
 به نام خدای يکتا
 ) ٢٦(جلد  ١٣٧٤ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه

   
       

  ) ٢٠/١٢/٧٣مصاحبه روزنامه كريستين ساينز مانيتور با دكتر يزدی (

 ١٧/٠١/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  قانون احزاب ١٠نامه دبيركل نھضت به دبير كميسيون ماده 

 ٢٦/٠١/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

سی عربی با دكتر  بی مجله عربی االوسط و الحياه لندن و بیمصاحبه

  )٠٥/٠٢/٧٤يزدی (

 ٠٧/٠٢/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  ھای خصمانه آمريكا بيانيه اعتراض به سياست

 ١١/٠٢/٧٤تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

  نامه به دبيركل سازمان ملل متحد

  المقدس ھای فلسطينيان در بيت در اعتراض به مصادره زمين

 ٠٤/٠٣/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

اطالعيه تسليت به مناسبت شھادت وزير امورخارجه جمھوری 

  بوسنی و ھرزگوين

 ١٠/٠٣/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  مصاحبه خبرگزاری جمھوری اسالمی ايران با دكتر يزدي

 ١١/٠٣/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

وپنجمين سالروز تأسيس نھضت آزادی ايران  گراميداشت سیگزارش

)٢٥/٠٢/٧٤(  

 ١٣/٠٣/٧٤تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

  )٠٧/٠٣/٧٤مصاحبه روزنامه اينديپندنت انگليس با دكتر يزدی (

 ٢٢/٠٣/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  بيانيه "تشخيص صالحيت نامزدھای انتخاباتی با مردم است"

 ٢٧/٠٣/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  در گراميداشت روز تاريخی خلع يد از استعمار انگليس

 ٢٨/٠٣/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  اصالحيه جديد قانون مطبوعات بيانيه پيرامون

 ٠٤/٠٤/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 



   
  مجلس شورای اسالمی  بيانيه پيرامون سخنان رئيس

  در مورد نحوه فعاليت احزاب

 ٠٦/٠٤/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  )٠٦/٠٤/٧٤مصاحبه نشريه ايران خبر (واشنگتن) با دكتر يزدی (

 ٠٧/٠٤/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  اطالعيه در مورد سفر دكتر يزدی به آلمان

 ٠٧/٠٤/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  ھای دموكراسی در خاورميانه فرآيند صلح و زمينه

 ٢٠/٠٤/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   



  نامه سرگشاده به رئيس جمھوری در مورد آزادی فعاليت احزاب

 ٣١/٠٤/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  )١٣/٠٤/٧٤روزنامه ھلندی السوير با دكتر يزدی (مصاحبه

 ٠٧/٠٥/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   
مراسم بزرگداشت سالروز درگذشت مرحوم عطايی از بنيانگذاران نھضت

  آزادي

 ٠٨/٠٥/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  سی با دكتر يزدي بی مصاحبه بخش فارسی راديو بی

 ٠٩/٠٥/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   



دبيركل سازمان ملل متحد در مورد حمالت صربھا به بوسنی و نامه به

  ھرزگوين

  (آقای دبيركل استعفا دھيد)

 ١٠/٠٥/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  مصاحبه تلويزيون ای بی سی با دكتر يزدي

 ١١/٠٥/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  ھا و نشريات به مصاحبه مطبوعاتي دعوت از مديران خبرگزاری

 ٢٥/٠٥/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  ھای سياسی در ايران بيانيه آزادی فعاليت احزاب و گروه

  "١٠"پاسخ به كميسيون ماده

 ٢٦/٠٥/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 



   
  ٢٩/٠٥/٧٤گزارش كنفرانس مطبوعاتی نھضت آزادی ايران در 

  ١٨/٠٥/٧١نامه وزارت كشور به ھيئت مؤسس نھضت  - ١پيوست    

  ٢٢/١٢/٧٣نامه وزارت كشور به آقای دكتر سحابی  - ٢پيوست     

قانون  ١٠نامه دبيركل نھضت به دبير كميسيون ماده  - ٣پيوست     

  فعاليت احزاب

                  ٢٦/٠١/٧٤  

 ٠٩/٠٦/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 
◄    

 
   

  مصاحبه خبرگزاری آسوشيتدپرس با دكتر يزدي

 ٣٠/٠٥/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  )١٠/٠٥/٧٤مصاحبه بخش فارسی راديو سوئد با دكتر يزدی (

 ٣٠/٠٥/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  )١٧/٠٥/٧٤سی با دكتر يزدی ( بی مصاحبه بخش فارسی راديو بی

 ٣١/٠٥/٧٤تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

المللی فرانسه با دكتر يزدی  بخش فارسی راديو بينمصاحبه

)١٧/٠٥/٧٤(  

 ٣١/٠٥/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   
 اطالعيه در مورد بيماری آقای دكتر سحابي

٠٥/٠٦/٧٤ :تاريخ  

 

 

 
◄    

 
   
نامه به معاونت سياسی ـ اجتماعی وزارت كشور در مورد سخنان آقای 

  بادامجيان

 ١٤/٠٦/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   
نامه به مديرمسئول روزنامه منشور برادری در مورد نوشتار "گزارش ويژه"

 ١٤/٠٦/٧٤تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

  نامه دكتر يزدی به رئيس كل دادگاه انقالب 

  ٢٣٤و درخواست لغو تعھد از آپارتمان ساختمان 

 ٢٢/٠٦/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  نامه به مديرمسئول نشريه ھفتگی صبح در مورد مقاالت

  "ايران فردا، چرا؟" "داريوش آشوری و ايران فردا" و

 ٢٥/٠٦/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   
  بيانيه پيرامون خطرات تھديدكننده حضور نظامی آمريكا در خليج فارس

 ٢٠/٠٧/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  بيانيه پيرامون انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسالمي

 ٢٥/٠٧/٧٤تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

  تحليلی پيرامون حوادث اخير دانشگاه

 ١٣/٠٨/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

در مورد مطالب آقای بادامچيان   نامه به مديرمسئول روزنامه اخبار  

٠٤/٠٩/٧٤ :تاريخ  

 

 

 
◄    

 
   

  نقد و بررسی اليحه مجازات اسالمي

 ٠٤/٠٩/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  )١٩/٠٨/٧٤اينكوايرر با دكتر يزدی (مصاحبه نشريه فيالدلفيا

 ٠٤/٠٩/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 



   
مصاحبه تلفنی بخش فارسی راديو و تلويزيون سوئد با دكتر يزدی 

)٢٨/٠٧/٧٤(  

 ٠٤/٠٩/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  )١١/٠٩/٧٤با دكتر يزدی (» پوليتكن ديلي«روزنامه دانماركی    مصاحبه

 ١٤/٠٩/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  قانون فعاليت احزاب ١٠مجادله نھضت آزادی با رئيس كميسيون ماده 

  داند) (چرا نھضت آزادی فعاليت خود را قانونی می

جوابيه نھضت به اظھارات آقای بادامچيان در چھره به چھره با صبح  - 

)٢٥/٠٦/٧٤(  

  توضيحات آقای بادامچيان - 

  )٠٧/٠٨/٧٤بادامچيان (توضيحات مجدد نھضت پيرامون توضيحات آقای  - 

 ١٦/٠٩/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 
◄    

 
   

  آنجلس) با دكتر يزدي مصاحبه راديوی ايرانيان (لوس

 ٢٣/٠٩/٧٤تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

  تبريك نھضت آزادی ايران به حزب رفاه تركيه

 ٢٧/٠٩/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  المسلمون مصرتسليت به جمعيت اخوان

  به مناسبت درگذشت محمد حامد ابوالنصر

 ٢٧/٠٩/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  )٣٠/٠٩/٧٤مصاحبه نشريه گزارش ھفته با دكتر يزدی (

 ٠٤/١٠/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

نامه به مديرمسئول روزنامه سالم در مورد درج مطالب عليه نھضت در 

  ستون

  "الو سالم"

 ١٠/١٠/٧٤تاريخ: 

 

 

 



 
◄    

 
   

  بيانيه پيرامون دخالت آمريكا در امور داخلی ايران

 ١٠/١٠/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  نامه صبح در مورد مقاله مديرمسئول ھفتهنامه به

  "نھضت آزادی در مدار ستون پنجم"

 ١٦/١٠/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  )٢٥/٠٩/٧٤مصاحبه خبرگزاری جمھوری اسالمی ايران با دكتر يزدی (

 ١٦/١٠/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

جمھوری در مورد تھديدات تلفنی افراد ناشناس نامه دكتر يزدی به رئيس

 ٢٠/١٠/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    



 
   

  ھا بيانيه پيرامون مشاركت در انتخابات و تأمين حقوق و آزادی

 ٢١/١٠/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

سرگشاده به رياست جمھوری پيرامون حمله به مراسم سالگرد  نامه

  مھندس بازرگان در زنجان

 ٢٣/١٠/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   
نامه به مديرمسئول روزنامه ايران در مورد درج مطالب عليه نھضت آزادی

  ايران

 ٢٦/١٠/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  بيانيه در آستانه نخستين سالروز فقدان بينانگزار

 ٠١/١١/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 



   
 اطالعيه ارسال نشريات از طريق پست

١/١١/٧٤تاريخ:   

 

 

 
◄    

 
   

  مجلس پنجمنام در انتخابات  اطالعيه ثبت

 ١٦/١١/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

نامه كيھان ھوايی ھمراه با  پاسخ دكتر توسلی به تحريفات ھفته

ای از مصاحبه خبرگزاری جمھوری اسالمی و اصل مقاله كيھان  خالصه

  ھوايي

 ٢١/١١/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  اساس آقای مھندس بھزاد نبوي پاسخ به سخنان بی

 ٢١/١١/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   



  سی بی لندن و بخش عربی راديو بی» الحياه«مصاحبه روزنامه عربی

  )١١/١١/٧٤با دكتر يزدی (

 ٢١/١١/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  )٢٩/١١/٧٤مصاحبه نشريه افتخارات ملی با دكتر يزدی (

 ٣٠/١١/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

و مذاكره آقای كوپيتورن نماينده ويژه كميسيون حقوق گزارش مالقات

  بشر

  نھضت ھمراه با چكيده گزارش كميسيون حقوق بشر با نمايندگان

  سازمان ملل متحد

 ٠١/١٢/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 

 
◄    

 
   

  )٠٢/١٢/٧٤خبری ژاپن با دكتر يزدی (مصاحبه آژانس

 ٠٣/١٢/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    



 
   

سی و روزنامه الرايه قطر و الرای العام كويت بی مصاحبه بخش عربی بی

  )٠٥/١٢/٧٤با دكتر يزدی (

 ٠٧/١٢/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  معرفی كانديداھای نھضت برای انتخابات مجلس پنجم

 ٧٤   اسفندتاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  نامه به وزارت كشور و درخواست برگزاری ميتينگ انتخاباتي

 ١١/١٢/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

نھضت آزادی ايران به گردھمايی انتخاباتیدعوت   

 

 
◄    

 
   



  اعالم رد درخواست برگزاری ميتينگ انتخاباتی

  از طرف مديركل سياسی وزارت كشور

 ١٢/١٢/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  تن از نامزدھای نمايندگی ١٥بيانيه 

  پيرامون انتخابات مجلس پنجم شورای اسالمي

 ١٢/١٢/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  آگھی انصراف آقايان دكتر فريداعلم و مھندس بازرگان

  مجلس   از نامزدی نمايندگی دوره پنجم

 ١٣/١٢/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  اعالم انصراف دكتر فريد اعلم

  از نامزدی نمايندگی دوره پنجم مجلس به فرمانداری تھران

 ١٣/١٢/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    



 
   

  اعالم انصراف مھندس ابوالفضل بازرگان

  از نامزدی نمايندگی دوره پنجم مجلس به فرمانداری تھران

 ١٣/١٢/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  اعالم انصراف كانديداھای نھضت

  از نامزدی نمايندگی دوره پنجم مجلس به وزارت كشور

 ١٣/١٢/٧٤تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

بيانيه پيرامون انتخابات مجلس پنجم "نھضت آزادی در انتخابات شركت 

  كند" نمی

 ١٣/١٢/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  آزادی در قانون اساسي

 ٧٤اسفند تاريخ: 

 

 

 
◄    



 
   

  دكتر مصدقتراكت گراميداشت ياد

 ١٤/١٢/٧٤تاريخ: 

 

 

 
◄    

     

 ضميمه

       
  بان حقوق بشر/ خاورميانه در باره ايران گزارش ديده

 ٧٤   ، اسفند١٩٩٦مارس تاريخ: 

 

 

 
 



 

 ۵

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۴۹۲: شماره

 ۱۷/۰۱/۷۴:تاريخ
  

  

  مصاحبه خانم آندويي، خبرنگار روزنامه كريستين ساينز مانيتور

  )۲۰/۱۲/۷۳(ي با آقاي دكتر ابراهيم يزد

  

 آيا شما    كنيد؟ وضع نهضت با دولت چگونه است؟        ـ وضعيت كنوني نهضت آزادي را چگونه توصيف مي        ۱س

  باشيد؟ تحت فشار و محدوديت هستيد؟ طرفداران شما چه كساني هستند؟ و شما معرف چه گروه اجتماعي مي

دهد ما از ساختمان و   اجازه نميدولت. ـ نهضت آزادي ايران، از همه طرف تحت فشار دولت قرار دارد      ج

. شوند، چاپ نمايند    ها اجازه ندارند، مطالبي كه از نهضت صادر مي          روزنامه. دفتر مركزي خود استفاده كنيم    

ساخت، بدون رعايت تشريفات قانوني توقيـف شـده           روزنامه ميزان، كه نظرات نهضت آزادي را منعكس مي        

رت كـشور، بـر خـالف قـانون اساسـي و قـانون فعاليـت احـزاب،                  وزا. دهند  است و اجازه انتشار آن را نمي      

مأموران امنيتي و اطالعاتي دولت، اعـضا و        . درخواست نهضت آزادي را براي صدور پروانه رد كرده است         

سـازند و اگـر مـثال     اگر دانشجو باشد، او را از تحصيل محروم مي. دهند  طرفداران ما را تحت فشار قرار مي      

چندي قبل تعدادي از اعضاي كـادر  . كنند ادامه كسب و كارش مانع و مزاحمت ايجاد مي   كاسب باشد، در راه     

نهـضت آزادي، اگرچـه از      . رهبري و فعال نهضت آزادي را بازداشت كردند و تحت انواع فشارها قرار دادند             

م، نظر فكري معرف جريان عمده روشنفكري اسالمي و جنبش احياي ديني ايران است، اما بـسياري از مـرد                  

  .كنند از قشرها و طبقات مختلف، از مواضع نهضت آزادي ايران حمايت مي

  كنيد؟ هاي سياسي و حقوق بشر را در ايران كنوني، چگونه ارزيابي مي ـ شما وضعيت آزادي۲س

المللـي حقـوق بـشر، شـواهدي را           هاي بـين    ـ كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و ساير سازمان           ج

ءكننده  دولت ايران، كه امضا  . اند كه حاكي از نقض جدي حقوق بشر در ايران است            دهآوري و منتشر كر     جمع

باشد، مدعي اسـت كـه منـشور سـازمان ملـل و               اعالميه جهاني حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد مي         

امـا سـخن نهـضت آزادي ايـران ايـن           . اعالميه جهاني حقوق بشر با مباني حقوق بشر اسالمي متفاوت است          

هاي اساسـي     كه اصول مصرحه در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران حقوق و آزادي             است  

و دولـت ملـزم و متعهـد بـه          . باشد، بيان كرده اسـت      هاي اصلي انقالب اسالمي مي      ملت را، كه يكي از آرمان     

شود و برخي     اي از اين اصول بطور مستمر زير پا گذاشته مي           متأسفانه بخش عمده  . اجراء و تأمين آنهاست   

  .از آنها ناديده گرفته شده است

ـ مقامات دولت مدعي هستند كه احزاب سياسي اجازه فعاليت دارند و براي دهها حزب و گـروه سياسـي             ۳س

كنند؟ چه اميدي براي قانوني شدن احزاب سياسـي و تكثـر              آنها از چه چيزي صحبت مي     . مجوز صادر شده است   

  سياسي در ايران وجود دارد؟

گيـرد،   ر زمان كه دولت در مورد آزادي فعاليت احزاب سياسي تحت فشار افكـار عمـومي قـرار مـي    ـ ه  ج

 سياسي مجوز صـادر كـرده    شود كه فعاليت احزاب سياسي آزاد است و براي دهها حزب و گروه        مدعي مي 

اشـد، ايـن    زيرا اگـر فعاليـت احـزاب سياسـي آزاد ب          . اما مردم اين ادعاي وزارت كشور را باور ندارند        . است

احـزاب و گروههـاي مـورد ادعـاي وزارت كـشور كجـا              . ها بايد بروز و ظهور خارجي داشـته باشـد           فعاليت



  

۶  

گويند البد منظور وزارت كشور صدور مجـوز فعاليـت            هستند كه هيچ اثر خارجي ندارند؟ مردم به طعنه مي         

اما درباره آينـده بايـد      . بينند  نمياست كه علني و مشهود نيست و انسانها فعاليت آنها را            » اجنّه«حزبي براي   

هيچ ترديدي دولت مجبور خواهد شد از قانون تمكين نمايد و به احزاب دگرانـديش و                  گفت كه دير يا زود بي     

  .خارج از حاكميت امكان فعاليت سياسي را بدهد و حضور آنها را به رسميت بشناسد

طور كه گفتيد مقامـات رسـمي دولـت ايـران     ـ از نظر شما، درك اسالم از مفهوم حقوق بشر چيست؟ همان ۴س

  معتقدند درك اسالم از حقوق بشر با مفاهيم غربي متفاوت است؟

قبل از انقـالب اسـالمي، علمـا و    . ـ اين استنباط و نظر مقامات دولت ايران در اكثر موارد نادرست است    ج

نشور سـازمان ملـل متحـد بـا         هايي در مقايسه مفاد بيانيه جهاني حقوق بشر و م           دانشمندان برجسته رساله  

دهد كه تفـاوت عمـده و         اين تحقيقات نشان مي   . اند  مباني اساسي حقوق بشر اسالمي تأليف و منتشر ساخته        

اساسي ميان مباني حقوق بشر در اسالم با حقوق و آزادي اساسي مندرج در اعالميه جهاني حقوق بـشر و                    

  . منشور سازمان ملل متحد وجود ندارد

دولت چقدر مشتاق عادي كـردن روابـط بـا دولـت            . ه جرياني قدرت اصلي را در دست دارد       ـ در دولت چ   ۵س

  آمريكاست؟

هـاي گروهـي قـدرت در     در مورد بخش اول بايد گفت، تمـايالت و اولويـت          . ـ سوال شما دو بخش دارد       ج

يـت داده   در شرايطي كه به احزاب سياسي اجـازه و امكـان فعال           . درون حاكميت در تغيير و تحول دائم است       

هاي عمدتاً شخصي و فـردي، آنهـم در اكثـر مـوارد               شود، و دولت و مجلس نمايندگان از افراد با انگيزه           نمي

جـايي   هـاي درون حاكميـت براسـاس جابـه     ها و جنـاح  بندي بنابراين گروه. گردد  ناروشن و مبهم، تشكيل مي    

  .كنند هاي قدرت براي حفظ قدرت و امكانات تغيير پيدا مي قطب

  .ورد قسمت دوم سوال شما، بايد آن را از دولتمردان پرسيددر م

  اي صورت گرفته است، آيا يك خالء جدي وجود دارد؟ ـ بعد از درگذشت امام خميني، چه تغييرات عمده۶س

ـ حوادث عمده عبارتند از تغييرات در قانون اساسي اوليه، بـه نفـع تثبيـت حكومـت روحـانيون، نظيـر                        ج

اين تغييرات بيش از پيش حقوق ملت و نقـش مجلـس            . ازدياد اختيارات رهبري  شوراي تشخيص مصلحت و     

باشـد    در تمام انقالباتي كه رهبري با يك شخصيت كاريزماتيـك مـي           . شوراي اسالمي را كمرنگ كرده است     

آورد و جانشينانش عموماً بـا مـشكالت ناشـي از ايـن خـالء       وجود مي  فقدان اين نوع رهبري خالء بزرگي به     

  .توان برايش جانشيني يافت و آن را جايگزين ساخت رهبر كاريزماتيك انتخابي نيست و نمي. هستندروبرو 

رود؟ آيا به طرف باز شـدن جـو            سال از انقالب اسالمي، ايران به كجا مي        ۱۶ـ به نظر شما، بعد از گذشت        ۷س

  وجود آمده است؟  اي به سياسي؟ و چه نوع جامعه

. بنـدي كـرد   ز به آن مقطع نرسيده است كه بتـوان نتـايج نهـايي آن را جمـع        ـ انقالب اسالمي ايران، هنو      ج

به نظر  . رود  ترديد اوضاع عمومي مملكت، وضع اقتصادي و اجتماعي هر روز رو به وخامت بيشتري مي                بي

اي است كه بـاز شـدن جـو سياسـي را،             رسد بافت و ساختار قدرت سياسي ايران، بعد از انقالب به گونه             مي

يكـي از سـه آرمـان يـا شـعار اصـلي انقـالب اسـالمي، آزادي، يعنـي                    . سـازد   ناپذير مـي    ود، اجتناب دير يا ز  

هاي سياسي خواست تقريباً تمـامي گروههـاي سياسـي            امروزه تأمين آزادي  . هاي سياسي بوده است     آزادي

قـوي و  اين خواست عمومي و مردمي آنقدر . باشند حتي برخي از گروههايي كه در درون حاكميت مي        . است

  .اي جز تمكين و تن در دادن به آن نخواهد داشت دار است كه دولت چه بخواهد و چه نخواهد، چاره ريشه

  بينيد؟ ـ انتخابات آينده مجلس شوراي اسالمي و رياست جمهوري را چگونه مي۸س



  

۷  

هاي سياسي و حضور فعال احزاب سياسـي شـرط اصـلي و الزم انتخابـات آزاد                   ـ نهادي شدن آزادي     ج

ايـن موضـوع يكـي از مـوارد         . در يك جامعه بسته سياسي، انتخابات آزاد معني و مفهـومي نـدارد            . باشد  مي

اما به هرحال، به نظر نهـضت       . اختالف اساسي ميان نهضت آزادي و ساير گروههاي سياسي با دولت است           

 آزاديهـاي   آزادي ايران، مردم و گروههاي سياسي بايـد بـه منظـور شـركت در انتخابـات، در جهـت تـأمين                     

  .شرط اساسي آن است، مبارزه نمايند سياسي مصرحه در قانون اساسي، كه يك پيش

  

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴فروردين 

  

  

  

  



 

 ۸

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۴۹۳: شماره

 ۲۶/۰۱/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

   قانون احزاب۱۰نامه دبيركل نهضت به دبير كمسيون ماده 

  

   قانون احزاب۱۰آبادي دبير محترم كميسيون ماده  جناب آقاي محمدعلي شم

  كل سياسياداره 

  معاونت سياسي اجتماعي ـ وزارت كشور

  :دارد  ِاشعار مي۲۲/۱۲/۷۳ مورخ ۱۲۴۴۲/۴۳بعد از سالم، مراتب ذيل را در پاسخ به نامه شماره 

االصـول آزاد اسـت و        بينـي نمـوده علـي       ـ فعاليت احزاب سياسي جز در مواردي كه قانون آن را پـيش            ۱

بلكـه احـزاب، در     . سي شرط آزادي فعاليت شمرده نشده است      در قانون فعاليت احزاب سيا    » دريافت مجوز «

  .نمايند) نه مجوز(توانند درخواست صدور پروانه  صورت تمايل، مي

هرچند در يكي از طرحهاي اولين دوره مجلس شوراي اسالمي شرط كسب مجوز فعاليت بـراي احـزاب                  

 مردود شناخته؛ حتي دريافت پروانه دليل تعارض با قانون اساسي   سياسي قيد شده بود، اما مجلس آن را به        

 آن، پس از تصويب قانون فعاليت احزاب سياسي در   عالوه بر ١.عنوان شرط فعاليت احزاب نپذيرفت      را هم به  

 در مجلــس شــوراي اســالمي، شــوراي نگهبــان حتــي كــسب مجــوز از وزارت كــشور بــراي  ۱۳۶۰تيرمــاه 

بـه  (» اطـالع «مجلس را عودت داد تـا بـا تغييـر واژه            راهپيمايي را نيز خالف قانون اساسي دانسته، مصوبه         

در .  بـه تـصويب نهـايي گذرانـد        ۷/۶/۶۰، آن را در تـاريخ       )از وزارت كـشور   (» مجوز«بجاي  ) وزارت كشور 

 فعاليت آنهـا را     ٢چنين فضا و شرايطي بود كه حتي در اطالعيه دادستان كل انقالب؛ پيرامون احزاب سياسي              

  . داالصول آزاد اعالم كردن علي

و حتـي  (دانيد قانون هرگز احزاب سياسي فعال در گذشته را موظف بـه دريافـت مجـوز           همانطور كه مي  

نامه اجرايي فعاليت احزاب در مجلس شوراي اسالمي، انطبـاق            نكرده است بلكه پس از تصويب آيين      ) پروانه

ضت آزادي ايـران بـا      بـه همـين دليـل نهـ       . اساسنامه و مرامنامه با شرايط جديد را درخواست نمـوده اسـت           

  .ارسال رونوشت اساسنامه و مرامنامة خود براي وزارت كشور تقاضاي صدور پروانه كرده است

، همچنان معوق   ۱۵/۳/۶۴رغم وعدة وزير كشور وقت، آقاي ناطق نوري در تاريخ             متأسفانه اجراي قانون احزاب علي    

  .ماند

اي تـصميم بـراي اجـراي قـانوِن فعاليـِت             يـه طـي اطالع  ) آقاي محتشمي ( وزير كشور بعدي     ۲۸/۸/۶۶در  

آن دسته از احزاب سياسي كه قبـل از         «: احزاب را اعالم داشت و همزمان معاون سياسي ايشان اظهار نمود          

  .»اند فقط بايد مرامنامه و اساسنامة خود را با مقررات جديد تطبيق دهند تصويب قانون تأسيس شده

 ۱۰ مكرر و مذاكرات فراوان با مسئولين دفتر كميـسيون مـادة             نمايندگان نهضت آزادي پس از مراجعات     

نامـة   و مالقات با وزير كشوِر وقت، تغييرات الزم در اساسـنامه و مرامنامـه را بـه منظـور انطبـاق بـا آئـين                        

  .اي از آن را به وزارت كشور ارسال نمودند اجرايي جديد اعمال نموده و نسخه

                                                      
   ۱۹/۱/۶۰ تاريخدر . ۱

  . مراجعه گردد۱۷۸ـ۱۷۵ـ۱۷۱ـ۱۲۰ـ۱۱۹به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي صفحات . ۲



  

۹  

جه به قانون احزاب كه اتخاذ تصميم دربارة ادامه يا توقف فعاليـت              بدون تو  ۱۰متأسفانه كميسيون ماده    

 قانون اساسي به عهده دادگاههاي عادي و علني و با حـضور هيئـت منـصفه                 ۱۶۸احزاب را به موجب اصل      

گذاشته است، در بررسي درخواست نهضت آزادي از محدودة وظايف قـانوني خـود خـارج شـده در نقـش                     

نامه و قضاوت عليه نهضت آزادي اقدام و از صدور پروانه استنكاف ورزيـد              مدعي و قاضي به صدور ادعا     

  . قانون احزاب به خاطر چنين تخلّفي به دادگاه شكايت نمود۱۳كه اين جمعيت طبِق مادة 

 نهضت آزادي مورد تصويب واقع نگرديـده و          تأسيس ايد كه درخواست     شما در نامة خود مرقوم داشته      ـ۲

ــاً مــردم ايــران و تمــامي  .  ننمــوده بــود تأســيست آزادي درخواســت اجــازةاوالً نهــض. رد شــده اســت ثاني

دانند كه نهـضت آزادي ايـران سـالها قبـل از انقـالب اسـالمي        اندركاران و مسئولين رده باالي مملكت مي   دست

دان  فشارهاي سياسي، زن    ها،   شده و تا قبل از پيروزي انقالب، عليرغم فراز و نشيب            تأسيس )۱۳۴۰ارديبهشت  (

هـاي فرهنگـي      و زجر رهبران و فعالين آن، به مبارزة سياسي عليه استبداد سلطنتي و سـلطة بيگانـه و فعاليـت                   

ازرگـان،   رهبران و فعالين آن از جملـه مرحـومين ب           اكثريت. اند  اسالمي، در داخل و خارج كشور اشتغال داشته       

اكمه و سالها در زنـدانهاي شـاه يـا آوارة وطـن              مح   عطائي و رادنيا بارها بازداشت،     طالقاني، شريعتي، چمران،  

اند و به همين دليل رهبر فقيد انقالب براي عضويت در شوراي انقالب و دولت موقت از آنان دعوت كـرده                      بوده

  ؟! آن  تأسـيس   گرديده و مخالفـت بـا       تأسيس  سال قبل  ۳۴بنابراين نديده گرفتن سوابق نهضت آزادي كه        . است

تَجاهـل  «انجام نشده اسـت، عـالوه بـر مخالفـت صـريح بـا قـانون فعاليـت احـزاب                     كه هرگز چنين درخواستي     

  .شود محسوب مي» العاِرف

دار، از    هيچ قانوني به وزارت كشور يا ديگر نهادهاي دولتي اجازه نداده است رأساً فعاليت احـزاب سـابقه                 ـ  ۳

ز نيستند تمايالت و نظريـات سياسـي        مقامات مسئول دولتي مجا   . جمله نهضت آزادي، را غيرقانوني اعالم نمايند      

  .در ابالغ چنين احكامي الزم است استنادات قانوني اعالم گردد تا مطابق آن عمل شود. خود را قانون تلقّي نمايند

 و با شكايت به مراجع قانوني، خـود را موظّـف            ۱۰ـ نهضت آزادي ايران عليرغم تخلف كميسيون ماده         ۴

 انتخـاب   ياد مرحوم مهنـدس مهـدي بازرگـان،    ن دليل پس از درگذشت زندهبه رعايت مقررات دانسته به همي  

  . به وزارت كشور اطالع داده است۲۷/۱۱/۷۳دبيركل خود را رسماً طي نامة مورخ 

اكنون نيز با استفاده از حقوق به رسميت شناخته شده در قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي و قـانون                      

و استعانت از او به فعاليـت در محـدودة امكانـات و مقـدورات ادامـه                 فعاليت احزاب همچنان با توكل به خدا        

  .داند گويي و دفاِع از حقوِق مردم را وظيفة مسلماني و شرط اطاعت و عبادت الهي مي داده، حق

  و ما توفيقي اال باهللا عليه توكلت و اليه انيب 

  دبير كل نهضت آزادي ايران

  دكتر ابراهيم يزدي

۲۶/۰۱/۱۳۷۴  

  

  رياست محترم جمهوري اسالمي: رونوشت

  رياست محترم قوة قضائيه

  هاي گروهي مطبوعات و رسانه



 

 ۱۰

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۴۹۵: شماره

 ۰۷/۰۲/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

مصاحبه آقاي حسين عبدالغني خبرنگار مجلة عربي االوسط و الحياه و 

  )۱۳۷۴ /۰۵/۰۲(سي عربي با آقاي دكتر ابراهيم يزدي  بي بي

  

ان ديگـر گـروه مخـالفي وجـود     ـ در خارج كشور برداشت عمومي اين است كه در جمهوري اسـالمي ايـر     ۱س

  ندارد؟ آيا همينطور است و چرا؟

» مخالف وفادار«توان از آنها به عنوان    ـ در ايران احزاب و گرههاي مخالف سياسي وجود دارند كه مي             ج

شـوند و مـورد انـواع محـدوديت، فـشارها و              اما مشكل اين اسـت كـه احـزاب مخـالف تحمـل نمـي              . نام برد 

  .توانند آزادانه فعاليت قابل توجهي داشته باشند بطوري كه نمي. دارندهاي مستمر قرار  سركوب

گذرد، كشور با مشكالت اقتصادي و اخيراً هـم بـا             ـ بعد از اين همه سال كه از انقالب اسالمي در ايران مي            ۲س

ممكـن  بينيد و نتايجي كـه ايـن مـشكالت            شما اين مشكالت را چگونه مي     . هاي اجتماعي روبرو شده است      ناآرامي

  وجود بياورند چيست؟  است براي دولت به

هاي خودبخودي اجتماعي معموالً پيامد فشارهاي سياسي و اجتماعي و مـشكالت اقتـصادي                ـ ناآرامي   ج

ها و تورم وجود دارد كه عمدتاً طبقـات محـروم             باشند، از يك طرف فشارهاي اقتصادي، باال رفتن هزينه          مي

آورد و از طـرف ديگـر از فعاليـت آزاد و              دهنـد، از پـا درمـي        را تشكيل مي  درآمد را، كه اكثريت بزرگي        و كم 

در حالي كه طرفداران دولـت از امكانـات وسـيعي برخوردارنـد،             . شود  مناسب احزاب سياسي جلوگيري مي    

ها و اعمال حاكميـت ابـراز دارنـد           براي آنهايي كه بخواهند انتقاد و اعتراض و نارضايتي خود را از سياست            

بنابراين مكانيزم سالم و آرامـي بـراي ابـراز اعتـراض و             . اند  تمام راهها را بسته   . اند  ي باقي نگذاشته  هيچ راه 

  هـاي پراكنـده،     پيآمد چنين وضعيتي همين واكنش    . انتقاد علني و مؤثر در دسترس مردم معترض قرار ندارد         

