشكار در امور          اين نامه عالوه بر تحريك    

اين گونه اعمال نقض اصول ومقررات منشور ملل متحد و يادآور           . نمايد   مي داخلي جمهوري اسالمي ايران   

 ۱۹۸۰ و نيز عمليات نظامي طـبس در  ۱۹۵۳خاطرات تلخ گذشته مانند كودتاي طراحي شده توسط سيا در  

  .باشد مي
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بـه ويـژه آنكـه از     . كنـد   نهضت آزادي ايران شديداً نسبت به مضمون نامه اعتراض و آنرا محكوم مي            

  .لتي كه مدعي حمايت از ارزشهاي دمكراتيك و احترام به حقوق بشر و نيز ساير ملتها استسوي م

كنيم كه با استفاده از تمام قدرت و امكانات خود مقامـات ايـاالت             ما موكدا از آن جناب درخواست مي      

  .متحده را وادار به خودداري از دخالت در امور داخلي ما نمائيد

  با احترام

  ادي ايراناز طرف نهضت آز

  وزير اسبق مهدي بازرگان، نخست

  خارجهورابراهيم يزدي وزير اسبق ام

  ۱۳۶۹ مرداد ماه ۶تهران 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۰۲:  شماره

  ۲۴/۵/۶۹:  خـتاري

  

  تلگرام به سازمان صدا و سيما

  درمورد پخش مصاحبه آقاي بهبهاني

  

   سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايرانجناب آقاي محمدهاشمي، مديرعامل

  خيابان ولي عصر، خيابان جام جم

  

 متنـي از سـيماي جمهـوري اسـالمي در زبـان آقـاي دكتـر فرهـاد                 ۶۹در روز دوشنبه پانزده مرداد      

بهبهاني خوانده و اجرا شد كه طي آن به دفعات مطالب كذب، موهن، تهمت و افتـرا دربـاره نهـضت آزادي     

هاي  شود كه بر طبق مقررات ناظر بر رسانه لذا بدينوسيله درخواست مي.  آن عنوان گرديدايران و دبيركل

اي از نهضت اجازه و امكان داده شود كه براي روشن شدن اذهـان عمـومي و            جمعي به دبيركل يا نماينده    

  .پاسخگوئي به اظهارات خالف واقع مذكور در زماني مساوي با مدت همان برنامه توضيحاتي بدهند

  با تشكر

  نهضت آزادي ايران روابط عمومي

  ۶۹ مرداد ۲۴
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۰۳:  شماره

  ۳۱/۵/۶۹:  خـتاري

  

  تحليل پخش مصاحبه آقاي بهبهاني از سيماي جمهوري اسالمي

   »ت حاكمه در نمايش ضعفأهي« 

  

 براي آگاهي و داوري هموطنـان شـرافتمند و پوينـدگان حـق و             

 مرداد ماه تلويزيون را تماشا      ۱۵كه نمايش دوشنبه شب      حقيقت

اعترافات عـضو شـوراي مركـزي    «اند،نمايشي تحت عنوان   كرده

 آزادي در مورد رابطـه ايـن گـروه بـا             جمعيت باصطالح دفاع از   

  »آمريكا

  هموطنان عزيز،

  ! شاهكار زدهيات حاكمه واقعاً

ون و عدالت و انسانيت و حكم خدا را پـيش گيرنـد بـه ناچـار                 راه قان ) توانند    نمي يا(خواهند      نمي وقتي

هاي شيطاني شده راههاي رسواي ساواك و محمد رضا شاه را در پيش  تشبث به كذب و اتهام و وسوسه

  !گيرند مي

  د؟نكن جو و ديده حقيقت بين دارند كه چنين مي آيا اينها دل حق

*          *          *  

هاي وزارت اطالعـات در برابـر نامـه نـود امـضائي ارديبهـشت مـاه گـروه                    فيلمي را كه در استوديو    

طلب دردمند شناخته شده به رئـيس جمهـور، تهيـه شـده              دوست حق  غيرمتشكلي از ايرانيان مسلمان ميهن    

  !بود همه ديديد، يا شنيديد و بهت زده شديد
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ان آقاي دكتـر فرهـاد بهبهـاني    اي كه در قلم و زب پايه بهت زده نه از جهت اطالعات تازه و اتهامات بي      

پناه براي خواندن      بر سر اين اسير بي     گذارده شده بود، بلكه از تمهيدات و تهديدها و از بالهائي كه احتماالً            

  !آن اعترافنامه آورده بودند

اي كـه حاكميـت جمهـوري اسـالمي ايـران بـراي سـركوب                 و نيز بهت زده از راه حـل ناجوانمردانـه         

  .ن آنها اتخاذ كرده بودمسئوالار كردن احزاب و گروههاي قانوني فعال و د آزاديخواهان و لكه

*          *          *  

اعتنائي شجاعانه به دين و قانون و          بايد به وزارت اطالعات براي چنين پيروزي هنرمندانه و بي          واقعاً

  !قضا تبريك گفت

دم از قانونگرائي و استقالل قضات      القضات آن گريست كه از يك سو         بايد براي قوه قضائيه و قاضي     

زنند و از سوي ديگر مانند        براي متهمين مي  يا تشكيل دادگاههاي عمومي علني با حق دفاع و انتخاب وكيل            

كردنـد بازيچـه مقامـات     دادگستري رضا شاه و محمد رضا شاه كـه نـوكري شـهرباني و سـاواك را مـي        

  .اند اطالعاتي شده

 حاكميت نيز بايد آفرين گفت كه ولو از طراح و مجري بودن چنـين                و به جهاحهاي   مسئولبه مقامات   

هاي عدالت كشي، ايران كشي و اسالم كشي استنكاف دارند الاقل نظاره گـران دسـت و زبـان بـسته                       نقشه

  :ها هستند و يك جوانمرد خداپرست پيدا نشده است كه فرياد كند صحنه

  ١.»نصرنا من باس اهللا ان جائنايا قوم لكم امللك اليوم ظاهرين يف االرض فمن ي«

  .و بيش از اين آبروي خودتان و انقالب و نظام يا ايران و اسالم را نبريد! بس كنيد: يا به آنها بگويد

*          *          *  

اي عـالوه   هاي برجـسته   كه شخصيت۶۹مگر در آن نامه خودجوش آگاهانه و آزادانه ارديبهشت ماه    

انداز شد چه چيـزي    نيز امضا پاي آن گذارده بودند و در داخل و خارج طنين      بر اعضاي نهضت و جمعيت    

  گفته يا خواسته شده بود كه چنين آشفتگي و خشم و انتقامجوئي را برانگيخت؟

                                                 
بر قدرت هستيد، اما چه كسي ما را در برابر عـذاب فـرداي خـدا     رشما در كشور سوااي قوم، امروز :  سوره مومن۲۰ آيه ـ 1

  نصرت و نجات خواهد داد؟
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 انتشار و رد كردن جرأتجواب منطقي و منصفانه به آن بدهند و حتي       ) يا نتوانستند (چون نخواستند   

ي كـه بـه زعـم آنـان         ئگـو . و توطئه سياستهاي بيگانه را به ميـان كـشيدند         آنرا نداشتند پاي تهمت تحريك      

آيد بـازگو كنـد و    فهمد و نه حق دارد كه خطاها و خرابيهائي را كه بر سر كشور و آئينش مي    ايراني نه مي  

ن و متوليان بخواهد كه دست از بيدادگري و ويرانگـري بردارنـد و بـه ملـت آزادي و حاكميـت                      مسئوالاز  

  .دهندقانون ب

 خواسـتن آزادي و  حتمـاً  بايد بيگانگان چنين پندارها و گفتارها را القاء كنند و        آيا به زعم آقايان حتماً    

اجراي قانون با همسوئي و ستون پنجم بودن دشمنان مالزمه دارد؟ دشمنان انقالب اسالمي نيز با همـين                  

داشته است و از اروپا و آمريكا الهام  نيز حقانيت و اصالت ن۵۷استدالل مدعي هستند كه انقالب شكوهمند      

  .گرفته است مي

*          *          *  

در طول يازده سال پس از پيروزي انقالب بارها ديده بوديم كه دلها و دستهاي ناسالمي وجـود دارد     

رفته است كـه در جـاده آرامـش و عقـل و صـالح قـرار گيـرد بـا جوسـازي و                      كه هر زمان كشورمان مي    

در اين مورد نيـز     . اند  ساخته  انگيخته و ناگهان اوضاع را منقلب مي        مي  ونهاي انتقام و انفجار بر      تحريك، كان 

با آنكه رئيس مجلس متعرض نشدن به افسران بازنشسته امـضا كننـده نامـه يـاد شـده را نـشانه وجـود                        

 اكتفـا كـرده بودنـد،     مستقيمآزادي در ايران گرفته بود و مقامات بلند پايه نظام فقط به طعنه و توهين غير    

 گذاشته شده امضاءكنندگان نامه كف دستشان   ! آيد تا مزد فضولي     يكباره تصميم تندوتيزي به اجرا در مي      

  !و براي ساير آزاديخواهان ايران درس عبرتي بشود

*          *          *  

طالعيـه مـورخ    براي چهار ميخه كردن كار و پاسخگوئي به افكار عمومي، ناشيانه اقدام بـه صـدور ا                

 به اسم دادستاني انقالب اسالمي تهران گرديد و جمعيت را غيرقانوني و ممنـوع از حـق فعاليـت                    ۲۶/۳/۶۹

اعالم كردند در حالي كه بنابر نص صريح قانون اساسي و قانون احزاب، همانگونه كـه روسـاي شـوراي                    

ياست قوه قضائيه تذكر دادند،      خود به ر   ۳۰/۳/۶۹ هيات اجرائي جمعيت بالفاصله در نامه مورخ          و مركزي



 ٣٩

دادستاني انقالب چنين حقي را نداشته است و رسيدگي به كار احزاب و گروهها در صـالحيت انحـصاري                   

 رأي وزارت كشور است و تشخيص غيرقانوني بودن يا دستور توقف و انحالل آنها موكول به رسيدگي و

 ۱۰بر طبق درخواست كميسيون ويژه مـاده      يك دادگاه عمومي علني با حضور هيات منصفه است كه بايد            

  .قانون احزاب تشكيل شود

*          *          *  

در آن نامه اعتراضيه و در كليه مكاتبات و نشريات متعاقب آن همواره گفته شده بود كه مـا مخـالف                     

تي، دسـتگير  نظام اجراي قانون نبوده، تقاضا داريم كه اگر به اعتقاد دولت و يا بر اسـاس اطالعـات دريـاف      

اند بر طبق قانون و به دور از ابهام و اتهام، بازجوئي و محاكمه و در صورت                   شدگان مرتكب خطائي شده   

  .اثبات جرم مجازات شوند

هاي منطقي ترتيب اثر داده نشد و آقـاي   اما اين بار نيز به حسب معمول به تذكرات قانوني و خواسته       

م كهولت و بيماري به جمع اسراي آزادي ملحق كردنـد و بـه              اردالن رئيس هيات اجرائي جمعيت را عليرغ      

  .دستگيري ساير امضا كنندگان نامه ارديبهشت ماه ادامه دادند

*          *          *  

هـا و تجاوزهـاي       عـدالتي   برخي از هموطنان در داخل و خارج كشور، با اطـالع و انزجـار از ايـن بـي                  

ــم   ــان و قل ــت، زب ــوق مل ــه حق ــه پرســشآشــكار ب ــشتيباني از امــضاب ــدگان نامــه و   از مقامــات و پ  كنن

 هـاي ارتبـاطي داخلـي بـه جـائي           از آنجا كه صداي ما و مـردم از طريـق رسـانه            . دستگيرشدگان گشودند 

 انعكاس رفتارهاي دستگاه و اعتراضهاي دلـسوختگان بيـشتر از راديوهـاي خـارجي، بـا           طبعاً. ،رسيد   نمي

عـدالت و حقـوق   دوسـت و مـدافعان       اي از محافل انـسان      پاره. شدمدتي تاخير و به صورت ناقص، شنيده        

اما دستگاه به جاي حفظ حيثيت خود و بازگشت آبرومندانه بـه  . صدا شدند بشر نيز با همنوعان ايراني هم     

عدالت و انصاف، هماهنگي و دادخـواهي هموطنـان آواره و هواخـواهي محافـل و راديوهـاي خـارجي را                     

در حالي كـه اگـر حـضرات كمتـرين     . ا مدرك همسوئي ما با آمريكا و عراق گرفت آنر،پيراهن عثمان كرده 

كردند اصال خبري بـه       ها مي   هاي دردمندانه خانواده    هاي قانوني ما و تظلم      ات و خواسته  ض به اعترا  توجهي
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. شد كه آنرا نشانه ارتباط ما بـا دسـتگاههاي جاسوسـي بگيرنـد       نميرفت و مطلبي پخش       نمي آنسوي مرز 

ن كنوني  مسئوالريم شكايت يا گزارشي از اين سوي مرز شده باشد، مگر در دوران انقالب، بسياري از                 گي

المللي شكايت نبردند؟ مگر رهبـر فقيـد انقـالب از             كشور كه در بازداشت يا تبعيد بودند به سازمانهاي بين         

 پاريس نرفتند همي بظلم و جور حكام ايران و عراق و نامساعد بودن وضع سياسي ساير كشورهاي اسال

  هاي جمعي خارجي به دنيا نرساندند؟ و از آنجا صداي مظلوميت ايران را از طريق همين رسانه

آيا اگر در جمهوري اسالمي، فرد يا گروهي از آزادي و حقـوق قـانوني محـروم شـد حـق تظلـم بـه                         

 براي يك ميليارد مسلمان     جا ندارد؟ معناي انقالب و استقالل و عدالت اسالمي و الگو شدن             كس و هيچ    هيچ

هاي گروههاي غيرموافق با حاكميت از خبـر گزاريهـاي            اين است؟ اگر پخش بعضي از گزارشها و اعالميه        

خارجي دليل بر دستورگيري آنان از آمريكا باشد پس انقالب اسالمي ايران و نظام جمهوري را هـم بايـد                    

زيـرا كـه امـروزه بـر        !! تهاي آنـان گرفـت    در همسوئي با بلوكهاي شرق و غرب و مزدور و مجري سياس           

سـي،  .بـي . احدي پوشيده نيست كه برخي از محافل و مطبوعات و خبرگزاريهاي غربي، به ويژه راديو بـي                

نقش موثري در انتشار اخبار مبارزات ملت ايران و در تبليغ تجمعات و تظاهرات قبـل از پيـروزي انقـالب                     

هاي مخالفين در داخل و رهبري انقالب از نجـف و   و اعالميهبراي بيرون كردن شاه و نيز در پخش اخبار        

 و سفيران انگلستان و آمريكا گلـه و  لوع بارها در اين مورد به دولتهااند، تا حدي كه شاه مخ  پاريس داشته 

  .اعتراض كرده بود

اهللا خمينـي در جهـان    توان فراموش كرد كه اولين و سرنوشت سازترين پيام و معرفي آيت      مي چگونه

هـاي    كه مقدمه بسيار موثر بـراي پيـروزي بـود در مـصاحبه بـا مخبـر لومونـد و چـاپ آن در روزنامـه                         

انگلستان و آمريكا صورت گرفت؟ نه رهبر انقالب و نـه مبـارزان سياسـي آن زمـان تـدارك كننـدگان آن                       

  !ها را عوامل خارجي نخوانند مصاحبه

 ۵۹۸ز گذشت دو سال از پذيرش قطعنامه ستون پنجم عراق بودن اينك پس ا مسئلهچه شده است كه 

شود؟ اگر ما در آن زمان        مي شوراي امنيت و آتش بس و مذاكره مستقيم با صدام و صلح با عراق مطرح              

 بـوديم و مـدارك و       و در حالي كه حرفها و حركاتمان مشهود خاص و عام بود، خبرگـزار و يـاور عـراق                  

  تند و ما را به محاكمه نكشاندند؟اطالعاتي در اين باب داشتند چرا مچمان را نگرف
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*          *          *  

شود    در بازداشتها، حمالت و تبليغات اصرار بر اثبات آنها مي          ها و ايرانهائي كه غالباً      ها يا اهانت    بهانه

 به رخ كـشيدن نقـاط ضـعف و          هاي همرنگي و همكاري با ضد انقالب و مردودين دستگاه و احياناً             و صله 

كنيم كه مظـاهر فـضيلت و تقـوا و عـاري از عيـب و                    نمي ما ادعا . ي يا سياسي و مذهبي است     تاريك اخالق 

گوئيم كه نه خداي آفريدگار و نه هيچ قانونگزاري شـرط حيـات و امنيـت انـسانها و                     نقص هستيم ولي مي   

برخورداري از حقوق مذني و نعمتهاي طبيعي را عصمت مـادرزادي و مبـرا بـودن مطلـق از هـر عيـب و                        

هيچ گروه و جمعيتي ملزم نيست و دولن نيز حق ندارد           . قصير در گذشته و حال و آينده قرار نداده است         ت

البته تذكر اين نكته به معنـاي تائيـد صـحت مطلـب             . كه در و پيكر خود را به روي افراد غيرمعصوم ببندد          

از آزادي و حاكميـت ملـت       اظهار شده در گفتار تحميلي تلويزيوني دائر بر اين كه در تشكيل جمعيت دفاع               

استقبال !) ها به استثناي چپي(ايران از افراد ضد انقالبي مخالف نظام، ساواكي، رستاخيزي و سلطنت طلب           

جمعيت دفاع از آزادي كه نهضت آزادي در تاسيس و اداره آن در حد خود سهيم . باشد   نمي،شده است مي

يه علنـي تاسـيس و منـشور خـويش در اسـفند مـاه               بوده است شايد تنها گروه سياسي باشد كه در اعالم         

 بنيانگزاران خود در آشكارا با نام و نشان معرفي كرده اسـت، بنيـانگزاراني كـه عمومـا معـروف و                      ۱۳۶۴

مفتخر به سوابق روشن اجتماعي و خدمات ملي بوده لكه خيانت يا وابستگي به دربـار، حـزب رسـتاخيز،                    

  .اند فرماسونري و غيره نداشته

 نيز كه معلوم است چنان اشخاصي در بدنه جمعيت نيز وجود ندارند، مگر آنكه ناشـناخته يـا                   تا آنجا 

جا داشت كه در القائات و اظهاراتي كه قطعا از روي سوء نيت و اخاللگري بوده                . باشند» المعدومالنادر ك «

يـت در هنگـام   جمع. انـد  طلب بـوده  شد كه چه كساني ساواكي، رستاخيزي يا سلطنت  مي گفتهصريحاًاست  

درخواست صدور پروانه فعاليت مشخصات كليه اعضاي رهبري خود را به وزارت كشور نوشت و آنهـا                 

با اشراف به اسناد وزارت اطالعات در صورت برخورد به سوابقي كه بر طبق قانون احزاب موجب سـلب     

  .شدند ار مي را از جمعيت خواست آنهادادند و تعويض  اطالع ميحتماًشود  صالحيت گروهها مي

*          *          *  
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تواند آموزنده و الزم باشد كه ببينـيم چـرا، و تحـت تـاثير چـه عـواملي، هيـات          مي  دانستن اين مطلب    

 ١»ولقد كان لكم يف رسول اهللا اسوه حسنه«حاكمه ما به رهبري وزارت اطالعات و به جاي فرمان قرآنـي             

  .عمل نموده استبر طبق الگوي استالين ملعون شده در دنيا 

دانيد كه استالين همه همكاران و همرزمان دوران انقالب روسيه و زمان لنـين را بـه زنـدان                     مي حتماً

 طلـب  تجديـدنظر انداخته، اعدامشان كرد و همه آنها با قلم و زبان خود اعتـراف كـرده بودنـد كـه از ابتـدا       

 در مكتب ماركسيسم ـ لنينيسم و خيانت بـه   اند و تقاضا كرده بودند كه به جرم الحاد بوده) رويزيونيست(

  !.....خلق و عدم اعتقاد به رهبر كل اعدام شوند

*          *          *  

  شـود چنـين      مـي  حـدس زده منطقـاً وار يا سناريوي رويداد مورد بحـث آن طـور كـه         جريان فهرست 

  :بوده است

نتـشار وسـيع آن در ميـان ايرانيـان          ارديبشهت ماه و استقبال طبيعي و ا      صدور نامه نود امضائي     ) ۱

حاكميت كه انتظار چنين وحدت عمل و تشكل سـاده افـراد موجـه ملـي در                 . داخل و خارج غيرمنتظره بود    

يا تسليم به حـق و قـانون و         : اي را نداشت به وحشت افتاده، خود را بر سر يك دوراهي ديد              طيف گسترده 

  .ع خصمانه و كوبندهبرخورد محترمانه قانوني و منصفانه يا اتخاذ موض

هاي درست را بپـذيرد و قـول مـساعد            ها و خواسته    بود كه گفته    ميبرخورد قانوني و منصفانه چنين      

براي تحقق آنها بدهد و نادرستيهاي احتمالي را رد كند و اگر خطا و خالفي سرزده باشد متخلفـين را بـه                      

 مـردود    و قانوناً   كه محتواي نامه انصافاً    پس از مدتي تامل و مشورت ديدند      . كيفر قانوني متناسب برساند   

بنـابراين، راه دوم را برگزيدنـد و        . هم برايـشان مقـدور نبـود      ! نيست ولي تحمل چنين گستاخي و فضولي      

تصميم گرفتند كه به هيچ وجه وارد اصل و محتوي نامه كه مستدل و منطقي است نشده، حمله را از پهلو                      

  .و به طور غيرمستقيم اجرا كنند

                                                 

 .در رسول خدا براي شما الگوي نيكوئي است) به تحقيق(و البته :  سوره احزاب۲۱ـ آيه 1
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به منازل كساني كـه بـه نظـر حاكميـت مـوثر و مقـصر                مله سراسري با مراجعه بي سر و صدا         ح) ۲

كننـدگان نامـه بلكـه        هاي متفرق نامربوط انجام يافت، البته نه عليه همـه امـضا             آمدند و تحت بهانه     عمده مي 

  دعتگزار عليه اعضاي جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران كـه آنـرا مركـز ايـن جريـان و مبـداء بـ                   

  كردنـد و عليـه برخـي از شخـصيتهائي كـه عـضو جمعيـت يـا نهـضت                      تجمع و تشكل مليون تـصور مـي       

  .آزادي نبودند

هائي در مطبوعات و گفتارها در زمينه همـسوئي           مقارن با اين عمليات و اندكي پيش از آن، زمزمه         ) ۳

  .د شدبلن» سيا«قديم با دشمنان و همكاري و دستورگيري جديد نهضت آزادي از 

داشتند مدرك موثق يا نواري از مـذاكره و زد            مي اگر اينها آن طور كه در مطبوعات و شايعات اظهار         

اي دال بر همكاري      و بند نمايندگان نهضت و دستگيرشدگان با بيگانگان و مقامات سياسي آمريكا و نشانه             

هـاي    دادند يا از طريق رسانه      مي حويل به دادگاه ت   حتماًبا آنها در تهيه و انتشار نامه نود امضائي داشتند،           

ولي چون چنين چيزهائي وجود نداشت و در متن و محتواي نامه و در فعاليتهـاي                . كردند  جمعي پخش مي  

پسند موجـود نبـود و در حمـالت گذشـته بـه نهـضت و              علني و قانوني نهضت و جمعيت ايرادهاي محكمه       

ن رده باالي نهضت و احضار      مسئوالطوالني  جستجوي دفتر و آرشيو آن و سپس بازداشت و بازپرسي           

و تهديد ساير اعضا نتوانسته بودند كه برگه و سندي كه داللت بر ضد نظام بودن و خالفكاري نهـضت و                     

نهضتيان نمايد به دست آورند و نه موفق شده بودند كه نهضت را از حق گوئي و حقجـوئي بـاز دارنـد و                       

آمد به آن اقـدام رسـوا كننـده تـن دادنـد و           حاصل مي   شان بي خالصه آنكه روشهاي ايذائي گذشته به نظر      

اي كـه بـه       براي تعقيب و آزار آزاديخواهان مدافع راستين اهداف انقالب و نظام جمهـوري اسـالمي چـاره                

آلـود كـردن آبهـاي زالل         نظرشان رسيد كشاندن جريان به تاريكيهاي ابهان و اتهام انگيز جاسوسي و گل            

  .قضا و قانون بود

  ســتگيري افــراد بــراي بازپرســي و بــازجوئي و ســرپوش گــذاري الزم بــراي فعــل و انفعــاالت  د) ۴

بـدون آنكـه    .  نفر از امضا كنندگان نامه و فعاالن تهـران و شهرسـتانها ادامـه يافـت                ۲۵اطالعاتي تا حدود    

باشد به  پسند، حافظ آبرو و پاسخگوي تعهداتشان در برابر افكار عمومي             بتوانند مجوز معقولي كه محكمه    

  .دست آورند
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  لـ را عنوان كنند و نه مدرك و دليــيعني صدور نامه» جرم بزرگ«توانند   ميپس از آنكه ديدند نه) ۵

قابل عرضه در دادگاههاي قانوني و افكار عمومي در ايران و جهان از سوابق و عملكرد دستگيرشدگان و                  

اقـرار گـرفتن از   : ه حـل برايـشان بـاقي مانـد    ها و بازجوئيها گردآورند يـك را         پرونده جمعيت و نهضت از   

 سال گذشته عليه    ۷ـ۸زندانيان عليه خودشان، و اين كه كليه ادعاها و اتهامها و استداللهائي را كه در مدت                 

اند و مطالبي كه بايـد عليـه          نهضت آزادي گفته و نوشته     خصوصاًمليون و آزاديخواهان مسلمان ايران و م      

 شود روي كاغذ آورده ديكته كنند و با وسائلي كه برايشان مـشكل نيـست                دستگيرشدگان و جمعيت ارائه   

داننـد كـه      ولي خودشـان هـم مـي      . در قلم و زبان فردي كه سمت و سابقه رسمي در جمعيت دارد بياورند             

هم اكثريت مردمي كه آن برنامه را ديدند، چه مخالف و چه موافق به جز عـده قليـل           . حنايشان رنگي ندارد  

فهمند كه اعترافات قالبي و تحميلي است و هم بـر ايـن اقرارگيريهـا كمتـرين                   اند و مي    ، فهميده ساده لوحان 

  .باشد   نميارزش شرعي و حقوقي و قضائي مترتب

 دبير كل نهضت آزادي به رئيس قوه قضائيه در اين مـورد             ۶۹ هم در تلگرام مورخ چهارم مرداد        قبالً

قرار، اعالم يا مصاحبه كه به نام يا از زبـان آقايـان در شـرايط                هرگونه ا «: بيني و اخطار شده بود كه       پيش

حاضر زندان با توجه به روال گذشته پخش يا اعالم گردد فاقد اعتبار قانوني و شرعي و كمترين ارزش و      

شده بود مبني بر ) عليهم السالم( حتي استناد به احاديثي از ائمه اطهار .»اثر سياسي و تبليغاتي خواهد بود

توانـد سـند        نمي باشد و   ه هرگونه اقرار كه در زندان يا در حال ترس صورت بگيرد خالي از اعتبار مي               اينك

 ولي حضرات اينكار را كردند و تن به جرم و خطـائي دادنـد كـه نـه خداونـد                    ،١جرم و باعث مجازات شود    

  .خالق و انس و جان از آن خواهد گذشت و نه خلق ايران و جهان

                                                 
  :ـ چند نمونه از روايات عديده استخراج شده از كتب معتبر شيعه1

 .»من اقر عند جتريد او ختويف او حبس او ديد فـال حـد عليـه         «فرمـود   ) ع(اميرالمومنين علـي    ): ع(ـ از ابي عبداهللا     ۱
  )۷الوسائل، باب (

  )۵كتاب الحدود، فصل . (من اقر حبد علي ختويف او حبس او ضرب مل جيز ذلك عليه و ال حيد): ع(ـ از علي ۲

انه من قيدت او حبست او ـددت        . لي معترف بعد بالء   ال حد ع  «: شنيدم كه فرمود  ) ص(از رسول خدا    ): ع(ـ از علي    ۳
  )مسند زيد ـ كتاب الحدود( ».فال اقرار له

  )الجعفريات (.ال جيوز علي رجل قود و ال حد باقرار بتخويف و ال حبس و ال بضرب و ال بقيد: فرمود) ع(ـ ابو عبداهللا ۴

دان يا به زور يا تهديد يا كتك اقرار به جرمي كند اعتـرافش              كسي كه در زن   :  معنا و مفهوم كلي همه روايات باال يكسان است         *

  .توان درباره او مجازاتي اعمال كرد  ارزشي ندارد و نمي



 ۴۵

*          *          *  

  .داند عمل كند اين گزارشي بود به ملت شريف ايران تا به آنچه كه حق و وظيفه خود مي

كنيم و در مورد خودمان به درگاه خداونـد   ن دعاي هدايت و توبه و نجات ميمسئوالبراي متوليان و   

  :گوئيم بريم كه احكم الحاكمين است و مي داناي توانا پناه مي

  نعم املويل و نعم النصري الوكيل حسبنا اهللا و نعم

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۹ مرداد ماه ۳۱تهران 



 ۴۶

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۰۴:  شماره

  ۱/۶/۶۹:  خـتاري

   درموردبيانيه

   و حمله به كويتهاي تازه تسليم عراق به شرايط صلح، تجاوز و توطئه

  ١ان مع العسر يسرا

  هموطنان شرافتمند عزيز

عليه ايران با خونها و خرابيهاي خانمان برانداز سرانجام منجربه تـسليم عـراق و               ت جنگ عراق    عفري

  .اميد آرامش گرديد

اينك ارتش متجاوز از آخرين اراضي اشغال شده عقب نشيني كرده است، عزيزان اسـير بـه آغـوش                   

 ۱۹۷۵، بـر طبـق قـرارداد        المللـي   اروند رود و مرزهاي بـين     هاي چشم به راه برميگردند و         ميهن و خانواده  

  .شود  ميالجزائر مجددا ترسيم و تثبيت

آميز فداكاريها  نهضت آزادي ايران از اين پيش آمد مطلوب و گردش مساعد روزگار كه پايان موفقيت     

و رنجها و شهادتها و پاداش صبر و پايداري ملت و دولت ايران است شكر پروردگار را به جاي آورده و                     

گويد و براي همگـان حـسن عاقبـت و نجـات و سـعادت                 فعان ايران و اسالم تبريك مي     به ملت عزيز و مدا    

  .كند جاودان آرزو مي

تواند درس عبرتي بـراي تجـاوزگران و درگيرشـدگان و هـشدار و                چنين سرانجام و حسن ختام مي     

  .رهنمودي براي ايران باشد

 و سـبك كـردن بـار        صدام، بدون حسن نيت و قصد خدمت، از روي مصلحت انديـشي كـار خـويش               

برپيكر فرسوده و شكسته عـراق گـذارده اسـت خـود را ناچـار ديـد كـه                    كه با تجاوز به كويت       يكمرشكن

                                                 
  .همانا با هر تنگي گشايشي است:  سوره انشراح۶ـ آيه 1



 ۴٧

باز زده بود و در نامـه        خاضعانه تن به اجراي تعهداتي بدهد كه از دوسال پيش پيوسته از ايفاي آنها سر              

 دستي تقديم كند، با اين نيت كه مرزهاي          دو هاي رئيس جمهور ايران را      اي خواسته   »برادرانه و مسلمانانه  «

 براي رهائي از اش آرام و سربازانش آزاد شوند و احتماالً با اين اميد كه همدلي و همكاري ايران را     شرقي

  . بدست آورد،طاس لغزنده و سوزاني كه در آن افتاده است

 يـشه و بـه حـق مطالبـه        اي جز پذيرش آنچه هم      آمد و پيشنهاد وظيفه     دولت ايران در برابر چنين پيش     

 ولي نبايد به اين حد راضي شده، از استيفاي بقيه حقوق ايـران              .كرده است نداشت، كه آن را انجام داد        مي

 غرامـت صـرف    و اخـذ  تعيين متجـاوز مسئله شوراي امنيت مقرر شده است، به ويژه ۵۹۸كه در قطعنامه  

  .نظر كند

دولتهـائي  . ات ديوانگي و نمايش تجاوزگري كـرد      صدام با حمله و اشغال خاك و دارائيهاي كويت اثب         

كه در طول جنگ و حمله عراق به ايران ياور عراق و سود برنده از فروش اسلحه و سـاير احتياجـات بـه                        

خواستند كه متجاوز بودن عراق به ايران را بپذيرند اين بار كه دودش به چشم خودشان   نميطرفين بوده،

اين فرصت . كنند   ميالعاده اعتراف و اعتراض به متجاوز بودن عراق وقرفته است با غوغا و گرد و خاك ف    

مناسبي است كه دولت ايران از آن براي به كرسي نشاندن حرف و حق خود به لحاظ متجاوز بودن عراق        

  .استفاده نمايد

از سوي ديگر، دولت آمريكا و متحدانش به بهانه كوبيدن متجاوز و نجـات و حمايـت تجاوزشـدگان                   

  .كنند اي فراخ در منطقه براي توسعه تسلط سياسي، نظامي و اقتصادي خود باز ميجاپ

اي كه گسترده شده است اتخاذ موضع روشن          تكليف ايران در برابر فتنه و فساد فوق و دام دو طرفه           

  .خواهيم گشت» خسرالدنيا و االخره«و اصولي است كه اگر از آن غفلت كنيم و در پي كينه و كيد برويم 

كنـيم    محكوم و موضع اعالم شـده دولـت را تائيـد مـي      ضمن آنكه تجاوز عراق به كويت را شديداً        ما

دلسوزي براي كويت نداريم، زيرا كه دولت مذكور اينك چوب خيانت خود و كمكهـاي مـالي و نظـامي بـه                      

. چـشد    را مي  ١»من اعان ظاملا سلطه اهللا عليه     «خورد و مزه و معناي فرمايش نبوي          عراق عليه ايران را مي    

وال تعتدوا  «محكوم كردن از طرف ما بر اساس اعتقاد اصولي و پايبندي و اصراري است كه بـه مـصداق                    
                                                 

  .سازد را بر او مسلط مي) ظالم(هر كس به ظالمي كمك كند خداوند همان  ـ1



 ۴٨

تجـاوز از سـوي هـركس و        . ايـم   عـدالتي و تجـاوز داشـته         در جنگ و صلح عليه بـي       ١»ان اهللا حيب املعتدين   

 و كـشور ديگـر و چـه از          هرشخص و مقام به هر جا و به هر كس ديگر، چه از دولت و كشوري به دولت                 

  .ناحيه دولتي به حقوق مردم و كشور تحت فرمان خويش

كنـد و هـم تجـاوز وقيحانـه           نهضت آزادي ايران هم تجاوز وحشيانه عراق به كويـت را محكـوم مـي              

آمريكا به منطقه را، تجاوزي كه داراي ظاهر عدالتخواهانه براي دفع متجاوز و دفـاع از تجـاوز شـوندگان                    

عمل منجربه آشوب و آشفتگي روبه گسترش در منطقه و بـه خطـر افتـادن امنيـت و منـافع                     است ولي در    

عراق بـر طبـق تجـويز و تـصويب شـوراي            گردد، در حالي كه تحريم اقتصادي         كشورهاي خاورميانه مي  

اگر صادقانه و محكـم و بـه دور         ) كه مورد پشتيباني دولت ايران نيز قرار گرفته است        (امنيت سازمان ملل    

زد و بندهاي پشت پرده اجرا شود براي به زانو درآوردن صدام و بازگشت او به خانه يـا انتحـار او و    از  

  .واگذاري امر به ملت عراق بسيار موثر خواهد بود

 نهضت آزادي ايران ـ همانند اكثريت آزادگان و صاحبنظران ايران ـ به هيچ وجه بـه مـصلحت ايـران     

آوازه شده، خود را گرفتار مـاجرا و مـصيبتي            بار با عراق همدست و هم     داند كه به خيال جنگ با استك         نمي

شديدتر از گذشته كند و يا با آمريكا و ائتالف شرق و غرب اروپا براي اجراي تحريم اقتصادي از طريـق                      

بايـد  . پيمـان شـود     محاصره و عمليات نظامي، خارج از آنچه سازمان ملل مقرر داشته است، همگام و هـم               

 سـود برنـده     حتماًبيار معركه نباشد      انگيز و آتش    كه در هر يك از دو حالت، اگر اسرائيل فتنه         توجه داشت   

اصلي و همه جانبه بوده است و خواهد بود و اولين قربانيان ماجراجوئي و تجاوز صدام و لشكركشيهاي                  

  .خارجي به منطقه مردم مصيبت زده فلسطين هستند

گيـري ايـران در جهـت مـصالح و منـافع ملـي                ن براي بهـره   اوضاع كنوني، شرايط را بيش از هر زما       

ها به نفع عراق       به معناي مشاركت در ماجراجوئي     گيري از اين شرايط لزوماً      اما بهره . مساعد ساخته است  

  .طلبد باشد، بلكه ظرافت و هوشياري و دقت در گفتار و رفتار را مي   نمييا مقاصد استكبار

  

                                                 
  .قطعا خداوند متعديان را دوست ندارند) كه(كنيد تعدي ن:  سوره مائده۸۷ آيه ـ1



 ۴٩

طرفي نظامي ايـران و خـودداري از          كنيم بي   ملت و دولتمان توصيه مي     به   در هر حال، آنچه ما مصراً     