 وفـادر ارائـه ابـراز       هـاي عمـدة احـزاب مخـالف         يكـي از نقـش    . باشـد   ناگهاني و خشن، و اغلـب مخـرب مـي         

حـال اگـر دولـت بتوانـد        . هـاي حكومـت اسـت       آميز مخالفت و اعتراض نسبت به اعمـال و سياسـت            مسالمت

فشارهاي اقتصادي رو به رشد را به نفع طبقات محروم متعادل سازد و ضرورت آزادي احزاب سياسـي را    

بطـوري كـه روابـط    . ها خواهـد شـد   تر شدن اوضاع و تشديد ناآرامي  ادامة وضع كنوني سبب وخيم   نپذيرد،

  .مردم و دولت ممكن است به نقطة غيرقابل ترميم برسد

ـ آيا براي نهضت آزادي يا احزاب ديگـر امكـان دسـتيابي بـه قـدرت وجـود دارد و آيـا دولـت انتقـال و                ۳س

  پذيرد؟ جابجايي قدرت را مي

ز جانب نهضت آزادي سخن بگويم، توانم ا  و من فقط مي    شود،  ـ تا آنجا كه به نهضت آزادي مربوط مي          ج

اصـالح،  . بلكه انگيزة اصلي اجرا و تحقق كامل قانون اساسي است         . انگيزة عمده و اصلي كسب قدرت نيست      

آميز قدرت در چارچوب جمهوري اسالمي تنها با تمكين همـه جانبـة دولـت از                  ترميم و يا جابجايي مسالمت    

  .شود ادگي حاكميت براي اين امر ديده نميهنوز عالئمي از آم. باشد قانون اساسي ممكن مي

هـاي سياسـي،      ـ اهداف عمدة نهضت آزادي چيست؟ آيا بسط حقوق سياسي براي مردم و براي جنـبش               ۴س

نظير حق تأسيس احزاب سياسي، انتخابات آزاد و قدرت بيشتر بـراي پارلمـان اسـت يـا جـستجوي راه بـراي                       

  مشاركت در قدرت با دولت؟



  

۱۱  

لي نهضت آزادي دفاع و نگهباني از آزادي و اسـتقالل، دو آرمـان بنيـادين انقـالب                  ـ اهداف عمده و اص      ج

هـاي    اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسـالمي حقـوق و آزادي             . باشد    اسالمي ايران مي  

 آزادي مطبوعات و بيان و مشاركت آزادانه در انتخابـات را، بـا               مردم، از جمله حق تأسيس احزاب سياسي،      

  .راحت و دقت شرح داده استص

كنيـد كـه    هاي نهضت آزادي صورت گرفته است؟ آيا شما فكـر مـي   اي در افكار و برنامه ـ چه تغيير عمده  ۵س

  رو هستند، به خود جذب كنند؟ توانند نسل جديد را كه با مشكالتي نظير بيكاري روبه احزاب موجود مي

ما از مشكالت فراوانـي كـه       . دي تغيير نكرده است   ـ فلسفة سياسي و باورهاي ايدئولوژيكي نهضت آزا         ج

 اما احزاب سياسي، از جمله نهضت آزادي براي آنكه بتوانند با نـسل   روست، آگاهيم، نسل جديد با آنها روبه   

حلهاي مناسب را ارائه دهند، بايد از آزادي فعاليت    جديد رابطه برقرار سازند و به مشكالت آنها برسند و راه          

  . باشندحزبي برخوردار

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ماه  ارديبهشت
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  بيانيه

  هاي خصمانة آمريكا اعتراض به سياست

  

ربنا التجعلنا فتنه للـذين كفـروا واغفرلنـا ربنـا انـك انـت               

  )۵ممتحنه ـ (العزيز الحكيم 

  :هموطنان عزيز

بيـشتري يافتـه اسـت و از شـواهد و     ها و اقدامات خصمانة دولت آمريكا عليه ايران اخيـراً شـدت     برنامه

 اكنـون، عـالوه بـر تـصميماتي كـه            هم. تري پيدا كند    هاي آينده ابعاد گسترده     آيد كه در ماه     قرائن چنين برمي  

هاي همـه جانبـه       محدوديت«دولت آمريكا عليه ايران اتخاذ و اعمال كرده است، پيشنهاد جديدي تحت عنوان              

هـاي مربـوط در دسـت      نمايندگان ارائـه شـده اسـت كـه در كميـسيون     به ِسنا و مجلس» ۱۹۹۵عليه ايران ـ  

هاي پيشنهادي در اين طرح از محدودة مقابله با دولت ايران فراتر رفتـه و                 دامنة محدوديت . باشد  بررسي مي 

  . به تهاجم عليه ملت و مملكت تبديل گشته است

ده اسـت كـه برخـي از آنهـا نظيـر            در بخشي از اين طرح ادعاها و اتهاماتي عليه دولت ايـران عنـوان شـ               

مشاركت ايران در انفجار ساختمان مركز بازرگاني تجارت نيويورك و بوئنوس آيرس ـ آرژانتين، بـه كلـي    

رغم مواضع صريح و رسمي مقامات قضائي آرژانتين، تكـرار آنهـا           باشد و علي    اساس و دروغ محض مي      بي

در مورد اتهام نقض حقوق بشر در ايـران  . كند يران ميسازي عليه ا در اين طرح پيشنهادي حكايت از پرونده      

، نماينـدة مخـصوِص كميـسيوِن حقـوِق بـشِر سـازماِن ملـِل متحـد، مـا                   »گاليندوپل«با استناد به گزارشهاي     

هـاي اساسـي شـهروندان ايرانـي را، كـه در قـانون             معتقديم كه اگرچه دولت ايران متأسفانه حقوق و آزادي        

كند، توسل به نقـض حقـوق بـشر در            گيرد و آشكارا نقض مي      تمراً ناديده مي  اساسي تصريح شده است، مس    

شاهد اين  . باشد  طلبانه نمي   هاي سلطه   ايران توسط دولت آمريكا بهانه و دستاويزي بيش براي اجراي برنامه          

هاي كميسيون ياد شده و سازمان        هايي است كه به موجب گزارش       مدعا، حمايت جدي دولت آمريكا از دولت      

باشـد و آمريكـا بـا آن     الملل، وضعيت حقوق بشر در كشورهايـشان بـه مراتـب بـدتر از ايـران مـي                  و بين عف

  .كند ها روابط سياسي و اقتصادي گسترده و عميق دارد و هيچ اعتراض و اقدامي عليه آنها نمي دولت

ليه ايران نه مبارزه    ها و اقدامات خصمانه ع      ها و هدفهاي دولت آمريكا از گسترش برنامه         بنابراين، انگيزه 

با تروريسم است و نه دلسوزي واقعي نسبت به نقض حقوق بشر در ايران، بلكه هدف دولت مـذكور ايجـاد                     

اي نظير وضع عـراق بـر ايـران           فقر و فالكت گسترده براي ملت ما و تحصيل وضع آشفته و از هم گسيخته              

  .باشد مي

 پيامـدها و آثـار    بـا مناسـبات جهـاني حـاكم،    نهضت آزادي ايران معتقد اسـت كـه در شـرايط كنـوني و              

ها و مجازاتهاي اقتصادي عليه ايران مـادام كـه منحـصراً از جانـب آمريكـا اعمـال شـود محـدود              محدوديت

 سال گذشته تجربه كرده است كه مجازاتهاي يك دولـت، بـه      ۱۶اما از آنجا كه دولت آمريكا طي        . خواهد بود 
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طلبانة خود، با جلب موافقت   احتمال دارد كه در اجراي سياستهاي سلطه د،باش    تنهايي عليه ايران كارساز نمي    

المللـي، نظيـر شـوراي امنيـت سـازمان ملـل،              و پشتيباني قدرتهاي بزرگ و در قالب مصوبات نهادهاي بـين          

 تري را عليه ايران، همچنان كه در مورد عراق انجام داد ِاعمال كند و حتي        ها و مجازاتهاي گسترده     محدوديت

  .كننده است اين يك توطئه خطرناك و نگران. تماميت ارضي كشورمان را به خطر اندازد

مند و متعهد به سرنوشت ملت و تماميـت ارضـي             در چنين شرايطي، بدون شك هيچ ايراني آگاه و عالقه         

اي   چارهتفاوت بوده و براي پيشگيري از آن          تواند و نبايد نسبت به اين نوع تهديدات و خطرات بي            كشور نمي 

  .نينديشد

هاي روزافزون خارجي اجراي دو برنامـه         نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه براي مقابله با توطئه           

  :زير ضروري است

هـا و   اي تنظيم و اجـرا شـود، كـه تـورم، افـزايش روزمـره قيمـت               هاي اقتصادي به گونه     اول آنكه برنامه  

دوم آنكه فـشار بـر گروههـا و احـزاب سياسـي و              . ل گردد درآمد تعدي   فشارهاي اقتصادي به نفع طبقات كم     

ها و نشريات مستقِل غيردولتي برداشته شود و حق فعاليـت آزاد بـراي تمـام احـزاب و گروههـاي                       روزنامه

ها و سنديكاهاي صنفي مـستقل و غيردولتـي، در چـارچوب قـانون اساسـي بـه                 سياسي دگرانديش، اتحاديه  

  .رسميت شناخته شود

دهنـد، از پـاي    درآمد را، كه اكثريت بزرگي را تـشكيل مـي       ادي عمدتاً طبقات محروم و كم     فشارهاي اقتص 

هـاي خودجـوش اجتمـاعي        ها و نـاآرامي     واكنش طبيعي مردم به اين نوع فشارها، ايجاد شورش        . آورد  درمي

از باشـد، هـيچ راهـي بـراي ابـر           در شرايطي كه براي حمايت از حاكميت همه نوع امكانـات فـراهم مـي              . است

هاي دولت و عملكرد حاكميـت و فـساد فراگيـر دولتـي               آميز اعتراض، انتقاد و نارضايتي از سياست        مسالمت

آميـز مخالفـت و اعتـراض     هاي عمدة احزاب مخالف وفادار ارائه راههـاي مـسالمت   يكي از نقش. وجود ندارد 

مـامي راههـاي اعتـراض      جلوگيري از فعاليت احزاب سياسي مخالف و بسته بودن ت         . نسبت به حاكميت است   

  .گردد هاي قهرآميز پراكنده، كه در مواردي تخريبي نيز هست، منجر مي ترديد به واكنش سالم و قانوني، بي

 ضرورت آزادي احزاب سياسي را نپذيرد و نتواند فـشارهاي            اگر حاكميت از قانون اساسي تمكين نكند،      

تـر شـدن اوضـاع و تـشديد           ه وضع كنوني سـبب وخـيم      درآمد تعديل كند، ادام     اقتصادي را به نفِع طبقاِت كم     

تنهـا در چنـين     . ها خواهد شد و روابط مردم و حاكميت ممكن است به وضع غيرقابل تـرميم برسـد                  ناآرامي

  .هاي خارجي امكان موفقيت پيدا خواهد كرد شرايطي توطئه

شان داد كـه يـك      تجربة دولت مرحوم دكتر مصدق در دوران نهضت ملي عليه سلطه استعمار انگليس نـ              

بينانـه و بـا       هـاي مطالعـه شـده و واقـع          تواند با برنامـه     گراي برخوردار از همدلي ملت مي       دولت ملي و مردم   

هاي دشمن را خنثي سـازد، بلكـه از           بكارگيري كارشناسان مدير، مدبر، درستكار و امين نه تنها پيامد توطئه          

د و توسعه اقتـصادي ـ انـساني اسـتفاده كنـد و      هاي اقتصادي به عنوان فرصتي براي رش اين نوع محاصره

  .گامهاي مفيد و مؤثري در راه تحقر استقالل اقتصادي كشور بردارد

ما بسيار قوي و ) ايراني ـ اسالمي (زمامداران آمريكا نيز بايد بدانند كه عنصر ضداجنبي در فرهنگ ملي 

 سرنوشـت مـيهن خـود عـشق         دوسـت هـستند و بـه        االصـول سـخت وطـن       مردم ايران علي  . دار است   ريشه

هاي بيگانگان در قبال تماميت ارضـي كـشور، نظيـر دوران جنـگ                ورزند و به همين دليل در برابر توطئه         مي

  . تحميلي، يكپارچه خواهند ايستاد

نارضايتي و اعتراض ملت ما نسبت به عملكرد حاكميت، يك مساله است و ايستادگي در برابـر تهديـدات                   
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منافع استراتژيك ملي كه در فرهنگ سياسي ما جايگـاه ويـژه خـود را دارد، مـسالة         خارجي و دفاع متحد از      

  .ديگري است

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ماه  ارديبهشت
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  نامه به دبيركل سازمان ملل متحد در 

  المقدس هاي فلسطينيان در بيت اعتراض به مصادرة زمين

ــ  ه ظلــم و نهــضت آزادي ايــران در راســتاي دفــاع از حــق و اعتــراض ب

خشونت مستمر دولت غاصب و اشـغالگر اسـرائيل و همچنـين محكـوم              

كــردن حمايــت دولــت آمريكــا از تجــاوزات دولــت اســرائيل بخــصوص 

استفاده از حق وتو و جلوگيري از اقدامات شوراي امنيت، نامـة زيـرا را               

براي آقاي پطرس غالي دبير كل سـازمان  ) ۷۴اول خرداد ( ماه مه ۲۲در  

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران.       ال نموده استملل متحد ارس

  

  پطرس غالي جناب آقاي پطرس

   دبيركل سازمان ملل متحد

نهضت آزادي ايران شديداً نگـران حركـت وحـشيانه و زورمدارانـة اخيـر دولـت اسـرائيل در مـصادرة                      

ه تنهـا تخلـف از تمـامي    اين عمل ن. باشد المقدس، براي ِاسكان يهوديان مهاجر مي اراضي عرب در شرق بيت    

المللي، بلكه حتـي نقـض قـرارداِد بـه اصـطالح صـلِح سـاف ـ اسـرائيل نيـز            هاي بين نامه معاهدات و موافقت

هايي است كه در اصـل موجـب پيـدايش      اين حركت همچنين به ياد آورندة غمناك اَعمال و سياست         . باشد  مي

تـرين   اهر براي صلح اسـت، امـا در حقيقـت بـزرگ          هاي دولت اسرائيل به ظ      اَعمال و سياست  . اسرائيل گرديد 

  .باشد كنندة ثُبات و آرامش منطقه مي مانع صلح و تهديد

ها و اَعمال، متاسفانه به دليل نفوذ غيرعادالنة دولت آمريكا، يكـي از اعـضاي دائـِم شـوراي                     اين سياست 

  .امنيِت سازمان ملل متحد، مورد حمايت قرار گرفته است

همراه با افكار عمومي جهاني، قوياً بر اين باور است كه حركت اخير شوراي امنيت، نهضت آزادي ايران،    

  .شود بيش از پيش سبِب كاهِش اعتباِر اين سازمان و محو كارآيي و موفقيت جهاني آن مي

هاي عربي در شـرِق       نهضت آزادي ايران، ضمن آن كه تصميم اخير دولت اسرائيل را در مصادرة زمين             

المللـي    خواهـد در راسـتاي مـسئوليتهاي بـين          نمايد، از دبير كل سازمان ملل مي        وياً محكوم مي  المقدس ق   بيت

 شـوراي امنيـت     ]ضمني[خود، حداكثر تالش و توان ديپلماسي خود را به كار گيرد تا حمايتهاي غيرعادالنة               

بـه تمكـين از تمـامي       هـا و اَعمـاِل تجاوزكارانـة دولـت اسـرائيل را منتَفـي نمايـد و آن دولـت را                        از سياست 

  .، وادار سازد۲۴۲ترين آنها، قطعنامة  هاي سازمان ملل بويژه عمده قطعنامه

  با احترام 

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

۱۹۹۵ ماه مه ۲۲ـ ۷۴اول خرداد 



 

 ۱۶
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۴۹۸: شماره
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  اطالعيه تسليت به مناسبت شهادت 

  ينوزير امور خارجه جمهوري بوسني و هرزگو

به مناسبت شهادت آقـاي عرفـان لوبليـانويچ وزيـر امـور خارجـة               

جمهوري بوسني و ِهرِزگـوين، دبيركـل نهـضت آزادي ايـران، بـه              

همراه جمعي از اعضاي نهضت آزادي در محل سـفارت بوسـني ـ    

  .هرزگوين در تهران حضور يافته و دفتر يادبود را امضا نمودند

اي خطـاب بـه    ارسـال نامـه  عالوه بر اين، نهضت آزادي ايران، طي        

ــرم جمهــوري بوســني ـ      آقــاي علــي عــزت بگــويچ رياســت محت

هرزگـوين بــه شـرحِِ ذيــل، مراتــب همـدردي و حمايــت خــود را از    

  .اند مبارزاِت مردم قهرمان بوسني ـ هرزگوين اعالم داشته

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  

  جناب آقاي علي عزت بگويچ

  زگوينرياست محترم جمهوري بوسني هر

  توسط جناب آقاي دكتر عمر بهمن، سفير محترم بوسني هرزگوين در تهران

دريافت خبر شهادت آقاي عرفان لوبليانويچ، وزير امور خارجه دولت بوسني ـ هرزگوين موجب نهايـت   

 شهادت اين برادر مجاهد و رزمنده را به جنابعالي     اينجانب از طرف خود و نهضت آزادي ايران،       . تأثر گرديد 

  .گويم و ملت قهرمان بوسني ـ هرزگوين تسليت مي

نهضت آزادي ايـران ضـمن ابـراز حمايـت كامـل خـود و ملـت ايـران از جهـاد مقـدس مـردم بوسـني ـ              

المللـي و يـا همكـاري برخـي از            تفـاوتي مجـامع بـين       ها و سكوت و بـي       شرمانة ِصرب   هرزگوين، جنايات بي  

  .كند  محكوم ميهاي غربي با اين جنايتكاران را شديداً دولت

در خاتمه از خداوند سبحان براي آن شهيد طلب مغفرت و علو درجات، و براي جنابعالي، دولت و مـردم    

  .كنيم  ـ هرزگوين صبر و مقاومت و پيروزي نهايي بر دشمن خونخوار را مسئلت مي بوسني

  با تقدير احترام

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  ۷۴ خرداد ۹ـ ۱۹۹۵ مه ۳۱
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  )۱۱/۰۳/۷۴(مصاحبة خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران با دكتر ابراهيم يزدي 

  

شناسـد، نهـضت      ـ در حالي كه وزارت كشور نهضت آزادي را به عنوان يك حزب قانوني به رسميت نمي                ۱س

  :آزادي همچنان خواستار ادامة فعاليت به عنوان يك حزب سياسي است

  دانيد؟ هايتان را چه مي و بلندپايه نهضت آزادي داليل قانوني بودن فعاليتشما به عنوان يك عض: اوالً

االطالق آزاد است و به هيچ وجه مشروط   قانون اساسي فعاليت احزاب سياسي علي۲۶ج ـ بر طبق اصل  

موضـع وزارت كـشور خـالف قـانون اساسـي و قـانون احـزاب        . باشد به كسب مجوز از وزارت كشور نمي 

نهـضت آزادي چـون مجـوز       «انـد كـه       هاي خود اعالم كرده     م كشور به دفعات در مصاحبه     وزير محتر . است

نه قانون اساسي و نه قانون ! و البد خواهند گفت چون رسميت ندارد، مجوز هم ندارد» .ندارد، رسميت ندارد  

خ در نامـة مـور    . احزاب فعاليت احزاب سياسي را مشروط به دريافت مجوز از وزارت كشور ننمـوده اسـت               

درخواسـت تأسـيس نهـضت آزادي مـورد قبـول           « وزارت كشور به نهضت آزادي آمده است كه          ۲۲/۱۲/۷۳

 خـود بـه     ۲۶/۰۱/۷۴نهـضت آزادي در نامـة       » .واقع نشده است و فعاليت تحت اين عنوان خالف قانون است          

  «… : وزارت كشور به طور مبسوط پاسخ داده است كه رئوس آن چنين است

االصـول آزاد اسـت و        بينـي نمـوده علـي       ي جز در مواردي كه قانون آن را پـيش         ـ فعاليت احزاب سياس   ۱

بلكـه احـزاب،    . در قانون فعاليت احزاب سياسي شرط آزادي فعاليـت شـمرده نـشده اسـت              » دريافت مجوز «

  .نمايند) نه مجوز(توانند درخواست صدور پروانه  درصورت تمايل، مي

 شوراي اسالمي شرِط كسِب مجوِز فعاليت بـراي احـزاب           هاي اولين دوره مجلسِ     هرچند در يكي از طرح    

اما مجلس آن را به دليل تعارض بـا قـانوِن اساسـي مـردود شـناخته؛ حتـي دريافـِت                     . سياسي قيد شده بود   

 عالوه بر آن، پس از تـصويب قـانون فعاليـت احـزاب              ١.پروانه را هم به عنوان شرِط فعاليت احزاب نپذيرفت        

مجلِس شوراي اسالمي، شوراي نگهبـان حتـي كـسب مجـوز از وزارت كـشور        در   ۱۳۶۰سياسي در تيرماه    

به (» اطالع«پيمايي را نيز خالِف قانوِن اساسي دانسته مصوبة مجلس را عودت داد تا با تغيير واژة                   براي راه 

در .  به تصويب نهايي گذرانـد     ۰۷/۰۶/۶۰، آن را در تاريخ      )از وزارت كشور  (» مجوز«به جاي   ) وزارت كشور 

 فعاليت آنهـا را     ٢ين فضا و شرايطي بود كه حتي در اطالعية دادستاِن كِل انقالب پيرامونِ احزاب سياسي،              چن

  .االصول آزاد اعالم كردند علي

و حتـي  (دانيد قانون هرگز احزاب سياسي فعال در گذشته را موظف بـه دريافـت مجـوز           همانطور كه مي  

 اجرايي فعاليت احزاب در مجلس شوراي اسالمي، انطبـاق          نامه  نكرده است بلكه پس از تصويب آئين      ) پروانه

بـه همـين دليـل نهـضت آزادي ايـران بـا             . اساسنامه و مرامنامه با شرايط جديد را درخواست نمـوده اسـت           

  .ارسال رونوشت اساسنامه و مرامنامة خود براي وزارت كشور تقاضاي صدور پروانه كرده است

، ۱۵/۰۳/۶۴عدة وزير كشور وقت، آقاي نـاطق نـوري در تـاريخ             متأسفانه اجراي قانون احزاب عليرغم و     

                                                      
  . مراجعه گردد۱۷۸ـ۱۷۵ـ۱۷۱ـ۱۲۰ـ۱۱۹ به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي صفحات .۱

 ۱۹/۱/۶۰در تاريخ . ۲



  

۱۹  

  .همچنان معوق ماند

اي تـصميم بـراي اجـراي قـانوِن فعاليـِت             طي اطالعيـه  ) آقاي محتشمي ( وزير كشور بعدي     ۲۸/۰۸/۶۶در  

آن دسته از احزاب سياسي كه قبـل از         «احزاب را اعالم داشت و همزمان معاون سياسي ايشان اظهار نمود،            

  ».اند فقط بايد مرامنامه و اساسنامة خود را با مقررات جديد تطبيق دهند  قانون تأسيس شدهتصويب

 ۱۰نمايندگاِن نهضت آزادي پس از مراجعات مكرر و مذاكرات فراوان با مسئولين دفتر كميـسيون مـادة                  

نامـة   ق بـا آئـين    و مالقات با وزير كشوِر وقت، تغييرات الزم در اساسـنامه و مرامنامـه را بـه منظـور انطبـا                    

  .اي از آن را به وزارت كشور ارسال نمودند اجرايي جديد اعمال نموده و نسخه

 بدون توجه به قانون احزاب كه اتخاذ تصميم دربارة ادامه يا توقف فعاليـت               ۱۰متاسفانه كميسيون مادة    

 هيئـت منـصفه     هاي عادي و علني و با حـضور          قانون اساسي به عهدة دادگاه     ۱۶۸احزاب را به موجب اصل      

گذاشته است، در بررسي درخواست نهضت آزادي از محدودة وظايف قـانوني خـود خـارج شـده در نقـش                     

. مدعي و قاضي به صدور ادعانامه و قضاوت عليه نهضت آزادي اقدام و از صدور پروانه استنكاف ورزيـد             

  .يت نمود قانون احزاب به خاطر چنين تخلفي به دادگاه شكا۱۳كه اين جمعيت ِطبق مادة 

ـ در نامة وزارت كشور آمده است كه درخواسِت تأسيس نهضِت آزادي مورد تصويب واقع نگرديده و          ۲

ثانيــاً مــردم ايــران و تمــامي . ة تأســيس ننمــوده بــود اوالً نهــضت آزادي درخواســِت اجــاز. رد شــده اســت

لها قبل از انقـالب اسـالمي       دانند كه نهضت آزادي ايران سا       اندركاران و مسئولين رده باالي مملكت مي        دست

هـا، فـشارهاي سياسـي،     تأسيس شده و تا قبل از پيروزي انقالب، عليرغم فـراز و نـشيب   ) ۱۳۴۰ارديبهشت  (

هـاي    زندان و زجر رهبران و فعالين آن، به مبارزة سياسي عليه استبداد سلطنتي و سـلطه بيگانـه و فعاليـت                    

اكثريت رهبران و فعالين آن از جمله مرحـومين         . اند  تهفرهنگي اسالمي، در داخل و خارج كشور اشتغال داش        

بازرگان، طالقاني، شريعتي، چمران، عطايي و رادنيا بارها بازداشت، محاكمه و سالها در زنـدانهاي شـاه يـا                   

اند و به همين دليل رهبر فقيد انقالب براي عضويت در شـوراي انقـالب و دولـت موقـت از                       آوارة وطن بوده  

 سـال قبـل تأسـيس گرديـده و          ۳۴بنابراين نديده گرفتن سـوابق نهـضت آزادي كـه           . ستآنان دعوت كرده ا   

؟ كه هرگز چنين درخواستي انجام نشده است، عالوه بـر مخالفـت صـريح بـا قـانون                   !مخالفت با تأسيس آن   

  .شود محسوب مي» تَجاهل الْعاِرف«فعاليت احزاب 

دار،   اجازه نداده است رأساً فعاليت احزاب سابقه      ـ هيچ قانوني به وزارت كشور يا ديگر نهادهاي دولتي           ۳

مقامات مسئول دولتي مجـاز نيـستند تمـايالت و نظريـات            . از جمله نهضت آزادي را غيرقانوني اعالم نمايند       

در ابالغ چنين احكامي الزم است استنادات قانوني اعالم گردد تـا مطـابق   . سياسي خود را قانون تلقي نمايند    

  .آن عمل شود

 و با شكايت به مراجع قانوني، خـود را موظـف            ۱۰ت آزادي ايران عليرغم تخلف كميسيون ماده        ـ نهض ۴

ياد مرحوم مهنـدس مهـدي بازرگـان، انتخـاِب      به رعايت مقررات دانسته به همين دليل پس از درگذشت زنده  

 بـا اسـتفاده از   اكنون نيز.  به وزارت كشور اطالع داده است۲۷/۱۱/۷۳دبيركِل خود را رسماً طي نامة مورخ        

حقوق به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي و قانون فعاليت احزاب همچنان با توكـل   

گـويي و دفـاِع از حقـوِق          به خدا و استعانت از او به فعاليت در محدودة امكانات و مقدورات ادامـه داده حـق                 

  …داند مردم را وظيفة مسلماني و شرط اطاعت و عبادت الهي مي

اي    نهضت آزادي چه مـشي و شـيوه         در صورتي كه وزارت كشور به نهضت آزادي اجازة فعاليت ندهد،          : ثانياً

  را اتخاذ خواهد كرد؟



  

۲۰  

به .  قانون احزاب از وزارت كشور به دادگاه شكايت كرده است۱۳ج ـ نهضت آزادي ايران بر طبق ماده  

 قـانون اساسـي در      ۱۶۸بايستي بـر طبـق اصـل         موجب اين ماده از قانون احزاب، شكايت نهضت آزادي مي         

بايـستي بـر طبـق        داري كه مي    تا زماني كه دادگاه صالحيت    . حضور هيئت منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد      

 قانون اساسي در حضور هيئت منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد تشكيل گردد و رأي نهايي خود                 ۱۶۸اصل  

ود خود بـه فعاليـت خـود ادامـه خواهـد داد و ايـن را حـق                را صادر كند، نهضت آزادي در حد امكانات محد        

  .داند قانوني خود مي

ـ جنابعالي در گفتگـو بـا رابـرت فيـسك، نهـضت آزادي را تلويحـاً صـداي اكثريـت خـاموش در ايـران             ۲س

  :ايد دانسته

  دانيد؟  هاي مردم ايران مي شما تا چه اندازه نهضت آزادي را برخوردار از حمايت: اوالً

شرايط كنوني كه امكانات فعاليت معمولي يك حـزب سياسـي كـالً از نهـضت آزادي سـلب شـده       ج ـ در  

است، روزنامة ميزان همچنـان بـرخالِف قـانون در توقيـف اسـت و از بكـارگيري سـاختمان نهـضت بـراي                

هـا و     هـاي حزبـي ممنـوع هـستيم، و اعـضا و عالقمنـدان، همچنـان تحـت فـشار هـستند و روزنامـه                          فعاليت

باشـند، بررسـي معنـادار        هاي نهضت آزادي ممنـوع مـي        ها و اخبار فعاليت     ي گروهي از چاپ بيانيه    ها  رسانه

اما اگر كسي بخواهـد معيـاري بـراي سـنجش نـسبي             . باشد  ميزان حمايت مردم از نهضت آزادي ميسر نمي       

ادبود داشته باشد، مشاركت وسيع مردم، از تمام گروهها و قـشرها، در جريـان تـشييع جنـازه و مراسـم يـ                   

توانـد بـه عنـوان نمونـه          دبيركل فقيد نهضت آزادي، مرحوم مهندس بازرگان در تهـران و شهرسـتانها، مـي              

  .خوبي از اعتبار مردمي نهضت آزادي در شرايط حاضر به حساب آيد

  منظورتان از اكثريت خاموش در ايران كيست؟: ثانياً

ناراضي هستند ولي امكان ابراز نظـر را  ج ـ منظور آن مردمي هستند كه از اوضاع سياسي و اقتصادي  

در مناسبات كنوني قدرت سياسي در ايران، حاميان و طرفداران دولت راههاي فراوانـي بـراي ابـراز                  . ندارند

اما براي آنها كه بخواهنـد اعتـراض يـا مخالفـت خـود را بـا سياسـتها و                    . نظر و حمايت خود از دولت دارند      

توانـد    در حـالي كـه هـيچكس نمـي        . يز نشان دهند امكاني وجـود نـدارد       آم  اقدامات حاكميت، به طور مسالمت    

  .وجود اعتراض و نارضايتي در ميان مردم را انكار كند

فقـدان همـين    . تواننـد كانالهـاي انعكـاس ايـن اعتـراض و نارضـايتي باشـند                احزاب سياسي مخالف مـي    

كوشش نهـضت   . گردد   تخريبي مي  هاي كور و بعضاً     ها و آشوب    ابزارهاي سياسي است كه منجر به ناآرامي      

  .باشد آزادي ايران انعكاس صداي اعتراض اين ناراضيان مي

داليل شما براي وجود اين     . خواند  كننده مي   ـ نهضت آزادي همواره شرايط فعلي ايران را بحراني و نگران          ۳س

  يست؟بريد، چ بحران چيست و پيشنهادهاي شما براي خروج از اين بحراني كه شما از آن نام مي

كننـده   ج ـ هم بحرانهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي وجود دارند و هـم برخـي از ايـن بحرانهـا نگـران      

به اعتقاد نهضت آزادي شرط يـا گـام         . ها و داليل خاص خود را دارد        هر يك از اين بحرانها ريشه     . باشند  مي

بحـران سياسـي حاصـل      . ي است اول براي يافتن راه حل هر يك از اين بحرانها، حل با تخفيف بحران سياس              

ناديده گرفتن اصول مصرحه در قانون اساسي جمهوري اسالمي، خصوصاً اصول مندرج در فصل سـوم ـ   

زمامداران منتخب مردم، به هنگام . قانون اساسي يك ميثاق يا قرارداد اجتماعي است. باشد حقوق ملت ـ  مي 

تخلـف از مفـاد ايـن عهـد و          . كنند  وگند ياد مي  تصدي، بر طبق همين قانون براي حفظ و اجراي اصول آن س           

تخلف آشكار و مكـرر     . كند  پيمان نظير تخلف از هر عهد و پيماني، در روابط طرفين معاهده ايجاد بحران مي              
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بـه محـض    . هايي از آن، ريشة بحـران سياسـي كنـوني اسـت             از اصول قانون اساسي و ناديده گرفتن بخش       

بحران بردارد، و صادقانه قصد و ارادة خود را در تمكين از اين اصول     اينكه حاكميت قدمهايي براي حل اين       

نشان دهد، شرايط مناسب براي مشاركت همة صاحبنظران عالقمند به ايران و وفادار به آرمانهاي انقالب و                 

در . هاي ديگر از جمله اقتصادي، به وجود خواهد آمد          هاي مناسب بحران    جمهوري اسالمي در يافتن راه حل     

ع هنگامي كه حاكميت با پذيرفتن حـق فعاليـت آزاد احـزاب و گروههـاي مخـالف امـا وفـادار بـه قـانون                          واق

اساسي، و اعالم آن، راه را براي آشتي ملي باز كند و قدم اوليه براي يافتن راه حل بحرانهاي اقتصادي نيـز                 