بهره ايران از درگير شدن     . باشد  هر گونه عمليات جنگي پنهان و آشكار به سود هر يك از طرفين دعوا مي              

در ماجرا، بدون آنكه اثر عملي قابل احتسابي در روند جريانات داشته باشد چيزي جز خـون و خرابـي و                     

  .واهد بودپشيماني نخ

رود   پايان پذيرفته است و اميـد مـي       » نه جنگ و نه صلح    «اينك كه به تقدير خداوند دانا و توانا دوران          

  كه صلح پايدار و مباركي برقرار گردد جا دارد ـ و از هـر جهـت حـق ملـت و مـصلحت حاكميـت اسـت ـ          

ارگري و آزار يا تجاوز بـه    بس داده شود، متوليان از اختناق و انحص         كه در درون كشور نيز دستور آتش      

  حقوق ملت ايران دست بردارند و بدانند كه تنهـا بـا رعايـت عـدالت و تقـوا و در سـايه آزادي و حكومـت                           

قانون و از طريق مشاركت داوطلبانه و صميمانه مردم راه براي حل بحران اقتـصادي، بازسـازي واقعـي                   

  مــراه بــا ســالمت و ســربلندي خودشــان،   آبــادي و آزادي و اســتقالل واقعــي ايــران، هتــأمينكــشور و 

  .باز خواهد شد

  :هاي نهضت آزادي خالصه تذكرات و تاكيد

ـ شكرگزاري به درگاه آفريدگار و گرداننده جهان، تبريك و تهنيت بـه هموطنـان گرامـي و درود و                    ۱

  .ديدگان، آزاد شدگان و به همه خدمتگزاران ايران و اسالم دعا به شهيدان، جانبازان، آسيب

ـ محكوم كردن تجاوز عراق بـه كويـت و پافـشاري بـراي تخليـه كويـت از ارتـش عـراق از طريـق           ۲

همياري با سازمان ملل متحد و پشتيباني از تحريم اقتصادي عراق و بازگرداندن سرزمين كويت به ملـت                  

  .آن از طريق مراجعه به آراي مردم

ركت سـاير قـدرتها در ايـن توطئـه          ـ محكوم كردن تجاوز نظامي آمريكا به منطقـه و هرگونـه مـشا             ۳

  .كثيف

ـ حفظ متانت، رعايت احتياط كامل و خودداري دولت ايران از تسليم شدن به راديكاليسم كور براي                 ۴

  .طرفي كامل ايران در اين مناقشه خطرناك انگيزي و تاكيد بر بي جوئي و فتنه ماجرا

  



 ۵٠

يهـاي ملـت ايـران، مـصرح در قـانون       حقـوق و آزاد تـأمين ـ توصيه توبه و تقوا به هيات حاكمـه و   ۵

  .اساسي جمهوري اسالمي ايران

  و من يتق اهللا جيعل له خمرجا و يرزقه من حيث ال حيتسب،

  ١.ان اهللا بالغ امره قد جعل اهللا لكل شيئي قدره. اهللا فهو حسبه توكل علييو من 

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۹تهران ـ اول شهريور 

                                                 
قـرار ميدهـد و از طريقـي        ) از گرفتاريها (و هر كس تقواي الهي پيشه كند خداوند برايش راه خروج            :  سوره طالق  ۳و۲ـ آيات   1

  كند به او روزي ميرساند،  كه حسابش را هم نمي

همانا خداونـد بـراي هـر چيـز        . رساند  د امرش را به انجام مي     همانا خداون . هر كس كه بر خدا توكل كند خدا برايش كافي است          

  .اي مقرر فرموده است اندازه



 ۵١

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  اهللا مرعشي اطالعيه به مناسبت رحلت آيت

  

  ۱۴۰۵:  شماره

  

  انا هللا و انا اليه راجعون

الدين مرعشي نجفي را كه از مراجع عاليقدر شيعه          اهللا العظمي آقاي سيد شهاب      درگذشت اسفناك آيت  

نصيحت و توصـيه  و اساتيد حوزه علميه بودند و در ضمن تاليف و تدريس معارف ديني در حد امكان از                  

به گردانندگان و دست اندركاران مملكت نيز غافل نبودند به همه مسلمانان به ويژه شيعيان ايـران تـسليت          

گوئيم و از خداوند منان براي آن بزرگوار رحمت و مغفرت و براي بازماندگان و پيروان صـبر و اجـر                       مي

  .كنيم لت ميأمس

  نهضت آزادي ايران

۸/۶/۶۹  
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  بسمه تعالي

   آزادي ايراننهضت
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  نامه به وزير اطالعات درمورد مصاحبه تلويزيوني ايشان

  

  ۱۴۰۶:  شماره

  ۲۲/۶/۶۹:  خـتاري

  

  جناب آقاي فالحيان وزير محترم اطالعات

جنابعالي در روز دوشنبه پنجم شهريور ماه طي يك مصاحبه تلويزيوني كه به طور وسـيعي پخـش                  

 منتشر گرديد، در تشريح عمليـات يكـساله وزارت اطالعـات مطالـب              دولتيشد و در مطبوعات انحصاري      

و جمعيـت دفـاع از آزادي و حاكميـت ملـت            (خالف واقع و نسبتهاي نادرستي درباره نهضت آزادي ايران          

بيان كرديد و در مورد دستگيرشدگان نيز اتهاماتي را كه هنوز در هـيچ دادگـاه صـالحي رسـيدگي            ) ايران

ده و حكمي درباره آنها صادر نشده است عنوان نموديـد كـه عملـي خـالف قـانون                   نشده و به اثبات نرسي    

و ) ع(ن حكومتي است كه خـود را جانـشين حكومـت عـدل علـي        أاساسي و احكام اسالمي و به دور از ش        

  .داند الگوئي براي مسلمانان جهان مي

و نيز اعتراض بـه     روع  داند كه به عنوان حق طبيعي و خدادادي دفاع مش           مي نهضت آزادي ايران الزم   

مطالبي كه بر خالف حق و حقيقـت در مـورد اهـداف جمعيـت كـه در منـشور آن تـصريح شـده اسـت و                            

 نكـاتي را تـذكر دهـد و بـه وظيفـه قرآنـي و                ،ايد  اظهار داشته هاي آن منعكس است،       عملكردي كه در بيانيه   

  .قانوني امر به معروف و نهي از منكر اقدام نمايد

فعاليتهاي وزارت اطالعات تخلفات آشكاري به شرح زيـر از حـدود اختيـارات و               همچنين در گزارش    

وظايف قانوني آن مشهود بوده است كه ضرورت دارد به عنوان وظيفه و حق شرعي و قانوني، جنابعالي                  

  . نمائيدتجديدنظرو مقامات اجرائي و قضائي كشور را آگاه سازيم و بخواهيم كه در رفتار و گفتارتان 
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هـاي جمعـي اجـازه و          از شما انتظار داريم كه به حكم انصاف و بر طبق قوانين ناظر بر رسانه               ضمناً

دستور دهيد كه اين جوابيه از طريق مطبوعات و صدا و سيماي جمهوري اسالمي منتشر گردد و به اطالع 

  .ملت شريف ايران برسد

  ـ موارد تخلف از حدود و وظايف قانوني الف

 تبـصره وظـايف وزارت      ۲ بنـد و     ۶ در   ۲۷/۵/۶۲وزارت اطالعـات مـصوب       قـانون تاسـيس      ۱۰ماده  

كند كه وزارت اطالعات حق مبادرت به   همان قانون تصريح مي۴ ماده  ضمناً.اطالعات را تعيين كرده است

  . ندارد،بر عهده ضابطين دادگستري است صرفاً كارهاي اجرائي در امور امنيتي را كه

  : وجود ندارد۱۰هاي ماده  ده در هيچ يك از بندها و تبصرهموارد زير از عمليات گزارش ش

 عتيقه و باستاني را از كـشور خـارج   ءـ كشف و شناسائي و دستگيري اعضاي باند بزرگي كه اشيا  ۱

البته ما نيز مانند همه افراد عالقمند به حفظ ميراث فرهنـگ ملـي ايرانـي ـ     . اند رسانده  ميكرده و به فروش

هاي ملي گرفته شده اسـت خوشـحاليم ولـي اجـراي ايـن                لوي غارت و چپاول گنجينه    اسالمي از اين كه ج    

  .عمليات در چهارچوب وظايف قانوني وزارت اطالعات نيست

، كه در عـين ضـروري بـودن هـيچ           »جنگ فرهنگي با غرب   «و  » مبارزه با تروريستهاي اقتصادي   «ـ  ۲

  .ربطي به وظايف وزارت اطالعات ندارد

طالعات در جريان اجراي وظايف قـانوني خـود و اكتـشافات بـه مـواردي از                 ممكن است كه وزارت ا    

 مذكور موظف است كه اطالعات مربوط را در ۱۰ فوق برخورد كند ولي بر طبق مفاد ماده انواعاز تخلفات 

 بـر خـالف   رأسـاً باشند قرار دهد، نـه آنكـه خـود             اين امور مي   مسئولمور و   أ م اختيار نهادهائي كه قانوناً   

  . وارد مراحل اجرائي شودقانون

  ـ دستگيري متهمين به جنگ رواني و ارتباط و همسوئي با بيگانگان۳

. ايـد   شما در مصاحبه تلويزيوني خود اقرار و اعتراف به اقدام مـستقيم در بازداشـتهاي اخيـر كـرده                  

 قـوه قـضائيه   آورد در اختيـار  تواند، به موجب قانون، اطالعاتي را كه به دست مي   وزارت اطالعات تنها مي   

رسند دستگير كنـد، بـه بازداشـتگاههاي تحـت            مي» مظنون«قرار دهد و حق ندارد كساني را كه به نظرش           

ا به زور هو تحت شرايط نامساعد و انواع فشارها قرار دهد، از آن       مديريت خود ببرد، در سلولهاي انفرادي       
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لويزيوني تهيه كند و قبـل از آنكـه محـاكم           اقرار و اعتراف بگيرد، در استوديوهاي ويژه خود از آنها فيلم ت           

صالحه دادگستري، بر طبق موازين قانوني، به پرونده وضعيت بازداشت شدگان رسـيدگي كننـد اينگونـه                 

  .اقرارها و اعترافات را منتشر سازد

نيز الزم است كه شما در مصاحبه پنجم شهريور ماه كليه دستگيرشـدگان را اعـضاي                تذكر اين نكته    

 ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران اعالم نموديـد، در حـالي كـه برخـي از                     نهضت آزادي 

اهللا سحابي و عباس قائم الصباحي ـ عضو هيچ يك از اين دو گروه سياسي   آنها مانند آقايان مهندس عزت

ه آقـاي  و حقوقي نيستند و وجه مشترك آنها با بقيه دستگيرشدگان امضاي نامه ارديبهشت ماه خطـاب بـ             

در صورتي كه بزعم وزارت اطالعات ايرادي بر اهداف يا نشريات و گفتارهاي اين . باشد رئيس جمهور مي

گروهها وارد بوده و همين ايراد سبب بازداشت تعدادي از اعضاي آنها شده باشد، علت دستگيري افرادي                 

  كه عضو نهضت يا جمعيت نيستند چيست؟

  ـ پاسخ اتهامات ناروا ب

تلقـي شـود،    ) و جمعيت (اي عليه نهضت آزادي ايران        به تلويزيوني وزير اطالعات ادعانامه    اگر مصاح 

ايـد بـه شـرح     ايرادها و نكات اصلي اين ادعانامه كه مطالب و نشريات نهضت و جمعيت را گواه آنها گرفته         

  :زير بوده است

  ـ جنگ رواني عليه ارزشهاي انقالب و عليه ملت مسلمان ايران۱

  هاي دولت و نظام جمهوري اسالمي جهت تخريب برنامهـ حركت در ۲

  ن نظام جمهوري اسالميمسئوالـ جنگ رواني عليه ۳

  ـ حركت در جهت دلسرد كردن مردم۴

   آمريكا، ارتباط با محافلي از كشور و دولت آمريكا ـ ارتباط با خارج كشور، ارتباط با۵

همـاهنگي تبليغـات آنـان بـا        (ضـد انقالبيـون     هاي بيگانگـان و       هاي آنان با راديو     ـ همسو بودن گفته   ۶

  )، به ويژه راديو آمريكا راديوهاي بيگانه

ستون پنجم دشمن بودن در زمان     «در اطالعيه روابط عمومي دادستاني انقالب، اتهام دستگيرشدگان         

داد اطالعيه مذكور شتاب زده تهيه شـده اسـت و مطـرح كـردن چنـين                   مي اعالم شده بود كه نشان    » جنگ
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 شـوراي امنيـت و در آسـتانه مـذاكرات     ۵۹۸مي نه در زمان جنگ بلكه دو سال بعد از قبـول قطعنامـه               اتها

اساس بود كه مجبـور شـديد در مـصاحبه تلويزيـوني بـراي                مستقيم صلح با رژيم بعثي عراق آن قدر بي        

  .حفظ ظاهر آن را به كلي حذف كرده و پس بگيريد، كه از اين جهت بايد ممنون بود

هـا و نـشريات       اساس شـشگانه فـوق بيانيـه        نادرست و بي  ين مصاحبه، پايه تمام اتهامات      بر طبق هم  

بنابراين همان طور كه گفته شد بازداشت شدگاني كه عضو نهـضت يـا جمعيـت                . است) و جمعيت (نهضت  

  .درنگ آزاد شوند و از آنها عذرخواهي شود نيستند بايد بي

  :و اما در مورد اتهامات نادرست فوق

  رواني عليه ارزشهاي انقالبـ جنگ ۱

هـاي رهبـر      ها و مـصاحبه     ارزشهاي انقالب اسالمي در دوران انقالب در شعارهاي مردم و در بيانيه           

.  مـنعكس و متبلـور اسـت     ۱۳۵۸فقيد انقالب و سپس در فصول سوم و پنجم قانون اساسي مصوب سـال               

سالمي اخير محـو اسـتبداد سـلطنتي،        يكي از آرمانهاي ملت ايران در انقالب مشروطه و سپس در انقالب ا            

يكـي از سـه     .  حقوق و آزاديهاي اساسـي ملـت بـوده اسـت           تأمينقانوني و     خودكامگي، قانون شكني و بي    

ترين مطالبي كه در اكثـر نـشريات          بود و اتفاقا شاخص   » آزادي«شعار و خواسته اصلي دوران انقالب نيز        

 آزادي و حاكميـت قـوانين و        تـأمين ا خودكـامگي و     تاكيد و تكرار شده است، مبارزه ب      ) و جمعيت (نهضت  

حال، بر طبـق كـدام ضـابطه شـرعي يـا قـانوني، درخواسـت رسـمي و علنـي از                      . احكام اسالم بوده است   

» جنگ رواني عليه ارزشهاي انقالب و مـردم مـسلمان ايـران           «حاكميت براي اجراي اصول قانون اساسي،       

و اجـراي قـانون اساسـي واهمـه         » حقوق ملت « مطرح شدن    و از » آزادي«شود؟ كساني كه از نام        تلقي مي 

انـد، نـه      و عليه ملـت مـسلمان ايـران ايـستاده         » ارزشهاي انقالب اسالمي  «كنند عليه     دارند و شانه خالي مي    

  !كنند كساني كه حقوق ملت را ـ كه در قانون اساسي تصريح شده است ـ مطالبه مي

 انون اساسي در باب حقوق و آزاديهاي ملت واقعـاً آيا در جمهوري اسالمي ايران اصول مصرح در ق      

ه فرد يا گروهي، به جز موافقين حاكميت، اجازه و امكان گفتن، نوشتن و فعاليـت دارد؟                 چ اجرا شده است؟  

نه تنها گروهها و شخصيتهاي غيرموافق با سياستهاي حاكميت اجازه فعاليت سياسي ندارند، بلكه فشارها     
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اي است كه حتي جناحهاي مختلف درون حاكميـت نيـز مـصون از     تي به گونهو تضييقات سياسي ـ تبليغا 

  .تعرض نيستند

 دهنـد و طـي نامـه        جـرأت آيا كار جمهوري اسالمي به جائي رسيده است كه اگـر كـساني بـه خـود                  

اي به رئيس جمهوري، با رعايت موازين ادب و احترام، اجراي قانون اساسـي را بخواهنـد بايـد                     سرگشاده

 گيرند و حق هرگونه دفاع نيز از آنان سـلب           اساس قرار   ان شوند و در معرض انواع تهمتهاي بي       روانه زند 

  اين است؟» ارزشهاي انقالب اسالمي«شود؟ آيا به نظر شما مفهوم تحقق 

  هاي دولت و نظام جمهوري اسالمي ـ تخريب برنامه۲

 كه نقـش قـانوني مجلـس را         آمده باشد ) و جمعيت (اگر در نامه نود امضائي و يا در نشريات نهضت           

 تعطيل نمود و يا اين كه وامهاي خارجي بايد بـه تـصويب مجلـس شـورا                  عمالًنبايد ناديده گرفت و آن را       

برسد و يا اگر با داليلي توضيح داده شده باشد كه در شرايط حاضـر دريافـت وامهـاي خـارجي بـه نفـع        

 اظهـارنظر هاي دولت اسـت؟ آيـا         خريب برنامه باعث ت ) و حاكميت (ايران نيست آيا اين مطالب به نظر شما         

هاي دولت است يا اعمـال كـساني         هانه جمعي از دلسوزان مملكت و ملت تخريب برنامه        امشفقانه و خيرخو  

سان ارث پدري، به دلخواه حيف و ميـل     ه  ا ب ركه با سوء استفاده از قدرتهاي به دست آمده اموال عمومي            

نمايند و براي آنها پشيزي ارزش قائل نيستند و جمهوري  طي مي كنند و از مصوبات مجلس و دولت تخ         مي

  اند؟ نموده» يك شهر و صد كالنتر«اسالمي را مصداق بارز 

  ـ جنگ رواني عليه مسئوالن نظام جمهوري اسالمي۳

كدام جنگ رواني و عليه كدام مسئوالن؟ آيا اگر شهرونداني جرأت كننـد و بنويـسند كـه مـثالً وزيـر                      

اش در امور احزاب كه قانونـاً بـه وزارت كـشور محـول شـده                  ارد برخالف وظايف قانوني   اطالعات حق ند  

است دخالت كند و يا اگر گفته شود كه در شهر بزرگي مانند تهران با چند ميليون نفر واجـد شـرايط رأي                       

ان تواند با دويست هزار رأي ـ آن هم با مشخصاتي كه هيأت نظـارت بـر انتخابـات تهـر      دادن يك نفر نمي

اعالم كرد ـ به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس راه يابد و يا اگر خواسته شـود كـه سرپرسـت فـالن      