  .برداشته شده است

 آزادي پديـد آمـده اسـت يـا خيـر؟ و آيـا            ـ با فوت مهندس بازرگان، آيا تغييري در موضعگيري نهـضت          ۴س

هايي از وجود ايـن تغييـر در ديـدگاه         اطالعيه اخير نهضت آزادي براي شركت گستردة مردم در انتخابات نشانه          

  نهضت آزادي نيست؟

اي،  نهضت طي اعالميه. بعد از درگذشت شادروان مهندس بازرگان سئواالت مشابهي از ما شد. ج ـ خير 

نهضت آزادي يك سازمان سياسي براسـاس شـورا    : كنيم  مجدداً تكرار مي  . اب داده است  به اين سئواالت جو   

ياد مهندس بازرگان و چه بعـد از آن توسـط شـوراي           مشي نهضت چه از زمان زنده       ها و خط    سياست. است

 چنان به قوت خود باقي      ها هم   و اين سياست  .  و نه توسط يك فرد      گردد،  مركزي و دفتر سياسي آن تعيين مي      

  .باشند مي

مسئلة مشاركت در انتخابات مجلس آينده، در صورت تأمين شرايط الزم، از مدتها قبل، در زمان حيـات                  

نهـضت آزادي ايـران هرگـز بـا ملـت و            . آن فقيد سعيد در نهضت آزادي مطرح و به تصويب رسـيده اسـت             

وده است و هميشه مـردم      تفاوت نب   مملكت و انقالب قهر نكرده است و هيچگاه نسبت به سرنوشت مملكت بي            

كـرده اسـت ولـيكن متاسـفانه ايـن            تفاوتي و مشاركت فعال در سرنوشت خودشان دعوت مي          را به ترِك بي   

حاكميت است كه با سلب امكانـات از گروههـا و احـزاب سياسـي و ايجـاد تـضييقات مـانع شـركت آزاد در              

  .ت نباشيمما اميدواريم بار ديگر شاهد تكرار همان وضعي. انتخابات شده است

طلبـان    هـاي برانـدازي هماننـد منـافقين و سـلطنت            ـ ارزيابي نهضت آزادي از گروههاي طرفدار شـيوه        ۵س

  چيست؟

اين مخالفت خـود را بارهـا بـا صـراحت اعـالم كـرده       . ج ـ نهضت آزادي ايران با براندازي مخالف است 

 خود با ايران و اسـالم را بـه          هاي خارجي را كه دشمني      نهضت آزادي ايران هم چنين توسل به دولت       . است

خواه هستند و غيـرت ملـي         ما معتقديم مردم ايران به شدت وطن      . داند  اند، به كلي مردود مي      كرات نشان داده  

دار و قـوي اسـت و كـساني     به همين دليل عنصر ضد اجنبي در فرهنگ ملي ـ اسالمي ما بسيار ريشه . دارند

  . اند هرگز نخواهد بخشيد اه بردهرا كه به قدرتهاي در حال جنگ با ايران پن

يكـي از پيامـدهاي عمـدة انقـالب اسـالمي ايـران       : طلبان نيز بايد متـذكر شـويم كـه اوالً          در مورد سلطنت  

طلبـي    سلطنت: ثانياً. انقراض نظام پادشاهي در ايران است و نظام پادشاهي هرگز به ايران باز نخواهد گشت              

. طلـب   طلـب هـستند، نـه سـلطنت         اشـارة شـما، در واقـع پهلـوي        گـروه مـورد     . طلبـي متفـاوت اسـت       با پهلوي 

 سـاله، پادشـاهي،   ۲۵۰۰طلب در ايران كسي خواهد بود كـه معتقـد باشـد براسـاس سـابقة تـاريخي              سلطنت

چنين گروهي تـا بحـال      . ولي به شخص خاصي نظر ندارد     . باشد  بهترين نظام براي ادارة كشور در ايران مي       

  .ب صرفاً داوطلب بازگشت فرد خاصي به اريكة قدرت استطل اما پهلوي. ديده نشده است

ـ از بعد از گروگانگيري ديدگاهي در جامعه به وجـود آمـد كـه نهـضت آزادي داراي نگرشـهاي غربـي و          ۶س
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  نظر شما در اين زمينه چيست؟. نزديك به غرب بويژه در سياستهاي خارجي است

تأكيد و اصرار . ت و به كلي خالف واقع استج ـ چنين قضاوتي در حِق نهضت آزادي ايران درست نيس 

المللي در روابط ديپلماسـي و خـارجي، براسـاس منـافع و مـصالح ملـي        ما به احترام و رعايت معاهدات بين  

ها،  اين قرآن كريم است كه مؤمنين را به ايفاي تعهدات و ميثاق. باشد نه به دليل تمايالت غربي      كشورمان مي 

مخالفت ما بـا  . خواند كه طرف ديگر قرارداد، مفاد آن را نقض نكرده است، فرا مي     حتي با مشركين، تا زماني      

  .گروگانگيري و با حركات مشابه بر همين اساس است

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ خرداد ۱۱

  

  

  

  

  



 

 ۲۳

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۰۰: شماره

 ۱۳/۰۳/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

   نهضت آزادي ايران تأسيسگزارش گراميداشت سي و پنجمين سالروز

  )۱۳۷۴ ارديبهشت ۲۵(

  

 ارديبهشت ماه مصادف بود با سي و پنجمين سالروز تأسيس نهضت آزادي ايران به همـين                 ۲۵دوشنبه  

  :مناسبت مراسمي به شرح زير برگزار شد

 بعدازظهر نشستي بـا حـضور اعـضاي نهـضت آزادي ايـران              ۸ تا   ۵ از ساعت    ۲۵/۲/۷۴ـ روز دوشنبه    ۱

كليـه رفتگـاِن نهـضت، مرحومـان، مهنـدس          اي بـراي      پس از قرائت آياتي از قرآن كريم و فاتحه        . برگزار شد 

اهللا طالقاني، رحيم عطايي، عباس رادنيا، دكتر چمران و دكتـر شـريعتي، و طلـب مغفـرت بـراي                  بازرگان، آيت 

هاي تاريخي ضرورت تشكيل يك حـزب          طي بياناِت مبسوطي ريشه     آنان، آقاي دكتر يزدي، دبير كل نهضت،      

  . ر دادندملي، سياسي ـ اسالمي را مورد بررسي قرا

 زهـرا بـر مـزار        مندان نهـضت، بطـور جمعـي در بهـشت           ماه، اعضا و عالقه      ارديبهشت ۲۹ـ روز جمعه    ۲

اي از خداونـد      اهللا طالقاني و سردار شهيد دكتر چمران حضور پيدا كردنـد و بـا قرائـت فاتحـه                   شادروان آيت 

الِم غريـب، طلـِب مغفـرت و ارتقـاي           شهداي راه آزادي و آبادي ايراِن عزيز و سربلندي اس           براي آنان و همه   

  . درجه در پيشگاهش نمودند

 فقيد سعيد مهندس مهدي بازرگـان، اجتمـاع          ياد،  سپس كليه حاضرين به طرف قم حركت و بر مزاِر زنده          

در اين مراسم بعد از قرائت آياتي از سورة حشر، آقاي دكتر يداهللا سحابي، همرزم و دوست ديـريِن              . نمودند

. دس بازرگان با بياناِت خود ياِد آن بزرگوار را گرامي داشـته و خـدماِت نهـضت را برشـمردند                   ياد مهن   زنده

خالصـة سـخنرانيها در     . (هـاي نهـضت را شـرح دادنـد          پس از آن نيز، آقاي دكتر غالمعباس توسلي، ويژگي        

  ).پيوستها آمده است

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ خرداد ۱۳

  

  



 

 ۲۴

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

  

   تشكيل نهضت آزادي ايران و ضرورت ادامه نهضتهاي تاريخي ريشه

  

  دكتر ابراهيم يزدي

و يـاران و اصـحابش، بـا قرائـت     ) ص(با سالم و درود بر رسـول گرامـي خـدا            . بسم اهللا الرحمن الرحيم   

  .داريم اي ياد همه ياران عزيز از دست رفته را گرامي مي فاتحه

اي بـه امـضاي آقايـان مهنـدس مهـدي             اعالميـه  با صـدور     ۴۰ماه     ارديبهشت ۲۵نهضت آزادي ايران در     

اهللا طالقاني، رحيم عطايي، مهنـدس عطـايي و حـسن نزيـه فعاليـت خـود را                   دكتر يداهللا سحابي، آيت     بازرگان،

  .ناپذير بود تأسيس نهضت آزادي يك ضرورت اجتناب. رسماً آغاز نمود

جريان مشخص فكري با يك هويت هاي سياسي ـ فرهنگي، هنگامي كه يك   در سير تحول افكار و انديشه

  اي كــه معــرف آن باشــند، هــاي ويــژه كنــد، تــشكيل ســازمان گيــري دو جانبــه بــروز و ظهــور مــي و جهــت

  . ناپذير است اجتناب

مانند كه معرف جريانهاي فكري ـ سياسي عيني زنـده و فعـال در     سازمانهاي سياسي هنگامي پايدار مي

جود بيايد ولـي نماينـدة جريـان فكـري ـ سياسـي عينـي در جامعـه         و  اگر حزب و سازماني به. جامعه باشند

  . يا بيانگر يك جريان فكري ميرا باشد، قابل دوام نخواهد بود، دير يا زود از بين خواهد رفت نباشد،

برعكس، اگر سازماني مبلغ يك جريان فكري ـ سياسي باشد، ولو آن را منحل كنند، يا خـاموش سـازند،    

يـا سـازمان   . توانند از بين ببرند، همـان سـازمان مجـدداً زنـده خواهـد شـد       نديشه را نمي از آنجا كه فكر و ا     

  .وجود خواهد آمد و رسالت معرفي آن جريان فكري را به عهده خواهد گرفت   به ديگري با همان مشخصات،

وجـود بيايـد، و براسـاس شـرايط سياسـي،        گاهي اوقات هم ممكن است يك تشكل فكـري ـ سياسـي بـه    

هـا، پيـشگام تغييـرات در بافـت فكـري مـردم بـشود، چنـين                   نگي، اجتماعي و ضرورت تحول در انديشه      فره

دهد و اگر شرايط سياسي، نظير اختناق، اسـتبداد و سـركوب هـم آن را از                   سازماني به حيات خود ادامه مي     

  .گردد بين ببرد، سازمان ديگري، تشكيل مي

ياسي حاضر در متن جامعـه ماسـت، بـه همـين دليـل      نهضت آزادي ايران، معرف يك جريان فكري ـ س  

 سـال  ۳۴هاي مستمر و مكـرر در طـي    تأسيس آن يك ضرورت بوده است و ادامة حياتش، عليرغم سركوب   

  .باشد اي از زنده بودن آن جريان فكري است كه نهضت آزادي معرف آن مي گذشته، نشانه

  باشد؟ حال ببينيم نهضت آزادي معرف چه جريان فكري مي

، و فروپاشي استبداد سـلطنتي رضـا شـاه پهلـوي،            ۱۳۲۰قدمتاً بايد توجه كرد كه بعد از شهريور سال          م

اند، كـه عبارتنـد    سه جريان عمدة فكري و سياسي در جامعة ايراني ما ظهور و بروز خارجي فعال پيدا كرده     

  :از

يـب وارد صـحنه   جريان كمونيستي يا ماركسيستي، جريـان ملـي و جريـان اسـالمي، كـه هريـك بـه ترت               

سياسي اجتماعي ايران شدند و هركدام به تناسب سازمانهاي سياسي خاص خود را پيدا كردند و هريـك از            

اين سازمانها، در تقابل فكر و انديشه ـ با عمل سياسي و شـرايط عينـي خـارجي دچـار تغييـرات، تحـوالت        
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  .شدند و هركدام سرنوشت خاصي را پيدا كردند

هر يك از آنها ريشه در تـاريخ گذشـته          .  بوده است  ۱۳۲۰ه منشأ اين جريانها، سال      توان گفت ك    البته نمي 

  . اند ميهنمان حداقل از زمان شورش تنباكو و انقالب مشروطيت، داشته

هاي فكري را دچار ركود       ي اين جريان     سالة استبداد رضا شاه پهلوي، سير تحول و توسعه         ۲۰اما دورة   

كننـد و سـازمانهاي        به بعد است كه اين جريانها فرصـت رشـد پيـدا مـي              ۱۳۲۰اما از شهريور    . و وقفه نمود  

كننـده     نقطة عطـف تعيـين     ۱۳۲۰و به همين دليل، شهريور      . نمايند  معرف هركدام، به تدريج بروز و ظهور مي       

  .شود براي اين جريانها محسوب مي

اي بودنـد،   صات ويـژه اين سه جريان فكري، و سازمانهاي مربوط و معرف هركدام، اگرچه داراي مشخـ       

انـد و در كنـار هركـدام، افكـار و             اما اوالً با جامعه در كل و ثانياً هريـك بـه نـوعي بـا هـم همكنـشي داشـته                     

  .وجود آمده است  هايي كه خط فاصل ميان اين جريانات باشد به انديشه

مـدافع كامـل   مثالً در جريان جنبش ماركسيستي در ايران، كه براساس باورهاي ايـدئولوژيك، معـرف و        

امـا در فرآينـد   . منافع اتحاد جماهير شوروي سابق بود و متقابالً از حمايت كامل آن كشور برخـوردار بـود          

و . عمل عيني در جنبش تضادهاي شديدي ميان منافع ملي ايران و منافع اتحاد جماهير شوروي بروز نمـود                 

ل جنبش ماركسيستي در ايـران، شـاهد        بطوري كه در سير تحو    . اين تضاد و تقابل بر كل جنبش اثر گذاشت        

اگرچه ماركسيستي اما متعهد به منافع و مصالح ملي، يعني بدون تعهد بـه              , ها و سازمانهايي    پيدايش انديشه 

  .باشيم شوروي، مي

جنبش ملي، در آن مقطع تاريخي با تكيـه عمـده بـر             . در جنبش ملي نيز با تغييراتي مشابه روبرو هستيم        

هـاي متمايـل و يـا وابـسته بـه قـدرتهاي               ه منافع ملي ايران در برابر جريانها و جنبش        اولويت اصالت دادن ب   

بسياري از جريانات فعالي . وجود آمد و شكل گرفت    خارجي، معروف به آنگلوفيل، روسوفيل يا ژرمنوفيل به       

 دنيـاي   يـك كـشور   كردند كه جهان قطبـي شـده اسـت،     سياسي آن زمان، بر اين باور تكيه و آن را تبليغ مي           

  )مـثالً انگلـيس   (تواند با سـلطة بيگانـه         ، نمي )مثالً روسيه (سومي، نظير ايران بدون اتكا به يك قدرت خارجي          

  .مبارزه كند

جريان جنبش ملي، در واقع تالش در بطالن اين انديشه سياسي بود و برگشت و تكيه بر قدرت نيرومنـد      

  .و اليزال ملت در مبارزة با سلطة استيالي خارجي

مـسائل  . ولويت در اين جريان، در آن مقطع و مرحله، مبارزة با سلطة بيگانه و استيفاي حقوق ملت بود                 ا

امـا  . باشد، اهميت ثانوي داشـت      ناپذير آن مي    ديگر، از جمله همكنشي با فرهنگي ملي، كه اسالم بخش تفكيك          

اي از مردم بـه صـفوف         تردهتر شد و قشرهاي گس      به تدريج كه مبارزة ملي رشد و توسعه پيدا كرد و عميق           

امـا برخـي از     . اي در درون جنبش ملـي بـروز كـرد           مبارزة ملي كشانيده شدند، خواه و ناخواه تحوالت تازه        

 بر انديشة جدايي دين از سياست وفادار باقي ماندند، و برخي بر مواضع ضد دينـي        گروهها و جريانات ملي   

 رشد كردند كه با انگيـزة مـذهبي بـه مبـارزة سياسـي روي                اما گروهها و جرياناتي نيز    . گذشته باقي ماندند  

هـا و   اين تحوالت خواه و ناخواه بر تـشكل . آورده بودند، و برخوردار از هويت دوگانة ملي ـ اسالمي بودند 

  .گذاشت ساختارهاي سياسي درون جنبش ملي اثر مي

نـبش دو جريـان اصـلي و      در ايـن ج   . از طرف ديگر جريانهاي درون جنبش اسالمي نيز دچار تحول بود          

گرايان سنتي و ديگري جريـان        اي متعلق به اسالم     يكي جريان اسالمي به اصطالح حوزه     . عمده وجود داشت  

  .اسالمي نوگرا يا جريان اسالمي روشنفكران
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در دوران شورش تنباكو و مبارزات ضد استيالي خـارجي و سـپس انقـالب مـشروطيت عليـه اسـتبداد                     

 ملي و اسالمي كامالً به هم آميختـه بـود، بلكـه مرزبنـدي مـشخص ميـان جريانـات                     داخلي، نه تنها جريانات   

اگـر هـم بـود،      . همه مسلمان بودند و به تعبيري يك نوع اسالم هم بيشتر مطرح نبود            . اسالمي وجود نداشت  

 بـه تـدريج و آرام آرام دو جريـان اصـلي در جنـبش                ۱۳۲۰اما بعـد از شـهريور       . در ميان قشر خاصي بود    

  .ي شكل گرفتاسالم

 سالة استبداد رضاشاه، و سلطة كامل غرب در ايران، گرايشات جديد و كامالً متضادي در                ۲۰در دوران   

  .ها و علوم غربي به وجود آمد رابطه با فرهنگ، ارزش

ديني، كفر و الحـاد گرفتنـد و تمـام مظـاهر آن را                گرايان، تجدد و تمدن را مترادف با بي         يك جريان، سنت  

مدارس جديد، علوم جديد، نظير فيزيك و شيمي و غيره را خالف شرع انور اعالم كردنـد                 . نستندنيز نجس دا  

در طرف مقابل هم، گروهي و نـسلي        . كردند  و مردم را از اعزام نوباوگان و جوانان به مدارس جديد منع مي            

و ديـن و    . دانـست   به وجود آمده بود كه راه نجات را در غربي شدن همه چيز، از فرق سر تا نـاخن پـا، مـي                      

ديد و آنها را ضد تمدن و ضد تجدد تبليـغ             تمامي مظاهر آن را، متعفن، فناتيك، ارتجاعي، كهنه و پوسيده مي          

دانـست و تبليـغ       ناپذير آشنايي با علوم جديـد مـي         كرد و رهايي از اعتقادات و قيود ديني را نتيجة اجتناب            مي

اي مدارس جديد، و به عنوان محصول همكنشي مردم ـ و از   ه ي شبكه اما در فرآيند عمل، و توسعه. كرد مي

اي از دينداران و عالمان علم جديد شكل گرفت، كه مواضـع هـر دو    جمله دينداران ـ با علوم جديد، نسل تازه 

توان به باالترين مدارج علمـي        كرد و در عمل، نه در نظريه، نشان داد كه مي            گروه ياد شده در باال را نفي مي       

ترين مراكز علمي جهـان، در غـرب    توان به پيشرفته مي. ت بدون آنكه اعتقادات ديني را از دست داد    دست ياف 

پيدايش اين گـروه از روشـنفكران مـسلمان بـا مـسلمانان روشـنفكر، آرام آرام                 . تر برگشت   رفت، و مسلمان  

  .هاي قبلي را باطل ساخت اسطوره

ش ملي از يكطرف، و جنبش اسالمي از طـرف  حضور و رشد همين جريان روشنفكري ـ اسالمي در جنب 

ديگر موجب تحوالت دروني در هر دو جنبش گرديد و در جنبش اسـالمي نيـز دو جريـان مـشخص فكـري                       

هـايي معـرف هـر        ها و سازمانها و انجمـن       و پيامد آن بروز تشكل    . وجود آورد     گرايان و نوگرايان را به      سنت

ن اسـالم و نهـضت خداپرسـتان سوسياليـست، انجمـن اسـالمي              كدام از آن دو نظير مجاهدان اسالم، فدائيا       

  .هاي برجسته و فعال، در درون هر دو جريان گرديد مهندسين و شخصيت

هاي احياي ديني، و جريان اسالمي روشـنفكران و حـضور فعـال ايـن جريـان در                    رشد و توسعة جنبش   

نهضت . ناپذير ساخته بود اجتنابمبارزات ملي، تأسيس و تشكيل يك سازمان گستردة سياسي ـ اسالمي را  

  .باشد ي اين جريان مي هاي عمده آزادي معرف جريان اسالمي روشنفكران ـ يا حداقل يكي از معرف

 به بعد خود يك سير تحول داشته است و سابقه آن را             ۱۳۲۰اما جريان اسالمي روشنفكران از شهريور       

.  اسـت  ۱۳۳۲ مـرداد    ۲۸ تا كودتاي ننگين     ۱۳۲۰ دروة اول از شهريور   . كنند  به چند دوره مشخص تقسيم مي     

اي در جنـبش ملـي و اسـالمي حـضور فعـال               هاي برجـسته    در اين دروه با وجود اينكه گروهها و شخصيت        

شـايد بتـوان علـت را در جـوان بـودن جريـان روشـنفكري                . داشتند، اما نقش عمده و اصلي را پيدا نكردنـد         

 ذهن جوانان مطرح بود كه اين جريان بايد ابتدائاً به آنها پاسخ             و اينكه سئواالت بسياري در    . اسالمي دانست 

هـاي ايـن جريـان در ايـن دوره در قلمـرو تبيـين                 شايد به همين دليل بود كـه قـسمت عمـدة فعاليـت            . داد  مي

  . هاي ديني و پاسخ به سئواالت آن زمان بوده است انديشه

و بـه صـورت خـاص بـر دو جريـان            هم جنبش ملي و هم جنبش ماركسيـستي هركـدام در يـك قلمـرو                
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  .گرايان و نوگرايان اثرات عميقي بر جاي گذاشت اسالمي، سنت

هاي ضد ديني شكل      بايد دانست كه هر دو جريان اسالمي در مراحل اوليه، در واكنش به تبليغات انديشه              

كـامالً  جنبش ماركسيستي با طرح موضوعات فلـسفي ـ اعتقـادي، اقتـصادي و نظـاير آن، بـه طـور        . گرفتند

هـاي    دهـي نظـام     محسوسي جريان اسالمي نوگرايان را به واكنش فرهنگي و پاسخگويي و در نهايـت شـكل               

در سـالهاي حكومـت ملـي       . جنبش ملي، جريان اسالمي نوگرا را، به تدريج سياسـي كـرد           . فكري وادار نمود  

  .ابعاد بيشتري پيدا كرد» سياسي شدن«دكتر مصدق، اين 

  . و تأسيس نهضت مقاومت ملي است۱۳۳۲ مرداد ۲۸ دورة دوم بعد از كودتاي

نهضت مقاومت ملي، بالفاصله بعد از كودتا در شهريورماه همان سال بـه طـور مخفـي شـكل گرفـت، و                 

و عناصـر ملـي و اسـالمي    ) ايران ـ ملت ايران ـ مردم ايران ـ نيروي سوم   (ستون فقرات آن احزاب سياسي 

گيـري كردنـد، يـا بـا          گـون، از نهـضت مقاومـت كنـاره          به داليل گونه  به تدريج احزاب سياسي،     . منفرد بودند 

دستگيري و تبعيد سران و فعالين آنها، عمالً از مبارزه بركنار ماندند و بـار سـنگين مقاومـت و مبـارزه بـه                        

ايـن  . دوش منفردين، كه عمدتاً روحانيت وفادار به جنبش ملي و مصدق و روشنفكران مسلمان بودند، افتـاد                

 شد نهضت مقاومت ملي، كه ادامه دهندة راه مصدق و جبهة ملي بود، ويژگي جديـدي پيـدا كنـد و                      امر سبب 

  .دو بعدي يعني ملي ـ اسالمي بشود

ناپذيري است كه قبالً هم بـه   دو بعدي شدن مبارزات ديني يعني ملي و اسالمي شدن، همان پديدة اجتناب         

يك . در هر كشوري، همكنشي آن با فرهنگ ملي است        ناپذير در مبارزات ملي       يك اصل خدشه  . آن اشاره شد  

  .مبارزه ملي، بدون صبغه و رنگ فرهنگ ملي رشد نخواهد كرد

. در يك مبارزة ملي، همكنشي سالم و مولد ميان اجراي سالم و مثبت فرهنگ ملي يك امـر مختـوم اسـت               

 ملي نتواننـد يـك رابطـة        بلكه بحث دربارة اين است كه اگر مبارزين       . سخن از ديني شدن عناصر ملي نيست      

سالم و صادقانه با اجراي فرهنگ ملي ـ كه در كشور ما اسالمي است ـ برقرار كنند، جنبش ملـي در فرآينـد     

سـالم و  . كنـد  گردد و يا با پذيرش تغييـرات، بالنـدگي خـود را حفـظ مـي      رو به رشد خود يا راكد و عقيم مي  

سـالمي، خـود بـه معنـاي پرهيـز از رياكـاري و       صادقانه بـودن همكنـشي حركـت ملـي بـا فرهنـگ ملـي ـ ا        

باشد و البته ايجاد يك رابطـة سـالم و            سوءاستفاده از دين ونگرش ابزارگونه به دين در مقاصد سياسي مي          

  .گردد هاي ملي محسوب مي صادقانه با فرهنگ ديني مردم، خود چالشي براي جنبش

. ن تجديد حيات جنبش ملي را فراهم ساخت    به بعد، فضاي باز سياسي امكا      ۱۳۲۰هنگامي كه در سالهاي     

امـا رهبـران جنـبش      . جبهة ملي دوم تأسيس گرديد، چالش ياد شـده در بـاال، بـه شـدت خـود را نـشان داد                     

  .نتوانستند پاسخ مناسبي براي اين چالش پيدا كنند و در نتيجه جنبش، از اين جهت نيز، دچار بحران شد

.  روشـنفكران، گـسترش سياسـي اجتمـاعي چنـداني نداشـت            ي ملي اول، جريان اسالمي      در دوران جبهه  

كنندة آن در نهضت      اما رشد كمي و كيفي اين جريان و نقش تعيين         . پذير بود   بنابراين ناديده گرفتن آن امكان    

مقاومت ملي، و حضور فعال آن در مقطع تأسيس جبهـة ملـي دوم، آن چنـان بـود كـه جنـبش ملـي الجـرم                      

فقـدان چنـين نگرشـي از يـك         . ا درك كند و به آن ارزش و بهاي الزم را بدهـد            بايستي جايگاه ويژة آن ر      مي

طرف و ضرورتهاي عيني در درون جنبش از طرف ديگر، سبب شد تا تأسيس يـك سـازمان مـستقل ملـي،                      

مؤسـسين  . اين يك ضـرورت بـود  . اين خواست يك فرد يا گروه نبود. ناپذير گردد سياسي ـ اسالمي اجتناب 

ياد مهندس بازرگان، با شم قوي و ابتكار و جسارت و توكل خود به اين       رأس آنها، زنده   نهضت آزادي و در   

اين امر بالفاصله مورد استقبال گـسترده از جانـب          . ضرورت پاسخ دادند، و تأسيس نهضت را اعالم كردند        



  

۲۸  

ديد قـرار  بسياري از نيروها قرار گرفت و متعاقباً توسط نيروهاي امنيتي و سركوبگر شاه مورد حمـالت شـ        

المدت محكـوم     سران و فعالين نهضت بازداشت و در دادگاههاي نظامي محاكمه و به زندانهاي طويل             . گرفت

  .شدند

 احزاب و طيف وسيع نيروهاي ملـي و مـذهبي از نهـضت        جريان اين محاكمات، حمايت گسترده گروهها،     

ياسي ملي ـ اسالمي در آن زمـان   دهندة موقعيت و اعتبار نهضت آزادي، به عنوان يك حزب س آزادي، نشان

  . باشد مي

در خـارج از كـشور نيـز، نيروهـاي          . اين حمايت گسترده، تنها منحصر به نيروهـاي داخـل كـشور نبـود             

، )غيرايرانـي (المللـي     مبارز، كنفدراسيون دانـشجويان ايرانـي، سـازمانها و نهادهـاي سياسـي، صـنفي، بـين                

حمايت از نهضت آزادي و اعتراض بـه محاكمـة سـران نهـضت              به طور وسيعي در     .... استادان دانشگاهها و  

  .قيام كردند

 ۱۵و در جريان قيام     .  ادامه يافت  ۱۳۴۳فعاليت نهضت آزادي عليرغم محاكمة سران و فعالين آن تا سال            

  .، نهضت آزادي نيز نقش موثري ايفا كرد۱۳۴۲خرداد 

يـاد    زنـده . وجـود آمـد       ه عليـه شـاه بـه       خرداد، تحولي تازه در اسـتراتژي مبـارز        ۱۵بعد از سركوب قيام     

خـواهيم در     مهندس بازرگان در مدافعات خود در دادگاه گفته بود كـه مـا آخـرين گروهـي هـستيم كـه مـي                      

چهارچوب قانون اساسي مبارزه كنيم، بعد از اين سر و كار شما با كساني خواهد بود كه با اسلحه با شـما                      

  . سخن خواهند گفت

 از جانب تقريبـاً تمـامي نيروهـاي          يوست و از آن پس استراتژي مبارزة سياسي،       بيني به وقوع پ     اين پيش 

مبارز، از گروههاي چپ، مستقل تا ملي و اسالمي به كنـار گذاشـته شـد و اسـتراتژي مبـارزة مـسلحانه در                       

و به تناسب آن سازمانهاي سياسـي ـ نظـامي    . دستور كار همة نيروها، در داخل و خارج كشور قرار گرفت

نيروهاي جوان و كادر اصلي نهضت آزادي نيز، در داخل و خارج از كشور ايـن اسـتراتژي را       . گرفتندشكل  

، ۱۳۵۴از اوايـل سـال   . طبيعي بود كه از آن پس، به نام نهضت آزادي فعاليتي صورت نگيـرد        . انتخاب كردند 

الم بـه ماركسيـسم را   هنگامي كه مركزيت  سازمان مجاهدين اوليه، اعالم تغيير مواضع ايـدئولوژيك از اسـ              

 ۵۶ ملي دچار يك بحران و سردرگمي گسترده دروني شد كه تا اواخر سال               –كرد، مجموعه جنبش اسالمي     

  .ادامه يافت

 نهضت آزادي در داخل كشور نيز از اين بحران و سـردرگمي مـصون و                ۱۳۵۶ تا   ۱۳۵۴در طي سالهاي    

 وارد صحنه جدي مبارزه سياسي       لين نهضت آزادي،  مجدداً رهبران و فعا     ،  ۱۳۵۶از اواخر سال    . بركنار نبود 

گيري انقالب و حضور        در اين دوران، نهضت آزادي عليرغم اوج      . يابد  شوند كه تا آستانه انقالب ادامه مي        مي

تعيين كننده رهبران آن در انقالب و مهندسي آن، نتوانست به سازماندهي مناسـب نيروهـاي طرفـدار خـود                    

قالب و مسئوليتي كـه بـر عهـده دولـت موقـت و يـاران نزديـك مهنـدس بازرگـان و                   بپردازد و با پيروزي ان    

سازماندهي مناسـب نيروهـاي نهـضت آزادي همچنـان بـه              رهبران اصلي و برجسته نهضت قرار داده بود،         

  .تعويق افتاد

هاي نهضت آزادي در واقع بعد از استعفاي دولت موقت، و فراغتـي كـه حاصـل شـده                     دور جديد فعاليت  

  .گردد  و با تشكيل دومين كنگرة نهضت آزادي آغاز مي۱۳۵۹، از تيرماه بود

در اين دوره نهضت آزادي ايران، به عنوان يك سازمان شاهد و واسط، بـه آرمانهـاي انقـالب، آزادي و                 

مشي خود را به عنـوان يـك ناصـح صـادق، عمـدتاً                ماند و خط    استقالل و جمهوري اسالمي وفادار باقي مي      



  

۲۹  

  .دهد هاي انقالب قرار مي ي آرمان انحرافات و تالش براي تحقق همه جانبهجلوگيري از 

تا انحصار و   ... در مسائل و موضوعات مختلف ملي نظير جنگ، گروگانگيري، تخلفات از موازين قانوني،            

بلكه با توكل به خـداي سـبحان، بـا شـجاعت و رعايـت               . اختناق، نهضت آزادي نه مرعوب شد و نه مجذوب        

ا رعايت تقوا و صداقت سياسي و اخالقي بر اجراي قانون اساسـي، بـه عنـوان يـك ميثـاق ملـي و                        اعتدال، ب 

 تأكيـد مـستمر و دائـم          به مصداق دستورالعمل قرآن به مؤمنين در وفاي به عهد و پيمان،             قرارداد اجتماعي، 

  .كند مي

 تـا   ۱۳۶۰ه از سـال     اصرار و پافشاري نهضت آزادي بر مواضع درستي كه اتخاذ كرده بود، سبب شد ك              

نهـضت آزادي از همـه      . گـذرد    سالي كه از انقـالب مـي       ۱۶در طي   . كنون مرتباً تحت انواع فشارها قرار گيرد      

شـايد هـيچ گـروه و حزبـي بـه           . طرف، چپ و راست، داخلي و خـارجي مـورد حملـه و هجـوم بـوده اسـت                  

ضت آزادي هرگز از جادة اعتدال      عليرغم همة اين فشارها و حمالت، نه      . مظلوميت نهضت آزادي نبوده باشد    

  .و تقوا خارج نشد و هيچگاه با مخالفين به همان زبان و شيوة رايجشان برخورد نكرد

ي ملتهب و رنجور كنـوني مـا بـود تـا              درگذشت شادروان مهندس بازرگان فرصت مناسبي براي جامعه       