؟ !اسـت » جنگ رواني «ها دخالت نكند معناي اينها        در وظايف قوه قضائيه يا ساير وزارتخانه      » نهاد انقالبي «
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ني بـه نظـرات و اعمـال مـسئوالن و           مگر آنكه بفرمائيد كه نصيحت، اظهارنظر، انتقاد و يا اعتراضهاي قانو          

اساس منطق شـما    . شود  متوليان كاري خالف قانون و ممنوع است و جنگ رواني عليه دولت محسوب مي             

  .قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقنيچيست؟ 

  ـ حركت در جهت دلسردي مردم۴

هـاي    ود و نـشانه   ش  روز بر دلسردي آنان اضافه مي       اند و متأسفانه روزبه     در اينكه مردم دلسرد شده    

توان در سير نزولي ميزان شركت مـردم در انتخابـات، عـدم حـساسيت در برابـر امـور مهـم و                         آن را مي  

امـا بـه قـول    . تفاوتي جوانان و دانشجويان نسبت به مسائل سياسي بـه وضـوح ديـد، ترديـدي نيـست             بي

كننـد بـه آرمانهـاي        س مي دلسردي مردم از خيانتي است كه احسا      . مولوي گريه بچه از قيافه كنيزك است      

انقالب شده است، از انحرافاتي كه در ارزشهاي انقالب رخ داده است از زير پـا گذاشـتن مكـرر و مـستمر        

قانون توسط مـسئوالن، از تنگـي معيـشت، از فـساد مـالي برخـي از نهادهـا و مراكـز و شخـصيتها و از                           

  .اعتنايي حاكميت به خواستهاي مردم بي

كمتـر نطـق قبـل از       .  فاقد بصيرت بود كه عوامل دلسردي فزآينده مردم را نديد          اطالع و   بايد خيلي بي  

دستوري در مجلس است كه در آن از عوامل دلسردي مردم در درون دستگاههاي حاكمه سخني به ميان                  

  .هاي متعددي از اين عوامل دلسردي هاي انحصاري حاكميت نيز پر است از نمونه روزنامه. نيايد

پايه از حوادث عبرت بگيريـد و بـه           كه به جاي اين گونه برخوردهاي غيراصولي و بي        آيا بهتر نيست    

تها، ينيـس يخود آئيد و خويشتن را اصالح كنيد؟ بعـد از حـوادثي كـه در نيكاراگوئـه رخ داد، رهبـري ساند         

د، زده هستند كه ريشه هر مشكلي را نه در درون خو            برخالف برخي از مسئوالن ايران كه آن چنان بيگانه        

هاي دروني شكست خود را شـناخته و      كنند، به ارزيابي پرداخته و ريشه       بلكه در وراي مرزها جستجو مي     

  )۲۴/۵/۶۹به نقل از كيهان هوائي مورخ : (بندي كردند به شرح زير جمع

مـا بـه    . . . نيسيت بخش بزرگي از مسئوليت شكست را بر عهده گرفـت          يدرهبري سان «

ما اطالعات مربوط به از دسـت دادن پايگاههـاي          . يمشدت از پيروزي خود مطمئن بود     

. . . انتخاباتي خود را مورد تجزيه و تحليل قرار نداديم و به آن توجـه زيـادي نكـرديم                 
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كـردن انتقـاد، شـيوه       خودكامگي، نداشتن حساسيت نسبت بـه نگرانيهـاي مـردم، خفـه           

  ». . .ديوانساالرانه حكومت

فكر نان كن كـه خربـزه       «: شما سودي ندارد، به قول معروف     آينه شكستن براي    ! آقاي وزير اطالعات  

  !»آب است

  .خارج كشور،ارتباط با آمريكا،ارتباط با محافلي از كشور و دولت آمريكا ارتباط با-۵

در حالي كه هنـوز دستگيرشـدگان در يـك          . اين مطالب صرفاً ادعاهاي شماست    ! آقاي وزير اطالعات  

شما به چه حق و بـا كـدام مجـوز چنـين             . اند  زين قانوني محاكمه نشده   دادگاه علني قانوني و با رعايت موا      

توانستيد بگوئيد كه بازداشت شدگان را به اتهام ارتكاب ايـن يـا               ايد؟ شما حداكثر مي     حكمي را صادر كرده   

پـسندي در تأييـد       در صورتي كه وزارت اطالعـات شـواهد و مـدارك محكمـه            . ايد  آن خالف دستگير كرده   

بايستي آنها را بر طبق قانون در اختيار قوه قضائيه قرار دهد و اين بر عهده  اشته باشد ميادعاهاي خود د

يك دادگاه صالح است كه موضوع را بررسي كرده و حكم را صادر نمايد نه وزيـر اطالعـات، آن هـم در                        

  !!يك مصاحبه تلويزيوني

ه است مدعي نيست كه اعـضاي  هاي قبلي خود اعالم كرد   نهضت آزادي ايران همان طور كه در بيانيه       

االطالق هستند و يا احياناً به صـفت فـردي هـيچ              عاري از عيب و نقص و معصوم علي       ) يا جمعيت (نهضت  

  :گوئيم اين است كه آنچه ما مي. اند خطائي را مرتكب نشده

بر طبـق   ) و جمعيت (هنگامي كه دولت تصميم خود را مبني بر اجراي قانون احزاب اعالم كرد نهضت               

هاي مربوطه را از وزارت كشور دريافت و تكميل كرده، همراه با اسامي و مشخـصات                  نامه  نون، پرسش قا

اين وظيفه وزارت كـشور ـ كـه بـه وضـعيت حـال و       . اعضاي رهبري خود به وزارت كشور تسليم كردند

ه بـه مقـررات   گذشته افراد اشراف دارد ـ بود كه اگر در ميان اين افراد كساني با سوابق نامطلوب، با توج 

  .داد بايد آن را رسماً اطالع مي تصريح شده در قانون احزاب، وجودي داشتند، مي

» هيــأت حاكمــه در نمــايش ضــعف« نهــضت تحــت عنــوان ۳۱/۵/۶۹در ايــن زمينــه در بيانيــه مــورخ 

  .توضيحات بيشتري داده شده است
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همان طور كه رئيس قـوه قـضائيه    پرونده اين افراد بايد به دادگاههاي صالح ارجاع شود و آنان          ثانياً

اند بر طبق قانون حق انتخاب وكيل داشته باشند و در دادگاههاي علني كه بـا حـضور                    اخيرا تصريح كرده  

  ).۲۰/۵/۶۹به نقل از روزنامه رسالت مورخ ( محاكمه شوند ،مردم تشكيل شود

  ـ همسوئي و همصدائي با راديوهاي بيگانه و ضد انقالبيون۶

ايـد؟ در هـر مطلـب يـا امـري از امـور        طبق كدام اصل يا قانون اين معيار را تعيين كرده       شما بر    ،اوالً

شود اين احتمـال وجـود دارد كـه بيـان و            متنوع و متعدد كه همه روزه از سوي مقامات مملكتي مطرح مي           

كجاي ايـن امـر جـرم اسـت و بـا            . هاي بيگانه همسو باشد     موضع مقامات رسمي كشور با محافل و راديو       

دام معيار؟ آيا اگر دولت ايران تجاوز ارتش شوروي به افغانستان و يا تجاوز عراق به كويت را محكـوم                   ك

نيز همين كار را بكنند، دولت ايـران مجـرم           . . .كند و در همان زمان دولتهاي آمريكا، عربستان سعودي و         

  آيد؟ به حساب مي

هد كه اصول قانون اساسي را اجرا كنند  جمهوري بخوامسئولآيا اگر نهضت آزادي ايران از مقامات 

المللي هم اعالم كند      و قوانين و مقررات را زير پا نگذارند و همزمان با اين درخواست نهضت، يك نهاد بين                

  شود؟ شود، اين نوعي همسوئي است و بزعم شما جرم محسوب مي   نميكه در ايران قانون اجرا

ين حق انتخاب وكيـل را دارنـد و محاكمـه بايـد علنـي      اگر قانون اساسي ايران صراحت دارد كه متهم       

هم » الملل  عفو بين «هاي خارجي و      باشد و رئيس قوه قضائيه هم بر آن تاكيد ورزند و همزمان، مثال راديو             

ها و محافل بيگانه همـصدا و همـسو     را مطرح كنند البد بزعم شما رئيس قوه قضائيه با راديو          مسئلههمين  

  . توضيح داده شده استمفصالً» هيات حاكمه، در نمايش ضعف«ه نيز در بيانيه در اين زمين! شده است

اين چه منطقي است كه شما به عنوان وزير اطالعات جمهوري اسالمي در يك مصاحبه رسمي ابـراز            

  !نمائيد؟ مي

ون نمايانگر همسوئي با ضد انقالبي) و جمعيت(هاي نهضت  بيانيهايد كه محتواي  ، شما مدعي شدهثانياً

عـدم  . بايد به آنچه كه در باال گفتيم اضافه كنيم كه نه تنها چنين نيست بلكه عكس آن صـادق اسـت                    . است

تحمل آراء و نظرات گروههاي غيرموافق با حاكميت و برخورد خصمانه با آنان دقيقا در جهت اسـتراتژي                  

  .گروههاي ضد انقالب و طرفدار براندازي است
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 بر اساس فعاليت سياسي علني در چهارچوب قـوانين كـشور و در      استراتژي نهضت آزادي ايران كه    

راستاي اصالح كژيها و كاستيها و انحرافات است مستمرا از سوي گروههاي ضد انقالب آماج شديدترين                

اي    اين موضوع در گفتارهاي راديوئي و نوشتارهاي آنان به طـور گـسترده             .باشد  حمالت بوده است و مي    

  .باشند رت اطالعات و ساير نهادهاي دولتي به خوبي از آن آگاه مي وزامنعكس است و قطعاً

به عنوان نمونه، پس از انتشار نامه نود امضائي خطاب به رئيس جمهوري، نشريه كيهان هـوائي بـه                   

و ) اكثريـت (نقل از چهار گروه حزب دمكرات كردستان، حـزب دمكراتيـك مـردم، سـازمان فـدائيان خلـق                    

  :سازمان فدائيان نوشت

احـزاب و جمعيتهـاي سياسـي و        «» تقاضاي محدود انتشار دهندگان نامه سرگشاده دربـاره آزادي        «

هـاي سياسـي      با ايده طرفداري از دمكراسي و آزادي فعاليـت        « »مطبوعاتي كه فعاليت قانوني و علني دارند      

  .»تمامي نيروهاي سياسي ناسازگار است

آواز است تحـت عنـوان        د انقالب همسو و هم    نشريه كيهان هوائي كه در حمله به نهضت آزادي با ض          

ان فـدائي چنـين    ارگان سازم»اتحاد كار« از نشريه »هاي اخير ليبرالهاي داخلي و نامه پراكني آنان       فعاليت«

  :كند نقل مي

هيچ چيز مثبت و ملموسي ولو در چهارچوب رژيم جز از راه مبارزه مردمي امكانپذير نبوده و جـز                   «

اند و آنجا هم كه سـخن از           چشم دوخته   به باال  عمدتاًاما ليبرالها   . زه قابل دوام نيست   از راه تداوم اين مبار    

. دهند كه پا را از چهارچوب قانون فراتر ننهنـد    آورند پيشاپيش به آنها هشدار مي       مبارزه مردم به ميان مي    

  .»كدام مبارزه و كدام فعاليت از ديد سردمداران جمهوري اسالمي قانوني است؟ هيچ

كنيم قضاوت كنند كه چـه كـساني آب بـه آسـياب ضـد       طرف و منصف درخواست مي       از مردم بي   ما

كه در نشريات خود مرتبا اجـراي قـانون اساسـي، تحقـق آرمانهـاي               ) و جمعيت (نهضت  : ريزند  انقالب مي 

كار بـا   كنند؟ يا آنهائي كه اقداماتشان مخالفت آش        به ارزشهاي انقالب اسالمي را طلب مي      انقالب و پايبندي    

قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي دارد و كساني كه بـا تمـام قـوا جلـوي هـر اقـدام                        

گذارنـد و       نمـي  كنند و قانون احزاب را در مورد مخالفان حاكميت بـه اجـرا              قانوني سياسي علني را سد مي     
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گفتارشـان در جهـت تاييـد و        كنند و به عبارت ديگر رفتار و          امضا كنندگان يك نامه ساده را بازداشت مي       

  اثبات نظر و استراتژي ضد انقالب است؟

مطـالبي خـالف قـانون و يـا از نـوع            ) و جمعيـت  (كنيم كه در نشريات نهضت        ما با صراحت اعالم مي    

شـود و از       به طور علنـي منتـشر مـي        اين نشريات تماماً  . مطالب مورد ادعاي وزارت اطالعات وجود ندارد      

اگـر  . گـردد    رسيدگي به امور احزاب است ارسال مي       مسئول زارت كشور كه قانوناً   اي به و    همه آنها نسخه  

توانست تخلف از قانون تلقي شـود و يـا از نـوعي     داشت كه مي مطلب يا مطالبي در اين نشريات وجود مي       

. توانست بر طبق قانون احزاب عمل كنـد         بود وزارت كشور مي     ايد مي   كه شما در مصاحبه خود مدعي شده      

توانسته است كه     اند و وزارت مذكور مي       به وزارت كشور معرفي شده     رسماً) و جمعيت (ندگان نهضت   نماي

  . به آنها تذكر دهد ولي تا كنون هرگز چنين مطالبي عنوان نشده است و سپس كتباًاول شفاهاً

 وزارت كشور از همين نمايندگان خواسـت كـه          ۱۳۵۸پس از تغييرات اخير در قانون اساسي مصوب         

 مواضع خود را نسبت به اصول جديدي كه به قانون اساسي اضافه شده است به وزارت كشور اطالع باًكت

  .دهند و آنها نيز چنين كردند

هائي كه در قـرآن كـريم    آقاي وزير اطالعات، شما بهتر بود كه به جاي كلي گوئي و استفاده از شيوه       

خوانديد و قضاوت نهـائي را بـه    ها را مي ه از بيانيه منع شده است چند نمون     »و التنابزوا بااللقاب  «به حكم   

  .كرديد نه آنكه خودتان قضاوت كرده، حكم صادر نمائيد مردم و دادگستري واگذار مي

*          *          *  

ايد افراد ديگري را      ايد كه بر اساس اقاريري كه از بازداشت شدگان گرفته           شما در مصاحبه خود گفته    

  .يد كردنيز بازداشت خواه

ما بر آن نيستيم كه مـدارج علمـي ـ فقهـي شـما را      . بر طبق مقررات، وزير اطالعات بايد مجتهد باشد

بايستي با قرآن و اخبار و احاديـث           مي اي از تحصيالت باشيد قاعدتاً      ارزيابي كنيم، ولي شما در هر مرحله      

تهم در زندان ـ چه تحت فشار باشد  دانيد كه اقرار م شما خوب مي. مورد قبول شيعه آشنائي داشته باشيد

 تكـرار  ذيـالً به عنوان مثال، چند نمونه را كه در بيانيه قبلي نقـل كـرده بـوديم    . و چه نباشد ـ معتبر نيست 

  :كنيم مي



 ۶٢

  :چند نمونه از روايات عديده استخراج شده از كتب معتبر شيعه

د جتريد او ختويف او حبس او ديد فال من اقر عن«فرمـود  ) ع(اميرالمومنين علـي  ): ع(ـ از ابي عبداهللا  ۱

  )۷الوسائل، باب . (»حد عليه

كتـاب الحـدود،   . (او حبس او ضرب مل جيز ذلك عليه و ال حيـد من اقر حبد علي ختويف      ): ع(ـ از علي    ۲

  )۵فصل 

ال حد علي معترف بعد بالء انه من قيـدت او  «: شنيدم كه فرمـود ) ص(از رسول خدا    ): ع(ـ از علي    ۳

  ) ـ كتاب الحدوددمسند زي. ( ددت فال اقرار لهحبست او

ال جيوز علي رجل قود و ال حد باقرار بتخويف و ال حبس و ال بضرب و ال              : فرمـود ) ع(ابو عبـداهللا    ـ  ۴

  )الجعفريات(. بقيد

كسي كه در زندان يا بـه زور يـا تهديـد يـا كتـك اقـرار بـه جرمـي كنـد                        : با اين معنا و مفهوم كلي كه      

  .توان درباره او مجازاتي اعمال كرد   نميي ندارد واعترافش ارزش

اعتنا به موازين شناخته شده فقهي نه تنها براي اين قبيل اعترافـات ـ كـه     حال چگونه است كه شما بي

ايد بلكـه تهديـد    دانند كه چگونه به دست آمده است ـ ارزشي قائل شده  دانيد و هم مردم مي هم خودتان مي

  !اين اقارير افراد ديگري را نيز بازداشت خواهيد فرمود؟ايد كه بر اساس  كرده

بعالوه، بيان همين مطلب كه بر اسـاس اطالعـات جديـد دريـافتي از دستگيرشـدگان، ديگـران را هـم                      

دستگير خواهيد كرد خود اعتراف ضمني به زير فـشار گـذاردن بازداشـت شـدگان و دريافـت اقرارهـاي                     

  .ون اساسي استباشد كه خالف نص صريح قان تحميلي مي

*          *          *  

مصاحبه شما حكايت از دخالت اجرائي و عملي وزارت اطالعات در بسياري از شئون مملكت و دست 

  . دارد،زدن به اقداماتي كه در قانون تاسيس وزارت اطالعات نيامده است

گر اين وزارتخانه پـا     آوري و حراست اطالعات، ا      با توجه با وظائف گسترده وزارت اطالعات در جمع        

آوري اطالعات و انتقـال آنهـا بـه مقامـات و نهادهـاي       را از گليم قانوني خود فراتر گذارد و عالوه بر جمع         
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گيري از آنها و عمليات اجرائي بپردازد خطـر بزرگـي همگـان را تهديـد خواهـد                     به بهره  رأساً خود   ،ذيربط

هاي اطالعـاتي در سـاير كـشورها بـه انـدازه كـافي              تجربه تاريخي و پيامدهاي اسفناك عملكرد نهاد      . كرد

  .باشد هشدار دهنده مي

*          *          *  

از خداوند سميع، عليم و حكيم اصالح امور مـسلمين را خواسـتاريم و توفيـق خـود و همگـان را در                       

  .كنيم لت ميأاجراي آنچه موجب رضاي حق و مصلحت ملك و ملت است مس

  

   ترضياللهم وفقنا ملا حتب و

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۹ شهريور ۲۲تهران ـ 



 ۶۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ۱۴۱۰:  شماره

  ۳۰/۷/۶۹:  خـتاري

  اطالعيه

  درباره ديدار هيئت اعزامي كميسيون حقوق بشر با نهضت آزادي ايران

  

ر به تهران آمده بود     آقاي گاليندوپل كه در مهرماه اخير در راس هيئتي از طرف كميسيون حقوق بش             