گـذار و رهبـر آن بـود، نـشان            يـه يكبار ديگر اتحاد خود را با خط فكري و سياسي او و جرياني كه ايشان پا               

از دانـشگاهي تـا روحـاني، از    ...  اقتصادي هاي فكري و سياسي،    استقبال تمام قشرها و طبقات و گروه      . بدهد

چپ سنتي و مستقل تا ملي، و مشاركت در مراسم باشكوه تشييع جنازه و تـدفين و يـادبود آن مرحـوم در                       

پراكنـي،    خـواهي و لجـن       عليـرغم بـيش از دو سـال مـرگ          تهران و شهرستانها، نـشان داد كـه مـردم ايـران،           

  .نهند شناسند و ارج مي خدمتگزاران صديق خود را مي

سابقة مردم در داخل كشور و ابـراز همـدردي سـازمانهاي سياسـي ـ اسـالمي ايرانـي و         اين واكنش بي

قشرهاي ملـت و    غيرايراني خارج كشور به هنگام درگذشت مهندس بازرگان، خاطرة حمايت گستردة تمامي             

احزاب سياسي در داخل و خارج كشور در زمان محاكمة سران و فعالين نهضت آزادي را زنده كـرد و بـار                

ديگر اعتبار سياسي نهضت آزادي و مؤسسين و رهبران آن را نشان داد و اين در واقع همان مـصداق آيـة                

  .باشد كريمة والعاِفيه للمتقين مي

زادي مراسم بزرگداشت سي و پنجمين سالگرد تأسيس نهضت آزادي          و اينك ما اعضا و ياران نهضت آ       

در پيـشگاه خداونـد بـزرگ بـا گراميداشـت يـاد او و             . كنـيم   ياد مهندس بازرگان برگزار مي      را در فقدان زنده   

بنـديم كـه راه آن عزيـزان و خـط             خدمات او و ساير بزرگان از دست رفته، يكبـار ديگـر عهـد و پيمـان مـي                  

  .چنان ادامه دهيم ساسي آنان را همهاي كلي و ا مشي

  : سال پيش، در چنين روزي، در اعالمية تأسيس نهضت آزادي چنين آمده است۳۵در 

مردم نگران امنيت هستند، خـسته از اسـتبداد و اختنـاق هـشت سـاله، رنجـور از سـختي معيـشت و                        ... «

. ايرانـي را آلـوده سـاخته اسـت    اي كه متأسفانه نام ايـران و     شرمسار از ننگ دزدي و خيانت هيئت حاكمه       

خواهان سرنوشت بهتر، رهايي از ننگ و نكبت، استقرار يك حكومت ملي سازندة ايران پـاك و آبـاد و آزاد                     

  .است

  :امر مسلم اين است كه

  .ان اهللا ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم

  به اقتضاي شرايط حاضر

  در اين پيچ مهم تاريخ ايران



  

۳۰  

  روردگار جهانبا استعانت از پ

  با اميد به مردانگي و همكاري هموطنان، 

  ».گردد اعالم مي) نهضت آزادي ايران(تأسيس 

: بنديم كـه    نماييم و پيمان مي     اعالم مي ... گذرد  و ما اكنون، در اين روز، با توجه به آنچه در كشورمان مي            

  ».نهضت ادامه دارد«

  سالم عليكم و رحمه اهللا و بركاتهوال

  

  



 

 ۳۱

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

  آقاي دكتر يداهللا سحابي بر مزار مرحوم مهندس بازرگانگفتار 

   اهللا الرحمن الرحيم  بسم

ايم، به مناسبت سي و چهارمين سال تأسيس نهـضت            كنيم كه امروز موفق شده      خداي متعال را شكر مي    

آزادي، بر سر مزار دوست و همگام و رهبر ما، مرحوم مبرور مهندس مهـدي بازرگـان كـه از بنيـانگزاران                      

لي نهضت بود، حاضر شويم و با خواندن فاتحه و طلب مغفرت براي او، يادي بـه اجمـال و اختـصار، از        اص

  .ايم، بنماييم گذشتة نهضت آزادي و فعاليتي كه با آن مرحوم داشته

اش، تا حد توان و امكان، فعاليت مستمر در خدمت بـه   نهضت آزادي در حيات سياسي سي و چهار ساله     

  .ستوطن و دين داشته ا

و آن تغييـر رژيـم،      . در همين زمان از تاريخ بود كه تحول بزرگ در شكل حكومت ايران صورت گرفـت               

 انجام شد و نهضت آزادي نقش مؤثري در اين          ۱۳۵۷ظاهراً مشروطة سلطنتي، به جمهوري بود كه در سال          

  .تحول داشت

خواه، در مقابـل اسـتبداد        هاي سياسي وطن    گير نهضت آزادي كه با همكاري بعضي از دسته          مبارزات پي 

اهللا خمينـي     گرفـت و بـا قيـام آيـت          و مظالم سلطنت پهلوي و نبود آزادي و رواج مفاسد اجتماعي صورت مي            

 بهمن گرديد كه در نتيجـة آن رژيـم سـلطنتي ايـران سـاقط شـد و حكومـت                     ۲۲تكميل شد، منتهي به انقالب      

  .جمهوري برقرار گرديد

آميـز بـا دولـت و         هـاي مـشقت     بل از انقالب، سران نهـضت، درگيـري       گير نهضت آزادي ق     در مبارزات پي  

المدتي را تحمل نمودند و زنـداني شـدن آنـان بيـشتر بـه حكـم                   هاي طويل   مأمورين حكومت داشتند و زندان    

  .ها گرفتار محاكمه در چنين بيدادگاهها بودند دادگاههاي نظامي بود كه مدت

 به رياست مرحوم     وري، قبول زمامداري و ادارة مملكت،     از خدمات نهضت آزادي در برقراري نظام جمه       

، گـسيختگي اوضـاع اداري كـشور، آشـوبهاي اجتمـاعي،            ۱۳۵۷زيرا در انقالب بهمـن      . مهندس بازرگان بود  

گرا، به حدي بود كه مملكت را در ورطة           متالشي شدن نيروهاي نظامي و تحريك و خرابكاري نيروهاي چپ         

 مسلماً كشور به سرنوشت شـوم        آمد،  خيرخواه مهندس بازرگان سر كار نمي     و اگر دولت    . سقوط قرار دارد  

  .شد و بدفرجامي گرفتار مي

در چنين وضع بود كه مهندس بازرگان، با مشورت ياران نزديكش، قبول مسئوليت نمود و اولين دولـت                  

بـود، كـه نظـر بـه        دولت او تا نه مـاه سـر كـار           . را تشكيل داد  » دولت موقت «جمهوري اسالمي ايران به نام      

  . استعفا نمود۱۳۵۸ماه   در آبان دخالتهاي به ناحق ديگران،

اش، در گفتار تلويزيوني هفتگي و يا دوهفتگي و يـا ماهانـه، بـا مـردم                   وزيري  مهندس بازرگان در نخست   

و بطـور   . نمـود    كـار و كوشـش و همـت و صـداقت را بـه آنـان توصـيه مـي                     كرد و بـا محبـت،       درد دلها مي  

  .اي در مردم اميد و خوشبيني ايجاد كرده بود سابقه بي

اطالع و پرتوقع بود، كـه هريـك          تجربه و كم    كاران كم   مشكل بزرگ براي دولت مهندس بازرگان يكي تازه       

داراني كه به     اعتنا به سامان اداري و رسمي مملكت بودند و ديگر سابقه            مركز قدرتي براي خود ساخته و كم      



  

۳۲  

  .بين بودندروحانيت و حكومت روحاني بد

 اخالص در عمل و روح خـدمتگزاري كـه در اركـان دولـت بازرگـان جريـان داشـت،                      با تمام اين احوال،   

قـانون اساسـي    . موجب شد امور اداري و سياسـي و اجتمـاعي كـشور بـه زودي بـه وضـع عـادي درآيـد                      

 عمومي نسبت به    جمهوري تهيه و مدون شد، بسياري از خدمات مفيد ملي ديگر انجام گرديد، عالقه و بينش               

  ...مسايل اجتماعي باال رفت، آزادي بيان در اظهار نظرهاي عمومي رونق گرفت و 

مهندس بازرگان و نهضت آزادي، پس از استعفاي دولت موقت، هيچگاه از اظهارنظرهاي خيـر اجتمـاعي        

 بـه نـشر آثـار    و تالش در ارتقاي بينش اجتماعي بر كنار نماندند و مهندس بازرگان، در ايـن موقـع، بيـشتر                 

پرداخت، تدبري كه مرحوم دكتـر شـريعتي نتيجـه و           » سير تحول قرآن  «اجتماعي و تدبر در قرآن در تكميل        

  .دريافت از آن را نظير اكتشافات گاليله و نيوتن در علوم مادي تلقي نمود

 در سـفري كـه بـراي جراحـي قلـب            ۱۳۷۳در هر حال خورشيد وجـود مهنـدس بازرگـان در اول بهمـن               

  .بهره ماندند فت در سوئيس غروب نمود و مردم، ياران او و عالم اسالم از ادامة نعمت وجودش بير مي

  

   اهللا عليه و علي اوالده و اهل بيتهرحمه

  

  



 

 ۳۳

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

  يند تحوالت سياسيآنهضت آزادي در فر

  دكتر غالمعباس توسلي

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  ربنا اغفرلنا و الخواننا الذين سبقونا بااليمان 

و التجعل في قلوبنـا غـال اللـذين آمنـوا، ربنـا انـك               

  .رئوف رحيم

  

ما امروز به مناسبت آغاز سي و پنجمين سال تأسيس نهـضت آزادي ايـران بـر سـر مـزار بنيانگـذار و                        

داشت ياد آن مرحوم پيوند خود را در راه تحقق            ايم تا ضمن قرائت فاتحه و گرامي        مؤسس نهضت گرد آمده   

ي و متعالي او مستحكم سازيم و در اين نخستين سال درگذشت آن مرحوم راهي را كه            اهداف خدايي، انسان  

او ترسيم كرد و مسيري را كه طي كرد يكبار ديگر از نظر بگذرانيم و با طلب مغفرت و اعتالي درجـه بـراي                    

اين او و ساير گذشتگان نهضت و همة پيشگامان نهضت اسالمي و شهداي راه حق، خويشتن را براي ادامة                   

  .راه بيش از پيش آماده كنيم

در اينجا قبل از هر چيز الزم است از بنيانگـذاران و اعـضاي برجـستة نهـضت كـه امـروز در ميـان مـا                           

 مرحـوم   اهللا طالقـاني،  اهللا زنجـاني، آيـت   بـراي مرحومـان آيـت   . نيستند ياد كنيم و براي آنها آمرزش بخواهيم    

 مرحــوم رادنيــا و اســتاد شــريعتي و مطهــري و تمــام رحــيم عطــايي، دكتــر علــي شــريعتي، دكتــر چمــران،

ها و نيت پاك و خـدايي همـراه بـا كـسان       اين عزيزان با فداكاري   . درگذشتگان نهضت ملي و نهضت اسالمي     

بـريم و اسـتفاده       ديگري كه بحمداهللا در قيد حياتند و از ارشادات و حـضور آنهـا در ميـان خـود فـيض مـي                      

جمعي به ريسمان خدا نـه        ناپذير اسالم و اعتصام دسته      دي به اصول خدشه   بن  كنيم، با هدف خدايي و پاي       مي

هاي مؤثري برداشتند بلكه تـالش كردنـد كـه كـشتي      تنها در جهت باال بردن معارف اسالمي نسل جوان قدم       

زدة جامعه را كه دچار استبداد سياسي داخلي و استعمار خـارجي و جهـل و ناآگـاهي بـود از ميـان                         طوفان

  .دث به سوي ساحل نجات و فالح هدايت كنندتوفان حوا

 سال گذشته حوادث و رخدادهاي فراواني به وقوع پيوست، بسياري از كسان آمدند و رفتنـد،        ۵۰در طي   

جات و احزاب متعدد و مختلف اسالمي شكل گرفت، دولتهاي زيـادي بـر سـر كـار آمدنـد و           گروهها و دسته  

هـاي متعـددي بـا عنـاوين گونـاگون از اسـتبدادي و                تلف، رژيـم  هاي مخ    احزاب با ايدئولوژي    متالشي شدند، 

اما راهي كـه مهنـدس   . مشروطه و جمهوري زمام امور مملكت را در اختيار گرفتند و هركدام خدماتي كردند  

اي كه در راه دعوت بـه اسـالم و راه             بازرگان و ياران صديقش در پيش گرفتند و طي كردند و شيوة حسنه            

توان گفت آنها به حكـم آيـه شـريفة ادع     ز ويژگي و ارزش خاصي برخوردار است و مي        ا. حق انتخاب كردند  

الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن جدال نيكو و حكمت و علـم و ايمـان و             

يچگـاه  اند و براي نهضت آزادي ايران، هدف ه         تقوا را سرلوحة فعاليتهاي سياسي و اجتماعي خود قرار داده         
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وسيله را توجيه نكرده است و روند حوادث و رويدادها باالخره اصالت راه و صداقت كردار نهـضت را بـه                     

  .اثبات رسانده است

ايم كـه پيـشگامان و بنيانگـذاران       گذرد ما شاهد آن بوده      طي سي و چهار سالي كه از تأسيس نهضت مي         

بليغ و در راه تحقق آن تالش كنند و آگاهي دينـي را             اند مباني حقيقي اسالم را ت       اين حزب نه تنها سعي كرده     

در ميان مردم و خاصه نسل جوان دانشگاهي رواج دهند، بلكه با عمل سياسي و اجتماعي و دفاع از نهضت                    

ملي ايران و اقدام به تشكيل نهضت به عنوان سنگر دفاع از آزادي و حقوق انسانها و منـافع ملـي، در برابـر                        

  .هاي ملي به شدت ايستادگي كنند ها و زيان ها و خودكامگي كجروي

نهضت آزادي ايران از همان ابتدا و با توجـه بـه سـوابق علمـي و فرهنگـي سـران آن داراي سـه جنبـة                           

يـك جنبـة فرهنگـي، يـك جنبـة      : ها هم مورد توجه و عالقة مردم قـرار گرفـت           مختلف گشت و از همان جهت     

  .سياسي و ملي و يك جنبة الگوي عملي

 فرهنگي نهضت به دنبال شناخت، شناساندن و نشر اسالم راستين براساس آيات الهي و سـنت                 به لحاظ 

زدايي و تصحيح انحرافاتي كه در مذهب صورت گرفته حساسيت و دقت              نبوي بوده و همواره در راه خرافه      

سـبك و شـيوة   اي از معارف قرآني را با  نشان داده است و موفق گرديده تا با تكيه بر عنايات الهي مجموعه      

و » سـير تحـول قـرآن   «تـوان مجموعـه كتابهـاي     هـا، مـي   هاي بـارز ايـن كوشـش    نو اشاعه دهد كه از نمونه 

  .اثر مرحوم مهندس بازرگان را نام برد» بازگشت به قرآن«

هاي   به لحاظ سياسي و ملي، نهضت با ايدئولوژي اسالمي و تأييد نهضت ملي، دفاع از استقالل و آزادي                 

  . انسانها، پرچمدار آزادي و مبارزة با ظلم و سلطه نفوذ خارجي بوده استاساسي و حقوق

جانبه، مبارزة علني، بيـان       پذيرش قانون اساسي به طور همه     : هاي  مشي  به لحاظ عملي نيز، نهضت با خط      

بيني در جريانات سـي سـالة اخيـر، الگـويي             حقايق در شرايط مختلف و فدا نكردن حقيقت به خاطر مصلحت          

روشـي كـه بـه تـدريج        . گير و مستمر در داخل كشور را ارائه داده است           اي پي   ه منظور انجام مبارزه   عملي ب 

  .اصالت و اهميت آن به اثبات رسيده و مورد توجه همگان قرار گرفته است

براي نهضت آزادي ايران حفظ و رعايـت ارزشـهاي اصـيل اسـالمي و اتكـاي بـه فرهنـگ خودكفـايي و                  

آزادي . ناپذير بوده و هست     آوردهاي علمي و فرهنگ بشري يك اصل خدشه         ه از دست  جانب  برداري همه   بهره

  .ها در برابر خداوند يكتا و در قبال مردم از اصول بديهي و انكارناپذير نهضت بوده است و مسئوليت انسان

نهضت آزادي ايران در طي سي و چهار سال عمر خود عليرغم فشارها و مضايقي كه حكومتهـاي وقـت    

اند، همواره تالش كرده است كه مواضع اصيل خـود را حفـظ               غالباً بر آن تحميل كرده    ) بل و بعد از انقالب    ق(

سـران و اعـضاي نهـضت، صـرفنظر از          . نـشيني نكنـد     كند و از آرمانها و آمال اسالمي خود يك قـدم عقـب            

ش در حفـظ آن  ها و شرايط ـ حتي در فضاي داخل زنـدان ـ ايـن ارزشـها را مقـدس شـمرده و تـال         موقعيت

هـاي مـصرح در قـانون اساسـي هرگـز فرامـوش               اند و امر به معروف و نهي از منكر و دفاع از آزادي              كرده

  .نشده است

يـاد مرحـوم      حوادث متعددي در ساليان اخير و خـصوصاً كيفيـت برگـزاري مراسـم گراميداشـت زنـده                 

اســت كــه مــردم، خاصــه مهنــدس بازرگــان دبيركــل و رئــيس شــوراي نهــضت آزادي ايــران نــشان داده  

. انـد   روشنفكران و جناحهاي مختلف حتي جناحهاي درون حاكميت پيام ما را به خوبي دريافت و درك كرده                

انـد و اسـتواري       خواهند تجاهل به حقايق ملموس كنند، امروزه ايـن حقـايق را پذيرفتـه               حتي معانديني كه مي   

  .اند ريخ معاصر و وضع حاضر را قبول كردهجايگاه شادروان مهندس بازرگان و شأن نهضت آزادي در تا
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داند و راهي را كه سيدجمال الدين          نوگرايي اسالمي مي    نهضت آزادي ايران به حق، خود را وارث جنبش        

 با توجه به امكانات و شرايط زمان         اند،  اسدآبادي و اقبال الهوري و عبده و اميركبير و دكتر مصدق گشوده           

  .دهد و مكان همچنان ادامه مي

راه و  » ما مسلمانيم، ايراني و مصدقي هـستيم      «: نهضت آزادي ايران از همان روز تأسيس خود با شعار         

راهي كه به اعتقـاد مـا اهميـت و ارزش خـود را كماكـان حفـظ                  . استراتژي خود را در درازمدت انتخاب كرد      

  .كرده است

 به ايران دل ببندد و از گرايش بـه           بايد تنها به نيروي اليزال ملت تكيه كند و          يك حزب اصيل در وطن ما،     

مذهب و ايمان و اعتقاد بر اين حقيقـت را كـه خـدايي     . المللي و وارداتي بپرهيزد     چپ و راست و قدرتهاي بين     

و باالخره دفاع از نـام      . وجود دارد و اكثريت قريب به اتفاق جامعه بدان اعتراف دارند با تمام وجود بپذيرند              

صادف با تولد او هم هست ـ به عنوان پيشگام و رهبر نهـضت ضداسـتعماري    دكتر مصدق را ـ كه امروز م 

و ضداستبدادي در مبارزه براي ملي شدن صنعت نفت، كه مبـارزة يكـصدسالة ملـت در برابـر اسـتعمار و                      

نظام منحط شاهنشاهي سابق، در ساية آن به ثمر نشست را همچون چراغ و عالمتي روشـن فـرا راه خـود                      

  .قرار دهد

هاي اقتـصادي و يـا        وضعيت و شرايط كنوني جهان و ايران چه به لحاظ سياسي و چه در زمينه              هرچند  

هـاي فـراوان و فـشارها و          سازد عليـرغم مـشكالت و دشـواري         فرهنگي، به نحوي است كه ما را موظف مي        

ي مـردم  ها عدالتي و پايمال شدن حقوق و آزادي مضايق بر روي پاي خود بايستيم و در برابر استبداد و بي    

هشيار و باقي بمانيم و به تالش و كوشش خـود در راه اسـتيفاي حقـوق حقـة مـردم و آزاديهـاي اساسـي                          

مصرح در قانون اساسي ادامه دهيم و نقش تاريخي خود را به لحاظ فكري، فرهنگي و سياسي تا پايـان راه                     

يابـد و در راه سـالم و صـحيح    به درستي ايفا كنيم و اميدوار باشيم كه روزي ملت و مملكت، آزادي را بـاز    

  .گام بردارد

                            به عون اهللا
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  مصاحبة روبرت فيسك خبرنگار روزنامة اينديپندنت انگليس 

  )۷۴ خرداد ۷(با آقاي دكتر ابراهيم يزدي 

  

اي از گزارش روبـرت فيـسك اسـت كـه در              متن زير ترجمة چكيده   

روزنامـة اينديپنـدنت لنـدن بـه        ) ۷۴ خـرداد    ۸ (۱۹۹۵ مه   ۲۹  شمارة

  .چاپ رسيده است

  سخن صريح براي آزادي و اكثريت خاموش در ايران

مورد مزاحمت واقع نشده است و اين كالمي است كه او با دقت در دفتر خود           » هنوز«دكتر ابراهيم يزدي    

  .در تهران ابراز داشت

 تجار و وزراي سـابق دولـت امـضا كـرده             تن از روشنفكران،   ۸۵اي را به همراهي       وي به تازگي اطالعيه   

است كه در آن خواستار آزادي بيشتر سياسي، قانوني شدن فعاليت حزبش و خاتمـه دادن بـه مزاحمتهـاي                    

شايد اعتبـار و سـوابق انقالبـي،    . پليس شده بود و لذا در سخنان به طور قابل توجهي صريح و مستقيم بود           

  .كرد وي را از مزاحمتهاي سياسي محافظت مي

داند، اكثريتي كه به اعتقاد وي بايد خواستار          وي به روشني خود را صداي اكثريت خاموش در ايران مي          

  .آزادي سياسي در جامعه شوند

دكتر يزدي گفت از نظر سياسي و اقتصادي ما امروز يك بحـران خيلـي جـدي را در كـشورمان تجربـه                       

 آينـده مجلـس     ]سال[ن دهند و در انتخابات ماه       كنيم مردم بايد از خود مسئوليت نشا        كنيم و احساس مي     مي

  .بطور كامل شركت كنند

وي اضافه كرد بخشي از بحران ما اين است كه در ايران يك حزب مخالف اجازة فعاليت ندارد و تحمـل                     

  .توانيد دولت را تك حزبي بناميد زيرا اصالً حزبي در كشور وجود ندارد شما نمي. شود نمي

 به زندان رفته بود ليكن در مـورد آينـدة خـود احـساس        ۱۹۵۳تاي نظامي سال    يزدي يك بار پس از كود     

 ۶۳شايد دولت مشكالت بسيار ديگري دارد كه مجال نگراني براي دستگيري يـك داروسـاز                . نگراني نداشت 

  .ساله را ندارد

ي و  هاي مـردم، و اسـتقالل اقتـصاد         دكتر يزدي گفت دو بعد اصلي در انقالب ما حقوق اساسي و آزادي            

 ۱۹۰۸سياسي كشور بود و اين يكي از موضوعات مورد توجه آزاديخواهان ايران از زمان قـانون اساسـي                   

وي اضافه كرد آزاديهاي سياسي از اهداف اصلي در انقـالب مـا بـود و متأسـفانه ايـن                    . تا كنون بوده است   

زماني كـه   . وسيله هستند آزاديهاي سياسي كه ما خواستار آنيم تنها يك         . موضوع تا كنون عملي نشده است     

مسئولين، آزادي احزاب سياسي را بپذيرند كه در فصل سوم قانون اساسي ما آمده اسـت فـضاي سياسـي          

  .براي بررسي جدي عملكرد دولت فراهم خواهد شد

داند كه حتي كساني كه آماده بودند در حمام خون جنگ ايـران و عـراق جانفـشاني كننـد                      دكتر يزدي مي  
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  .يقي از حكومت ناراضي هستنداكنون به طور عم

اي در دولـت هـستند و بـسيار           يزدي گفت بسياري از جوانان كه در جبهه جنگيدند شاهد فساد گـسترده            

كنم كه ايـن موضـوع از         گويند من تصور مي     هاي خود مي    از آنچه كه پاسداران انقالب در روزنامه      . ناراحتند

  .هاي آنان نيز هست نگراني

هاي طال مـسئوليت دولـت اسـت و از            ضرب سكه . فروشد  هاي طال در بازار مي      به گفتة يزدي دولت سكه    

  يزدي پرسيد اين دالرها از كجا وارد بازار سياه شده است؟. كند اين جهت اين دولت است كه ايجاد تورم مي

دكتر يزدي اضافه كرد خيلي از متخصصين معتقدند كه بخش اعظمي از آنهـا توسـط دولـت وارد بـازار      

  .هاي دولت است پولهاي ـ ريال ـ جاري در دست مردم را جمع كند و اين راهي براي تأمين هزينهشده تا 

به گفتة وي در ميان مسئولين افرادي خالص و وفادار به انقالب وجود دارند كه كفايت ندارند و انگلهايي                  

  .فاسد نيز وجود دارند كه تنها به فكر خود هستند

يـزدي گفـت آمريكاييهـا متخاصـم        . ليه ايران را محكـوم كـرده اسـت        نهضت آزادي سياستهاي آمريكا ع    

  .اند هستند و دشمني خود را با كشورمان تسريع و تشديد كرده

اي در مورد آينده ايران مبهم است و از ابراز مطلبي در مورد فعاليت حزب                 نظر يزدي به طور كنجكاوانه    

ليكن بـه عنـوان يـك سياسـتمدار خوشـبيني           خود در صورت قانوني شدن فعاليت در كشور خودداري كرد           

  .خود را در قبال آينده بيان داشت

در دو سـال  . كنند كه فعاليت ما ممنوع است و ما معتقديم كـه حزبـي قـانوني هـستيم            يزدي گفت ادعا مي   

وزير كـشور دايمـاً نهـضت آزادي    . گذشته خيلي تالش كرديم تا يك دادگاه رسمي شكايت ما را بررسي كند 

دانيم زيرا قانوني براي متوقف كردن فعاليـت مـا            خواند و ما اظهارات وي را غيرقانوني مي         نوني مي را غيرقا 

  .توسط وزارت كشور وجود ندارد

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴خرداد 
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  تشخيص صالحيِت نامزدهاي انتخاباتي با مردم است

  

  )۵۸/اءنس(ان اهللا يأمركم ان تودوا االمانات الي اهلها 

، قرار است كه انتخابـات دوره پـنجم مجلـس شـوراي اسـالمي در       به موجب اعالم مقامات رسمي دولتي   

 ارديبهـشت مـاه امـسال، قـانون         ۳۱مجلس شـوراي اسـالمي در تـاريخ         . اسفندماه سال جاري برگزار شود    

ي نگهبـان انجـام     جديدي را تصويب كرد كه به موجب آن، انتخابات در تمام مراحل با دخالت مستقيم شورا               

از جمله، شوراي نگهبان حق خواهد داشت كه صالحيت نامزدهاي انتخابات را قبول يا رد كنـد                 . خواهد يافت 

قـانون شـرايط   . و اين در حالي اسـت كـه قـانون اساسـي چنـين حقـي را بـه شـوراي نگهبـان نـداده اسـت                       

كننـدگان را تعيـين نمـوده     نتخـاب شوندگان نظير محدوديت سني، نداشتن سوءپيشينه و نيز شـرايط ا     انتخاب

شوراي نگهبان به عنـوان يـك نهـاد مـستقل از قـوه              . باشد  است و وزارت كشور موظف به اجراي قانون مي        

 ١.بايستي بر حسِن اجراي قانون و انتخابات نظارت كنـد، امـا حـق دخالـت در انتخابـات را نـدارد                       مجريه مي 

هـاي دوم   اگرچه انتخابات دروه  . مين ترتيب انجام گرفت   انتخابات سه دورة اول مجلس شوراي اسالمي به ه        

و سوم در شرايط اختناق و فقدان آزادي سياسي برگزار شد و وزارت كشور، با تخلف از مقررات قـانوني،                    

هاي سياسي به رد يا قبول نامزدهاي انتخابـاتي پرداخـت و شـوراي نگهبـان هـم       و با ِاعمال نظرات و سليقه  

باشد به درستي انجام نـداد و تخلفـات    ي خود را كه نظارت بر حسن اجراي قانون مي هرچند كه وظيفة قانون   

اما به هر حال از محدودة نظـارت خـارج   . فراوان مجريان انتخابات را به نفع كانديداهاي خاص ناديده گرفت         

  .نشد

از محـدودة   .  شوراي نگهبان ناگهان با طرح نظارت استصوابي        به هنگام برگزاري انتخابات دروه چهارم،     

هـاي كـامالً مـشخص بـه نفـع يكـي از جناحهـاي حاكميـت،                   گيري  وظايف قانوني خود تخطي كرد و با جبهه       

اكثريت قريب به اتفاق نامزدهاي انتخاباتي جناح مخالف را فاقد صالحيت اعالم كرد و مـانع مـشاركت آنهـا                    

  .در انتخابات گرديد

ي داليل رد صالحيت اين نامزدها، عليـرغم درخواسـت          عالوه بر اين، شوراي نگهبان حتي از توضيح علن        

هـا بـه جـاي آنكـه          اين امر به وضوح نشان داد كه ارزيابي صـالحيت         . و اصرار و پيگيري آنها،  امتناع نمود       

  .ها و باورهاي فكري و سياسي بوده است براساس قوانين مصوب باشد بر پايه سليقه

باشد، نقـض   ترين ضرورت در امر نظارت مي       اولين و عمده   كه    در واقع، شوراي نگهبان اصل بيطرفي را،      

  .كرد و به اعتبار خود لطمه وارد ساخت

اكنون مجلس شوراي اسالمي، با مصوبة اخيـر خـود مبنـي بـر تأييـد نظـارت بـه اصـطالح استـصوابي              

  .شوراي نگهبان، به پيچيدگي اين روند افزوده است

ي نگهبان نيز قرار گرفته بـود، نظـارت استـصوابي عنـوان             در قانون قبلي انتخابات، كه مورد تأييد شورا       

چـه شـد كـه ناگهـان در         . نشده و نظارت به همان معنا و ترتيبي كه در سه دوره عمل شده بود مطـرح بـود                  

                                                      
  . قانون اساسي رجوع شود۹۸، به هنگام بررسي اصل ۳۱به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان ـ جلسه . ۱
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انتخابات دوره چهارم مسألة نظارت استصوابي مطرح گرديد؟ اگر تفسير شوراي نگهبان از قـانون اساسـي       

 به نظارت استصوابي كه مساوي با دخالت كامل در امر انتخابات اسـت، در               و توسعة وظيفة شوراي مذكور    

ديگر چه لزومي داشـت كـه مجلـس شـورا، قـانون جديـدي را بـه                  . انتخابات دوره چهارم قانوني بوده است     

تصويب رساند و اين دخالت شوراي نگهبان را رسـميت دهـد؟ و اگـر مجلـس شـورا، ِاعمـال نظـر شـوراي                         

دانست و به همين دليـل قـانون جديـد را بـا ادغـام نظـر شـوراي                    ه قانوني كردن آن مي    نگهبان را مشروط ب   

آيا معناي آن ايـن نيـست كـه دخالـت شـوراي نگهبـان در انتخابـات دوره         . نگهبان به تصويب رسانده است    

  چهارم و رد صالحيت تعداد قابل توجهي از نامزدهاي انتخاباتي غيرقانوني  بوده است؟

 در چهارچوب شرايط مندرج      ن معتقد است كه تشخيص صالحيت نامزدهاي انتخابات،       نهضت آزادي ايرا  

بررسـي  . علي االطالق با مـردم اسـت      ) …يا عدم سوءپيشينه و     … مانند سن، سواد و     (در قانون انتخابات،    

اعتبارنامة منتخبين مردم در مجلس شـورا، و ضـرورت تـصويب آن از همـين حـِق عـاِم مـردم سرچـشمه                        

اگر كانديدايي فاقد يكي از شرايط مندرج در قانون بوده و يـا قـبالً توسـط دادگـاه صـالحه از حـق                  . گيرد  مي

در غيـر ايـن   . توان او را از حق انتخاب شدن محروم كرد  بر طبق قانون مي  انتخاب شدن محروم شده باشد،    

 از حقـوق     سلِب حِق مشاركت در انتخابـات و كانديـدا شـدن، بـه عنـوان محـروم كـردن اشـخاص                      صورت،

شود و اين امري قضايي است كه انجام آن توسـط هـر نهـاد ديگـري، از جملـه نـاظران و                      اجتماعي تلقي مي  

  .گردد مجريان انتخابات دخالت آشكار در قوة قضاييه محسوب مي

باتوجه به تجربيات گذشته، نظارت استصوابي، در عمل بـه معنـاي يـك خـط كـردن و يكدسـت نمـودن                       

تـري را در مجلـس موجـب      تصويب قانون اخير و اجـراي آن، كنـار زدن طيـف گـسترده        .باشد  كانديداها مي 

ايـن نـوع   . خواهد گشت و تسلط هر چه بيشتر گروه كوچكي را بر كلبه شئون كشور تحقـق خواهـد بخـشيد           

هـاي گذشـته      نگـاهي بـه آمـار انتخابـات در دوره         . سـازد   تفـاوت مـي     دخالت مردم را نسبت به انتخابات بـي       

  .باشد ة تنزل مشاركت مردم در هر دوره نسبت به دوره قبل ميدهند نشان

 خـواه توسـط      ها و محدود كردن نامزدهاي انتخابـات بـه معـدودي از طرفـداران حاكميـت،                 چنين دخالت 