كتبا از آقاي مهندس بازرگان درخواست مالقات نمود و مالقات در منزل شخصي دبيركل نهضت به اتفاق             

  . به عمل آمد۲۳/۷/۶۹آقاي دكتر ابراهيم يزدي، در تاريخ 

 نامـه مـورخ   ي ههدف هيئت اعزامي كسب اطالع از وضع بيست و چند نفر دستگيرشدگان امضا كننـد    

توضيح دادند كه از دولـت      .  وجود دارد  اه براي رئيس جمهور بوده است و شكايتي كه احياناً         ارديبهشت م 

اند و قـصد دارنـد از نزديـك شـرايط زنـدان و                 نفر از زندانيان سياسي را كرده      ۲۶ايران درخواست ديدار    

ر قبـال   وضع و رفتار با آنان و هم چنين كل مسئله حقوق بشر در چهارچوب مقررات تعهـدي ايـران را د                    

  .اعالميه حقوق بشر رسيدگي نمايند

هاي  هاي ارسالي به مقامات رسمي و اعالميه ين نهضت توضيحات الزم بر مبناي نامهمسئولاز طرف  

اي   منتشر شده بعد از بازداشتهاي اخير داده شد و اضافه گرديد كه جا دارد مالقات و مـذاكرات بـه گونـه                     

 ضـمناً . و تـرس از پيامـدهاي نـاگوار اظهاراتـشان نداشـته باشـند      باشد كه زندانيان احساس ايمني نمايند  

انـد، بـه      ها ارتباط و اطالع بسيار كمي از سالمت و حـال زنـدانيان داشـته                يادآوري شد كه تابحال خانواده    

پرسي داده نشده است و       بعضي از آنان بعد از چهارماه بازداشت حتي اجازه يك بار تماس تلفني و احوال              

اند آنان را ناراحت و  نمها كه به دليل بيماري يا كهولت سن شوهران امكان مالقات كوتاه يافته اي از خا    عده

در مـورد شـرايط حقـوقي و روابـط قـانوني بازداشـت و بـازجوئي و            . انـد   اي يافتـه    در وضع نگران كننده   



 ۶۵

يت بهداشت   و دريافت و رسيدگي اعتراض، حق وكيل، رعا        بازداشت علت    به موقع  دادرسي، به لحاظ ابالغ   

و توان جسمي و رواني افراد و مصونيت از فشار و آزار و رفتارهاي غيراسالمي و انساني گفته شـد كـه                      

براي .  وجود داردكامالً صحيح نداريم ولي احتمال اعمال خالف  اظهارنظرما اطالع مستقيم و مطمئن براي       

به آزاديهاي سياسي مردم مصرحه در      جانهيئت توضيح داده شد كه مسئله ما عالوه بر اينها، اجراي همه             

  .باشد قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه نظير قانون احزاب و قانون مطبوعات مي

از آقايان پرسيده شد تا چه حد اميدواري به مفيد و موثر بودن ماموريت خود دارند؟ گفتنـد در طـي                     

اند كه نماينـدگان      سيون قول قطعي داده   مذاكرات قبل از مسافرت، مقامات ديپلماتيك و قضائي ايران به كمي          

المللي حق و اجازه خواهند داشت در هر زمان و در هر زندان و بـا هـر زنـداني ديـدار و                         صليب سرخ بين  

گفتگو نمايند، وضع زندانها به لحاظ اقامت و بهداشت و نيازهاي اوليه و رفتار انساني منطبق بـا مقـررات                    

ت و بازجوئي و دادرسي رعايت حقوق قانوني و شـرايط قـضائي             عمومي تعهدي خواهد بود و در بازداش      

  .تعهدي خواهد شد

بنا به اطالعات شايع، هيئت اعزامي كميسيون حقوق بشر موفق به مالقات با بيش از پنج شش نفر از                   

زندانيان آنهم در حضور مامورين دولت نشده است و بسيار بعيد است كه اعترافات آزادانه دريافت كرده                 

  .باشند

  ۱۳۶۹ام مهرماه  تهران سي

  نهضت آزادي ايران



 ۶۶

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  المللي ي ايران در دادگاههاي بيننامه به رئيس جمهور و پيشنهاد اقامه دعو

  عليه فروشندگان سالحهاي شيمايي به عراق

  

  ۱۴۱۲:  شماره

  ۴/۸/۶۹:  خـتاري

  
  ١الينا ال ترجعون؟افحسبتم امنا خلقناكم عبثا و انكم 

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي

متاسفيم كه بار ديگر اظهارات نادرست و اتهامات نارواي جنابعـالي مـا را وادار كـرده اسـت كـه نـه                

بخاطر خودمان بلكه بنا به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر كه اصـل هـشتم قـانون اساسـي آن را از                    

هاي انقالب و بـا اميـد         ت نسبت به دولت دانسته است و براي دفاع از حق آزادي ملت و خواسته              وظائف مل 

امير مومنان و امام بر حق اولمان فرموده است ظـالم           . و اثر، زبان به اعتراض و نصيحت بگشائيم       اصالح  

  .ظلم نكند و مظلوم قبول ظلم ننمايد

رنگار روزنامه فرانسوي لومونـد دربـاره علـت          مهرماه جاري با خب    ۱۷ يا   ۱۵شما در مصاحبه مورخ     

سياست جمهوري اسالمي ايران    «ايد    كنندگان نامه نودنفري ارديبهشت ماه گذشته فرموده        دستگيري امضا 

بيان مـسائل گونـاگون   .  و مخالفت سياسي تحت تعقيب قرار دهداظهارنظراين نيست كه كسي را به خاطر      

 لكن در مـورد ليبرالهـائي كـه اخيـراً    . آزاد گواه بدين مدعا استاز تريبون مجلس شوراي اسالمي به طور       

اند واال مـا      گرفته  اند و از آمريكا دستور مي       اند كه ماهيت جاسوسي پيدا كرده       اند كساني بوده    دستگير شده 

  ٢».خواست كه آنها بازداشت شوند   نميدلمان

                                                 
  گرديد؟ ايم و نزد ما برنمي خلق كرده) و بي مسئوليت و وظيفه(ايد كه شما را بيهوده  ـ آيا چنين تصور كرده۱۱۵ مومنون ـ1

 ۱۹/۷/۶۹هاي اطالعات و ابرار  به نقل از روزنامهـ  



 ۶٧

ان برخالف حقيقـت و قـانون بـوده          و قضاوتت  اظهارنظر مالزم است با اعتذار تمام متذكر شويم كه ه        

  .و استداللهايتان باعث سلب اعتبار و اعتماد از شما و دولت شده استاست و هم ادعا 

 اي نـسبت جاسوسـي       در مقام رياست جمهوري، به طور دسته جمعي به اشخاصـي و بـه گونـه                اوالً

گرفته است و خود ايـن اتهـام        ايد كه در هيچ دادگاه قانوني مورد رسيدگي و اثبات و محكوميت قرار ن               داده

مضافا . شود  از نظر فقه اسالمي و قانون اساسي و بر طبق اصول اخالقي و حقوق بشر جرم محسوب مي                 

حتي .  قانون اساسي مباينت آشكار دارد۵۷به اينكه دخالت رئيس قوه مجريه در قوه قضائيه بوده با اصل 

ور ماه گذشته خود را عامل اين اقدام و بازداشتها          وزير اطالعاتتان كه در مصاحبه تلويزيوني پنجم شهري       

. دانسته است علت دستگيريها و اتهام آقايان دربند را چيزهاي ديگري غير از جاسوسي اعالم داشته است                

  فكر كـرده اسـت كـه وصـله جاسوسـي بـه امثـال صـباغيان و اردالن و سـحابي و سـايرين                         ايشان يقيناً 

  .چسبد  نمي

بيان مسائل گوناگون از تريبون     « توجيه عملتان، نشانه وجود آزادي در ايران را           در استداللها و   ثانياً

دانيد كه آنچـه قـانون اساسـي و اعالميـه       ميبه خوبي. ايد  ذكر كرده»مجلس شوراي اسالمي به طور آزاد  

حقوق بشر و همه صاحبنظران غيروابسته، اتفاق كلمه دارند اين است كه غرض از آزاديهـاي سياسـي در                   

ر كشور يا نظام جمهوري يا دموكراسي آزادي عقيده و بيان و قلم و اجتماعات براي عمـوم افـراد ملـت                      ه

 تـازه مگـر بارهـا جلـوي     . نه آزادي نمايندگان موافق در مجلـس ، به ويژه براي احزاب مخالف دولت ،است

انـد و بـراي    هبـه آنهـا نـزد   » تـشر «سئوال و استيضاح بعضي از وكال گرفته نشده و به فرمـوده خودتـان          

كننـد؟ عـالوه بـر       نمـي اند و اند دردسرهاي فراوان ايجاد نكرده حرف زده يا نوشته  » ناجور«نمايندگاني كه   

هـاي مـصرحه در قـانون اساسـي صـورت       اين مگر خود انتخابات در امنيت و در شرايط منطبق با آزادي  

وديت و ممنوعيت يا مزاحمتهـاي شـديد   هاي قانوني افراد و جمعيتها و احزاب بدون محد گيرد و فعاليت    مي

پذير بـوده اسـت و روزنامـه و دفـاتر و وسـائل و اعـضاء آنهـا در اشـغال غيرقـانوني و اشـكاالت                         امكان

  گوناگون نيستند؟

  

  



 ۶٨

  جناب آقاي رئيس جمهور

گـوئيم ايـن اسـت كـه       مـي دانـيم و    مـي  آنچه. با شخص جنابعالي و به اخالق و اعمالتان كاري نداريم         

كنـيم   فكـر مـي  ! ايـد نبـوده   يت و مقامي كه احراز كـرده مسئولبيانات شما به هيچ وجه شايسته      مصاحبه و   

يك كشور، آنهم رئيس جمهور برخاسته از يك انقالب عمومي با شكوه اسالمي و در نظامي رئيس جمهور 

قالب و رهبري مسلمانان جهان را دارد و قصدش صدور ان         » اسالمي ناب محمدي  «كه داعيه احيا و اجراي      

اجازه ندارد كه در گفتار و كردارهاي خود پا از جاده حقيقـت             . و نجات مستضعفين و محرومين دنيا است      

و عدالت و انسانيت بيرون بگذارد و اطاعت از قـرآن و قـانون بنمايـد، يـا در خطبـه نمـاز جمعـه تعبيـر و                     

  !بنامد» و اوباشاراذل «توهينهاي جاهالنه به كار برده امر به معروف كنندگان به خود را 

  مگر رئيس جمهور در نظام اسالمي مافوق قانون و قرآن و معاف از حرمت و حدود است؟

  مگر رئيس جمهور نبايد با احتراز از كذب و كينه آبروي اسالم و ايران و انقالب را حفظ كند؟

 فقدان آزادي و اطالع از ايد بي اي كه با آن مصاحبه كرده  روزنامهخصوصاًمگر افكار عمومي دنيا و م

  اند؟ عدم حاكميت قانون در ايران هستند و به اظهارات و استدالل شما نخنديده

  كنند؟   نميغير از افكار عمومي دنيا آيا در خود ايران اكثريت ملت آگاه از قضايا نيستند و قضاوت

   حاضر و ناظر بر همه چيز نيست؟،باالي همه اينها آيا خداوند علي عظيم

*  

دادگستري ما دادگستري مستقل و متعهدي نيست كه تجاوزگران به حقـوق مـردم و بـه                 افسوس كه   

  .قانون را در هر مقام كه هستند مورد بازخواست و بازداشت قرار دهد

در هر حال ما مثل هميشه تبعيت و تمنا و توكل به درگاه خدا داريم و مايوس از مشيت و رحمـت او                       

  .يدواريم اين دفاع و تذكرها موثر و مقبول واقع گرددو از بيدار شدن وجدان شما نموده ام

  

  ۱۳۶۹تهران اول آبان ماه 

  نهضت آزادي ايران



 ۶٩

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  جمهور درمورد اظهارات نادرست و اتهامات نارواي ايشان نامه به رئيس

  به دستگيرشدگان در مصاحبه با روزنامه لوموند

  ۱۴۱۱:  شماره

  ۳/۸/۶۹:  خـيتار

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

المللي استفاده از سالحهاي شيميايي در جنگ را جنايـت             اطالع داريد كه معاهدات و مقررات بين       يقيناً

كننـدگان    در جريان جنـگ ايـران و عـراق، دولـت عـراق، كـه خـود يكـي از امـضا                     . جنگي تلقي نموده است   

المللي است، بارها با استفاده از سالحهاي شـيميائي عليـه رزمنـدگان و يـا مـردم شـهرهاي                       بين معاهدات

  .دفاع، از جمله در حلبچه مرتكب جنايات جنگي شده است بي

هاي گروهـي خـارجي اطالعـات مـستند و متعـددي دربـاره فـروش ايـن                     در نشريات و رسانه    اخيراً

هاي غربـي بـه عـراق در جريـان         ده آن توسط برخي از دولت     هاي توليد كنن    سالحهاي شيميائي و كارخانه   

جنگ تحميلي منتشر شده است، كه به منزله مشاركت اين فروشندگان در جنايات جنگـي عـراق محـسوب                   

المللـي ذيـربط عليـه        شـود دولـت ايـران در دادگاههـاي بـين            با توجه به نكات فوق پيـشنهاد مـي         .گردد  مي

اق به عنوان مشاركت در جنايت جنگـي اقامـه دعـوا نمـوده و طلـب                 فروشندگان سالحهاي شيميائي به عر    

 سال در جنگ دوم جهاني هنوز هم دولت        ۴۵مستحضر هستيد كه بعد از گذشت       . خسارت و غرامت نمايند   

ها غرامت جناياتي را كه هيتلر و حـزب حـاكم نـازي در حـق      ها دالر به صهيونيست  آلمان هر سال ميليون   

  .پردازد  مي،اند ب شدهتعدادي از يهوديان مرتك

ههـاي عملـي و   ااستيفاي حقوق رزمندگان و جانبازان جنگ تحميلي نبايد تنها با حرف و ادعا باشد، ر        

كوشد و خـود را نـسبت         قانوني وجود دارد و اكنون كه دولت ايران براي تحكيم موقعيت خارجي خود مي             

داند، اقـدام در ايـن مـورد          مي متعهد مصوبات سازمان ملل متحد و شوراي امنيت حساس و            و به مقررات 

  .تواند باتوجه به شرايط سياسي و نظامي منطقه و جهان به نفع ملت ايران و قربانيان اين جنايات باشد مي

  نهضت آزادي ايران

  ۶۹/مهرماه/۳۰



 ٧٠

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ازماننامه به مديرعامل سازمان صدا و سيما در پاسخ به نامه آن س

  

  ۱۴۱۳:  شماره

  ۱۲/۸/۶۹:  خـتاري

  

  جناب آقاي محمد هاشمي

  مدير عامل محترم سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

توضـيحات زيـر را      آن سازمان    ۲۱/۷/۶۹ مورخ   ۵۴۰۰/۹۹۶/۲۳بعد از سالم، با اشاره به نامه شماره         

  :رسانيم به استحضار مي

ايم با شخصي كـه در اسـارت اسـت و        نيز تصريح كرده   ۳۱/۶/۶۹ـ ما همانطور كه در تلگرام مورخ        ۱

اي نـداريم بلكـه اعتـراض مـا بـه عمـل        تواند آزادانه و از روي اختيار نباشد بحث و منـاظره       اظهاراتش مي 

خـواهيم در     خالف قانون و خالف شرع سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي بوده و هست و تنها مي                

كند، براي روشن شدن اذهان عمومي و پاسخ دادن به اتهامات نادرست و دفـاع                آنچه به ما ارتباط پيدا مي     

از حرمت و حيثيت خود توضيحاتي در مدت يك ربع تا نيم سـاعت از سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران                       

  .بدهيم

ـ استداللهائي كه در نامه ياد شده براي توجيه عمل آن سازمان عرضه شده است بنابه داليـل زيـر                    ۲

  :صحيح نيست

 قـانون خـط مـشي    ۵۵ و ۵۲ـ شما در رد اعتراض و درخواست قانوني ما به قـسمتهائي از مـواد     الف

هـاي شـيطاني      آگـاه سـاختن مـردم نـسبت بـه نقـشه           « يعنـي    ۵۲بخشي از مـاده     . ايد  سازمان استناد كرده  

از اي است كه اگر همراه با بـصيرت سياسـي و درك و شـناخت صـحيح                    وظيفه» . . .استعمارگران جهاني 

 ،اي و فـارغ از شـعار و غوغـا صـورت گيـرد          جوي جهاني و منطقه     استراتژي و تاكتيكهاي نيروهاي سلطه    

 ۵و۲هاي    ترديد مورد تائيد نهضت آزادي ايران و در راستاي آرمانهاي استقالل طلبانه ملت ايران و بند                 بي
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اطـالق ايـن    » . . . آنـان در   و عوامل داخلـي   . . .«ولي در مورد عبارت     . اصل سوم قانون اساسي خواهد بود     

هاي جمعي و از جمله صدا و سيما اسـت كـه           صفت به اشخاص و گروهها تنها زماني قابل طرح در رسانه          

جرم چنين عواملي در دادگاههاي ذيصالحيت دادگستري و بر طبق موازين قانوني مورد رسيدگي و اثبات    

  .قرار گرفته و حكم قطعي توسط دادگاه صادر شده باشد

توانند بازداشـت كـساني را كـه مظنـون بـه داشـتن رابطـه                  هاي دولتي مانند وزارت اطالعات مي     نهاد

غيرقانوني با بيگانگان هستند از قوه قضائيه درخواست كنند ولي هيچ نهاد دولتي يا رسانه جمعي از جمله 

 دست به هتك    نهائي رأي   صدا و سيما حق ندارد كه قبل از رسيدگي به اتهامات در دادگاه صالح و صدور               

 اين عمل خالف توسـط سـازمان صـدا و سـيما صـورت               متأسفانه. حرمت و حيثيت افراد يا گروهها بزند      

  .گرفته است

سازمان صدا و سيما حق ندارد به صـرف ايـن           . كند   نيز صدق مي   ۵۵بند ب ماده    مطلب در مورد    اين  

هـستند  » ستون پنجم دشـمن   «ائي  مدعي شود كه افراد يا گروهه     ) در اين مورد، وزارت اطالعات    (كه دولت   

  .مرتكب اعمال خالف شرع و قانون شود

اعتراض ما اين است كه صدا و سيماي جمهوري اسالمي به عنوان ابزاري در دست حاكميت در كار                  

قوه قضائيه دخالت كرده است و ادعاهاي وزارت اطالعـات و اظهـارات آزادانـه يـا اجبـاري آقـاي فرهـاد                       