وزارت كشور و خواه توسط شوراي نگهبان، عالوه بر آنكه تخلف از قانون اساسي و نقض آشـكار حقـوق                    

هاي توتاليتر كـشورهاي اروپـايي شـرقي و نظـام اسـتبداد سـلطنتي قبـل از                    ميادآور عملكرد نظا  . ملت است 

  .سازد باشد و قطعاً اعتبار انتخابات را مخدوش مي انقالب مي

  اي روبروست و از طـرف ديگـر،         رشد و گسترده    هاي رو به      در شرايطي كه ميهن ما از يك سو با بحران         

جانبـه    ، تنها راه نجـات ملـت و مملكـت مـشاركت همـه             باشد  گر خارجي روزافزون مي     هاي سلطه   فشار قدرت 

  .باشد هاي مختلف در تعيين سرنوشت خودشان مي مردم از اقشار و با سليقه

ترين اهداف حاكميت است، باتوجه به اينكه توسـعه بـدون عـزم ملـي و               اگر سازندگي و توسعه از اصلي     

يندگان اكثريت مردم در اشتراك مساعي،       محروم كردن نما    شود،  همكاري و همفكري قاطبه مردم ميسر نمي      

تر شدن مديريت و اوضاع اقتـصادي و          ها و بحراني    ريزي و كنترل امور موجب شكست بيشتر برنامه         برنامه

  .سياسي جامعه خواهد شد

. كننـده اسـت     انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي، از بعضي جهات براي مملكـت و نظـام تعيـين                

هـاي گـسترده، حاكميـت، عليـرغم تبليغـات راديـويي و               ين است كه بـا توجـه بـه بحـران          القاعده انتظار ا    علي

هـا توجـه و    بينانه ارزيابي كنـد و بـه شكـست خـود در برخـي زمينـه            تلويزيوني، عملكرد خود را بطور واقع     

طـه  هاي رو به رشد مـردم، بـه نق          اعتراف نمايد، فريادهاي اعتراض مردم را بشنود و قبل از آنكه نارضايتي           
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  .جويي و اصالح سياسي بپردازد غيرقابل ترميم برسد، به چاره

هاي مصرح در قـانون اساسـي از قبيـل آزادي مطبوعـات، اجتماعـات و فعاليـت                    تأمين و تضميِن آزادي   

تنها با فراهم شـدن چنـين شـرايطي         . شود  احزاب سياسي، قدم اول و شرط اساسي در اين راه محسوب مي           

  .و مردمي تلقي گرددتواند آزاد  انتخابات مي

هـاي شـوراي نگهبـان، از طريـق رد يـا قبـول        تصويب قانون جديد انتخابات و صحه گذاشتن بر دخالـت         

  .باشد صالحيت نامزدهاي انتخابات، به منزلة نقض آشكاِر حقوق ملت مي

  .باشد اگر واقعاً ميزان رأي مردم است، تشخيص صالحيت نامزدهاي انتخابات نيز با مردم مي

  

   آزادي ايراننهضت

  ۱۳۷۴ خرداد ۲۷
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  داشت روز تاريخي خلع يد از استعمار انگليس در گرامي

  

ملي كردن نفت و آن نهضت عجيبي كه مملكـت مـا و مخـصوصاً               «

ــت درآورد، صــرفنظر از    ــه حرك ــردم خوزســتان را يكپارچــه ب م

 از جهــت روانــشناسي و  هــاي سياســي يــا فنــي و اداري آن، جنبــه

  »رود دث بزرگ تاريخ ايران به شمار مياجتماعي نيز از حوا

  مهندس بازرگان ـ مدافعات در دادگاه نظامي

  

، اولين انفجار عليه اسـتعمار انگلـيس در يـك كـشور جهـان               ۱۳۳۰ خرداد   ۲۹چهل و چهار سال پيش در       

قيام ملت ايـران عليـه اسـتعمار انگلـيس و خلـع يـد از شـركت سـابق نفـت          . ، به وقوع پيوست )ايران(سومي  

ليس و ايران، پس از جنگ جهاني دوم زمـاني رخ داد كـه هنـوز بـسياري از كـشورهاي آسـيا، آفريقـا و                          انگ

هاي استعماري اروپا قرار      آمريكاي التين تحت سيطرة مستقيم يا غيرمستقيم استعمار انگليس و ساير دولت           

ر را پاره كرد و اسطورة      در چنان شرايطي، ملت قهرمان ايران اولين ملتي بود كه زنجيرهاي استعما           . داشتند

  .ترين قدرت سياسي زمان را باطل ساخت ناپذيري بزرگ شكست

استعمار انگليس نزديك به يك قرن به طور مستمر در امور داخلي ايران دخالت داشت و نفوذ خود را تا                    

دولـت انگلـيس، تحـت پوشـش شـركت        . باالترين سطوح حكومت و حتي تا دربار سلطنتي گسترش داده بود          

 نه تنها منـابع حيـاتي مـا را غـارت              انگليس در ايران و زير سرپوش قرارداد نفتي ظالمانة تحميلي خود،           نفت

  .كرد، بلكه در كليه شئون داخلي كشورمان به صورت مستقيم و غيرمستقيم شركت داشت مي

كتر محمـد   اي در تاريخ معاصر ايران، د       ملت ما كه از چنين ننگي به ستوه آمده بود، تحت رهبري فرزانه            

مصدق، يكپارچه قيام كرد و با اعالم ملي شدن صنعت نفت و سـپس خلـع يـد از شـركت نفـت انگلـيس، بـه                           

ارادة ملت، حكومت ملي دكتر مـصدق       .  حماسة بزرگ تاريخ خود را آفريد       ترين پايگاه استعمار،    عنوان بزرگ 

  .را بر سر كار آورد

خار تاريخ ما و خلع يد از شـركت نفـت انگلـيس و              هاي پرافت    ماهة دكتر مصدق، يكي از دوره      ۲۸حكومت  

  .شود ترين صفحات آن محسوب مي ايران، يكي از درخشنده

و قانون تأسـيس شـركت ملـي نفـت ايـران، هيـأت              ) ۱۳۲۹(پس از تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت         

گلـيس و   ياد مرحوم مهندس بازرگان، مأمور خلع يـد از شـركت نفـت ان               مديرة موقت شركت به رياست زنده     

  .ايران و مسئول ادارة امور نفت در خوزستان شد

حسن تدبير و مديريت هيأت اعزامي و شخص مهندس بازرگان چنان بـود كـه بـدون درگيـري و بـروز                      

بازرگان در اهميـت ماموريـت خـود        . خسارت مالي و جاني براي مملكت، اين امر مهم تاريخي تحقق پذيرفت           

  :نويسد مي

خيز و شبكة توزيع داخلي به قـدري            ت و تجهيزات آبادان و خرمشهر و مناطق نفت        عظمت دستگاه و تشكيال   «

بودجـة هزينـة روزانـة    … كـرد  ها، ادارات و مؤسـسات مملكـت برابـري مـي      بود كه به تنهايي با تمام وزارتخانه      
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ف يـك ميليـون تـن مـواد نفتـي بايـد بـراي مـصر             .  كارمند و كارگر داشت    ۶۰۰۰۰دستگاه يك كرور تومان بود،      

ساليانة كشور اسـتخراج و تـصفيه و تـا اقـصي نقـاط كـشور توزيـع شـود و در منـاطق سـوزان و دورافتـادة               

سـازي و تعميـرات و        هاي منظم آب و يخ و برق و حمل و نقل و خواربار و بهداري و خانـه                   خوزستان، سرويس 

البدل   نفر علي۲۰ند و ما فقط  متخصص در اختيار داشت۳۰۰ها كه  ساير عمليات و احتياجات ـ مانند زمان انگليس 

  ».گونه وقفه و خلل و خرابي در كارها پيدا نشود جاي آنها از تهران منتقل كرده بوديم ـ از كار نيفتد و هيچ

بدينسان ملت ايران نه تنها در مبارزة عليه انگليس و خلع يد از شركت نفـت پيـروز شـده بـود، بلكـه در                         

  .و پيچيده هم، مفتخر و سربلند بيرون آمدمديريت و تجربة ادارة آن صنعت بزرگ 

 عليه حكومت ملي دكتر مصدق، با كمـال تأسـف اسـتعمارگران بازگـشتند و                ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸بعد از كودتاي ننگين     

در آن زمان، آقاي ريبر كارشناس معـروف نفـت در گـزارش خـود               . مجدداً تأسيسات نفت را تحت كنترل خود گرفتند       

  :نوشت

وجـه خـراب نـشده، بلكـه كارشناسـان و              وضـع پااليـشگاه بـه هـيچ         انـد،    داده به خـالف آنچـه شـهرت      «

اي در نگاهداري و حفظ پااليشگاه آبادان نبوغ ذاتـي خـود را               اند به نحو شايسته     متخصصين ايراني توانسته  

انـد،    هاي گرانبهايي كه كارشناسان ايراني در ايـن مـدت آموختـه             بر اثر خدمات و تجربه    … به ثبوت رسانند  

  ».حتياج ايران به كارشناسان خارجي به ثلِث پيش از ملي كردن نفت رسيده استا

  پذير شد؟ العاده ملت چگونه امكان اين معجزه با كار خارق

  :گويد مهندس بازرگان مي

بـراي  . ور گشته بود     عشق آزادي مملكت و سربلندي و نجات ايران در وجودشان شعله            از آنجا كه،  «… 

مـديريت بـه    . ش آنها احترام گذارده و ميدان عمل در اختيارشـان قـرار گرفتـه بـود               آنكه به شخصيت و ارز    

  ».طريق دموكراتيك اجرا شده بود و با حقيقت و صميميت، نه با دروغ و حرف

 دكتـر    آري پيروزي نهضت ملي نفت و خلع يد، معجزة عشق و شـور ملـي، معجـزة همـدلي رهبـري آن،                     

  .رام واقعي وي به حاكميت ملت بودِ عميق و احت مصدق، با مردم و باور

داريـم و بــه روح بـزرگ همـة مـردان و زنـاني كـه بــا         را گرامـي مـي  ۱۳۳۰ خـرداد  ۲۹مـا خـاطرة روز   

فرستيم و از خداوند براي آنـان علـو درجـه آرزو              هاي خود آن پيروزي را ممكن ساختند درود مي          فداكاري

  .كنيم مي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ خرداد ۲۸تهران ـ 
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  بيانيه پيرامون اصالحيه جديد قانون مطبوعات

  

  !آزادي مطبوعات را بيش از اين محدود نكنيد

ها و گفتگوي فراوانـي در جرايـد          موجب نگراني » اصالحية جديِد قانون مطبوعات   «در ماههاي اخير بحث     

  .گرديده و در محافل سياسي و فرهنگي كشور نيز مطرح شده است

اي سياسي و فرهنگي مصرح در قانون اساسي هنوز به درستي تأمين نـشده و               ه  اي كه آزادي    در جامعه 

توانند آزادانـه فعاليـت كننـد،         هاي صنفي نمي    بسياري از اركان دموكراسي مانند احزاب، سنديكاها و اتحاديه        

 مردم از اين بيم دارند كه روزنة كوچكي كه طي سالها مبارزه و كشمكش براي ابراز نظـر و بحـث و انتقـاد                       

در مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور گشوده شده بـود، بـا اصـالحية جديـد قـانون مطبوعـات كـه          

هـاي    خواهد مسئوليت رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را از هيأت منـصفه و محـاكم دادگـستري بـه هيـأت                     مي

و فـضاي   نظارت وزارت ارشاد منتقل كرده و اختيارات بيشتري براي آن قائل شـود، بـه كلـي بـسته شـود                      

تري بر مطبوعات تحميل گشته، ارباب جرايد بيش از پيش چمـاق اجرايـي                سياسي و فرهنگي به مراتب بسته     

  . هيأت نظارت بر مطبوعات را باالي سر خود احساس كنند

از يـك طـرف   . برنـد  هاي شديدي به سر مـي  اندركاران جرايد كشور در محدوديت   در شرايط فعلي، دست   

ي به دليل آنكه تحويل كاغذ به نرخ دولتي به مطبوعـات بـه صـورت ابـزار ِاعمـال                    مطبوعات مستقل غيردولت  

قدرت و كنترل مطبوعات درآمده است، اكثراً از دريافت كاغذ به نرخ دولتي محروم هـستند و بـه دليـل بـاال                       

  .باشند ها، بعضاً در شرِف تعطيل مي رفتن هزينه

ي و يا خودسانـسوري صـاحبان جرايـد، بـه علـت             از طرف ديگر، اعمال سانسور از طرف نهادهاي دولت        

  . مالحظات سياسي و ترس از تعطيل، كيفيت مطبوعات را به شدت تنزل داده است

هاي سياسي قدرتمند وابسته بـوده،        فشار گروههاي غيررسمي، كه بعضاً به نهادها و باندها و شخصيت          

. كز و دفاتر نشريات، يك رويه شده است       شوند، به صورت حمله به مرا       يا از جانب آنان هدايت و حمايت مي       

، بلكـه حتـي بـه نـشريات درون          )نظيـر مجلـة كيـان     (اين حمالت نه تنها عليه نشريات غيرموافق با حاكميـت           

متاسـفانه قُـواي   . سـرايت كـرده اسـت   ) نظير نشرية پيـام دانـشجو  (حاكميت ولي وابسته به جناحهاي رقيب    

عـالوه بـر    . انـد   اي مجازات مهاجمان و تأمين امنيت جرايد نكـرده        انتظامي و قضايي تا كنون اقدام موثري بر       

اين، نهادها و مراكز غيرمسئول نيز ِاعمال سليقه و نظر سياسي نموده، رأساً مجـالت و نـشرياتي را تعطيـل                     

 خبرنگــاران جرايــد هــم مــصونيت نداشــته، تهديــد و حتــي بازداشــت خودســرانه و غيرقــانوني ١.انــد كــرده

ت به دليل تهيه و انتشار اخباري از عملكرد مقامات و مسئوالن، حتـي در سـطوح پـايين،                   خبرنگاران مطبوعا 

  .در تهران و شهرستانها به كرات اتفاق افتاده است

با وجود چنين فشارهايي، مطبوعات مستقل فعلي در حد كنوني هم كارآيي الزم را نداشـته، بـراي ادامـة             

                                                      
هد توسط دادگاه ويژة روحانيت و لغو پروانة مجالت آيينه انديـشه و تكـاپو توسـط                 نظير تعطيل نشريات پيام هاجر و راه مجا       . ۱

 .هيأت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد
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تر شدن فضاي فرهنگي و سياسي و پديـد           اين امر سبب تنگ   . باشند  حيات خود ناگزير از خودسانسوري مي     

تـر    آمدن وضع نامطلوبي گشته، و زمينه را براي از بين بردن مختصر آزادي و تـشديد جـو اختنـاق فـراهم                     

  .خواهد ساخت

نامـة    قيد و شرط مطبوعات و يـا حمايـت و طرفـداري از روزنامـه يـا هفتـه                    البته سخن بر سر آزادي بي     

ها و ايرادات و يا انحرافاتي        ترديد در مطبوعات كشور ما، چه مستقل و چه دولتي، نارسايي           بي. معيني نيست 

لطفـي و تهـاجم قلـم بدسـتان       وجود داشته و دارد و از جمله، نهضت آزادي ايـران بـيش از همـه مـورد بـي                   

انون منظور و خواستة اصلي رسيدگي به تخلفات بـر طبـق قـ            . غوغاساالر مغرض يا جاهل قرار گرفته است      

  .اساسي و چهارچوب قانون مطبوعات با حضور هيأت منصفه است

 با حضور و دخالـت        در محاكم دادگستري به صورت علني،       شود،  اگر آنچه جرايم مطبوعاتي خوانده مي     

هـاي شخـصي      هيأت منصفه و براساس موازين قانوني مورد بررسي قرار گيرد، به دليل كاهش تاثير سليقه              

هـاي احتمـالي و فقـدان         ها، خـط بـازي      ورزي  اري، اين اميدواري خواهد بود كه غرض      و يا تحكمات خاص اد    

ها از طرف ديگر كاهش يافته، ايـن امكـان فـراهم گـردد كـه جـرايم يـا             آزادي از يك طرف و خودسانسوري     

اتهامات از ديدگاهي منصفانه، عادالنه و براساس قوانين و مقـررات حقـوقي مـورد رسـيدگي قـرار گرفتـه،                      

  .هاي مطبوعاتي محفوظ ماند  آزاديحريم

در غير اين صورت، و با جايگزيني هيأت نظارت به عنوان قدرت فائقه به جاي هيـأت منـصفه و محـاكم                      

توان داد ـ اصل تفكيـك    دادگستري ـ كه جز دخالت قوة مجريه در وظايف قوة قضاييه نام ديگري بر آن نمي 

  .قوا بيش از پيش مخدوش خواهد شد

 ـ كه مرحوم دكتر مصدق  ۱۳۳۱ نكته خالي از فايده نخواهد بود كه در قانون مصوب بهمن يادآوري اين

هـا تنـوير افكـار     با استفاده از اختياراتش آن را از تصويب گذراند ـ عالوه بـر اينكـه نقـش اصـلي روزنامـه      

بـود،  بينـي گرديـده       اي بـراي رسـيدگي بـه جـرايم مطبوعـاتي پـيش              عمومي شناخته شده بود، هيأت منصفه     

 ناديده گرفته شد و در طول سالهاي بعد، اختناق، سانسور و ۱۳۳۲اي كه البته پس از كودتاي مرداد         مصوبه

  .حتي دخالتهاي مستقيم و مستمر ساواك در كار مطبوعات بيش از پيش حاكميت پيدا كرد

.  رسـيد   به تصويب شوراي انقـالب     ۱۳۵۸ در سال    ١اليحه قانون مطبوعات براساس قانون اساسي جديد      

 به تـصويب    ۱۳۶۴در سال   » قانون مطبوعات «اما متاسفانه خالء قانوني همچنان ادامه يافت تا اينكه نخستين           

مجلس شوراي اسالمي رسيد و سرانجام در سالهاي اخير مردم توانستند شاهد حضور تـدريجي و رو بـه                   

گرچه بـا توقيـف گـاه بـه گـاه           هاي منصفه در جريان بررسي برخي از جرايم مطبوعاتي باشند، ا            رشِد هيأت 

  .اندركاران مطبوعات كشور ـ اين اصول عمالً هيچگاه رعايت نگرديد بعضي جرايد ـ عليرغم اعتراض دست

اصـالحية  «آيا تالش مسئوالن وزارت ارشاد براي شكل قانوني بخشيدن به دخالـت خـود تحـت عنـوان                   

انون اساسـي در مـورد حـضور هيـأت          چيزي جز از ميان برداشتن و لغو عملـي اصـل قـ            » قانون مطبوعات 

  باشد؟ منصفه در رسيدگي به اتهامات مطبوعات در دادگاههاي علني نمي

نهــضت آزادي ايــران كــه خــود ســالها قربــاني فــشارهاي سياســي و برخوردهــاي ضــددموكراتيك و   

نامـة  غيرقانوني دستگاهها و نهادهاي مختلف از قبيل وزارت كشور و دادگاههاي انقالب بـوده اسـت و روز                 

                                                      
رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و بـا حـضور هيـأت منـصفه در محـاكم دادگـستري صـورت                        «: ۱۶۸اصل  . ۱

  ».كند ه و جرايم سياسي را قانون مشخص ميگيرد، نحوه انتخاب و شرايط و اختيارات هيأت منصف مي
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 سـال بـدون محاكمـه در محـاق          ۱۴ميزان تنها منتشركنندة افكار نهضت بدون سانسور، بـه مـدت بـيش از               

هاي بيشتر در اجراي      باشد، هرگونه دگرگوني در قانون مطبوعات را كه منجر به ِاعمال محدوديت             توقيف مي 

سـت و محكـوم دانـسته       وظايف مطبوعات كشور و يا دخالت قوة مجريه در وظايف قوة قضاييه شود، نادر             

آميـز تـصويب چنـين لـوايح ضـددموكراتيك            وزارت ارشاد و مجلس شوراي اسالمي را از عواقب مخـاطره          

  .دارد شديداً برحذر مي

نهضت آزادي ايران معتقد است كه براي فراهم ساختن زمينة مساعد جهت رشد مطبوعـات، قبـل از هـر                    

 اين زمينه احتـرام گذاشـته شـده، و قبـل از طـرح چنـين       هاي مورد نظر قانون اساسي در چيز بايد به آزادي 

گيرد، موضوع از طريق خـود مطبوعـات بـه         لوايحي كه به قصد تغيير يا اصالح قانون مطبوعات صورت مي          

دعوت از ارباب جرايد نيز اين فرصت را پديـد خواهـد آورد    . طور علني در سطح كشور مطرح و تبيين گردد        

ا با صراحت و شجاعت الزم مطرح كنند و به اين ترتيب امكان دفـاع جمعـي از            كه آنان بتوانند نظرات خود ر     

  .حقوق مطبوعات و مردم فراهم گردد

ها، مجالت و نشرياتي كه برخالف قانون مطبوعات در توقيف            خواهيم كه از تمام روزنامه      ما از دولت مي   

  .هستند، رفع توقيف نمايد

  واهللا المستعان

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴يرماه چهارم ت
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  بيانيه پيرامون سخنان 

   شوراي اسالمي در مورد نحوه فعاليت احزاب رئيس مجلس

  

  عذر بدتر از گناه

اي كه اخيراً آقاي ناطق نوري رييس مجلس شوراي اسالمي با خبرنگار روزنامـة آمريكـايي     در مصاحبه 

 منعكس شده است، در پاسخ به پرسش        هاي داخلي   هايي از آن در روزنامه      اند و بخش    نيويورك تايمز داشته  

خانم خبرنگار آن روزنامه در مورد نحوة فعاليت احزاب سياسي و داليل جلوگيري از شركت نهضت آزادي        

  :اند ايران در دروة قبلي انتخابات رياست جمهوري گفته

  ».كنند رسد ما مانعي ايجاد كرده باشيم، خودشان شركت نمي به نظر نمي«

بلكه اين  . دهند  در ايران مردم به حزب رأي نمي      «: اند   ادعاي نادرست خود اضافه كرده     و براي توجيه اين   

البته ممكن است يك حـزب نـامزد داشـته    . گيرد صالحيت افراد است كه مورد توجه و مالك انتخاب قرار مي        

  .»دهند نه به حزب باشد، اما مردم به فرد نامزد شده رأي مي

كند و آقاي ناطق نوري به عنوان فرد          قانع نشده، سئوال خود را تكرار مي      ها    خبرنگار مزبور با اين پاسخ    

اساس بـر عليـه نهـضت آزادي          مسئولي در رأس يكي از نهادهاي مهم جمهوري اسالمي به طرح اتهامات بي            

  :اند پرداخته و گفته

از اعـضاي  اين حزب در زماني كه قدرت را به دست داشت، از خود كارنامة خوبي ارائه نـداد و برخـي    «

   ١».آن براساس اسناد النة جاسوسي با سفارت آمريكا ارتباط داشتند

اساس از سوي برخي از مسئوالن بلندپاية جمهوري اسـالمي عليـه نيروهـاي                چنين ادعاها و اتهامات بي    

قانوني غيرموافق با حاكميت و احزابي كه هدف خـود را تحقـق دموكراسـي و آزادي در چهـارچوب قـانون                  

اند، تازگي ندارد و آقاي ناطق نوري هم چه در سمت وزارت كشور و چه در مقام رياست                    ار داده اساسي قر 

انـد چـوب قـدرت را بـر پيكـر نحيـف آزادي و احـزاِب مـدافع آن                      مجلس شوراي اسالمي هرجا كه توانـسته      

  .اند نواخته

احـزاب سياسـي و     انگيز است تنها مخالفت مستمر ايشان با حيـات و حـضور               آنچه ماية تعجب و سئوال    

فعاليت آزادانة آنها نيست، بلكه طرح مكرر اتهاماتي است كه صحت و اصـالت آنهـا در هـيچ دادگـاه صـالح                       

قانوني و نزد هيچ مرجع مسئولي به اثبـات نرسـيده اسـت و معلـوم نيـست چـرا شـخص ايـشان بـا چنـين                            

ه اوضاع سياسي ايران دارند، به      نادرستي، آنهم در برابر خبرنگاران خارجي كه آشنايي كافي ب         » داوريهاي«

  !زنند؟ آبروي مملكت لطمه مي

اعتقاد ما بر اين است كه چنين اظهاراتي صرفاً بـه منظـور حفـظ قـدرت و سـركوب مخـالفين از سـوي                          

گانه را به صورت انحـصاري در اختيـار            سال، اركان اساسي قواي سه     ۱۵جناحي است كه در طول بيش از        

                                                      
  .۱۱/۰۳/۷۴قولها از روزنامه ايران، مورخ  نقل. ۱



  

۴۷  

هاي متعدد با خبرنگـاران داخلـي و           مختلف مانند مجلس، نماز جمعه و مصاحبه        و از تريبونهاي   ١گرفته است 

  .خارجي حداكثر استفاده را در جهت تثبيت وضعيت خود و سركوب مخالفان به عمل آورده است

خواهند حقوق اساسـي مـردم        نوري و ساير مسئوالني كه با بيان اين اتهامات مي           سوال ما از آقاي ناطق      

از جمله نهضت آزادي ايران بـا سـابقه فعاليـت سـي و     ( اينست كه آيا باالخره احزاب سياسي   را پايمال كنند  

كه بر طبق قانون اساسي و قانون فعاليت احزاب بايد قانوني و رسمي شـناخته شـده و فعاليـت                 ) چهار ساله 

تراشي در    مانعآزاد داشته باشند، آزادند يا خير؟ و دخالت رييس مجلس، وزير كشور  و ساير مسئوالن در                  

  برابر آزادي احزاب چه توجيه قانوني دارد؟

  :دهيم و اما در مورد پاسخ به برخي از اتهامات ايشان يك بار ديگر به شرح زير توضيح مي

دار امـور شـد، يـك دولـت وابـسته بـه        ـ دولت موقت كه با حكم بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران عهده         ۱

هـاي مختلـف در ان        ريح حكم انتصاب نخست وزيـر، افـرادي از گـروه          نهضت آزادي نبود، بلكه بر طبق تص      

دادند ـ و شخص رهبري آن   عضويت داشتند و شوراي انقالب ـ كه اكثر اعضاي آن را روحانيان تشكيل مي 

نويس   ماه تصدي امور، وظايف محول شده به آن، از جمله تهيه پيش۹دولت مذكور طي   . را زير نظر داشتند   

قـانون اساسـي را بـه       ) رفرانـدوم (پرسي    رگزاري انتخابات مجلس خبرگان و برگزاري همه      قانون اساسي، ب  

بنابراين، اظهارات نخـست  . خوبي انجام داد و پس از استعفا مورد تقدير و تشويق رهبري انقالب قرار گرفت    

  .ستنوري مبني بر نهضتي بودن دولت موقت و عدم ارائه كارنامه خوب از پايه نادرست ا آقاي ناطق

، ايشان را تنهـا بـه       »دولت از شركت افراد در انتخابات جلوگيري نكرده است        «: ـ در مورد اين سخن كه     ۲

جمهـوري رجـوع      يك مورد نمونه يعني عدم قبول نـامزدي مرحـوم بازرگـان در دومـين انتخابـات رياسـت                  

  .دهيم مي

 اعـضاي نهـضت بـا سـفارت         ارتباط برخـي از   «ـ اتهام كذب ديگر كه بارها بدان پاسخ داده شده است،            ۳

. اين يك تهمت و افتراي آشكار بدون دليل است كه در هيچ دادگاهي بـه اثبـات نرسـيده اسـت             . است» آمريكا

گذرد و در اين مدت هيچ يك از اعضاي            سال از استعفاي دولت موقت مي      ۱۶جاي تعجب است كه نزديك به       

اند و با وجود اين، برخي از مـسئوالن           ر نشده نهضت آزادي به خاطر چنين اتهامات واهي به دادگاهي احضا         

  .كنند اين اتهامات را دائماً تكرار مي

تنها عضوي از دولت موقت كه مورد اتهام قرار گرفت و محاكمه شد، آقـاي مهنـدس عبـاس اميرانتظـام                     

در  سال است كـه مظلومانـه        ۱۵باشد كه به ناحق و بدون اثبات مدعا و داليل شرعي و قانوني در حدود                  مي

قرار » مورد عفو «اند ايشان را به اصطالح،        هاي اخير مسئوالن قضايي خواسته      در سال . برد  زندان به سر مي   

داده، از زندان آزاد كنند، اما نامبرده به عنوان اعتراض نسبت به اتهامات ثابت نشده، براي خـروج از زنـدان                

تاسفانه مسئوالن امر تـا كنـون از اجابـت       م. خواستار تجديد محاكمه در يك دادگاه علني صالحه گشته است         

 موضـوع را بـه اغتـشاشات آغـاز           چنين درخواستي سر باز زده، با تبرئه خود از جريان محكوميت ايـشان،            

برد و مردم آگاه ايران       اند و به اين ترتيب نامبرده همچنان به ناحق در زندان به سر مي               انقالب منسوب كرده  

ان كه از چنين ستمي در حق يكي از اعضاي دولت موقت انقالب اسـالمي      طلبان فراواني درسراسر جه     و حق 

  .باشند اند، متأسف و معترض مي مطلع شده

االصول حـافظ   اند و بايد علي   ما بار ديگر از رييس قوه مقننه كه براي حفظ قانون اساسي سوگند خورده             

                                                      
  .اند كه حتي يك لحظه هم از آن پايين نخواهند آمد به قول آقاي قرائتي بر مركبي سوار شده. ۱



  

۴۸  

هاي مصرح در قـانون، از         آزادي خواهيم كه به تكاليف شرعي و       دين و دموكراسي و حقوق مردم باشند، مي       

  .اي كه قانوناً بر عهده دارند حافظ راستين حقوق مردم باشند جمله آزادي احزاب، گردن نهاده، بنا بر وظيفه

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ششم تيرماه 

  



  

 ۴۹

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۰۶: شماره

 ۰۷/۰۴/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  

 در تهران  )واشنگتن ( مصاحبه آقاي هوشنگ اعلم، نماينده نشريه ايران خبر

  )۰۶/۰۴/۷۴(م يزدي با آقاي دكتر ابراهي

  

العملي از سوي كشورهاي اروپايي روبـرو        ـ اصرار ايران در مورد فتواي قتل سلمان رشدي، با چه عكس           ۱س

  خواهد شد؟ آيا امكان تحريم اقتصادي ايران وجود دارد؟ اصوالً نظر شما در مورد اين مسئله چيست؟

سلمان رشدي موضع جدي دارند و بر ج ـ قرائن و شواهد حاكي است كه كشورهاي اروپايي در مسئله  

در بيانيـه پايـاني كنفـرانس سـران هفـت كـشور صـنعتي جهـان در                  . فشارهاي خود به ايران خواهند افزود     

اگـر ايـران نتوانـد نظـر     . هاليفاكس نيز از ايران خواسته شده است فتواي قتل سـلمان رشـدي را لغـو نمايـد        

ت كه اروپا نيز، اگر چـه محـدودتر، بـه تحـريم اقتـصادي               كشورهاي اروپايي را تأمين نمايد، احتمال آن هس       

  .آمريكا عيله ايران بپيوندد

بـرداري كنـد و بـا گـسترش           رسد روسيه تالش دارد از شرايط پيش آمده به نفع خود بهره             ـ به نظر مي   ۲س

قـرار  آيـا   . اي در منطقـه دسـت بيابـد         رابطه با ايران به خصوص در ابعاد اقتصادي و سياسي به موقعيت تـازه             

  گرفتن در چنين شرايطي به نفع ايران است؟

ج ـ روابط كنوني ميان روسيه و ايران بر اساس منافع مـشترك اسـتراتژيك و درازمـدت دو طـرف بنـا       

در آن صورت ايران از جهات اقتصادي و سياسي متـضرر خواهـد شـد نـه                 . نشده و بنابراين شكننده است    

  .روسيه

بينـي شـما در    ان و آنچه به عنوان تحريم اقتصادي مطرح است، پـيش ـ با توجه به شرايط اقتصادي اير    ۳س

  مورد آينده چگونه است؟

وخامـت  .  ـ در صورت ادامه وضع كنوني، آينده اگر بدتر از وضع فعلي نباشد، بهتر هـم نخواهـد بـود     ج

بلكـه بخـش اصـلي آن داخلـي و محـصول            . اوضاع كشورمان تنها به دليل تحريم اقتصادي خارجي نيـست         

تجربه تاريخي، بخصوص در زمان حكومت ملي مرحوم دكتر مصدق، نشان           . ضعيت حاكميت كنوني است   و

داده است كه با يك دولت ملي كه اعتقاد و همدلي همه مردم را جلب كرده باشد، و با يـك برنامـه صـحيح و     

برابـر تهديـدات   تـوان در   شده كارشناسانه و با مديران اليق و بخصوص امين و درستكار نه تنها مي  حساب

خارجي و محاصره اقتصادي مقاومت كرد، بلكه از آن به عنوان ابزاري يا فرصتي مناسب با رشد و توسعه      

. در شرايط كنوني ايران حل يا تخفيف بحران اقتصادي در گرو حل بحران سياسي اسـت               . ملي استفاده كرد  

امي حقوق و آزادي اساسي ملت، مـصرحه  اگر دولت نتواند يا نخواهد بحران سياسي را حل كند، يعني به تم   

بلكـه فـشارهاي   . ها به وجـود نخواهـد آمـد       در قانون اساسي گردن بنهد شرايط الزم براي حل ساير بحران          

تـري روبـرو      هـاي جـدي     گـردد و كـشورمان بـا بحـران          اقتصادي سبب تشديد و تعميق بحران سياسي مـي        

  .گردد مي

بات آينده جناح افراطي به مواضـع قـدرت دسـت يابـد و در ايـن      دهيد كه در انتخا   ـ تا چه حد احتمال مي     ۴س

  هاي متمايل به اين طيف چه شرايطي خواهند داشت؟ انتخابات، جبهه ملي ـ نهضت آزادي و گروه



  

۵۰  

. روي فرا رسيده است ج ـ عصر شعارهاي تند و افراطي به سر آمده است و زمان شعور، اعتدال و ميانه 

  . يا راست، سنتي يا مدرن، بيش از پيش منزوي خواهند شدهاي افراطي، اعم از چپ جريان

مـردم بايـد    . ساز است   انتخابات دوره پنجم مجلس شورا براي ملت و مملكت بسيار حساس و سرنوشت            

مشي نهضت آزادي ايـران تـالش بـراي تـأمين حقـوق و        خط. براي استيفاي حقوق خود قدم به جلو بگذارند       

هـا و   باشد و معتقد است اگـر گـروه       به منظور شركت در انتخابات مي      هاي مصرحه در قانون اساسي      آزادي

  .احزاب سياسي بر حول اين محور عمل كنند حاكميت ناگزير از تمكين از قانون اساسي خواهد بود

هاي سياسي در ايـران از نظـر شـما چگونـه تبيـين                ـ مسئله حقوق بشر و آزادي فعاليت احزاب و گروه         ۵س

  شود؟ مي

هـاي ملـت را بـا صـراحت بيـان داشـته        رج در فصل سوم قانون اساسي، حقوق و آزاديج ـ اصول مند 

توان و بايد بـا اسـتناد         مي. اند  آزادي احزاب سياسي، مطبوعات و اجتماعات از جمله همين حقوق آمده          . است

  .هاي سياسي خود را ادامه داد به قانون اساسي، كه به هر حال يك ميثاق و قرارداد ملي است، تالش

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴هفتم تير ماه 

  

  



  

 ۵۱

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۰۷: شماره

 ۱۶/۰۴/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  اطالعيه در مورد سفر آقاي دكتر يزدي به آلمان

  

  

آقاي دكتر ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران به دعوت بنياد برنلزمن آلمان براي شركت و ايراد             

شـنبه و   نبه، سـه سخنراني در سمينار مشترك بنياد مذكور و دانـشگاه مـاينز آلمـان كـه در روزهـاي دوشـ         

موضـوع  .  تيـر تهـران را تـرك نمودنـد         ۱۵گـردد، در روز پنجـشنبه          تيرماه برگزار مـي    ۲۱ تا   ۱۹چهارشنبه  

هـاي سياسـي در خاورميانـه و آفريقـاي      هـا و سيـستم   مشروعيت و حكومـت ـ دگرگـوني جامعـه    «سمينار 

  .است» شمالي

  

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  



  

 ۵۲

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  : شماره

 :تاريخ
  

  

  ١ي دمكراسي در خاورميانه ها فرآيند صلح و زمينه

  

  دكتر ابراهيم يزدي

  

هـاي   فرآيند صلح در خاورميانه، زمينه: توان در سه بخش مورد بررسي قرار داد       موضوع صحبت را مي   

  .تحقق دمكراسي در خاورميانه و سوم رابطة احتمالي اين دو با يكديگر

خـوش آمـد    ) سـالم (صـول، بـه صـلح       اال   بايد بگويم هر مسلماني، علـي      :فرآيند صلح در خاورميانه   : الف

گويد، اما چه نوع صلحي و به چه بهايي؟ يك صلح عادالنه و پايـدار؟ بلـه، صـلح ظالمانـه هرگـز                         مي) سالم(

) ۱۹۹۲(در مقدمه اعالمية صلح ميان ساف و اسرائيل         . قادر به ادامه حيات نيست و قطعاً پايدار نخواهد ماند         

هـا و تفاهمـات و      امـا اعالميـه   . انـد   صلح عادالنه و پايدار ابـراز داشـته       كننده اميد خود را به يك         طرفين امضا 

بـه  . هـا اسـت     ها و نارسـايي     مقررات اجرايي آن درباره برخي از موضوعات بسيار اساسي سرشار از ابهام           

شـود،    ها مربـوط مـي      نظر بسياري از مخالفين و منتقدين آن، مفاد بيانيه تا آنجا كه به مسلمانان و فلسطيني               

به عنوان مثال، حق بازگشت تمامي فلسطينيان به سـرزمين مـادري ناديـده گرفتـه             . رسد  دالنه به نظر نمي   عا

ايـن شـهر بـراي اديـان        . المقدس شـرقي، مـسكوت گـزاده شـده اسـت            آينده قدس شريف يا بيت    . شده است 

، جايگـاه   براي مـسلمانان جايگـاه مسجداالقـصي      . گانه، يهوديت، مسيحيت و اسالم مقدس است        توحيدي سه 

بنـابراين سرنوشـت    . باشد  ترين شهر، بعد از مكه مي       معراج پيامبر گرامي، رسول خدا، و اولين قبله و مقدس         

يكي ديگر از موانع جدي . اي جدي براي نه فقط فلسطينيان، بلكه تمامي مسلمانان جهان است          اين شهر مسئله  

. باشـد   ي نوار غزه و كرانه غربي رود اردن مي        بر سر راه صلح پايدار ادامه اسكان يهوديان در نواحي اشغال          

نبايد فراموش كرد، كه . اش مورد شك و ترديد جدي است به اين داليل بقاي اعالميه صلح، به صورت كنوني      

هاي جنگ يك چيز است و پذيرش صلح توسط مردم، موضوع كامالً              امضاي بيانيه صلح ميان رهبران جبهه     

مي تحقق خواهد يافت كه مردم از صميم قلب آن صلح را پذيرفته باشند و          صلح پايدار هنگا  . اي است   جداگانه

هـاي خاورميانـه و سـاف پذيرفتـه شـده             بيانية صلح توسط اكثر دولـت     . آن را، به نفع خود و عادالنه بدانند       

واقعيت اين اسـت  . اما مورد قبول مردم نيست و فاقد حمايت مردمي در منطقه و در جهان اسالم است      . است

كننـد كـه بـه     فلسطينيان عموماً و اكثراً احـساس مـي  . اف بيانيه صلح را از روي العالجي پذيرفته است     كه س 

. هايشان خيانت شده است و مسلمانان در سرتاسر جهان از اين امر سخت خشمگين هستند                آنها و به آرمان   

وجـود ايـن بـسياري از       بـا   . كننـد   بدتر از همه آن كه، برخي از حاميان صلح، مخالفـت بـا آن را تحمـل نمـي                  

 عنـوان يـك واقعيـت بـه رسـميت            انـد و اسـرائيل را بـه          را پذيرفته  ۲۴۲كشورهاي اسالمي و عربي قطعنامه      

  .اند اند و آمادگي براي صلح با اسرائيل را نشان داده شناخته

فتـار  به همـين دليـل ر     . المللي امضا كرده است     از جانب ديگر، اسرائيل بيانيه صلح را تحت فشارهاي بين         

                                                      
سياسـي در خاورميانـه و   هـاي   هـا و سيـستم   مـشروعيت و حكومـت ـ دگرگـوني جامعـه     «برگردان متن سخنراني در سمينار  .۱

  . برگزار گرديد۷۴ تير ماه ۲۱ تا ۱۹كه توسط بنياد برتلزمان آلمان با همكاري دانشگاه ماينز در روزهاي » آفريقاي شمالي
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هـاي ايـن ترديـد و     ريـشه . اسرائيل حاكي از آن است كه هنوز براي يك صلح عادالنه و پايدار آمادگي ندارد    

  . سال آوارگي يهوديان و قرنها سركوب آنها جستجو كرد۲۰۰۰تزلزل را بايستي در 

ز آينـده مطمـئن   ها ا تواند از وضع فعلي آنان بدتر باشد، اسرائيلي       در حالي كه براي فلسطينيان آينده نمي      

. انـد، از دسـت بدهنـد    ترسند هر آن چه را كـه تـا كنـون بـه دسـت آورده       در عمق روانشان، آنها مي    . نيستند

امـا بـه هـر حـال آينـده         . آورنـد   دهند، حداكثر را به دست مـي        بنابراين، آنها، در حالي كه حداقل امتياز را مي        

  .دهد، بستگي دارد نده دور و نزديك انجام مياسرائيل به ميزان وسيعي به آنچه در حال حاضر و در آي

تاريخ، به روايت حتي مورخين يهودي، گـواه اسـت كـه عـصر طاليـي تـاريخ يهوديـان، در دوره سـلطه                       

تواند بـراي بنـاي جديـدي از همكنـشي و             اي از تساهل و تحمل ديني مي        يك چنين سابقه  . اسالمي بوده است  

بـه عبـارت ديگـر، يـك فرصـت          . اين امر ممكن اسـت    . رفته شود تقابل اجتماعي و توسعه اقتصادي به كار گ       

اگـر،  . اكنون توپ در داخل زمين اسرائيل است      . تاريخي براي يك صلح پايدار و عادالنه به وجود آمده است          

و هر زمان، اسرائيل به طور جدي و واقعي حق فلسطينيان به داشتن يك وطن و يك دولت مستقل فلسطيني                    

اي در    جانبه اجـرا نمايـد، آن گـاه دوران تـازه            طور همه    را به  ۲۴۲و صادقانه قطعنامه    را به رسميت بشناسد     

تواند عالقه جدي و واقعي خود را به صلح، بـه عنـوان مثـال از راه                   اسرائيل مي . خاورميانه آغاز خواهد شد   

 در ايـن    نـشين   هاي يهـودي    متوقف ساختن اسكان يهوديان در نوار غزه و كرانه باختري، و پرچيدن شهرك            

نواحي، و با اجراي كامل و فوري مفاد اعالميه صلح، نظير انتخابات عمومي در مناطق اشـغالي در راسـتاي                    

انتخابات يك راه عملـي بـراي مـشاركت تمـامي فلـسطينيان             . تأسيس يك دولت مستقل فلسطيني، نشان دهد      

اند، آمـادگي بـراي       صلح مخالفت كرده  رسد، حتي فلسطينياني كه با اعالميه         به نظر مي  . باشد  نگران آينده، مي  

هـا    حاصل اين كار گام عملي به جلو در يـافتن راه حـل بـراي پايـان خـشونت                  . شركت در انتخابات را دارند    

   ١.باشد مي

در بحث اين موضوع دو دسـته از عوامـل مـوثر عمـدتاً     : هاي تحقق دموكراسي در خاورميانه ب ـ زمينه 

در مورد عوامـل داخلـي، ابتـدا بايـد توجـه كـرد كـه جوامـع                  . گيرند  داخلي و خارجي مورد بررسي قرار مي      

خاورميانه نيز، نظير ساير جوامع انساني از نظر اقتصادي، سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي بـه طـور دائـم و          

ها، رفتارهـاي اجتمـاعي قـديمي         آداب و رسوم، طرز زندگي، ايده     . باشند  مستمر در حال تغييرات تدريجي مي     

طور   اين تغييرات در بعضي مواقع به     . دهند  شوند و جاي خود را به انواع تازه و جديد مي            ديد مي به تدريج ناپ  

توانـد، مـانع ايـن     اما به هر حال كـسي نمـي  . گيرند آميز، و در مواردي همراه با خشونت صورت مي   مسالمت

هاي مختلف درونـي    اين تغييرات محصول تضادها و درگيريها، تعامل و همكنشي ميان نيرو          . تغييرات بشود 

نكتـه مهـم ايـن    . باشـند    اين نيروها، با نيروهاي خارج از جامعـه، مـي           در يك جامعه از يك طرف، و مجموعه       

  . ماند اي، بدون تغيير و تقريباً دست نخورده باقي مي است كه عليرغم اين تغييرات، هويت اساسي هر جامعه

از اواخر قـرن    . از قرن بيستم شروع شده است     عصر جديد كشورهاي اسالمي خاورميانه، در واقع از آغ        

نوزدهم و اوايل قرن بيستم، مردم كشورهاي خاورميانه از خـواب طـوالني خـود برخاسـتند و وارد دوران                    

آنهـا بـا اشـراف بـه وضـعيت خـود و آگـاهي از ظلـم و سـتم                     . جديدي از بيداري و آگاهي اجتماعي شـدند       

هـاي    ش عظيمي از جامعـه، اسـتبداد و ديكتـاتوري حكومـت           اجتماعي، اختالف طبقات و فقر و محروميت بخ       

خودكامه و سلطه بيگانگان، خواستار تغييرات اقتصادي، سياسي و اجتماعي، به خصوص در زمينـه حقـوق        

                                                      
 .در انتهاي مقاله) ۱( رجوع كنيد به يادداشت .۱
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  .هاي اساسي خود و مشاركت در حكومت شدند و آزادي

كنند، امـا     رات مقاومت مي  گرا، معموالً در برابر اين نوع تغيي        اگر چه طبقه حاكم و نيروهاي سنتي و واپس        

آرام فرآينـد تحـوالت درونـي         يابند و جامعه آرام     كنند و قدرت مي     خواه، رشد مي    به هر تقدير، نيروهاي ترقي    

اگر چه حاصل اين تغييرات عموماً با ناآرامي و تالطم سياسي و اجتمـاعي              . كند  آميز طي مي    خود را مسالمت  

شـدند، و نيروهـاي خـارجي در     جوامع به حـال خـود واگـذارده مـي    اما در هر حال، اگر اين . باشد همراه مي 

ترديـد    كردنـد، بـي     برخوردها و تضادهاي داخلي اين دو دسته از نيروها به نفع نيروهاي حاكم دخالـت نمـي                

اما نيروهاي خارجي وارد صحنه شدند و بـا         . شدند  كردند و پيروز مي     خواه رشد مي    نيروهاي نوگرا و ترقي   

  .ستبدادي و ارتجاعي حاكم بر روند حوادث و سير تحوالت اثر گذاردندحمايت نيروهاي ا

توان در مجموع   دخالت و تاثير عوامل خارجي بر اوضاع داخلي منطقه خاورميانه، و روند تغييرات را مي              

  .به سه دوره مشخص تقسيم كرد

مي در كـشورهاي  هاي استعمارگر اروپايي به منطقه و دخالـت سياسـي و نظـا        با ورود قدرت   دوره اول، 

در اين دوره، روابط متقابل نيروهاي خارجي با نيروهاي داخلي در اين كشورها از يك          . شود  منطقه آغاز مي  

رابطه و همكنشي ساده ميان كشورها فراتـر رفـت و بـه سـلطه كامـل مـستقيم يـا غيرمـستقيم كـشورهاي                         

هـاي    يجـه ايـن شـد كـه قـدرت         نت. استعمارگر بر سرنوشت كشورهاي منطقه و جهـان اسـالم منجـر گرديـد             

استعمارگر در كنار نيروهاي ارتجاعي قرار گرفتند و موازنه قدرت را به نفع آنها بر هم زدند و به سـركوب                     

در نتيجه فرآيندهاي عادي و طبيعي دگرديسي جامعه مختل، و يا حداقل،            . نيروهاي مترقي و نوگرا پرداختند    

 مجبور شدند در دو جبهه بجنگند، هـم عليـه اسـتبداد و فـساد                عالوه بر اين، نيروهاي مترقي    . متوقف گرديد 

  .داخلي و هم همزمان عيله سلطه استعمار غربي

هاي خارجي با جنـگ جهـاني دوم آغـاز             در روابط و مناسبات نيروهاي داخلي منطقه و قدرت         دوره دوم 

رميانه، يـك نعمـت     جنگ جهاني دوم، براي مردم بسياري از كشورهاي جهان سوم، اسالمي و خاو            . شود  مي

رشد جديدي پيدا كردند و اين اميد به وجود آمد كـه مـردم      هاي ملي در بسياري از اين كشورها        جنبش. بود

. هـاي مـستقل ملـي و دمـوكرات پـيش برونـد              اين كشورها بتوانند در جهت كسب استقالل و استقرار دولـت          

  .عمار مستقيم به دست آورندبسياري از كشورهاي جهان سوم، توانستند استقالل خود را از است

اما با پايان يافتن جنگ جهاني دوم، در فاصله بسيار كوتاهي جنگ سرد با ابعاد وسيعي ميان دو بلـوك                     

. شرق و غرب آغاز شد و روابط ميان كشورهاي غربـي و خاورميانـه و اسـالمي وارد دوران جديـدي شـد            

ال دموكراسـي غربـي را برافراشـت و مـدعي آن            كمونيزم پرچم سرخ خونين مبارزه عليه كاپيتاليسم و ليبر        

داري غربـي نيـز بـا تمـام قـوا بـه مقابلـه                 سـرمايه . شد كه كاپيتاليسم را در گورستان تاريخ مـدفون سـازد          

  .برخاست

در دوران جنگ سرد، تقابل ميان دو بلوك شرق و غرب، نه تنها بـراي رشـد نيروهـاي ملـي و اسـتقرار                        

جهان سوم مساعد نبود، بلكه برعكس، به آن لطمه زد و آن را متوقف              دموكراسي در بسياري از كشورهاي      

هـاي ملـي را        نهـضت   هـاي غربـي،     ها، قدرت   به نام جهاد عليه كمونيزم و به بهانه ترس از كمونيست          . ساخت

آمريكا و انگليس در ايران عليـه  ) ۱۳۳۲ مرداد ۲۸ (۱۹۵۳توان به كودتاي   عنوان مثال مي    به. سركوب نمودند 

كـرد كـه كـشورهاي        در اين دوره منافع غـرب ايجـاب مـي         . ت ملي و مردمي دكتر مصدق، اشاره كرد       حكوم

امـا  . اسالمي و خاورميانه، به هر قيمت در اردوگاه غرب يا جهان به اصـطالح آزاد بـاقي بماننـد كـه ماندنـد                  

به اين ترتيب در    . دفرآيند رشد و توسعه ملي مختل و متوقف گردي        : مردم اين منطقه، بهاي سنگيني پرداختند     
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هاي مردمي يعني، عدالت، آزادي، استقالل و رشد          دوره دوم نيز، نظير دوره اول، منافع  ملي و اهداف جنبش           

و توسعه انساني، در تعارض با منافع جهان غرب قرار داشت و سلطه غرب مانع رشد و پيروزي دمكراسي                   

  .در اين كشورها گرديد

هان سوم از جمله كشورهاي اسالمي و خاورميانه با جهـان غـرب              روابط ميان كشورهاي ج    دوره سوم 

المللـي، حـاكم      و مقررات اساسي بين   . اكنون جنگ سرد پايان يافته است     . با پايان جنگ سرد آغاز شده است      

اگر چـه هنـوز هـيچ    . المللي در دوران جنگ سرد تغيير پيدا كرده است و يا در حال تغيير است             بر روابط بين  

اينـك  . ترديد روابط گذشته برهم خورده اسـت        المللي شكل نگرفته است، اما بي       ني در روابط بين   نوع نظم نوي  

اي از روابط ميان جهان اسالم و كـشورهاي خاورميانـه بـا     توان نوع تازه سوال اساسي اين است كه آيا مي      

و چه موانعي بر سـر      دنياي غرب، بر اساس احترام متقابل و منافع و مصالح دوجانبه انتظار داشت يا خير؟                

  .راه تحقق چنين امري وجود دارند

در نگاه اول چنين پيدا است كه اگر چه جنگ سرد تمام شده است، اما بسياري از رهبران و نخبگان ايـن                      

در دوران جنـگ سـرد، ثبـات        . المللي هنوز ذهنيت دوران جنگ سرد را دارند         منطقه در برخورد با روابط بين     

ه اين معنا بود كه وضع موجود يعني باقي ماندن در اردوگاه غرب به هـر قيمتـي،                  سياسي در اين كشورها ب    

نه . چنين چيزي ديگر ممكن نيست    . شد  بايستي حفظ مي    و در اكثر موارد، با مشت آهنين حكام سركوبگر مي         

جديـد و   تكنولـوژي   . تر از آن به دليل انقالب الكترونيـك         بلكه مهم . تنها براي اينكه جنگ سرد تمام شده است       

. سابقه در گردش و توزيع اطالعات در سرتاسر جهان به وجود آورده اسـت               پيشرفته الكترونيك انقالبي بي   

اين انقالب الكترونيك بود كه در نهايت پرده آهنين به دور بلوك شرق را باال كـشيد و ديـوار بـرلن را فـرو                         

عـصر جديـدي از جوامـع بـاز     . تپـذير نيـس   حفظ و نگهداري يك جامعه بسته سياسـي ديگـر امكـان      . ريخت

خواهنـد   بسياري از حكمرانان در خاورميانه و كشورهاي جهان سـوم سـابق نمـي           . سياسي آغاز شده است   

تواننـد بـازي      با پايان يافتن جنـگ سـرد، ايـن حكومتهـا ديگـر نمـي              . واقعيت وضعيت جديد جهان را بپذيرند     

عليرغم تمايل دروني، مجبور شده اسـت       , سراييلحتي ا . را ادامه دهند  ) خطر موهوم كمونيسم  (فوبياي سرخ   

در واقع بعد از جنگ سرد ثبات سياسي معـاني  . به فشارهاي سياسي، ناشي از پايان جنگ سرد تسليم شود         

هـاي سياسـي مـردم و مـشاركت آنـان در حكومـت و                 اكنون تامين حقـوق و آزادي     . اي پيدا كرده است     تازه

  .شود اعتماد ثبات سياسي درازمدت محسوب ميدموكراسي تنها شكل قابل قبول و قابل 

در طـي چنـد   . از طرف ديگر، فشار مردمي براي تغييرات اجتماعي در اين جوامع نيز رو بـه رشـد اسـت                 

 درصـد   ۷۵به عنـوان نمونـه،      . دهه گذشته تغييرات سياسي و اجتماعي فراواني در اين جوامع رخ داده است            

ايـن پديـده   . باشـند   سـال از سـن مـي       ۱۵ درصـد آنهـا زيـر        ۵۰  سال از سن و بيش از      ۲۵جمعيت ايران زير    

هـاي جديـد    سيستم. شناسانه، اثرات اجتماعي، فرهنگي و در مواردي سياسي مربوط به خود را دارد    جمعيت

تعداد افـراد تحـصيلكرده و      . اند  آموزش در تقريباً تمامي كشورهاي اسالمي و خاورميانه به خوبي جا افتاده           

  .طور مستمر رو به افزايش است ات بهكارشناسان تكنوكر

زمـاني بـود كـه      . هاي سياسي نيروهاي مردمي نيز تغيير و تحول پيدا شده است            عالوه بر اين در نگرش    

بسياري از مردم منطقه درك درست و روشـني از دموكراسـي و از چگـونگي و يـا مطلوبيـت مـشاركت در          

م نادرست از دموكراسي را داشتند كه غربيها، حتي         بسياري از مسلمانان همان فه    . قدرت و حكومت نداشتند   

اما امروز از نظر بسياري از مسلمانان اصول و مباني دموكراسي           . دانشمندان آنان، از اسالم داشته و دارند      

هـاي سياسـي و مـشاركت         بيني اسـالمي كـامالً سـازگاري دارد و پـذيرفتن حقـوق و آزادي                با اصول جهان  
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وكراسي لزوماً به معناي تبعيت از روش زندگي غربيها و يا قبول فرهنـگ آنـان       نهادينه مردم در حاكميت دم    

  .نيست

شـواهد  . رسد كه بعد از جنگ سرد دوران مبارزات قهرآميز نيز بـه سـر آمـده باشـد             همچنين به نظر مي   

هاي سياسي مذهبي و غيرمذهبي، انديشه مبـارزه مـسلحانه و قهرآميـز را                حاكي است كه بسياري از جنبش     

هـاي   هاي مبارزه سياسي علني و قانوني و پارلماني را بـراي تحقـق آرمـان     ار گذارده و به جاي آن روش      كن

هاي مدني مستقل  ها و سازمان   در بعضي از جوامع خاورميانه، نظير مصر، بر تعداد انجمن         . اند  خود برگزيده 

اي بـه اصـطالح مترقـي       هـ   هـاي دولـت     ها و ديـدگاه     حتي نگرش . طور مشخص، افزوده شده است      از دولت به  

متحول شده است و حركت محسوسي در اين كشورها از اقتصاد متمركز دولتـي بـه سـمت اقتـصاد بـازار                      

دولتهاي استبدادي و ارتجاعي منطقه، در برابر فشار اين تغييرات دروني از يـك طـرف، و   . گردد  مشاهده مي 

ون آن كه تـوان مقاومـت درازمـدت در برابـر            اند بد   هاي دروني شده    ها و تالطم    تغييرات جهاني، دچار تزلزل   

  .اين تغييرات را داشته باشند

هـاي غربـي، در فرآينـد دمـوكراتيزه شـدن             حال ببينيم در اين دوره، يعني دورة مابعد جنگ سرد، قدرت          

 طور كه اشـاره شـد از ابتـداي قـرن بيـستم و                بايد داشته باشند؟ همان     توانند يا مي    خاورميانه چه نقشي مي   

هـاي ملـي و مردمـي ايـن           هـاي جنـبش     غربيان بر كشورهاي اسالمي و خاورميانـه، اهـداف و آرمـان           سلطه  

آيا در دوران جديـد     . هاي بزرگ غربي بوده است      هاي قدرت   كشورها در تعارض مستقيم با منافع و سياست       

  هم روابط بايد چنين باشد؟

مـاعي و سياسـي درونـي در جوامـع      اينكـه توسـعه اجت    نكتـه اول  : مايلم اينجا به چند نكتـه توجـه بـدهم         

دهد و نـه   خاورميانه و پيدايش نيروهاي قدرتمند مردمي نه اجازه بقاي دولتهاي ارتجاعي و استبدادي را مي       

درخواست براي تغيير اساسي در     . كند  ادامه روابط سنتي گذشته اين دولتها با قدرتهاي خارجي را تحمل مي           

  .ر قدرت سياسي بسيار قوي و غير قابل مقاومت شده استنظامهاي سياسي و مشاركت مردم در ساختا

 اينكه، همان طور كه اشاره شد، عصر ترس موهـوم يـا واقعـي از كمـونيزم و تقابـل ميـان دو                        نكته دوم 

  عـدالتي،  اما اين به آن معنا نيـست كـه مبـارزه عليـه اسـتبداد، بـي              . بلوك شرق و غرب به پايان رسيده است       

هـاي اقتـصادي، سياسـي و اجتمـاعي           هـا و بيمـاري      تا زماني كه ناهنجـاري    . ستگرسنگي و فقر تمام شده ا     

هـا و تـشنجات       در نتيجه نـاآرامي   . وجود دارند، مبارزه براي بهبود و درمان اين بيماريها ادامه خواهد يافت           

 بـر اسـاس اسـتثمار كـارگران          داري را،   ماركس يك زمـان، نـابودي سـرمايه       . سياسي وجود خواهند داشت   

داري با اتكاء به دموكراسي و آزادي عقيده و بيان، تغييـرات تـدريجي                اما جهان سرمايه  . يني كرده بود  ب  پيش

آزادي بيان سبب شد كه ارزيابي از خـود و انتقـادات خـود              . پذير ساخت   داري را امكان    در مناسبات سرمايه  

بـود تغييـرات نـسبي داده       نتيجه آن شد كه در برابر فشارهاي مردمي، هر كجـا ضـروري              . پذير گردد   امكان

داري بر سر عقل آمد و كارگران را در بخشي از درآمد خود سهيم نمود و از انفجار             به تعبيري سرمايه  . شد

توانـد در سـطح جهـاني و در           آيـا يـك چنـين هوشـمندي مـي         . بيني شده ماركس جلوگيري به عمل آمد        پيش

  جنوبي اعمال گردد؟شرايط كنوني در مناسبات روابط ميان دو نيمكره شمالي و 

. تفـاوت باشـند     هاي مردم در نيمكره جنوبي بـي        توانند نسبت به محروميت و رنج توده        ملتهاي غربي نمي  

جديد، فقر و رنجوري مردم محروم مستقيماً بر آرامش تمام اعضاي جامعه جهـاني اثـر             » دهكده جهاني «در  

راه حـل   .  شمال در امـور داخلـي جنـوب نيـست          البته درمان اين امر دخالت مستقيم يا غيرمستقيم       . گذارد  مي

هـاي   هـاي سـنتي و سياسـت    قابل قبول اين است كه دولتهاي غربي نيز ذهنيت دوران جنـگ سـرد و نگـرش            



  

۵۷  

اين البته بدان معنا اسـت كـه        . ها رها سازند    خود را از اسارت اين نوع نگرش      . گرايانه را كنار بگذارند     مداخله

رميانه حمايت خارجي خود را از دست خواهند داد و مجبور خواهند شد             بسياري از دولتهاي اسالمي و خاو     

در هـر دو    . تا با مردم خود، با نيروهاي مترقي كنار بيايند، يا توسط مردم از قدرت كنـار زده خواهنـد شـد                    

  .صورت نتيجه به نفع فرايند دموكراتيزه شدن اين جوامع خواهد بود

موكراتيزه شدن اين جوامع با توسـعه جهـاني آينـده هماهنـگ        توجه به اين واقعيت است كه د      : نكته سوم 

باقي ماندن  (هاي سياسي     ـ اولويت ۱: ها درست باشد كه در دوران مابعدِِ جنگ سرد          فرض  اگر اين پيش  . است

بـاال بـردن سـهم ملـي در توليـد جهـاني،             (هاي اقتصادي     جاي خود را به الويت    ) در بلوك غرب، به هر قيمت     

ـ يك اقتصاد جهاني جديـدي در حـال         ۲اند،    داده) ي و توزيع عادالنه ثروت و درآمدها      گذار  ضرورت سرمايه 

گرايـي در     ـ در نتيجه تغييرات سياسي و اقتصادي در بلوك شرق سابق، نـوعي از هـم               ۳گيري است، و      شكل

كره شمالي به وجود آمده است، در آن صورت تغييـرات             سيستمهاي سياسي و اقتصادي در كشورهاي نيم      

بايـستي بـا    نيافتـه الجـرم مـي    يافته يـا توسـعه   حوالت معنادار و بهبود در روابط ميان كشورهاي توسعه  و ت 

 كـره جنـوبي    دموكراتيزه شدن نظامهاي سياسي و حاكميت مردم بر سرنوشت خـويش در كـشورهاي نـيم    

  .همراه باشد

» جنـوب «و  » الشـم «هاي درازمدت اقتصادي بر اساس منـافع طـرفين و توسـعه روابـط ميـان                   همكاري

ثبــات سياســي درازمــدت در عمــل بــه معنــاي تغييــر و جابجــايي . نيازمنــد ثبــات سياســي درازمــدت اســت

ايـن ثبـات تنهـا از طريـق قانومنـد شـدن جامعـه و دولـت و تـامين حقـوق و                        . باشـد    مي  آميز قدرت   مسالمت

 حكومتهـا يـا     هاي اساسـي مـردم و تحقـق حاكميـت ملـت يعنـي مـشاركت واقعـي و عملـي آنـان در                         آزادي

تــر بــشوند، و امكــان مــشاركت مــردم در   هــا نهــادي هــر قــدر ايــن آزادي. پــذير اســت دموكراســي امكــان

ريزي درازمدت و موفقيت در امـر توسـعه           حكومتهايشان بيشتر باشد، ثبات سياسي بيشتر و شانس برنامه        

  .اقتصادي و اجتماعي بيشتر خواهد بود

كشورها از طريق روابط سالم سياسـي و اقتـصادي ميـان ايـن              به عبارت ديگر توسعه اقتصادي در اين        

كشورها و غرب ميسر است و سالمت اين روابط، هنگامي عملي است كه دولتهاي منطقه، منتخب خود مردم                 

  .و جوابگو در برابر ملتهايشان باشند

ر عـصر   بندي كرد كه براي اولـين بـار در تـاريخ معاصـر، د               اين بخش از بحث را ممكن است چنين جمع        

هاي داخلي و خارجي حاكي از آن است كه منافع و اهداف حكومتهاي ملي                مابعد جنگ سرد، شواهد و زمينه     

بلكـه بـه نظـر    . در بسياري از كشورهاي اسالمي و خاورميانه، لزوماً نبايد در تعارض با منافع غـرب باشـد            

پذيري،  گري و سلطه ناسبات سلطهرسد زمان براي تعريف و برقراري نوع جديدي از روابط، كه دور از م           مي

توان چنين اميـد و آرزويـي را داشـت و در              يا حداقل مي  . براي هر دو طرف سودمند باشد، فرا رسيده است        

  .جهت آن تالش كرد

 حال به بخش سوم بحث، يعني به بررسي روابط ميان صـلح در خاورميانـه و   - ج ـ صلح و دموكراسي 

در مرحله نخـست بايـد توجـه كـرد كـه فرآينـد              . پردازيم  ورميانه مي فرآيند دموكراتيزه شدن كشورهاي خا    

همان طور كـه اشـاره شـد، گروهـي از عوامـل             . باشد  دموكراسي در خاورميانه منحصراً متكي به صلح نمي       

دوم آن . گذارند داخلي و خارجي نقش دارند، كه بر طيف و سرعت و دموكراتيزه شدن در خاورميانه اثر مي             

لح، در هر حال، تابع شرايطي عمدتاً زماني و مكاني اسـت و هـر يـك از كـشورهاي منطقـه                      كه اثر فرآيند ص   