ت آزادي ايران و دبيركل آن مسلم فرض كرده و با انتشار مطالب كذب و موهن                بهبهاني را در مورد نهض    

  .مرتكب افترا و عمل خالف شده است

 قانون آن سـازمان     ۵۵ و بند ب ماده      ۵۲عمل سازمان صدا و سيما عالوه بر عدم تطابق با مفاد ماده             

  : قانون اساسي به شرح زير است۳۹ و ۳۷نقض صريح و آشكار اصول 

شود، مگر آنكه جـرم او در           نمي  اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته          ـ۳۷اصل  «

  ».دادگاه صالح ثابت گردد

ت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، بـه          مـ هتك حر  ۳۹اصل  «

  ».هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است
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افراد بازداشت شده چنين موضع صريح و قاطعي دارد به طريق اولـي             وقتي قانون اساسي در مورد      

دهد كه در مورد نهضت آزادي و دبيركل آن و ساير مخالفان سياسي حاكميت                  نمي به صدا و سيما اجازه    

  .چنين عمل كند

هـا از قـدرت در         براي جلوگيري از سوء استفاده حاكميت      موارد تصريح شده در قانون اساسي دقيقاً      

  .باشد مي  مخالفان عملكرد دولتها سركوب

 نامه به آنهـا  ۲ از سيماي جمهوري اسالمي پخش شده و در بند      قبالًها و اعترافاتي كه       ـ در مناظره    ب

شده است نه آن      ايد موضوع اصلي به عملكرد خود افراد يا گروههاي سياسي آنها مربوط مي              استناد كرده 

  .ميز درباره افراد و گروههاي ديگر پخش گرددكه در حين اعترافات، مطالب كذب و افتراآ

هاي گذشته ما توضيح داده شده است دولت موقت بـه هـيچ وجـه دولـت                   ـ همان طور كه در بيانيه       پ

ي آقاي مهندس بازرگان تشكيل يك دولت موقت بدون وابـستگي      وزير  نخستدر حكم   . نهضت آزادي نبود  

 شهرت و كـارداني  نعدم وابستگي به رژيم گذشته، حسحزبي خواسته شده بود و لذا معيار انتخاب وزرا   

اعضاي نهضت آزادي در هيات وزيران . رسيد بود و انتصاب هر يك از آنها به تصويب شوراي انقالب مي

دادند و در برابر اعضاي ساير احزاب و منفردين  دولت موقت در حدود يك سوم كل وزيران را تشكيل مي

  .در اقليت بودند

  زمان صدا و سيما در زمان دولت موقت بـرخالف آنچـه كـه در نامـه آن سـازمان                    ـ سرپرست سا    ت

ذكر شده است بعد از پيروزي انقالب هيچگاه عضو نهضت آزادي نبوده و نه تنها سـازمان را مـستقل از                     

كرد بلكه از مخالفان سرسخت دولت بود و سازمان صـدا و سـيما در زمـان تـصدي                     دولت وقت اداره مي   

  بـا وجـود ايـن      . كـرد     نمـي   تالشي در جهت زيـر سـئوال بـردن و تـضعيف دولـت كوتـاهي                ايشان از هيچ  

هائي از صدا و سيما متضمن ايراد تهمت و افتراء بـه              در مواردي كه پخش برنامه    در همان دوره نيز     حتي  

  بـه عنـوان مثـال      . شـد   گرفت پاسخ معترض نيـز پخـش مـي          گروهها يا افراد بود و مورد اعتراض قرار مي        

  از صـدا و سـيما عليـه نهـضت آزادي و            » دانشجويان مـسلمان پيـرو خـط امـام        «ي مطالبي كه توسط     وقت

   مورد اعتراض قـرار گرفـت صـدا و سـيما توضـيحات آقـاي مهنـدس بازرگـان را                    ،دبير كل آن پخش شد    

  .پخش نمود
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مـان   درخواست خود را براي اختصاص ز      ۶۹ما اينك با اعتراض مجدد به پخش برنامه پانزده مرداد           

  .كنيم مناسبي جهت اداي توضيح از سيماي جمهوري اسالمي ايران تكرار مي

  .با آرزوي توفيق شما در خدمت شايسته به مردم و جلب رضاي خداوند

  و آخر دعوينا ان احلمد هللا رب العاملني

  نهضت آزادي ايران

  ۶۹ آبان ۱۲
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

   آبان ماه۴قضائيه درمورد سخنان ايشان در خطبه نماز جمعه نامه به رئيس قوه 

  

  ۱۴۱۴ : شماره

  ۲۰/۸/۶۹:  خـتاري

  

  اهللا جناب آقاي محمد يزدي آيت

  رئيس محترم قوه قضائيه جمهوري اسالمي ايران

مـورد  با سالم، جنابعالي در خطبه نماز جمعه چهارم آبانمـاه باشـهامت و صـراحتي كـه اميـدواريم                    

 متوليان انقالب و نظام قرار گيرد اداي حق و اعـالم حقيقتـي فرموديـد كـه مـا را بـر آن                        پذيرش و پيروي  

داشت ضمن تشكر و تحيت، دعاي عافيت و حسن عاقبت برايتان كرده از خداوند احكم الحاكمين براي قوه 

ن ايـن   مسئوالقضائيه كشورمان توفيق استقالل و اجراي قانون و عدالت بخواهيم تا مايه نجات و سعادت                

  .قوه و دولت و ملت ايران گردد

سيـستم  «ين قضائي و مامورين اطالعاتي بـا        مسئولدر آن خطبه براي آشنائي مردم ايران و جهان و           

  ١:از جمله چنين اعالم كرديد» قضائي اسالم

در حالت عادي اقـدام بـه اقـرار         كند بايد عاقل و بالغ باشد و همچنين           فردي كه اقرار مي   ..... «

 از شـرايط  .به علت ترس و اضطراب يا تهديد اقرار كند قابل قبول نخواهد بـود  متهم  اگر .كند

 و يكـي از مـشكالت فعلـي سيـستم قـضائي جمهـوري               در محضر قاضي بودن اسـت     اقرار،  

كند امـا هنگـامي كـه     اسالمي اين است كه متهم در ابتداي تشكيل پرونده در دادسرا اقرار مي           

                                                 
  ۵/۸/۶۹زنامه جمهوري اسالمي مورخ  نقل از روـ1
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 و دادگـاه بـراي      كنـد     نمـي  به دالئلي در حـضور قاضـي اقـرار         ١رسد  اش به دادگاه مي     پرونده

  )خط كشي زير عبارات از خود ما است. (».....شود  صدور حكم با مشكل مواجه مي

  چنــد هفتــه قبــل نيــز در خطبــه ديگــري بــا صــراحت اظهــار كــرده بوديــد كــه متهمــين حــق انتخــاب 

  .وكيل دارند

*          *          *  

 اصول قانون اساسي و فقـه اسـالمي انطبـاق داشـته و اسـتنباط و اسـتخراجي از                    اظهارات باال كه با   

ال حد علي معترف بعـد بـالء انـه          «فرمايشات پيامبر گرامي و پيشوايان بزرگوارمان، از جمله حديث نبوي           

 ۴/۵/۶۹باشد، تاييدي نسبت بـه تـذكرات منـدرج در تلگـرام               مي »من قيدت او حبست او تهددت فال اقرار له        

شـود و      به وزارت اطالعات محـسوب مـي       ۲۲/۶/۶۹ و نامه    ۳۱/۵/۶۹ضت به رياست قوه قضائيه، بيانيه       نه

اميدواريم كه در عمل نيز از طرف مامورين زندانها و بازجويـان       . باعث آبرومندي نظام و قابل تقدير است      

  .ت شودين قضائي و مقامات، درباره كليه متهمان و شاكيان و محاكمه شوندگان رعايمسئولو 

براي رفع اين مشكل، اليحه تشكيل دادگاههاي عام بـه مجلـس            « منظور جنابعالي از اداي جمله       ظاهراً

، لغو يا به تعويـق انـداختن محاكمـات قـانوني و ادامـه بازداشـتهاي گذشـته تـا طـرح و                        »تقديم شده است  

سيها در اين جهت به     قانون اساسي، قوانين دادگستري و سنت دادر      . تصويب اليحه پيشنهادي نبوده است    

  .باشد قدر كافي حاوي مقررات و ترتيبات و روشهاي الزم براي تشكيل دادگاههاي صالح مي

 جلوگيري از تخلفات ماموران و رفع علل و عواملي است           اوالًآنچه كه بيشتر ضرورت و فوريت دارد        

 ۳۷، به ترتيبي كه در اصول شود و نيز تعقيب و مجازات متخلفان  كه باعث اقرارگيريهاي غيرقابل قبول مي     

اي بـراي تعيـين حـدود و شـرايط       تنظـيم و تقـديم اليحـه   ثانيـاً بيني شده است و   قانون اساسي پيش   ۳۸و  

بازداشت، بازجوئي و اقرارگيري از متهمان بر طبق موازين قضائي اسالم، قانون اساسي و حقوق انساني                

اجراي صحيح آن مقررات، با حـق تظلـم و شـكايت            مورد تاكيد قرآن كريم و سنت نبوي، و نيز نظارت بر            

و از همه مهمتر، اجراي اصولي از قانون اساسي كه رسيدگي به اتهامـات سياسـي                . متهمين عليه مامورين  

                                                 

 !البته با اين فرض كه پرونده به دادگاه فرستاده شود -1
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در را در محاكم دادگستري با حضور هيات منصفه مقرر داشـته اسـت، وگرنـه محاكمـه دستگيرشـدگان                    

ي كه در دوران بـازجوئي در زنـدانهاي كميتـه مـشترك و              در بسته و با حضور همان ماموران      دادگاههاي  

اند و در واقع، خود هـم محاكمـه كننـده و هـم                اوين با اعمال زور و شكنجه از متهمان اقارير خالف گرفته          

  .مدعي هستند سودي در بر نخواهد داشت

آورنـد    مـي  جنابعالي از آنچه در دادسراها و زندانها بر سر متهمين سياسي و مخـالف حاكميـت     يقيناً

ايد كه براي پااليش دادگستري و نظام جمهوري اسـالمي ايـران مبـادرت بـه                  اطالع كافي و ناراحتي داشته    

  .ايد بيان مطالب باال در خطبه نماز جمعه نموده

ها، همـراه بـا تـوهين و ارعـاب و آزارهـاي جـسمي و روانـي                    ها و كنج ديوار انداختن      از چشم بستن  

شب يا صبح تا غروب زائل كننده توان و تشخيص و خرد كننـده                زجوئيهاي نيمه خوابي و با    گوناگون تا بي  

 در سلولهاي انفرادي در بسته همراه با محروميت از هواخوري،            طوالني اعضا و اعصاب متهمين يا اقامت     

هـا، و     حركت، روشنائي، گرمـا، غـذا و مـداوا در حـداقل ضـرورت و نيـز محروميـت از مالقـات خـانواده                       

باشد عبـارت     تر از ساواك شاه مي      سي ننگين به زندانهاي استالين و هيتلر و سخت        أز همه، كه ت   دردناكتر ا 

ات و تضييقات فوق توان و تحمل انساني براي گرفتن اقرارهاي نادرسـت             راست از تهديدات، تلقينات، تعزي    

وي در نوارهـاي     ضبط آرشي  خصوصاًو اتهامات ناروا از زندانيان عليه خود يا همفكرانشان و ديگران و م            

  .راديوئي و تلويزيوني براي درج بعدي در مطبوعات يا پخش از صدا و سيماي جمهوري اسالمي

خبـر آنـان از اخـذ و پخـش اقرارهـاي              معلوم نيست كه منظور مامورين زندان و آمـرين از خـدا بـي             

  :اجباري و اتهامهاي خالف حق و حقيقت چيست

و » قابل قبول نخواهد بود   «: ايد  دگاه است كه خودتان فرموده    ـ اگر براي تكميل پرونده و گزارش به دا        

  .ثمر است ارزش و بي لذا بي

ـ اگر براي انتشار خارجي و تبليغات و تحريك يا متقاعد كردن ايرانيان و افكار عمومي جهـان اسـت                    

ه انـدازه   هائي از عملكرد گذشته و حاكميت، همگان بـ          كه با سوابق و تجارب گذشته دنيا و ساواك و نمونه          

حتي اگر دستگيرشدگان . اعتباري آن دارند كافي در اين مورد روشن هستند و خبر از ساختگي بودن و بي

ارديبهشت ماه به رئيس جمهوري به زبان و قلم خودشان اقرار به قتل عمد كنند كسي آن امضا كننده نامه 
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ي از آنـان بـه مراتـب بيـشتر از     را جدي نخواهد گرفت، زيرا كه سوابق خدمت و شهرت و مقبوليت بسيار 

  .اكثر آمرين و عاملين دستگيريهاست

ـ و اگر مقصود از آزار زندانيان، ارضاي حس كينه توزي يا ارعاب ملت براي خودداري از هر گونـه                    

دانـد كـه     مـي  و درخواست آزادي و اجراي قانون است كه هر عاقـل عاقبـت انديـشي         اظهارنظراعتراض و   

  .عكوس داردچنين كارهائي تاثير م

فرسا براي گـرفتن اعتـراف و مـصاحبه، تـرور شخـصيت               شايد هدف از وارد كردن فشارهاي طاقت      

هاي رواني و شخـصيتي پيـدا         كردن حيثيت و تفكر و مكتب آنان است تا ناراحتي           مخالفان سياسي و نابود   

ايـران سـرافكنده    كرده و تا ابد در ذهن و ضمير خود و در نزد فرزندان و كسان و دوستانـشان يـا ملـت                       

  !شوند

دانيد كه اگر زندانيان در زير فشار و آزارهاي فوق توان و تحمل بـه مـاموران           جنابعالي به خوبي مي   

خواهند تحميل كنند، اعتراف نمايند از نظر شرعي و وجداني  شكنجه تسليم شده و به آنچه كه مامورين مي

وجه به شرايط ناهنجار و معاف و مصاب دانستن خدا و خلق با ت   . اند  و حقوقي مرتكب خطا و خالفي نشده      

دهند، كما اينكـه مـردم بـراي اعترافـات اجبـاري               نمي ارزش اهميت   متهمين، به چنين اقرارها و اعترافات بي      

ن كنوني مملكت در زندانهاي سـاواك شـاه ارزشـي قائـل نـشدند و نفعـي هـم بـراي آن                       مسئوالبرخي از   

  .دستگاه جهنمي نداشت

 نبايـد در نـزد   »ال يواخذكم اهللا باللغو يف اميانكم     «و» لف اهللا نفسا اال وسعها    كال ي «حكم  اينان نيز به    

  .وجدان و آئين خود احساس پشيماني و پريشاني كنند

  جناب آقاي يزدي،

هـا و هيـات اعزامـي         بنابر مـشاهده حـضوري بعـضي از زنـدانيان مالقـات شـده از طـرف خـانواده                  

 استنباط از وضع عمومي و وجنات و زبان حال آنان، اكثر زنـدانيان              كميسيون حقوق بشر و با احساس و      

باشند كه اين امر حاكي از وارد شدن فـشارهاي            مورد بحث، بيمار و ناتوان و در ضعف و رنج فراوان مي           

جسمي و رواني و فكري شديد براي اخذ اقرار از زندانيان و آماده ساختن آنها براي مـصاحبه و اعتـراف    

  .اجباري است
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بديهي است كه موفقيت ماموران اطالعاتي و دادستاني در اين رهگذر كمترين حاصـل و ارزشـي بـه                   

سود حاكميت از جهات حقوقي و قانوني يا تحريك و تاثير بر روي افكار عمومي در ايران و جهان نخواهد 

  .د بوديت هرگونه آثار سوء و پيامدهاي ناگوار چنين اعمالي بر گردن آنان خواهمسئولداشت و 

*          *          *  

 ـ و شايد اكثريت ملت ايران ـ به درگاه خداي دانـا و توانـا و انتظارمـان از شـخص شـما و         دعاي ما

قانوني، بدنامي و بدفرجامي دامنگير دولـت         دستگاه قضائي اين است كه نگذاريد بيش از اين بيدادگري، بي          

ياري خداوند و با همت و فداكاري خودتـان، در جهـت عملـي              و ملت ايران عزيز گردد و با اتكا به فضل و            

  :كه فرمود) ص(هاي فوق و تحقق رهنمود رسول اهللا  ساختن بيانات و وعده

  ١»لن تقدس امه ال يوخذ فيها حق الضعيف من القوي غري متعتع«

دن برداريـد كـه بـا زنـده كـر     تالش نموده، گامي ـ اگر چه بسيار دشوار و خطرناك ـ در دادگستري   

  .انقالب و نظام، نام نيكي براي خود و همكاران قضائي در تاريخ اين سرزمين به يادگار گذاريد

  و من اهللا التوفيق و عليه التكان

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۹تهران ـ آبانماه 

                                                 

 هرگز امتي كه در آن ضعيفان نتوانند حق خود را بدون ترس و لكنت زبان از زورمندان بگيرند پاكيزه و اصـالح نخواهـد                         ـ1

  .شد
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به دبيركل سازمان ملل متحد

  گانه آن سازمانهاي دو گيري درمورد موضع

  

  ۱۴۱۵:  شماره

  ۳/۹/۶۹:  خـتاري

  

  )۱۹۹۰ نوامبر ۲۴(۱۳۶۹آذر  سوم

  جناب آقاي خاويرپرزدوكوئيار

  دبير كل سازمان ملل متحد

  نيويورك

سـالح در سـرزمينهاي اشـغال شـده توسـط نيروهـاي تجـاوزگر                 گنـاه و بـي      كشتار فلـسطينيان بـي    

هاي سـازمان ملـل را ناديـده          ال بيشرمي نه تنها قطعنامه    صهيونيست همچنان ادامه دارد، اسرائيليان با كم      

گذارند و هر روز و هر شب دست به جنايت        زير پا مي   المللي را نيز مستمراً     گيرند بلكه كليه مقررات بين      مي

 با كمال تاسف، دولتهاي بزرگ عضو سازمان ملل، به ويژه دولت ايـاالت متحـده آمريكـا،              .زنند  اي مي   تازه

 مشهود به يك دوگانگي شديد مـزمن        كامالًاي     سازمان ملل به گونه    كنند و نتيجتاً    ا حمايت مي  اين جنايات ر  

  .مبتال شده است

گيريهاي سازمان ملل در مـورد تهـاجم          توان در موضع    الذكر را به خوبي مي      هاي دوگانگي فوق    نمونه

ان، تهاجمـات آمريكـا بـه       عراق به ايران، تجاوزات اسرائيل به حقوق و سرزمينهاي مـردم فلـسطين و لبنـ               

اين دوگانگي، سازمان ملل متحد را بـه نهـاد          . و تهاجم اخير عراق به كويت مالحظه كرد       ..... گرانادا، پاناما،   