و ميزان اين اثرات در هر كـشور نيـز متفـاوت            . برحسب وضعيت خاص خود تحت تاثير قرار خواهند گرفت        
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ت صلح عادالنه و پايدار، اگر بيايد، و زماني كـه تحقـق پيـدات كنـد، صـفحه جديـدي در مناسـبا            . خواهد بود 

برخي از اثـرات و پيامـدهاي فـوري         . طور خاص خواهد گشود     طور عام و فلسطينيان به      اسراييل و اعراب به   

  :توان چنين خالصه كرد، يا انتظار آن را داشت اين حادثه تاريخي را مي

 تحول در ساختار اجتماعي اسراييل و تغيير در وضعيت سياسي و اجتماعي و اقتصادي اعراب ساكن                 ∗

اعراب ساكن اسراييل از حقوق و مزاياي كامل يك شهروند درجه يك، نظيـر يهوديـان، برخـوردار                  اسراييل،  

صـلح در نهايـت وقتـي بيايـد، عوامـل بازدارنـده بهبـود               . شـوند   نيستند و شهروندان درجه دو محسوب مي      

تـري    عميقاين تغيير خود، تجلي يا حاصل تفاهم        . وضعيت اين دسته از اعراب را از سر راه برخواهد داشت          

  ١.ميان نژادها و مذاهب مختلف و گوناگون خواهد بود

شـود كـه بـر اسـاس وضـع سياسـي و               بيني مي    دولت جديد فلسطيني، هر زمان كه تشكيل گردد، پيش         ∗

آميــز آن  اجتمــاعي و فرهنگــي فلــسطينيان الجــرم يــك نظــام دموكراتيــك باشــد و شــرط تــشكيل موفقيــت 

  .دموكراتيك بودن آن است

گـري   اول نظام طايفـه . تقيم بر لبنان ـ جنگهاي داخلي لبنان از دو منبع سرچشمه گرفته است  اثرات مس∗

. و اختالف طبقاتي شديد در لبنان، و دوم جنگ اسراييل و اعراب و حضو آوارگان فلسطيني در جنوب لبنان                  

و ايـن  .  كـرد ظواهر و شواهد حاكي است كه لبنان، دير يـا زود، بـا اسـراييل پيمـان صـلح را امـضا خواهـد             

هـاي نظاميـان      صورت نخواهد گرفت مگر آنكه نيروهاي اسراييل جنوب لبنان را تخليه كنند، در نتيجه پايگاه              

رود و راه     به اين ترتيب ريشه جنگ داخلي لبنان از بين مي         . وابسته به اسراييل در جنوب برچيده خواهد شد       

راري نظام دموكراتيك، كـه خواسـت اكثريـت قـاطع           گري و برق    حل بحران داخلي لبنان، يعني لغو نظام طايفه       

   ٢.مردم لبنان است بازخواهد شد

كند و اين روند احتمـاالً ادامـه يافتـه و              اردن، فرآيند انتقال به يك جامعه مدني و دموكراتيك را طي مي            ∗

تمسكي سركوب بعضي از حكومتهاي منطقه، دعواي اعراب و اسراييل را بهانه و مس            . ريشه پيدا خواهد كرد   

هاي اقتـصادي و سياسـي        براي سركوب نيروهاي سياسي داخلي و سرپوش گذاشتن بر شكستها و ناكامي           

هاي جاري پنهـان      توانند پشت سر تعارض     با پايان يافتن حالت جنگ، اين دولتها ديگر نمي        . اند  خود قرار داده  

هاي سياسي   حقوق و آزادي  شوند و الجرم مجبور خواهند شد به درخواستهاي مردمي براي تحقق و تامين            

استمرار وضعيت جنگي درخاورميانـه هـم چنـين بـه بـسياري از حكومتهـاي عربـي و دولـت                     . تسليم شوند 

هـاي خـارجي را صـرف خريـد           اسراييل بهانه داده است تا هر سال بخش عظيمي از درآمد ملي و يـا كمـك                

تواننـد بـه      جنگي و اين دولتها ديگر نمـي      با پايان يافتن وضعيت     . هاي خود نمايند    دهي ارتش   اسلحه و سامان  

  .هاي نظامي و خريد اسلحه و يا لوازم سركوب كنند بهانه جنگ ميلياردها دالر صرف هزينه

همان طور كه گفته شد، برخـي از كـشورهاي خاورميانـه مـستقل از مـسئله جنـگ يـا صـلح، در مـسير                          

بايستي واقعيتهـا را      بخواهند و چه نخواهند، مي    اند و دير يا زود، چه         تغييرات سياسي و اجتماعي قرار گرفته     

تحقق صلح ممكن است سـبب تـسريع فرآينـد          ). نظير مصر (بپذيرند و به حاكميت ملت و مردم تسليم شوند          

  .دموكراتيزه شدن در اين كشورها بشود

∗∗∗  

  :ها يادداشت

                                                      
  )۲(به يادداشت . ك. ر. ۱

  )۳(به يادداشت . ك. ر .
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س واقـع در كرانـه      ـ دكتر خليل شقاقي مدير مركز مطالعات و پژوهشهاي فلـسطين، در دانـشگاه نـابلو               ۱

طور خصوصي براي نگارنده توضيح داد كه حمـاس آمـاده مـشاركت در انتخابـات                  غربي رودخانه اردن به   

در حـالي كـه فـتح بـر تركيـب نماينـدگان منتخـب               . اما بر سر نوع مشاركت با فتح اخـتالف دارنـد          . باشد  مي

ب نماينــدگان بــا آراء حــزب  حمــاس خواهــان تركيــ ورزد، فلــسطينيان بــر اســاس اكثريــت آراء اصــرار مــي

در . اي از حماس در مجلـس حـضور پيـدا نكنـد             در حالت اول ممكن است هيچ نماينده      . باشد  كننده مي   شركت

طور قطع تعدادي نماينـده، بـه تناسـب آرائـي كـه بـه                 به) يا هر حزب ديگري   (حالي كه در حالت دوم حماس       

 حاكم، اكثريت را در مجلـس خواهـد داشـت           در اين شيوه، حزب   . دست آورده است در مجلس خواهد داشت      

  .اما احزاب اقليت نيز در مجلس حضور پيدا خواهند كرد

المقدس اشـغالي در سـمينار پيرامـون          ـ آقاي دكتر آوينري استاد علوم سياسي دانشگاه هيبرو در بيت          ۲

در . ارنـد در مجلـس اسـراييل فلـسطينيها شـش نماينـده د        : موقعيت اعراب ساكن اسراييل چنين توضـيح داد       

بـه ايـن ترتيـب كـه دولـت رابـين از             . انـد   اي پيدا خواهند كـرده      كننده  شرايط كنوني اين نمايندگان نقش تعيين     

هاي افرادي يهودي كه با روند        حزب ليكود و سازمان   . حمايت اكثريت نمايندگان در مجلس برخوردار نيست      

امـا چـون اخـتالف آراء       . انـد   ش كـرده  صلح به شدت مخالف هستند، چنيدن بار براي سقوط دولت رابين تال           

آراء نمايندگان فلسطيني كه به نفع رونـد  . باشد  يهوديان مخالف و موافق صلح در مجلس نمايدگان ناچيز مي         

ينـابراين دولـت رابـين، نماينـده حـزب          . كننده شـده اسـت      دهند كارساز و تعيين     صلح و دولت رابين راي مي     

مخالفين رابين همين را نيز مستمـسك حملـه   . ها بر سر كار مانده است اقليتي است كه به دليل آراء فلسطيني  

  .اند به او قرار داده

گري، چگونگي تقسيم قدرت ميان سـه گـروه عمـده طـائفي ـ فرهنگـي در لبنـان         ـ منظور از نظام طايفه۳

ر لبنـان،   جمهـو   به موجب سنتي كه از هنگام قيموميت فرانسه بر لبنان بر جاي مانده اسـت، ريـيس                . باشد  مي

وزير از ميان مـسلمانان سـني مـذهب و            نخست. شود  توسط مجلس نمايندگان از ميان مسيحيان انتخاب مي       

همچنين رويه چنين است كه فرمانده نيروهاي نظامي مسيحي         .  مذهب  رئيس مجلس از ميان مسلمانان شيعه     

در حـالي كـه از نظـر درصـد          . وابستگي ديني و مذهبي  در لبنان بيشتر هويت طائفي است تا اعتقادي            . است

ها و مسيحيان به ترتيب اول، دوم و سوم هستند، از نظر قدرت سياسي و اقتـصادي،         جمعيت، شيعيان، سني  

طرفـداران  . اند و دارند به اين ترتيب وارونه است يعني مسيحيان بيشترين و شيعيان كمترين قدرت را داشته        

طع مسلمانان، اعم از شيعه و سني، خواهان لغو نظام طـائفي و       نظام دموكراتيك در لبنان، از جمله اكثريت قا       

يكـي از علـل جنگهـاي       . باشـند   جمهور با راي مستقيم مردم، بدون مالحظات ديني و طائفي مي            انتخاب رئيس 

  .باشد داخلي لبنان، مخالفت و مقاومت مسيحيان در برابر اين خواست اكثريت مردم لبنان مي
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  جمهوري سنامه سرگشاده به رئي

  

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

  با سالم

 ۱۲/۴/۷۴ان، كـه مـتن آن در شـماره مـورخ              ان  جنابعالي در مصاحبه اخير خود با خبرنگـار شـبكه سـي           

 سـال آنقـدر احـساس    ۱۶آيا دولت و رژيم انقالبي پس از «: روزنامه كيهان درج شد، در پاسخ اين سوال كه 

  :ايد پاسخ داده» كند كه به احزاب مخالف اجازه شركت در انتخابات بدهد؟ نيت نميام

معموالً احزاب آنقدر ضعيفند كـه وقتـي وارد   . احزاب آزادند، االن هم تعداد زيادي حزب ثبت شده داريم    «

توانند   ميهاي زياد سياسي تشكيل شده كه         همين حاال گروه  . شوند در جامعه برد زيادي ندارند       انتخابات مي 

  ».شايد شما يك حزب خاص را مثال بزنيد كه مشكل خاص خودش را دارد. در انتخابات شركت كنند

دانـد كـه نكـاتي را در رابطـه بـا              نهضت آزادي ايران به حكم وظيفه سياسي و اجتمـاعي خـود الزم مـي              

  :پرسش و پاسخ فوق به اطالع جنابعالي و هموطنان عزيز برساند

هـاي دموكراتيـك، آزادي بـراي احـزاب مخـالف و              احزاب در فرهنگ سياسي و نظام     ـ منظور از آزادي     ۱

هـا يـا صـدها حـزب و گـروه موافـق و ميـدان دادن بـه                     ده» نـام   ثبـت «باشد و گرنه      هاي دگرانديش مي    گروه

  .شود اي از سعه صدر و تحمل حاكمان نسبت به منتقدين خود محسوب نمي طرفداران حاكمتي نشانه

وجـود  » رسـتاخيز «و  » مـردم «،  »ايـران نـوين   « نيز احزاب فراوان و بعضاً فراگيـري ماننـد           قبل از انقالب  

اصـوالً در هـيچ نظـام       . گذاشـتيد   داشتند ولي خود شما هـم چنـين امـري را بـه حـساب آزادي احـزاب نمـي                   

 هـايي   استبدادي و توتاليتر هم مانعي براي تشكل سياسي موافقين حاكميت وجود ندارد، بلكـه چنـين تـشكل                 

  .گيرند مورد تشويق نيز قرار مي

ـ در مورد ضعيف بودن احزاب، اوالً اگـر بـه نظـر شـما احـزاب آنقـدر ضـعيف هـستند كـه مـردم در                            ۲

اي از دادن آزادي و امكـان فعاليـت سياسـي بـه آنهـا                 كنند، چه نگرانـي و واهمـه        انتخابات اقبالي به آنها نمي    

 شـود؟   ها و ميزان مقبوليتشان  در ميـان مـردم محـك زده          گذاريد كه در عمل برد آن       وجود دارد؟ و چرا نمي    

ثانياً شما به خوبي واقفيد كه ضعيف بودن احزاب و به طور كلي نهادهاي مردمي در اين سرزمين به خـاطر    

هاي بعد از انقـالب،        دولت  اعتنايي و عدم تمايل      ساله شاهنشاهي و بي    ۲۵۰۰سركوب ملت در دوران استبداد      

اگر به راستي رشد و . هاي مصرح مردم در قانون اساسي بوده است بت به حقوق و آزادي   به نام اسالم، نس   

دانيد، چرا ميدان تمـرين       بالندگي نهادهاي مستقل مردمي را در همه سطوح موجب تعادل و پايداري نظام مي             

  سازيد؟ و تقويت آنها را به بهانه ضعيف بودنشان محدود مي

دانيد به خوبي آگاهيد كه آن امام بزرگوار          مي) ع(ت اميرالمؤمنين علي  شما كه حكومت خود را تداوم والي      

در عهدنامه مالك اشتر او را به تربيت نفس و رياضت دادن به آن در تحمـل انتقـادات تلـخ مـردم و رفـق و                           

اگر هدف تو از حكومت رشـد و برپـايي مـردم در راه حـق                «: مدارا با مخالفين توصيه كرده و فرموده است       

  ».بوده باشد، بايد از اين كار استقبال كني تا عذري نزد خالق داشته باشي)  علي الحقتقويهم(

هاي   واقعاً اين گروه  » توانند در انتخابات شركت كنند      هاي زيادي كه تشكيل شده و مي        گروه«ـ در مورد    ۳
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  سياسي كجا هستند، برنامه آنها چيست و چه التزامي در برابر مردم دارند؟

  

  شميجناب آقاي ها

ريزي در    دانيد كه شركت احزاب در انتخابات مستلزم كاري طوالني با مطالعه و برنامه              شما به خوبي مي   

باشد كه چنين امري بـراي احـزاب غيروابـسته يـا منتقـد حاكميـت در                   هاي قبل از برگزاري انتخابات مي       ماه

ط سياسي با مردم و محروميت      شرايط بسته بودن دفتر، توقيف نشريات، ممنوعيت اجتماع و برقراري ارتبا          

در واقـع دعـوت شـما از        . هاي جمعي و درج نظريات در نشريات رسـمي غيـرممكن اسـت              استفاده از رسانه  

در روز انتخابات، آن  » رأي دادن «مندان آنها به      احزاب براي شركت در انتخابات صرفاً دعوت اعضا و عالقه         

شود و مـسلماً چنـين امـري در عـرف       ته باشند تلقي مي   هم فقط به نامزدهايي كه از فيلتر تنگ حاكميت گذش         

  .رود به شمار نمي» آزادي انتخابات«سياسي 

ـ اگر منظور جنابعالي از يك حزب خاص كه مشكل خاص خودش را دارد نهـضت آزادي ايـران اسـت،       ۴

طنـان  فرموديد تا هـم خبرنگـار مـذكور و هـم كليـه همو               را صريحاً بيان مي   » مشكل خاص «بهتر بود كه اين     

شدند كه به راستي چه انگيزه و دليلي براي محروم ساختن حزب مـورد نظرتـان از حقـوق                     عزيز متوجه مي  

آيا بهتر آن نيست كه مشكالت خاص را با معيارهـاي قـانون اساسـي محـك بـزنيم و                    . اجتماعي وجود دارد  

   ما دارند آزاد سازيم؟هاي متفاوتي با گيري شخصي و گروهي در برابر كساني كه ديدگاه خود را از موضع

 سـاله مبـارزاتي و   ۳۳در پايان، نهضت آزادي ايران كه يك حزب غيردولتي سياسي ـ اسالمي با سـابقه   

باشد مـصراً خواسـتار آن اسـت كـه قيـد و بنـدهاي                 شناخته شده در سطح جهاني به عنوان اپوزيسيون مي        

هاي كشور و اطالعـات و يـا          وزارتخانهمصنوعي و غيرقانوني كه از سوي مسئوالن و مقامات رسمي مانند            

شده انحصارطلب بر سر راه فعاليت آزادانـه و گـسترش ايـن               هاي ظاهراً نامرئي ولي شناخته      از طريق گروه  

هاي سياسي دگرانديش قرار داده اسـت برداشـته شـود تـا حاكميـت در برابـر              حزب و ساير احزاب و گروه     

اي داشـته باشـد و آزادي واقعـي جـايگزين آزادي              كننـده  سوال اساسي راجع به آزادي احـزاب پاسـخ قـانع          

  .ادعايي گردد

  

  با احترام

  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۷۴تيرماه 
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   مصاحبه خانم كارولين گرويتر خبرنگار روزنامه هلندي السوير 

  )۱۳/۴/۷۴(با آقاي دكتر ابراهيم يزدي 

 بوديد، انتظار و اميد شـما از  ۱۹۷۹ بعد از انقالب اهللا خميني، قبل و ترين افراد به آيت ـ شما يكي از نزديك  ۱س

  انقالب در آن زمان چه بود؟

هاي اساسي ملت و تحقق حاكميت مردم بر سرنوشت خودشان و  ج ـ انقالب براي تأمين حقوق و آزادي 

  .هاي خارجي بود همچنين رهايي مملكت از سلطه قدرت

   هر دوي آنها؟هاي سياسي داشتيد يا مذهبي يا ه ـ آيا شما انگيز۲س

ج ـ مبارزه با ظلم و ستم استبداد و فساد به منظور تأمين كرامـت انـساني و تحقـق حاكميـت مـردم بـر        

  .گردد سرنوشت خودشان يك وظيفه ديني براي هر مسلماني محسوب مي

  ـ آيا انقالب آن چه را كه شما از آن انتظار داشتيد تأمين كرد؟ به چه معنا؟۳س

اما مردم آنچـه را كـه بعـد    . ها تحقق يابند  تمامي آرمان۱۹۷۹را نداشتيم كه با انقالب ج ـ البته انتظار آن  

از پيروزي انقالب اتفاق افتاد، و يك طبقه و گروه خاصي قـدرت را منحـصراً در دسـت گرفتنـد و حقـوق و                         

  .هاي مردم را ناديده گرفتند، انتظار نداشتند آزادي

  توانيد بگوييد برنامه سياسي شما چيست؟  ميـ اكنون شما منتقد حكومت هستيد، آيا۴س

 و اجراي اصـول منـدرج در        ۱۹۷۹هاي انقالب     جانبه آرمان   برنامه سياسي نهضت آزادي ايران تحقق همه      ـ    ج

هاي مردم، از طريـق مبـارزه سياسـي و علنـي و قـانوني                 فصل سوم قانون اساسي در رابطه با حقوق و آزادي         

  .باشد مي

به نظر شما چرا روابط بين دو كشور تـا ايـن حـد              . ايد   هم در آمريكا سكونت داشته     ـ شما هم در اينجا و     ۵س

  باشد؟ مشكل شده است؟ آيا فقط كشمكش سياسي است يا فرهنگي نيز مي

از يـك طـرف، دولـت آمريكـا     . مشكل دوطرفـه اسـت  .  ج ـ مشكل سياسي است نه يك كشمكش فرهنگي 

ر داخلي ايران بوده است و هنوز هـم ذهنيـت قبـل از انقـالب            گر در امو    ساليان دراز يك قدرت مسلط مداخله     

خود را دارد و نتوانسته است خود را با شرايط ايران بعد از انقالب وفق بدهد و با ايران به مثابه نه يك قيم                        

و متولي بلكه طرف برابر، برخورد نمايد و اين امر سبب شده است كـه ايـران نيـز نتوانـد خـود را از فـشار         

به عبارت ديگر مشكل عمـده در روابـط بـين دو     . هاي گذشته آمريكا در ايران رها سازد        تلخ دخالت خاطرات  

  .باشد كشور، چگونگي و محتواي اين روابط در گذشته مي

  بخش روابط عمومي نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۷۴هفتم مرداد ماه 

  



  

 ۶۳

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

  

  محمدرحيم عطايي درگذشت مرحوم مراسم بزرگداشت سالروز

  نهضت آزادي ايران اراناز بنيانگذ 

  ۱۳۷۴ مرداد ۸ 

  

رحيم عطايي از فعالين نهضت آزادي ايران و جنبش ملي شدن نفت به رهبـري دكتـر محمـد مـصدق در                      

 مـرداد  ۲۸ و از موسسين و رهبران نهـضت مقاومـت ملـي بعـد از كودتـاي ننگـين           ۱۳۳۲ تا   ۱۳۲۳هاي    سال

 بـود كـه     ۱۳۴۰الين نهضت آزادي ايران در سال        و از مؤسسين و فع     ۱۳۳۹ تا   ۱۳۳۲هاي     در طي سال   ۱۳۳۲

 به دنبال ناراحتي قلبي طوالني درگذشت و يـاران و همـسنگران خـود را در غمـي                   ۱۳۵۶در هشتم مردادماه    

  .جانگداز باقي گذاشت

 مراسمي  ۱۳۷۴به مناسبت هيجدهمين سال درگذشت رحيم عطايي، نهضت آزادي ايران در هشتم مرداد              

ده، دوستان قديم آن مرحوم و اعضا و ياران نهضت آزادي ايـران برگـزار نمـود و    با حضور اعضاي خانوا  

در ايـن مراسـم دو تـن از فرزنـدان آن فقيـد سـعيد سـخناني پيرامـون                . ياد او و خدمات او را گرامي داشت       

ايراد كردند كـه بـه پيوسـت        » نقش وي در آموزش تحليل و شناخت رويدادهاي سياسي        «و  » نامه او   زندگي«

  . استآمده

  

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  

  



  

 ۶۴

  

  نامه شادروان محمدرحيم عطايي زندگي

  ۰۹/۰۵/۱۳۵۶ ـ ۲۹/۱۲/۱۲۹۸

 هجـري شمـسي در محلـه قـديمي سيدنـصرالدين            ۱۲۹۸محمد رحيم عطايي در بيست و نهم اسفند سال          

اصيل بازرگـان متولـد   دوست از خانواده  اي روشنفكر و مذهبي از مادري با كفايت و نوع           تهران، در خانواده  

پدر رحيم مردي فرهنگي و با احساس مسئوليت زياد نسبت به نسل آينده بود كـه از طريـق مـديريت     . گشت

رحيم دوران طفوليـت خـود را       . نمود  دبيرستان دقيقي در امور تعليم و تربيت توجهات بسياري را اعمال مي           

گيـر    به دبستان تحت انـضباط پـدري سـخت        در دامان پرمهر مادر خود، خانم مخصوص گذراند و با ورود            

  .اصول انضباط را آموخت

دوران اوليه زندگي محمدرحيم عطائي مصادف با كودتاي رضاخان و تمديد امتياز نفت جنوب بـه مـدت      

  .باشد  سال مي۶۰

دوستي و احساس مسئوليت نسبت به آينده وارد دبيرستان دارالفنـون             اي سرشار از نوع     رحيم با روحيه  

 در اين باره با ارائه خصائل پسنديده انساني و همچنين كسب عناوين قهرماني ورزشي در سطح                 وي. گشت

دهد و پس از پايان تحصيالت متوسطه در رشـته            شهر تهران همگان را تحت تأثير همت باالي خود قرار مي          

با جنگ جهاني اين زمان مصادف است . گردد  وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران مي ۱۳۱۹ادبيات، در سال    

هـاي    عطـايي در چنـين دورانـي بـا محبوبيـت و قابليـت             . دوم، سقوط رضاشاه و به تخت نشاندن فرزنـدش        

  .گذارد سرشار جواني پاي به محيط سياسي دانشگاه مي

در ايـن دوران    . گـردد   دانشگاه اولين بوته آزمايش براي به كار گرفتن تدابير سياسي و مديريتي وي مي             

المللي به طرف سياست كشيده شده اسـت و قلـب ايـن حركـت      تأثير شرايط داخلي و بين   جامعه ايراني تحت    

هاي سياسي جدي كه ناشي از احساس مسئوليت نسبت به سرنوشـت              باشد و اولين بحث     دانشگاه تهران مي  

  .گيرد باشد در اين قلب طپيدن مي و آينده كشور مي

پرست درگير  با مسائل سياسي كشور         ن وطن محمدرحيم عطايي نيز همچون ساير دانشجويان و استادا       

، ۱۳۲۰در انتخابات دوره چهاردهم مجلش شوراي ملي، اولين انتخابات نسبتاً آزاد بعد از شهريور               . گردد  مي

اش بـه كمـك دانـشگاهيان تهـران و خـصوصاً تـالش چـشمگير                   ساله ۲۰هاي    دكتر مصدق به پاس مقاومت    

شود، با اعالم نتايج انتخابات، دانشجويان بـه خانـه            انتخاب مي دانشجويان دانشكده حقوق به وكالت مجلس       

در مسير ميـدان بهارسـتان سـاير مـردم نيـز بـه       . برند وي رفته او را روي دست به مجلس شوراي ملي مي    

تظاهرات و ابراز احـساسات مـردم نـسبت بـه دكتـر مـصدق بـه اوج            . پيوندند  هيجان آمده و به اين جمع مي      

كنـد و   هي در بـيم از دسـت دادن كنتـرل سياسـي پايتخـت اقـدام بـه تيرانـدازي مـي                پليس شاهنشا . رسد  مي

. سـپارد   نوري دانشجوي دانشكده حقوق دانشگاه تهران مورد اصابت گلولـه قـرار گرفتـه، جـان مـي                   خواجه

  .باشد محمدرحيم عطايي در اين دوران از فعاليت و گردانندگان سياسي دانشكده حقوق مي

ا محبوبيتي سياسي و ملي و همزمان بـا پايـان تحـصيالت دانـشگاهي خـود بـه                    ب ۱۳۲۲عطايي در سال    

همراهي دو برادر خود آقايان مهندس محسن و مظفر عطايي و ديگر آزاديخواهان ملـي، در تأسـيس حـزب                    

  . كند ايران مشاركت مي

دي و  هـاي كارمنـ     تـرين سـازمان     آهـن، از وسـيع      رحيم عطايي پس از فراغت از تحصيل به اسـتخدام راه          
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هاي شخصي به رياست حـسابداري و         ها و توانايي    آيد و به دليل نشان دادن صالحيت        كارگري ايران، درمي  

هـا و   خـواري  رسـد و عليـرغم گـستردگي فـسادهاي اداري ـ مـالي و رشـوه        آهـن مـي   مديريت كل مـالي راه 

انند آقاي پـوالدي اقـدام      گيري از همكاري دوستاني صديق م       هاي سياسي فراوان، با تدبير و بهره        بندي  دسته

داده بـه سـوددهي       آهن را كه هرساله ضررهاي هنگفت مي        به اصالح اين سازمان نموده، براي اولين بار راه        

  .رسانند مي

  .آهن دوران حساس و پرفراز و نشيبي است دوران مديريت عطايي در راه

گيـري مبـارزات       اوج از يك سو هيجانات ناشي از نهضت ملي ايران بـه رهبـري دكتـر محمـد مـصدق و                   

مربوط به ملي شدن صنعت نفت مردم را با هيجان به صحنه آورده و از طرف ديگـر رهبـري حـزب تـوده،                        

السلطنه، سعي دارند اين هيجانات را بـه انحـراف            نيروهاي ارتجاعي وابسته به دربار و حزب دموكرات قوام        

روي كارگري مورد توجه و تهاجم تبليغـاتي ايـن       آهن ايران نيز به علت تمركز شديد ني         راه. و بيراهه بكشانند  

هاي كارگري وابـسته بـه        بايست هم در برابر اتحاديه      نيروهاي اصيل ملي مي   . حزب و جريانات ضدملي بود    

  .حزب توده مقاومت كنند و هم در برابر سنديكاهاي قالبي كه به دست حزب دموكرات علم شده بودند

آهن و جايگزين نمودن افراد صديق و سـالم و ايجـاد              الت راه محمدرحيم عطايي در حين بازسازي تشكي     

  .فرصت براي نيروهاي ملي، پرچم مبارزه با نيروهاي ضدملي را برافراشت

عطايي در زمان تصدي مسئوليت اداري هيچگاه از فكر ايجاد سازمان و تشكيالت سياسي غافل نبـود و                  

، او  ۱۳۳۲بـه همـين علـت در شـهريور          . دانـست  هاي سياسـي مـي      آن را ركن اساسي براي هماهنگي فعاليت      

 مرداد، در تأسيس و سازماندهي نهضت مقاومـت ملـي، بـه همـراه رادمردانـي                 ۲۸بالفاصله بعد از كودتاي     

اهللا سيدابوالفضل زنجاني، دكتـر سـحابي، دكتـر محمـد             چون مرحوم طالقاني، مرحوم مهندس بازرگان، آيت      

يت شوراي مركزي و هيئت اجرايـي آن درآمـد و مـسئوليت             نخشب و عباس رادنيا همت گماشت و به عضو        

هـاي    وي در ايـن دوران بـا اسـتفاده از آموختـه           . كميته سياسي نهـضت مقاومـت ملـي را بـر عهـده گرفـت              

دانشگاهي و تجربيات حاد سياسي گذشته و بينش عميق نسبت به مسائل روز، به تعليم سياسي بسياري از                  

دهنـدگان راه آينـده بـه         اي براي ادامـه     وشتار و تعاليم خود نقش عمده     كادرهاي جوان نهضت پرداخت و با ن      

  .عهده گرفت

 در زمانيكه نهضت مقاومت ملي به تنهايي در مقابله با رژيم سلطنتي افشاگري و مبـارزه                 ۱۳۳۶در سال   

رحيم عطايي در يورش حكومت به فعـالين و سـران نهـضت همـراه بـا مرحـوم مهنـدس بازرگـان،                . كرد  مي

اهللا سـحابي،   اهللا زنجاني، دكتر يداهللا سحابي، دكتر عباس شيباني، مهنـدس عـزت          طالقاني، مرحوم آيت  مرحوم  

مـدت اسـارت وي در   . مرحوم محمدتقي شريعتي، مرحوم دكتر علي شريعتي و جمع كثيري به زنـدان افتـاد              

  .  ماه بود۸اين دوره 

رسـي، ايجـاد تغييراتـي را در        اش پـس از بحـث و بر          رحيم عطـايي و همرزمـان سياسـي        ۱۳۳۹در سال   

 تيـر   ۳۰جبهه ملـي دوم در      . گمارند  نهضت مقاومت ملي ضروري ديده و به تأسيس جبهه ملي دوم همت مي            

اما به علت اختالف سـليقه سياسـي، كادرهـاي نهـضت            . نمايد   اعالم موجوديت و شروع به فعاليت مي       ۱۳۳۹

مؤسـسان  . كننـد    نهضت آزادي را تأسيس مـي      ۱۳۴۰مقاومت ملي با جدايي از جبهه ملي دوم در ارديبهشت           

مرحـوم مهنـدس مهـدي بازرگـان، دكتـر يـداهللا سـحابي، مرحـوم طالقـاني،          : نهضت آزادي عبارت بودنـد از  

مهندس بازرگـان در    . سيداحمد صدر حاج سيدجوادي، رحيم عطايي، عباس رادنيا و مهندس منصور عطايي           

ي ايران و اعالم موجوديتش، نهضت آزادي را، مسلمان،         سخنراني خود به مناسبت آغاز فعاليت نهضت آزاد       



  

۶۶  

از آنجا كه دولـت  . اي روبرو شد تأسيس نهضت آزادي با استقبال قابل مالحظه. ايراني و مصدقي اعالم كرد    

 عطايي به   ۱۳۴۰ ارديبهشت   ۲۹موقت مدعي آزادي احزاب سياسي به خصوص آزادي دكتر مصدق بود، در             

ن نهضت آزادي به منظور ديدار با دكتر مصدق و براي بطـالن افـسانه آزادي       همراه جمعي از فعالين و سرا     

رونـد كـه      وي به احمدآباد محل سكونت دكتر مصدق كه در حلقه محاصره نيروهاي امنيتي قرار داشت مـي                

گيرند و با يك جوخـه سـرباز          بالفاصله به وسيله مأمورين نظامي بازداشت گرديده و مورد تفتيش قرار مي           

الحفظ به تهران اعزام و بـه سـازمان امنيـت تحويـل               تحت) دار و هشت سرباز مسلح      رد، چند درجه  يك سرگ (

  . سازند كنند، اما وي را از كار بركنارش مي اگرچه او و همراهانش را آزاد مي. شوند داده مي

 ۱۷ سـاله خـدمت دولتـي پـس از          ۳۰ها موجب گشت كه رحيم قبل از به پايان رسانيدن دوره              اين فعاليت 

هاي ميهني معزول و در       اش به جرم پشتيباني از دكتر مصدق و فعاليت          سال خدمت صادقانه از سمت اداري     

  . منتظر خدمت گردد۱۳۴۰سال 

هـاي    رحيم عطايي در نهضت آزادي ايران به عنوان مسئول كميته سياسي عالوه بر تهيه تحليل و بيانيـه                 

نان نهضت آزادي پرداخت و شـاگردان بـسياري         سياسي به آموزش روش سياسي و بينش سياسي به جوا         

نـژاد، سـعيد      را تربيت كرد كه از جمله شاگردان او، مؤسسين مجاهدين اوليه شهداي گرانقدر محمـد حنيـف                

  . باشند اهللا ميثمي مي زادگان و مهندس لطف محسن، ناصر صادق، بديع

سـران نهـضت آزادي دسـتگير       ، رحـيم عطـايي را نظيـر سـاير فعـالين و              ۴۲ خرداد   ۱۵در وقايع قبل از     

داده  ها او را زجر مي كنند، ناراحتي قلبي وي كه مدت    در زندان بر اثر فشارهايي كه بر او وارد مي         . سازند  مي

شوند ابتدا او را در بيمارستان زندان بستري نمايند و سپس             كند به طوري كه مجبور مي       است شدت پيدا مي   