  .تحت سلطه و آلت دست دولتهاي بزرگ و مقاصد آنها تبديل نموده است
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 متحـد اسـت از      نهضت آزادي ايران با ارتباط و اطالع از نظرات ملت ايران كـه عـضو سـازمان ملـل                  

  هـاي سـازمان ملـل در مـورد           ضروري است كه قطعنامه   . خواهد كه به اين وضع خاتمه دهيد        جنابعالي مي 

گنـاه فلـسطين      اسرائيل و سرزمين اشغال شده فلسطين بدون قيد و شرط اجرا گردد، به كشتار مردم بـي                

شـت خـود را بـه دسـت         خاتمه داده شود و مردم فلسطين بتوانند در يـك وطـن مـستقل فلـسطيني سرنو                

  .خودشان رقم بزنند

  باتشكر و احترام

   نهضت آزادي ايراناز طرف

  )موقت انقالب اسالميدولت  وزير نخست(مهندس مهدي بازرگان 

  )وزيرامور خارجه دولت موقت انقالب اسالمي(دكتر ابراهيم يزدي                 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  ئيس ديوان عالي كشور درمورد تعيين وضعيت زندانيان نهضت آزادينامه به ر

  

  ۱۴۱۶:  شماره

  ۲/۱۰/۶۹:  خـتاري

  

  آيت اهللا جناب آقاي مقتدائي رياست محترم ديوان عالي كشور

با سالم و دعاي خير، همانطور كه مستحضريد قريب به شش ماه است كه تعدادي از اعضاي نهضت 

  .اند آزادگان اين مرز و بوم بازداشت و در زندانهاي كشور محبوس شدهآزادي ايران و برخي ديگر از 

از آغاز اسارت اين آزادگان تا امروز قوانين الهي، اصول انساني و مواد قانون اساسي مكررا زير پـا                 

  :توان موارد زير را نام برد  ميگذارده شده است كه از جمله

شت كننـدگان را ملـزم بـه ابـالغ كتبـي و تفهـيم                و دوم قانون اساسي كه بازدا       ـ برخالف اصل سي   ۱

  . مشخص نشده استرسماًكند تا كنون موارد اتهام اين افراد  بالفاصله موارد اتهام به متهمين مي

 ، سـاعت پـس از بازداشـت       ۲۴كه به موجـب آن بايـد در ظـرف حـداكثر             الذكر    ـ برخالف اصل فوق   ۲

ئي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم         پرونده مقدماتي باداشت شدگان به مراجع صالحه قضا       

 چنين امري تاكنون صورت نگرفته است و متخلفين كه بايستي به موجب همين اصل مجازات شوند                 ،شود

  .اند آزاد و مصون از مجازات مانده

وپـنجم قـانون اساسـي بـر آن تاكيـد دارد محـروم                ـ زندانيان از حق استفاده از وكيل كه اصل سي         ۳

  .اند بوده

اند به جز در برخي موارد آنهـم پـس            ـ از قبول دارو براي بيماران دربند كه نياز مبرمي بدان داشته           ۴

  .از گذشت چهارماه از اسارت آنان خودداري و جلوگيري شده است
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ـ برخالف كليه قوانين الهي و انساني و اصل سي و هشتم قانون اساسي اسيران فوق مورد ضـرب                 ۵

اند و وضع جسماني برخي از آنان وخيم و بحراني اسـت و               روحي قرار گرفته  و شتم و شكنجه جسمي و       

  .يا در مراحلي چنين بوده است

ـ محل حبس زندانيان هيچگاه به جامعه يا الاقل به بستگان نزديكشان اعالم نشده و برخي از آنـان                   ۶

  .اند هاي خويش و حق مالقات محروم بوده تا امروز از ديدن خانواده

ونهم قانون اساسي به طور سازمان يافته به هتك حرمـت و         اي جمعي، برخالف اصل سي    ه  رسانهـ  ۷

امان وكريه ضد اسالمي و ضد انساني نسبت به زندانيان پرداخته و در حقيقت قبل از رسيدگي                   حمالت بي 

  .اند و قضاوت قانوني حكم ترور شخصيت و ريختن آبروي بازداشت شدگان را به اجرا درآورده

 به جاي اعـالم     عمالًبه هشت روز از بازداشت اسيران فوق        ان انقالب پس از گذشت نزديك       دادستـ  ۸

موارد اتهام، حكم محكوميت آنان را منتشر ساخته و وزير اطالعات نيز همانند ايشان و بـرخالف قـوانين                   

كشور همين موضوع را به صورتي ديگر در مصاحبه تلويزيوني مطرح سـاخته، نقـش قاضـي و وكيـل و                     

  .جري حكم را يكجا ايفا نموده استم

ـ يكي از اسيران را در زندان و با اعمال فشار نه تنها وادار به اظهار مطالبي عليه خود بلكه مجبـور                      ۹

اساس به اشخاصي ديگر و نهـضت آزادي    به اجراي يك نمايش تلويزيوني و ايراد تهمتهاي گوناگون و بي          

تا استالين و هيتلر و معمول جبـاران بـوده اسـت يكبـار ديگـر                كرده و سنت كهني را كه از معاويه و يزيد           

انـد تـا    ترين فشارهاي غيرانساني و ضد اسالمي قـرار داده  زندانيان ديگر را نيز تحت سخت. اند  زنده كرده 

  .همين سناريو را به وجهي ديگر تكرار كنند

انون اساسـي اسـت و   هشتم قـ  و اين اعمال و اقارير هم برخالف سنن اسالمي و هم مخالف اصل سي        

  .باشد فاقد هرگونه ارزش قضائي و سياسي مي

  جناب آقاي مقتدائي

، خواهان خدمت به بندگان  ما از شما كه در مقام بلندي از قضا در جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته

هـا و مخـدوش سـاختن         خواهيم كه در برابر ايـن قـانون شـكني           خداي رحمان و دين بر حق او هستيد مي        

پرواي چهره اسالم و انقالب اسالمي سـكوت را جـايز نـشمرده و بـه خـاطر جلـب رضـاي خداونـد و                          بي
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بهروزي ملت رنجديده ايران اين جريان خطرناك را كه سالهاست جامعه ما را در خطـر تبـاهي قـرار داده            

  .است متوقف سازيد

  : دستور دهيد كهمسئولخواهيم كه به مقامات  در همين راستا از آن مقام مي

  .هاي آنان اطالع دهند محل نگهداري زندانيان آزاده را فورا به خانواده) ۱

  :تسهيالت الزم را در موارد زير فراهم سازند) ۲

  ها با عزيزات زنداني ـ مالقات خانواده الف

  ـ رساندن دارو به اسيران بيمار و نيازمند ب

   آنان در صورت لزومـ معاينه و مداواي بيماران توسط پزشكان حاذق و بستري شدن ج

  توقف فوري اعمال فشار و ضرب و شتم و شكنجه و گرفتن اقرارهاي اجباري) ۳

فراهم كردن سريع امكانات انتخاب وكالي مجرب توسط بازداشت شـدگان و فعاليـت وكـال بـراي       ) ۴

  دفاع از حقوق پايمال شده اسيران

  گناهان آزادي سريع بياعالم فوري موارد اتهام زندانيان و فراهم كردن موجبات ) ۵

الحـساب را كـسب و        اميد است كه جنابعالي با اقـدامات مـوثر خـود رضـاي خداونـد علـيم و سـريع                   

هاي زندانيان و مردم رنجديده ايران و حفظ آبرو و اعتالي انقالب اسالمي               موجبات آرامش خاطر خانواده   

  .و جمهوري اسالمي ايران را فراهم نمائيد

  نالليه التكو من اهللا التوفيق و ع

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۹سوم ديماه 

  :بعدالتحرير

بـه جهـت وجـود      . شد، خبر آزادي چند تن از زندانيان را دريافت كـرديم            مي هنگامي كه اين نامه آماده ارسال     

هـا و دسـت    الذكر كه آنهم ناشـي از محـدوديت   مشكالت اجرائي در زمينه تغيير محتوي نامه متناسب با رخداد فوق         

شمار نهضت است متن نامه به همان صورت اوليه و حتي با تـاخير زيـادتر از معمـول ارسـال شـده                         هاي بي بستگي

  روابط عمومي                                              .است
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  يركل نهضت به نخست وزير هندوستاننامه دب

  درمورد حمله به مسجد بابري

  

  ۱۴۱۷:  رهشما

  ۲۲/۱۰/۶۹:  خـتاري

  

   محترم جمهوري هندوستانوزير نخستجناب آقاي چاندرا شكار 

  توسط سفارت كبراي هندوستان در ايران

ــران، داراي ســه دهــه ســابقه فعاليــت سياســي و اســالم    ــا ســالم، حــزب مــا، نهــضت آزادي اي    يب

ــشور       ــارجي ك ــي و خ ــسائل داخل ــه م ــسبت ب ــورد ن ــسب م ــت و برح ــارنظراس ــالم موضــع   و اظه   اع

  .نمايد مي

ــري       ــه رهب ــدو ب ــر ســال گذشــته صــدها هــزار هن ــاه اكتب ــان م ــد در پاي ــه اطــالع داري ــانطور ك   هم

آبـاد    بابري در شهر فيض   به مسجد   » ويشوا هندو پاريشانا  «سازمان معتصب، قشرگرا و طرفدار خشونت       

ــد  ــه تخريــب آن نمودن ــه كــرده و اقــدام ب ــه مــس  . حمل   اجد ديگــري متعاقــب ايــن عمــل خــشونت آميــز ب

  در ساير شهرها حملـه شـده و بـا كمـال تاسـف تـاكنون عـده زيـادي از مـسلمانان هنـد در ايـن توطئـه                              

  .اند قرباني شده

از آنجا كه همه مسلمانان جهان برادر ديني يكديگر هستند و تكليف شرعي و انساني ما اين است كـه                    

 را نسبت به اعمال غيرانـساني هنـدوهاي         مدافع مسلمانان مظلوم جهان باشيم به اين وسيله اعتراض خود         

كنيم و از جنابعالي كـه بـاالترين مقـام            افراطي و خشونت گرا در مورد مسلمانان و مساجدشان، اعالم مي          

اجرائي كشورتان هستيد تقاضاي رسيدگي سريع و جلوگيري از ادامه تخريب مساجد و كشتار مسلمانان               

  .مظلوم هند را داريم
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يـك  ايـد و بـه عنـوان        ا در جناح مخالف دولت به مبارزات قانوني اشتغال داشـته          از جنابعالي كه ساله   

  دهيـد چهـره سياسـي      نرود كـه اجـازه        ايـد انتظـار مـي       سوسياليست طرفدار عدالت اجتماعي معرفي شـده      

 قـانون معـروف اسـت و بزرگـاني چـون مهاتمـا گانـدي، پرچمـدار                  حكومتان كه به دمكراسي و      تكشور

انـد بـا اعمـال غيرانـساني          اش، جواهر لعل نهرو از آن برخاسـته          و شاگرد ارزنده   مسالمت و عدم خشونت   

  .اي متعصب عليه اقليت مسلمانان مخدوش گردد عده

  .از خداوند يكتا توفيق جنابعالي و دولت هندوستان را در ادامه راه آن بزرگان خواستاريم

  

  نهضت آزادي ايراندبيركل 

  مهدي بازرگان
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  بسمه تعالي

  زادي ايراننهضت آ
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  كيهان درمورد پخش اخبار ي روزنامهنامه به شوراي سردبير

  آميز و حاوي توهين و تهمت تحريك

۲۴/۱۰/۶۹  

  

  شوراي محترم سردبيري روزنامه كيهان

 آن روزنامه در بخش اخبار ويژه خبري تحريك آميـز    ۱۸/۱۰/۶۹ شماره مورخ    ۶با سالم، در صفحه     

درج شده بود كه در » دي درون گروهي از جمعيت دفاع از آزادينس«تحت عنوان و حاوي توهين و تهمت 

لذا ضـمن اعتـراض و   . ايد به ميان آمده است آن نام اينجائيان با ذكر اينكه در تهيه و تنظيم آن نقش داشته  

و در تكذيب ادعاي فوق تقاضا داريم كه بر طبق قانون مطبوعات اين جوابيه هر چه زودتر در آن روزنامه 

  .همان صفحه و محل درج شود

در چه زمـان و مكـان و در         . ايد به خط كيست، چگونه به دست آمده         از سند انتسابي كه معلوم نكرده     

استخراج » جات  ـ لحن و جهت نوشته ۶«تحت چه شرايط و اوضاع و احوالي نوشته شده است زير عنوان 

ئي جـز شـيوه مـانوس خـود سـخن گـوئيم و مـثال بـه                  هـا   چه بسا الزم افتد كه به شيوه       . . .«: ايد كه   كرده

كه هم با اين حفـاظ ايمـن بـوده و    . . . .مضامين و مستندات اسالمي ـ با ذكر عبارت عربي ـ استناد جوئيم  

  ».هم در عناصر دستگاههاي حكومت و قشر مذهبي موثر است

برنـد و يـا    سـر مـي   و موثر جمعيت يا دربند اسارت بـه  مسئولپس از آن در زماني كه اكثر اعضاي    

تبليغ اسالم و دفاع از اسالم راسـتين ـ   « : اطالع هستند به نقل از سند مفروض آمده است زبان بسته و بي

باشد و بنابراين توصـيه فـوق را    ميناز جمله مفاد منشور جمعيت كه به نوبه خود امري ضروري است ـ  

  .»هدفي ندارد جمعيت جنبه بايد تداركاتي و به عنوان توشه راه در نظر گرفت و از نظر
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 نـه بـه صـورت جلـسات         ،نوشته مورد بحث نـه بـه دسـتورهاي بحـث درون گروهـي شـباهت دارد                

ها و شوراي مركزي و نه به گزارشهاي هيئت اجرائي و تا آنجا كه به خاطر داريم ما نه در تهيه                       كميسيون

هيـات  .  مباحثي در شـوراي مركـزي      چنين مطالب و  . ايم  اي نقش داشته و نه از آن مطلع بوده          چنين نوشته 

 توصـيه يـا پيـشنهاد       ،هاي وابسته به آن و يا در خبر نامه و نشريات جمعيت تصويب              اجرائي يا كميسيون  

هاي جمعيت نداشته است و اگر به خاطر يا قلم كسي آمده باشد  نشده است و تناسبي با مرامنامه و برنامه   

ضمن آنكه نويـسنده آن بـا       . ساب جمع و ديگران گذاشت    ه شخصي و فردي داشته و نبايد آن را به ح          جنب

تاييد ضرورت تبليغ و دفاع از اسالم راستين آن را خارج از وظايف جمعيت بـر طبـق منـشور آن قلمـداد                       

  .كرده است

اي حـق نداشـته        قانون اساسي هيچ شخص و مقام يا گوينـده و نويـسنده            ۳۷حال، بنا بر اصل      هر در

رفانه در مورد صـحت و سـقم و اعتبـار و ارتبـاط ايـن سـند بـا جمعيـت و                       ط  است كه قبل از رسيدگي بي     

 و نقل حديث نمايـد و خبـر درج شـده در آن              اظهارنظر ،اينجانان و صدور حكم از طرف يك دادگاه صالح        

  .شود روزنامه از نظر قوانين جمهوري اسالمي ايران جرم محسوب مي

  مهدي بازرگان ـ ابراهيم يزدي                                                                                   

  

  :گيرندگان رونوشت

  ـ آيت اهللا جناب آقاي محمد يزدي رياست محترم قوه قضائيه۱

  االسالم جناب آقاي محمد خاتمي وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ حجت۲

  ـ روزنامه اطالعات۳
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ان آزاديبخش فلسطيننامه به رئيس سازم

  دو تن از رهبران ساف درمورد شهادت

  

  ۱۴۱۸:  شماره

  ۲۷/۱۰/۶۹:  خـتاري

  

  جناب آقاي ياسر عرفات رياست محترم سازمان آزاديبخش فلسطين

و ) ابوايـاد (با نهايت تاسف و تالم خبر ناگوار شهادت دوتن از رهبران برجسته ساف، صـالح خلـف                  

، مجاهدان شهيد مردم رنجديده فلسطين و ابومحمد يكـي از مـشاوران آنـان را      )ابوالهول(حائل عبدالحميد   

  .توسط مزدوران تروريست صهيونيست دريافت داشتيم

ناپذير براي مردم فلسطين، امت مسلمان و همـه          اي جبران   ما شهادت اين مبارزان فلسطيني را ضايعه      

يم كه سالها بايد سپري گـردد تـا فرزنـداني چنـين برجـسته و بـا كفايـت                    دانيم و معتقد    آزادگان جهان مي  

پرورش يابند معهذا بايد دانست كه به اذن پروردگار منان خون اين صديقان نهال مبارزه و نهايتا حصول                  

اي براي مرگ دشمنان باطل و فـتح نهـائي خواهـد              آزادي را بيشتر آبياري خواهد كرد و در حقيقت مقدمه         

  .گشت

ين ضايعه را به ملت فلسطين و سازمان آزاديبخش فلسطين تسليت گفته، از خداوند متعال بـراي                 ما ا 

مبارزين سرسخت و مقاوم صبر و شكيبائي بيشتر در برابر صهيونيسم و استكبار جهاني آرزو كـرده و                  

  .كنيم سرانجام فتح و آزادي را براي مردم فلسطين و همه آزادگان جهان طلب مي

  آزادي ايراننهضت از طرف 

  مهدي بازرگان ـ ابراهيم يزدي
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  بيانيه نهضت درمورد حمله عراق به كويت

  ۱۴۱۹:  شماره

  ۴/۱۱/۶۹:  خـتاري

  بار ديگر جنگ

  ١واتقوا فتنه التصينب الذين ظلموا منكم خاصه

ور شـد و      سـابقه شـعله     سترده و بـي   با كمال تاسف بار ديگر آتش جنگ خانمان سـوزي بـا ابعـاد گـ               

ازي دولتهاي ارتجاعي   س  ماشين خونريزي و ويرانگري به ابتكار صدام حسين و حزب بعث عراق و زمينه             

. و فاسد عرب و استقبال و اغتنام فرصت از جانـب اسـتكبار جهـاني بـه سـركردگي آمريكـا بـه راه افتـاد                  

  .يگري منجر نشوداي عظيم و تاريخي كه خدا كند به جنگ جهاني د فاجعه

 طلب آمريكا و اسرائيل از آن سود        اين جنگ به سود چه كساني است؟ آيا رژيمهاي تجاوزگر و سلطه           

برند؟ اين جنگ ميليتاريسم خون آشام آمريكا را كه بر اثر تحوالت اخير در اتحاد جماهير شوروي و                     نمي

ل را كه در نتيجـه ادامـه و تعميـق           بست رسيده بود و رژيم غاصب اسرائي        كشورهاي اروپاي شرقي به بن    

المللي براي مـصالحه بـا فلـسطينيان بـه تنگنـا              و فشارهاي بين  ) انتفاضه(مبارزات مردم رنجديده فلسطين     

اين جنگ كارتلهاي نفتي و نظـام بانكـداري جهـاني را از بركـت سـودهاي سرشـار                   .  نجات داد  ،افتاده بود 

لتهـائي كـه عـراق را بـراي كوبيـدن ايـران و پيـشبرد        سـازد و همـان دو   تـر مـي   حاصل از ترقي نفت فربه 

  !كنند ترين سالحها مجهز كرده بودند اينك حاصل كارشان را درو مي سياستهايشان تا بن دندان با پيچيده

اين جنگ براي مردم منطقه، اعم از مسلمان و غير مسلمان، جز خون و خرابي، جز تباهي و فـساد و                     

داشته است يا خواهد داشت؟ اين اموال خداداد ملتها است كه حكـام             جز نابودي حرث و نسل چه حاصلي        

گناهان، بـرادران مـسلمان يـا همنوعـان           دهند و اين خونهاي بي      فاسد منطقه براي مقاصد باطل به هدر مي       

  .شود انساني ما، است كه بر زمين ريخته مي

                                                 
  .شود  ر ستمكاران از شما نمياي بپرهيزيد كه عواقب آن تنها دامنگي ـ و از فتنه۲۵ انفال ـ1
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مه كشورهاي عربـي و     يت اصلي اين فاجعه بزرگ تاريخي متوجه حكام خودكا        مسئولشايد تقصير و    

اسالمي است كه به جاي به كار بردن درآمدهاي هنگفت نفت در راه باال بردن سطح زندگي مردم، از بـين                     

سوادي، ساختن مدرسه و دانشگاه و بيمارستان و پيـشبرد صـنعت و        بردن فقر و محروميت و جهل و بي       

تاريسم جهـاني و جنـگ و نـابودي         هاي بيهوده نظامي و حفظ و تقويت ميلي         كشاورزي آن را صرف هزينه    

آنكه به نداي قرآن كـريم و عقـل سـليم گـوش فـرا داده، دسـت از تفرقـه افكنـي و                        آنها به جاي    . نمايند  مي

ق و فساد بردارند و دلسوز و هماهنـگ حـامي ملتهـا شـده، دشـمنان را از امكانـات بـالقوه                       سف شرارت و 

 افتنـد و جـز در راه تبـاهي و فـساد ائـتالف      م مـي هاي واهي به جـان هـ   موجود بترسانند هر روز به بهانه    

اينان، ديروز با پذيرفتن خفت و ننگ نوكري بيگانگان عليه ايران متحد شدند و ماشـين جنگـي                    هم. كنند   نمي

عراق را با سرمايه و تجهيزات پيشرفته نظامي به سود ابرقدرتها مجهز كردند و به راه انداختند و امـروز                    

گناه بر     صورت جلسه مذاكرات صلح بين ايران و عراق و خون هزاران انسان بي             در حالي كه هنوز مركب    

هاي كوهستان و آبهاي بركه و باتالق خشك نشده است به سود همان قدرتها بـه        ريگهاي بيابان و صخره   

  .اند اند و جنگ ويرانگر ديگري را بر پا كرده جان هم افتاده

 بزرگ، به ويژه آمريكا، با نفاق       ي چون و چراي قدرتها     سازمان ملل متحد به علت سلطه بي       متأسفانه

و دوگانگي در مورد اجراي تصميمات اخير سازمان درباره تجاوز عراق، با توجه به اين كه رژيم اسرائيل 

اعتنائي مطلق به مصوبات شوراي امنيت سـازمان ملـل، مـورد تاييـد دولـت آمريكـا و سـاير                       با وجود بي  

 كـشورهاي   متأسـفانه دهد كه     خورد و اين موضوع نشان مي       ي به چشم مي   قدرتهاست، به صورت بارزتر   

  .اند نقش موثري در سازمان ملل ايفا كنند جهان سوم و اعضاي جنبش غيرمتعهدها هنوز نتوانسته

اي تجـاوز عـراق       ، به هنگام آغاز بحران، طي بيانيه      ۶۹نهضت آزادي ايران همانگونه كه در مرداد ماه         

 بمبـاران مراكـز     خـصوصاً وهاي بيگانه در منطقه را محكوم كرد اين جنگ كريـه و             به كويت و حضور نير    

  .نمايد  محكوم ميغيرنظامي را شديداً

نـشيني عـراق از كويـت و دسـت كـشيدن از               نهضت آزادي ايران معتقد بـوده و هـست كـه بـا عقـب              

ميز مسائل منطقه باز    آ هاي خارجي از خليج فارس راه براي حل مسالمت          ماجراجوئي و با خروج كليه نيرو     

  .خواهد شد
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از . ور شده است    پذير بوده شعله   به هر حال واقعيت تلخ اين است كه آتش جنگ با وجود آنكه اجتناب             

همان آغاز بحران يكي از نگرانيهاي عمده بسياري از مردم كشورمان احتمال گسترش جنگ و درگيري به 

گيريها   ها و موضع  اظهارنظروده است و برخي از      حاصل بر كشورمان ب     ايران و تحميل مجدد يك جنگ بي      

 بحـران و    مـسئله ولي خوشبختانه سياست رسمي كنـوني دولـت ايـران در            . زد  مي هم اين نگراني را دامن    

طرفي، عدم مداخله و عدم اجـازه اسـتفاده از خـاك ايـران توسـط طرفهـاي                    جنگ خليج فارس مبني بر بي     

  .آميز است بينانه و مصلحت  واقع،اند م كرده اعالمسئولدرگير جنگ بر طبق آنچه مقامات 

طرفي در جنگ مسلما به زيان ايران تمام خواهد شد، ضمن آنكه              هرگونه تغيير موضع و خروج از بي      

  .سودي هم نه به لحاظ اسالم و مكتبمان و نه به لحاظ انقالب عايد در بر نخواهد داشت

 خوشحال خواهد شد زيرا به بهانه آن و به تالفي            جانب عراق را بگيرد آمريكا بسيار      رسماًاگر ايران   

گذشته كشور ما را آماج قسمتي از حمالت خود قرار داده و سعي خواهد كرد كه با عبور از خـاك ايـران                       

  .جبهه جديد خاكي عليه عراق باز كند

 ها و خطاها و غيره كه در جاي خـود قابـل بحـث اسـت،                 در مقابل، اينك كه عراق، صرفنظر از انگيزه       

نمايد، اگـر     كند و اسرائيل را موشكباران مي       هاي آمريكا و همپيمانانش مقاومت مي       شجاعانه در برابر نيرو   

ايران به نفع آمريكا و متحدانش وارد جنگ شود اين امر نه از جهت مباني فكري و اعتقـادي قابـل توجيـه                       

  .بوده و نه با منافع و مصالح كشورمان انطباق خواهد داشت

 كشور  مسئولايران با توجه به وخامت و حساسيت اوضاع اميدوار است و از مقامات              نهضت آزادي   

هـاي اعـالم شـده راه را بـراي            طرفي مثبت و پيگيري سياست      خواهد كه با حفظ سياست و بي        مصرانه مي 

جوئي نيروهاي شيطاني داخلي و خارجي و درگير ساختن ايران در اين جنگ به كلـي              سوءاستفاده و بهانه  

آميـز    د كرده و از هيچ گونه تالشي براي خاموش كـردن آتـش جنـگ و همكـاري در حـل مـسالمت                      مسدو

از ايزد منان نيز رفع هر چـه سـريعتر فتنـه و خفـت و خـواري دشـمنان                    . مسائل منطقه فروگذاري ننمايند   

  .نمايد اسالم و انسانيت را مسالت مي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۹ بهمن ۶



 ٩٢

  بسمه تعالي

  يراننهضت آزادي ا
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به دبيركل سازمان ملل متحد و درخواست

  ايجاد وضعيت براي تحقق صلح در خاورميانه

  

  ۱۴۲۰:  شماره

  ۳۰/۱۱/۶۹:  خـتاري

  

  جناب آقاي خاويرپرز دكوئيار

  دبيركل محترم سازمان ملل متحد

نيـت از حـدود تعيـين       هـاي شـوراي ام      نيروهاي چند مليتي به رهبري آمريكا به بهانه اجراي قطعنامه         

گناه شهرها و روستاها، مدارس و        دفاع و بي    شده در قطعنامه تجاوز نموده و مراكز غيرنظامي و مردم بي          

بيمارستانها و مراكز مقدس مذهبي و آثار فرهنگي را هدف بمبارانهاي مخرب خود قـرار داده و در جهـت                

  .روند نابودي عراق پيش مي

 و خروج از كويت بار اصلي گنـاه جنـگ را بـر عهـده                ۶۶۰ع قطعنامه   دولت عراق با عدم قبول به موق      

تـوان از    مياما پيشنهاد اخير عراق با وجود برخي اشكاالت و نارسائيها حركت مثبتي است و    . گرفته است 

در حالي كه اين حركت مورد استقبال دولت اتحاد جماهير . آميز بحران استفاده نمود آن براي حل مسالمت

اعتنائي آمريكا و متحـدانش روبـرو شـده و بـه              لت جمهوري اسالمي قرار گرفته است با بي       شوروي و دو  

  .دهند گناه عراق همچنان ادامه مي كشتار مردم بي

 دچار دوگـانگي در اجـراي تـصميمات خـود در رابطـه بـا عـراق و                    سازمان ملل كه شديداً    متأسفانه

هاي شوراي امنيت و كشتار مـردم         ز مفاد قطعنامه  باشد در مورد تجاوز نيروهاي چند مليتي ا         اسرائيل مي 

  .تفاوت است عراق و تخريب همه جانبه آن كشور نيز ساكت و بي



 ٩٣

   صــلح در خاورميانــه زمــاني تحقــق خواهــد پــذيرفت كــه نــه تنهــا عــراق از ،جنــاب آقــاي دبيــر كــل

  مربوطـه  هـاي     كويت بيـرون رود بلكـه بـه اشـغال سـرزمين فلـسطين نيـز خاتمـه داده شـود و قطعنامـه                       

  .اجرا گردد

خواهيم از تمامي امكانات خود براي تحقـق صـلح در خاورميانـه و توقـف فـوري                    ما از جنابعالي مي   

گناه اقدام نمائيد و طرفين را به آتش بس و مـذاكره جهـت يـافتن راه حـل مـسالمت آميـز                     كشتار مردم بي  

از بحران كنوني بـه كـشتار فلـسطينيان    و اجازه ندهيد، اسرائيل با استفاده   . بحران دعوت و تشويق نمائيد    

  .در سرزمينهاي اشغالي و مردم جنوب لبنان و تجاوز به لبنان ادامه دهد

   نهضت آزادي ايراناز طرف

  ) اسبقوزير نخست(مهندس مهدي بازرگان 

  )وزير امور خارجه اسبق(دكتر ابراهيم يزدي 

  ۶۹ بهمن ۲۰تهران ـ 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

   تن از زندانيان۱۳نامه به رئيس قوه قضائيه درمورد تعيين وضعيت 

  

  ۱۴۲۱:  شماره

  ۱۸/۱۲/۶۹:  خـتاري

  

  آيت اهللا جناب آقاي محمد يزدي

  رياست محترم قوه قضائيه

 تن از امضا كنندگان نامه مورخ ارديبهـشت         ۱۳با سالم و دعاي خير، همانطور كه مستحضريد هنوز          

خطاب به رياست محترم جمهـوري، در زنـدان اسـير و بـال تكليـف                )  امضائي ۹۰مه  معروف به نا   (۶۹ماه  

 به دليل تحمل شرايط خاص سـلولهاي انفـرادي بـه مـدت مديـد و مـصائب و مـشكالت             باشند و بعضاً    مي

  .اند هاي جسمي و روحي شده ديگري كه قصد بيان آنها را در اينجا نداريم دچار انواع ناراحتي

يد داران امروز زندانشان همبندان ديروز مبارزات دوران ستمشاهي و نگهبانانشان           اسيراني را كه، كل   

همسنگران قديم دفاع از ارزشهاي اسالمي هستند، جنابعالي مانند بـسياري از دسـت انـدركاران نظـام بـه            

  .ايمان اسالمي و عشق آنان به ايران واقفيد شناسيد و بر خوبي مي

افترا آميز چون ستون پنجم دشمن، همصدائي با بيگانگـان، تـضعيف            ها و عباراتي      به كار گيري واژه   

 رژيمهاي خودكامـه    معموالًدرباره بازداشت شدگان تعبيراتي است كه       .... ن، دلسرد كردن مردم و      مسئوال

برنـد تـا هـر صـداي          و صاحبان يا تشنگان قدرت سياسي در مـورد مخـالفين خـود بـه كـار بـرده و مـي                     

  . خاموش كنندغيرموافق و ناخواسته را

داننـد كـه تنهـا جـرم ايـن            دانيد و مـي     ن مملكت و ملت شريف ايران نيك مي       مسئوالجنابعالي و ساير    

عزيزان درخواست اجراي قانون اساسي و قوانين مصوب مجلـس شـوراي اسـالمي بـوده اسـت و بيـان                     
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ايفاي فريضه ديني ن و به طور خالصه مسئوالها و عملكردهاي  عقيده سياسي و ابراز نظر نسبت به شيوه

  .و قانوني امر به معروف و نهي از منكر

هـاي جمعـي در اختيـار و تحـت كنتـرل حاكميـت اسـت و همـه احـزاب و             در كشوري كه همه رسانه    

توانـد    ن مملكت مي  مسئوالاي جز ارسال نامه به         چه شيوه  اند  هاي مخالف در حال تعطيل يا بالتكليفي        گروه

  سي، اقتصادي و اجتماعي وجود داشته باشد؟براي ابراز عقيده در امور سيا

ايـد تـا      مان بر عهده گرفتـه    ريتي كه در اين شرايط حساس تاريخي كشو       مسئول استحضار داريد    قطعاً

چه حد سنگين است و قبل از جنابعالي از صدر اسالم تا دهه پرتالطم انقالب اسالمي ايران چه انـسانهائي            

بر سـتمي كـه بـر       كوتاهي زمان اين نشست و برخاستها نيرزد        . اند  بر اين مسند قضاء نشسته و برخاسته      

  .مسلماني رود و در برابر آن سكوت اختيار گردد كه نه رضاي معبود در آن است و نه خدمت خلق

اوفـوا  «و  » اوفـوا بالعهـد   «شايد بسياري از مجريان قانون آيات قـرآن كـريم را كـه بـر اصـول مهـم                    

ينقضون عهداهللا مـن بعـد      «اند و يا سرنوشت اقوامي را كـه مـشمول            تاكيد دارد فراموش كرده   » بالعقود

اند كه اين چنين نسبت به زير پا نهاده شدن قـانون و شـريعت اسـالم و                    اند در تاريخ نخوانده      بوده »ميثاقه

  .اند تفاوت گرديده هاي اجتماعي بي ميثاق

باشـد،    د قـانون اساسـي مـي      رفتارهائي كه در اين مدت با زندانيان شده است ناقض بسياري از مـوا             

همان قانوني كه حاصل ساليان دراز زندان و شكنجه و ثمره خون شهيدان انقالب اسالمي است و اكنـون                   

دردنـاكتر آنكـه    . حرمتي قـرار گرفتـه اسـت        هائي از آن با توجيهات مختلف مورد نقض آشكار و بي            بخش

انـد بلكـه بـا     اند نه تنها معتـرض نـشده   هكساني كه سوگند جالله براي پاسداري و حفظ حرمت آن ياد كرد 

  .اند ها ميخي بر تابوت قانون اساسي كوبيده سكوت خويش و بعضا دستور يا تاييد چنين قانون شكني

هاي زندانيان و بسياري از مردم اين است كه اين عزيزان پس از ماهها بازداشت                 انتظار ما و خانواده   

زودتر ضـمن اعـاده حيثيـت و عـذرخواهي از ايـشان آزاد      و حبس انفرادي و تحمل مصائب شديد هر چه     

اند در يك دادگاه صالحه علني و بـا حـضور        ن جرمي مرتكب شده   مسئوالگردند و يا اگر به زعم برخي از         

 خـود و از     يهيات منصفه، بر طبق قانون محاكمه شوند و به آنان امكان داده شود كه از كليه حقوق قانون                 

  . كنندجمله انتخاب وكيل استفاده
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ايـد، اقرارهـا و    ها بيان نموده هاي نماز جمعه و مصاحبه     همانطور كه جنابعالي نيز به دفعات در خطبه       

اعترافات دريافتي از بازداشت شدگان در شرايط زنـدان و تحـت فـشارهاي روحـي و جـسمي سـلولهاي                     

 بـه   .د هيچ دادگاهي قرار گيرد    تواند مستن     نمي باشد و     نمي انفرادي و ترفندهاي ديگر به هيچ وجه قابل اعتنا        

در دستگاه قضائي ما تاكيـد بـر ايـن اسـت كـه              «: ايد  عالوه همانگونه كه بر وفق قانون اساسي اعالم كرده        

ا تخلف قـضائي دانـسته و در صـورت نداشـتن            رجلسات دادگاهها علني باشد، بنا داريم تخلف از اين امر           

  .بايد اقدام الزم صورت گيرد) ۱۷/۹ابرار (» اي اقدام قانوني انجام گردد دليل قانع كننده

هـاي قـانوني الزم باشـد و متهمـان در طـول محاكمـه                 اي كه فاقد صـالحيت      محكمه رأي   بديهي است 

مرعوب فشارهاي روحي و جسمي و يا جو نامساعد دادگاه باشند در پيشگاه خداوند دادگـر و نـزد ملـت                     

ادآور روزگـار تلـخ اسـتبداد و بيـدادگاههاي نظـامي            ايران نه تنها مورد قبول قرار نخواهد گرفـت بلكـه يـ            

  .رژيمهاي گذشته خواهد بود

 قضائي كشور تالش بر حسن جريان امور داريد و از متعهدان             ركن در مهمترين از آنجا كه جنابعالي     

اصلي اجراي قانون اساسي هستيد انتظار داريم با اقدامات عاجلي كه خواهيد فرمود يا بالفاصله نسبت به                 

د كردن بقيه زندانيان مورد نظر اقدام شود و يا محاكمه علني آنان بر طبق قانون در يك دادگاه صـالح                     آزا

  .با مشخصاتي كه فوقا ذكر گرديد و با رعايت كامل حقوق قانوني زندانيان انجام پذيرد

ت و  ن امر را در خدمت به مـردم از طريـق اجـراي عـدال              مسئوالدر پايان بار ديگر توفيق جنابعالي و        

  .كنيم قانون و جلب رضاي پروردگار مسالت مي

  نهضت آزادي ايران

  ۶۹ اسفند ماه ۱۸
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