عـام    خرداد و قتـل ۱۵ محرم ـ  ۱۲پس از قيام تاريخي . زاد سازنداش آ به خاطر شدت بيماري و كسالت قلبي

يابـد و معالجـات مكـرر هـم           هاي قلبي رحيم شدت مي      سالح ما، ناراحتي    گناه و بي    شمار بسياري از مردم بي    

دهـد و بـه دسـتور          حمله قلبي شديدي به وي دست مي       ۱۳۵۰دهد به طوري كه باالخره در سال          سودي نمي 

با اين حال و عليرغم ضعف و تحليل . گردد  آور سياسي محروم مي     هاي هيجان     ر فعاليت پزشكان از شركت د   

  . دهد تدريجي قواي بدني، او وظايف خود را در حد توان انجام مي

و در آخر، معالجات مكرر اطبا در داخل و خارج سودي نبخشيده، محمدرحيم عطايي در راه بازگشت از                  

سـيتي بـا آرزوي آزادي ايـران عزيـز بـه رحمـت ايـزدي                  ر شـهر كـانزاس    به ايران، د  » ميوكلينيك راچستر «

  . پيوندد مي

بـه  » نهـضت آزادي ايـران    «و  » نهضت مقاومت ملـي   «هاي اسناد     از رحيم عطايي آثار زيادي در مجموعه      

  .يادگار مانده است

  حبيب عطايي
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  رحيم عطايي معلم تحليل سياسي

  دكتر فرهاد عطايي

هايي از فضائل اخالقي و محاسن فرد در گذشته صحبت كنند تـا                مناسبت رسم است در چنين مجالس و     

بايـد از فـضائل مرحـوم     بنابراين رسم، من نيـز مـي  . هم يادي از آن مرحوم باشد و هم عبرتي براي ديگران     

 فوت شد صحبت كـنم و از او بگـويم كـه اهـل               ۱۳۵۶پدرم شادروان محمدرحيم عطايي كه در نهم مردادماه         

اهل .  و شوهر و پدري مهربان و معتقد به تربيت صحيح فرزندان و حفظ اين كانون مهم اجتماع                 خانواده بود 

ورزشكار بود و كـوه و طبيعـت را دوسـت           . صله ارحام بود و معتقد به رفت و آمدهاي خانوادگي و فاميلي           

 برنامـه  داشت، از هر نوع اعتياد به دور بود و فـردي بـود بـسيار منـضبط و لحظـه بـه لحظـة زنـدگيش                        مي

داد و بـه مطالعـه    دمي از فعاليت غافل نبـود و حتـي در اتوبـوس فرصـت را از دسـت نمـي              . مشخص داشت 

. در بين خويشان و دوستان و همكاران محبوب بود و معروف به سالمت نفس و حسن شهرت                . پرداخت  مي

تـرين آرزويـش    بزرگ. دانست هاي اجتماعي و آن را وظيفه و مسئووليتي ملي مي مرد سياست بود و فعاليت   

ها تعـارف   دانند كه اين شناختند مي آنان كه او را نزديك مي. اين بود كه براي ملتش خدمتي بزرگ انجام دهد        

  . نيست و او به همه اين صفات پسنديده متصف بود

. هاي تفكرات او بپردازم و آن را بهانه كنم براي طـرح موضـوعي مهـم                 خواهم به يكي از جنبه      اما من مي  

او بـه  . گرفت و سالمت و آسايش خود را نيز در ايـن راه گذاشـت   يي اهل سياست بود و آن را جدي مي       عطا

سياست نه به عنوان محملي براي كسب قدرت شخصي و پست و مقام، بلكه به عنوان وسيله خدمت به ملت                    

نه فهميـد كـه در صـح        بـه خـوبي مـي     . از سياست نيز نگرشي سـطحي نداشـت       . نگريست  و مردم خويش مي   

هاي مختلف درگيرند و به همين دليل معتقد بود به تحليل سياسي و در اين                 ها و قدرت    سياست افراد و گروه   

هم در نهضت مقاومـت ملـي و سـپس در نهـضت آزادي،              . راه در بين دوستان و همفكران خود پيشقدم بود        

هـاي نهـضت      موعه تحليـل  ارائه تحليل سياسي و آموزش كادرها را به عهده داشت و در حقيقت آنچه از مج               

او . هاي داخلي در نشريه راه مصدق و نهضت آزادي چاپ شد اكثراً به قلم آن مرحوم بـود   مقاومت و تحليل  

هاي خارجي توجـه داشـت و معتقـد بـود كـه بـدون شـناخت اهـداف و                      ها و دولت    بخصوص به نقش قدرت   

  . ست داخلي موفق بودتوان در مبارزه با سلطه آنها و نيز در سيا هاي خارجي نمي سياست

اينجا نكته ظريفـي مطـرح اسـت و آن ايـن كـه وقتـي فـرد نـسبت بـه يـك پديـده شـناخت داشـت از آن                                

داند، متناسب با قدرت و ضعف اين پديده با آنهـا   ها و نقاط قوت و ضعف آن را مي چون ويژگي. هراسد  نمي

اما جهل دربـاره يـك پديـده    . ي نداردشود و حتي از تماس با آن در جهت پيشبرد اهداف خود بيم       روبرو مي 

انگـارد و در مقابلـه بـا آن           يا فرد آن را بيش از  آنچه هست كوچـك مـي            . شود  به يكي از دو نتيجه منجر مي      

كنـد و يـا       ترسد و فـرار مـي       پندارد و از آن مي      خورد و يا آن را بيش از حد بزرگ و نيرومند مي             شكست مي 

  .شود  تسليم محض آن ميبازد و شود و خود را مي شيفته آن مي

. اند شكي نيست    هاي اروپايي از آغاز قرن نوزدهم ميالدي در ايران نفوذ و اقتدار داشته              در اين كه قدرت   

العمـل مـا ايرانيـان نيـز در برابـر             عكـس . اين اعمال قدرت و نفوذ با شـدت و ضـعف تـا امـروز ادامـه دارد                 

س ضـعف و در نتيجـه تـرس و انكـار و در نهايـت                احـسا : ها نوعاً به يكي از دو صورت بوده است          خارجي

در هـر دو مـورد غالبـاً مـسئووالن          . شكست از آنان، و يا فعال مايشاء انگاشتن و شيفته شدن در مقابلشان            
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هـاي بـزرگ      هـاي خـارجي و قـدرت        مملكت و مـردم شـناخت صـحيحي از ماهيـت و نحـوه عملكـرد قـدرت                 

  .اند نداشته

به اين معني . نامند شده است در علوم سياسي آن را تئوري توطئه مي     نتيجه اين نوع برخورد رواج آنچه       

البتـه  . وجود آوردن آن در كار بوده است          اي عاملي بيروني دارد و دست خارجي در به          كه هر اتفاق و پديده    

ه پذير است و قابل رد شدن، اما در بين اكثر ما ايرانيـان آن را بايـد اصـل توطئـ                      بنا به تعريف، تئوري ابطال    

بايـد گفـت كـه بخـصوص در     . ناميد چرا كه مانند اصل اقليدس جاي هيچگونه شك و ترديدي در آن نيـست        

هاي بعد از انقالب اين باور رواج و قوت بيـشتري يافتـه اسـت و جالـب اينجاسـت كـه هـم مـسئووالن                            سال

ا مقـصر دانـستن     مسئووالن ب . اند  جمهوري اسالمي و هم مخالفان آن در ترويج اين باور نقش اصلي داشته            

اش بدون شـناخت      هاي خارجي در هر واقعه و حادثه و بزرگ جلوه دادن آمريكا و همپيمانان اروپايي                دولت

صحيح از آنان، و مخالفان نظام جمهوري اسالمي با القا كردن اين فكر كه هرگونه تغييـر و تحـولي بايـد از                       

اند كه خود در تعيين       ردم به اين نتيجه رسيده    خالصه اين كه اكثر م    . جانب و به دستور آمريكا صورت گيرد      

شـكي  . شـود   سرنوشت خويش نقشي ندارند و سرنوشت آنان در خارج و به دست از ما بهتران تعيـين مـي                  

هـاي گونـاگون      نيست كه قدرتهاي خارجي در دنيا مشغولند و با مطالعه و شناخت نسبت به مردم و فرهنگ                

امـا ايـن بـدان معنـي نيـست كـه سـاير مـردم         . ف خوا ابائي ندارنـد از انجام هيچ كاري براي رسيدن به اهدا 

  .اند و در تعيين سرنوشت خود ناتوان هيچكاره

رسد كه هـر جـنس خـارجي بـر نـوع              كار به جايي مي   . تري نيز دارد    اين موضوع ابعاد اجتماعي گسترده    

اي، و هـر      ارچه و لباس تركيه   نبات اندونزيايي و پ     از شكالت سوئيسي گرفته تا آب     . يابد  داخلي آن ترجيح مي   

اي است كه در واقـع ملـت از خـود     در چنين مرحله . ارزشي  كيفيتي و بي    شود نماد و نمونه بي      چيز ايراني مي  

مانـد زيـرا كـه يـك          دهد و اين حالت به وضع يك فرد معتاد مـي            نااميد شده و اعتماد به خود را از دست مي         

. دهد اعتماد به نفسش است و اميد بـه بهـروزي و موفقيـت               ت مي ترين چيزي را كه از دس       معتاد اولين و مهم   

  . بايد گفت كه بخش مهمي از اين پديده حاصل عدم شناخت دنياي خارج و ماهيت و نحوه عملكرد آن است

ساز انقـالب صـنعتي       اگر شاهان قاجار در قرن نوزدهم درك و شناختي از تحوالت شگرف و سرنوشت             

توان، دست كم تا حدي، معذور دانست، زيرا كه تا آن زمان تنها نوع زندگي كه                  ميدر اروپا نداشتند، آنان را      

وجود داشت همان زندگي سنتي بود و با نبودن امكانات ارتبـاطي دليلـي نداشـت كـه ناصـرالدين شـاه، بـه                        

  .عنوان مثال، دركي از انقالب صنعتي و ماهيت استعمار و ابزار و امكانات آن داشته باشد

تر   ار ديگر دنياي خارج در آستانه پا گذاردن به انقالبي جديد است، انقالبي به مراتب گسترده               امروز يك ب  

انقالبي كه آن را    : نمايد  انگيز كه انقالب صنعتي در مقابل آن تحولي ناچيز مي           تر و با پيامدهاي حيرت      و عميق 

هاي ما نفوذ كرده و       ن جاي خانه  تري  هاي تجارتي كه در خصوصي      اند و از ماهواره     انقالب تكنولوژيك ناميده  

هاي اطالعاتي و جاسوسي و مهندسي ژنتيك   اند تا ماهواره    فرهنگ و ذائقه و افكار ما را تحت تاثير قرار داده          

اي و شـيميايي و       هـاي هـسته     نمـا سـاخته اسـت تـا سـالح           كه بشر را قادر به خلق جانوران و حيوانـات آدم          

اي از ابعاد آثار اين تحول است كه بدون شـك چهـره                همه گوشه  .بيولوژيك، و به خطر افتادن محيط زيست      

اي، و نوع زندگي مردم جهان را دگرگون خواهد ساخت و تنها              ها، خانواده هسته    جامعه بشري، روابط دولت   

اي روشن در دنياي آينده اميدوار باشند كه با درك صحيح، جايگـاه خـود را در                   توانند به آينده    هايي مي   ملت

با تأسف بايد گفت  كه از ماهيـت ايـن تحـول بـزرگ تـاريخ                 . ند و براي رسيدن به آن كوشش كنند       آن درياب 

  .خبريم اكنون و در زمان حيات ما در شرف تكوين است بي بشر كه هم
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شد به دليل عدم شناخت ماهيت تحوالت اروپاي قرن نوزدهم معذور دانـست، از                اگر شاهان قاجار را مي    

چرا كه آنان آخرين دستاوردهاي تكنولوژي غرب را در         . ن عذري پذيرفته نيست   مسئوالن امروز كشور چني   

توانند و بايد نسبت به كيفيت و ماهيت اين تحول مهم شـناخت داشـته                 زمينه ارتباطات در اختيار دارند و مي      

ن از سوي   اعتنايي و هيچ انگاشتن از يك سو و يا شيفته شد            بي. باشند و مردم را نيز در تاريكي نگاه ندارند        

هاي خارجي و هر دو       ديگر، هر دو ناشي از جهل است و نداشتن شناخت و تحليل صحيح از روندها و پديده                

ها و تحـصيلكردگان نيـز، معـذور           بايد گفت كه ملت، و طبعاً احزاب و گروه          مايه شكست و سرافكندگي ملت،    

  .نيستند و تاريخ اين سهو آنها را نخواهد بخشيد

عطايي در اين راه پيشقدم بود و اعتقاد داشت كه بايد با داشتن شـناخت از تحـوالت                  سخن كوتاه، رحيم    

هاي ملي، با اعتماد به نفس، از آنها بـه سـود و بـراي بهـروزي                   ها و ارزش    المللي، بدون فدا كردن آرمان      بين

شـده اسـت، از   خواهم كه در اين مجلس كه به ياد و احترام او برگـزار   در پايان اجازه مي. مردم بهره جست 

نمايد و او را دست كم به         گويند زندان چهره واقعي هر كسي را باز مي          مي. خود او و قلم او چيزي تقديم كنم       

 ۱۳۴۲اي كه در سيزدهم شـهريور         هايي است از نامه     خوانيم بخش   آنچه كه اينك مي   . شناساند  مي  خودش باز 

 چيـز گويـاي شخـصيت، مـنش، و اعتقـادات            از زندان به همسر بزرگوار و فداكارش نوشـته و بـيش از هـر              

  :اوست

ام و جبران دوري تو را بـا          اين محروميت را تحمل كرده    ... هفتاد روز است كه از بودن در كنارت محرومم        ...«

تـوانم و   كنم گذشته پر از درد و رنج خودم را فراموش كنم نمي هر چه مي... ام  سعي در نزديكي با خدا كرده     

از گذشته چيزي توشه ندارم و در آينده هم نقطـه اميـد و اتكـايي                . كنم  مي نگاه مي  به آينده به صورت مبه    

هـا فعاليـت    خستگي سـال ... ام بكلي تحليل رفته و نيروي تفكرم بكلي از كار افتاده     قدرت وجودي . بينم  نمي

ي نمانده  از آن همه تحرك فكري و بدني چيز       ... بدون موفقيت و بدون تفريح وجودم را بكلي فرسوده كرده           

در عـين حـال توقعـاتم بـزرگ اسـت و            ... جز يك سلسله اعتقادات كه به صورت ثابـت و اليتغيـر درآمـده             

خواهم و دائمـي      بزرگ مي . توانم ببندم   به هيچ كمي قانع نيستم و به هيچ موقتي دل نمي          . انتظاراتم فراوان 

خواهم براي همـه      ام، آنچه مي    كردهكنم اين است كه خودم را فراموش          تنها چيزي كه حس مي    ... كنم  طلب مي 

  .كنم طلبم در راه رضاي خدا طلب مي خواهم و آنچه مي مي

ايـم و شـكر       ايم راضي نگاه دارم و بگويم چي از كي كم داشته            من قبول ندارم كه خودم را به آنچه داشته        ... 

 آن هم اين است كه شايد اين ام و فقط به يك چيز، آن هم در زندان، توجه كرده.. خدا كه هستيم و از اين قبيل

ها شالقي بوده است كه خدا به دست طبيعت بر جان ما وارد آورده تـا پختـه و آبديـده      ناداري و ناموفقيت  

ايـن تنهـا اميـد و       . مـان خواهـد گذاشـت بـرآييم         شويم و از عهده مأموريت مجهولي كه فردا تقدير به عهده          

 اميد و انتظار مجهولي من را از سقوط در دره تاريـك و              دلخوشي است كه از گذشته براي آينده دارم و يك         

  .كند خطرناك نااميدي و يأس حفظ مي

گذرانـد و آرامـش       البته اين اميد در من قوت دارد و من را از تنگناهاي سخت زندگي به آساني و آرامي مـي                   

خـواهم    طرفي هـم نمـي    بينم و از      اي براي آن نمي     من اين اميد را دارم ولي چون هيچ روزنه        . آورد  خاطر مي 

ها و    بلكه سختي . ها  گويم من به اين پيروزي خواهم رسيد، ولي نه به آساني            اميدم را ببرم، اين است كه مي      

  ...هاي زياد ديگري را بايد تحمل كنم تا به آن موفقيت دسترسي پيدا كنم نارضائي

ست و من هم اگر بـديي دارم و         كنم كه گذشته هر كس زائيده طرز فكر و اعمال و روش خود او               ترديدي نمي 

ولـي چـه   . دهد، مقصرش خودم هستم درپي حاصل چهل و چهار سال زندگانيم را تشكيل مي هاي پي  شكست

توانستم بكنم؟ من داراي نوع تربيتي بودم و از پشت و رحم پدر و مادري بيرون آمده بودم كه جـز بـه       مي

به دنبال اين خـصلت ذاتـي       . توانستم ببينم   ت نمي توانستم تصور كنم و همه چيز را جز به راس           خوبي نمي 

آنچه . تقصير از طبع و خصلت غيرارادي من است. اش چنين شده حاال نتيجه. ام ام و اقدام كرده قدم برداشته
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ام و در نيت خير خودم هـم هيچوقـت ترديـد              دانم اين است كه از فعاليت هيچوقت دريغ نكرده          را مسلم مي  

  .ام نداشته

. دامنه فكرم در اين زندان توسعه يافته و توكل به خدايم  به طور غيرقابل تصوري باال رفتـه             ... علي ايحال،   

ام و خالصه نتيبجه فكر و آرزويم از اين جمله            اعتنا شده   به ظواهر زندگي و لذائذ و مقامات آن به شدت بي          

  ...ودكند كه به خاطر مردم و براي خدا خدمت بزرگي به دست من انجام ش تجاوز نمي

ترس من در اين زندان از مرگ بكلي از بين رفته و جاي خود را به اين ترس داده كه مبادا پـيش از ايـن كـه                 

  .براي مردم انجام داده باشم بميرم  ـ خدمت بزرگي، خيلي بزرگ ـ   موفق شوم خدمتي

ام كـه     اي تنظـيم كـرده      مـه ام براي اين كه وقتم به عبث از بين نـرود برنا             من از روزي كه به زندان افتاده      ... 

اجراي ايـن قـسمت از برنامـه مـن را سـبك،           . دهد  مهمترين قسمت آن را برنامه راز و نياز با خدا تشكيل مي           

ضمن اين برنامه با تمركز حواس، روي توجه به عظمت خدا و بعد             . كند  ام را محكم، و اميدم را زياد مي         اراده

خواهم، آرزويـي   كشم و انجام و اجرايش را از او مي           وسط مي  از حلول در وجود خدائي خدا آرزوهايم را به        

شود اين است كه خدا قبل از كه من خدمتي، خدمتي بزرگ، به ملتم انجام بـدهم مـرا از                      كه هر روز تكرار مي    

  ».خواهد مرا قبض روح كند ام هر وقت و به هر سرعت مي دنيا نبرد و اگر انجام داده

  روانش شاد و راهش مستدام باد

  

  



  

 ۷۱

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰سيس تا
  

  

  سي با بي مصاحبه خبرنگار بخش فارسي راديو بي

  ۰۹/۰۵/۷۴ آقاي دكتر ابراهيم يزدي 

ـ در كنفرانس امروز گذشته از تأمين امنيت اجتماعات نهضت آزادي، شما چه شـرايط ديگـري را مطـرح                    ۱س

  كرديد؟

الـب مـا    بلكـه مط  . ـ بايد عرض كنم كـه مـا صـرفاً امنيـت اجتماعـات نهـضت آزادي را مطـرح نكـرديم                       ج

 اعالم كرده بودنـد كـه   ۱۰و آن اين است كه چون اعضاي كميسيون ماده        . تر و وسيعتر از اين است       اساسي

ها بدون امنيت معنـا نـدارد، نـه           االصول آزاد است، بيان ما اين بود كه اين آزادي           فعاليت احزاب سياسي علي   

ما . آزادي بدون امنيت معنا ندارد    . ه باشند تنها فعاليت احزاب بلكه مطبوعات و تجمعات همه بايد امنيت داشت          

شـود،    ها با حمله افراد غيرمسئول به هم زده مـي           شاهد اين هستيم كه تجمعات حتي غيرسياسي در دانشگاه        

يا در مورد برگزاري مراسم شادروان مرحوم بازرگان ما شاهد ايـن هـستيم كـه       . شود  سخنران مجروح مي  

يـك كتابفروشـي را در      . كننـد   گيرند، آنها را از كـار بركنـار مـي            مي برگزاركنندگان مورد ضرب و شتم قرار     

بنابراين كافي نيست كه بگوينـد برگـزاري        .  ساعت تعطيل كردند   ۲۴ به دستور اداره اماكن در ظرف        ٭زنجان

مراسم ختم براي آقاي مهندس بازرگان آزاد است ولي اگر كسي اين مراسم را برگزار كنـد او را از حقـوق                      

خالصه مطلبي كه ما امروز در كنفرانس مطبوعاتي گفتيم عبارت از اين بود كه امنيت               . حروم كنند اجتماعي م 

  .ها بايد از طرف دولت تضمين و تأمين بشود براي اجتماعات و براي فعاليت

  ـ  گذشته از تأمين امنيت اجتماعي شما چه شرايط ديگري را خواستيد؟۲س

بلكه طبق اصول فصل پـنجم      .  خودمان يعني نهضت آزادي نيست     تنها براي   خواهيم    شرايطي كه ما مي   : ج

گويد حاكميت حق مردم است، مردم بايد از طريق انتخابـات آزاد مـسئولين مملكـت را                   قانون اساسي كه مي   

 امـا بـدون اجـراي تمـام و كمـال اصـول               انتخاب كنند؛ نهادهاي مختلف و قواي ناشي از آن را انتخاب كنند؛           

بنـابراين  . توان يك انتخابات آزاد داشت      هاي سياسي مردم است نمي      بر حقوق و آزادي   فصل سوم، كه ناظر     

گوييم بايد تمام شرايط، تمام آن چيزي كه در اصول فصل سوم قانون اساسي از قبيل آزادي احزاب؛                    ما مي 

هـاي    اديهاي غيرقانوني، تمـام اينهـا بايـد رعايـت شـوند، آز              آزادي مطبوعات، منع تفتيش عقايد و بازداشت      

پـذير اسـت بـدون تحقـق ايـن شـرايط             اي امكان   انتخابات آزاد تنها در يك چنين جامعه      . سياسي تأمين شوند  

  .انتخابات آزاد معنا ندارد

خواهد اين شـرايط را       تواند يا نمي    رسد كه دولت نمي     كنيد به نظر مي     ـ با توجه به شرايطي كه مطرح مي       ۳س

  اي است كه شما از شركت در انتخابات خودداري كنيد؟ ينهبرآورده كند در اين صورت آيا اين زم

ترين وظيفه سياسي ما اين است كه در انتخابـات شـركت    ج ـ مثل هر حزب سياسي اولين وظيفه و عمده 

هاي اساسي تأمين شـده باشـد و تـا آنجـا كـه                ولي شركت در انتخابات هنگامي ميسر است كه آزادي        . كنيم

به ما  . اي را كه داشتيم آزاد شود       شود ما خواستار اين هستيم كه روزنامه        مربوط به خود نهضت آزادي مي     
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۷۲  

دولت بايد رسماً اعالم كند كه      . دهند از ساختمان نهضت كه به خود نهضت متعلق است استفاده بكنيم             اجازه  

د هيچ كس را حق ندارند به عنوان اين كه عضو نهضت آزادي است از ادامه تحصيل در دانشگاه محروم كنن                   

حـاال آيـا    . دولت بايد صراحتاً اينها را اعالم كند      . يا مانع ادامه كسب و كار او شوند، يا از ادارات بيرون كنند            

كنيم و    ما اينها را از دولت مطالبه مي      . خواهد ما در مقامي نيستيم كه قضاوت كنيم         خواهد يا نمي    تواند، مي   مي

 مسئول است و كسي است كه در برابر مجلس و ملت            دولت به عنوان كسي كه در مقابل افكار عمومي مردم         

به قانون اساسي سوگند خورده، به كتاب خدا سوگند خورده كه از قـانون اساسـي حراسـت كنـد و بـه آن                        

  .وفادار بماند و از حقوق ملت دفاع كند، اين دولت است كه بايد اين كارها را انجام دهد

داشتيد ظـاهراً بـا امنيـت برگـزار شـده و مزاحمتـي شـما        ـ آقاي دكتر در مصاحبه مطبوعاتي كه امروز       ۴س

نداشتيد اين به معني اين است كه دولت آماده است زمينه براي فعاليت به شما بدهد؟ و اگر اين طـور اسـت آيـا                         

  شما حاضر هستيد كه در انتخابات شركت كنيد يا نه؟

هـا تـأمين شـود     ا امنيت اين نوع كنفرانس، ما اميدوار هستيم كه اين رويه ادامه پيدا كند و نه تنه              ـ خوب   ج

بلكه همان طور كه عرض كردم اين كنفرانس در منزل شخصي آقاي دكتر سـحابي برگـزار شـده اسـت مـا                       

تر از اين را در محل خود نهضت برگزار           هايي را و تجمعاتي بزرگ      اميدوار هستيم كه بتوانيم چنين كنفرانس     

  . دولت در اين زمينه قدمي برنداشته استما تا آن موقع فاصله داريم، هنوز. كنيم

ـ نظرتان راجع به اختياراتي كه به شوراي نگهبان داده شده مثل بررسي صالحيت نامزدهاي انتخابـات                 ۵س

  قبل از انتخابات چيست؟

هاي گذشته اين مسئله را كامالً توضيح داديـم نظيـر بيانيـه نهـضت آزادي تحـت عنـوان        ج ـ ما در بيانيه 

معتقديم كه حق حاكميت ملت به اين معنا است كه تشخيص صـالحيت كانديـداها بـا                 . دم است ميزان رأي مر  

خواهنـد انتخـاب بكننـد        در واقع اين موكلين هستند كه بايد تشخيص دهنـد وكيلـي كـه مـي               . خود مردم است  

 صالحيت دارد يا ندارد، واگذاري اين امر به قضاوت اعضاي شوراي نگهبان خالف حق حاكميت ملت اسـت                 

  .باشد و در تعارض با آن مي

 روز پيش بود كه يكي از مقامات دولت گفت با وجود اينكه احزاب سياسي اجتماعي نياز                 ۱۱ يا   ۱۰ـ همين   ۶س

شـود    به كسب مجوز براي فعاليت ندارند نهضت آزادي حق فعاليت سياسي ندارد و باالخره اين طور معلوم مـي                  

  ؟تواند فعاليت كند يا نه كه نهضت آزادي مي

كنـيم   ايم و تكرار مي ج ـ ما در كنفرانس مطبوعاتي امروز به اين مسئله جواب داديم و گفتيم و بارها گفته 

تشخيص اينكه حزبي اجازه دارد كه به فعاليت        . كه هيچ مقامي حق ندارد فعاليت حزبي را مجاز بداند يا نداند           

 در  ۱۰ داشته است كه اگـر كميـسيون مـاده           قانون احزاب چنين مقرر   . خود ادامه دهد يا ندهد با قانون است       

 قانون مرتكب تخلفاتي شده و قـانون را  ۱۶تشخيص خود مبني به اين كه يك حزب سياسي از مقررات ماده         

 ۱۷بايستي بر طبـق مـاده    باشد كميسيون مي  زير پا گذاشته است يا اقداماتي كرده كه مخل نظم اجتماعي مي           

ادگاه بفرستد و دادگاه صالحه با حضور هيأت منصفه و به طور علني             قانون احزاب پرونده آن حزب را به د       

 قانون اساسي رسيدگي كند و اگر دادگاه رأي داد كـه يـك حـزب                ۱۶۸به پرونده فعاليت حزب بر طبق اصل        

تـوان گفـت آن       متوقف شود يا حزب منحل شود و حق فعاليت نداشته باشد تنها در اين صورت است كه مي                 

 چه به صورت جمعي و چه فردي حق ندارد بگويد نهضت آزادي مجـاز               ۱۰يسيون ماده   كم. حزب حق ندارد  

نهضت آزادي بـه فعاليـت خـود كماكـان ادامـه             بنابراين. سخن اينان بر خالف قانون است     . به فعاليت نيست  

  .خواهد داد
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۱۱: شماره

 ۱۰/۰۵/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  نامه نهضت آزادي ايران به دبيركل سازمان ملل متحد

 ۱۹۹۵ ژوئيـه    ۲۸ برابر با    ۷۴اه   مردادم ۷اي كه     ترجمه فارسي نامه  

  .براي دبيركل ارسال شده است

  

  !آقاي دبيركل استعفا دهيد

  

  جناب آقاي پطرس پطرس غالي دبيركل سازمان ملل متحد

  عاليجناب،

گنـاه در بوسـني ـ     عام مسلمانان بـي  رحمانه و تجاوزگرانه خود و قتل هاي جنايتكار به عمليات بي صرب

هاي آنان عليه مردم عـادي شـهرهاي سربرنيتـسا و ژپـا، دو ناحيـة                اخبار بيرحمي . دهند  هرزگوين ادامه مي  

ظاهراً امن اعالم شد توسط سازمان ملل، در همـان حـدي كـه از طريـق برخـي از منـابع سـازمان ملـل بـه                            

هاي جمعي درز پيدا كرده است، وجدان مردم دوستدار آزادي از همة اديان، مـسلمان و غيرمـسلمان،         رسانه

سـوزي   هـاي آدم  ها يادآور قرون تاريك اروپـا و برپـايي كـوره    كشي صرب عمليات نسل. آزارد ت مي را سخ 

  .براي مسلمانان در آستانه قرن بيست و يكم است

هاي عضو، كه تلويحاً يا تصريحاً، زير چتر سازمان ملـل،   اين اعمال لكه ننگي بر چهره آن دسته از دولت    

اين جنايات با كمال تأسف در برابر چشمان نـاظر و           . باشد  اند، مي   اختههاي جنايتكار پرد    به حمايت از صرب   

هاي قدرتمند عضو سازمان ملل كه بـه صـورت مـضحك              كننده سازمان ملل و برخي از دولت        ظاهراً حمايت 

باشند ولي چشمان خود را به روي         مدعي حمل پرچم حقوق بشر در صف مقدم اين جبهه در تمام جهان مي             

  .دهد اند، رخ مي ام مستمر در كشور مسلمان بوسني و هرزگوين بستهع قربانيان قتل

هاي ماليم و غير تعهـدآور   سازمان ملل متحد در حالي كه اقدامات تشريفاتي خود را به تصويب قطعنامه    

كشي، اجازه داده است كه حتي برخي از نيروهاي خودش نيز قربـاني   محدود كرده است، با مسامحه و وقت    

با وجود اين تنها اقدام مؤثري كه تا كنـون سـازمان ملـل تحـت رهبـري               . ها شوند   كشتار صرب ربايي و     آدم

جنابعالي در اين مورد انجام داده است، تحريم تسليحاتي عليه قربانيان مـسلمان در بوسـني ـ هرزگـوين و      

اني نظـامي از    ترين حق دفاع از خود يا دريافت پـشتيب          ترين و اساسي    در واقع محروم ساختن آنان از طبيعي      

  . باشد مند به كمك سازمان ملل مي ساير اعضاي عالقه

هاي ساير نقـاط    از سوي ديگر، همان قدرت نظامي ناتو، كه بدون كمترين ترديد و به سرعت در درگيري               

جهان اسالم، از جمله در جنگ عراق ـ كويت، دخالت كرده است، به ندرت در برابر افكار عمومي جهان براي  

هاي جنايتكار گردن نهاده و اگر حركتي هم انجام داده است، بسيار اندك، بسيار ديـر         عليه صرب  اقدام جدي 

كننده در تشديد     اكراه ناتو در اين مورد، در واقع به جاي بازدارندگي، اثر تشويق           . و بسيار كم اثر بوده است     

بـه طـور آشـكار نمايـانگر        ايـن امـر،     . ها در كشتار جمعي مـسلمانان داشـته اسـت           اعمال جنايتكارانه صرب  

باشـد ايـن    آنچه باعث تأسف بسيار مي. باشد هاي بزرگ غربي عليه جهان اسالم مي معيارهاي دوگانه قدرت 
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  .گيرد است كه جنايات آنها زير پوشش سازمان ملل تحت رهبري جنابعالي انجام مي

  آقاي دبيركل،

مانـده اعتبـار ايـن        حت رهبري شما بـه تـه      هاي سازمان ملل ت     و سياست ) عملي  يا بي (اقدامات ناخوشايند   

آنچه باعث بيشترين نـاراحتي ـ خـصوصاً بـراي     . سازمان جهاني آسيب غيرقابل ترميمي وارد ساخته است

باشد، آن است كه آسيب در زير مسئوليت دبيركلي كه از جامعـه   جامعه اسالمي در اين بخش از جهان ـ مي 

گردد در صورتي كه جنابعالي در موقعيتي نيستند كه بتوانيد            ميهاي اين منطقه انتخاب شده است وارد          ملت

 ـ هرزگـوين    رفتارهاي گذشته را اصالح كنيد و در بازگرداندن حق مـسلمانان در دفـاع از خـود در بوسـني    

عادالنه عمل كنيد و آنچه را كه از جهت حفاظت نظامي و حمايت سياسي حق قانوني آنها اسـت و بـه لحـاظ         

 آنند براي آنها تأمين كنيد، ما ـ اعـضاي نهـضت آزادي ايـران ـ بـه سـاير مـردم دوسـتدار          اخالقي، سزاوار

خواهيم كه    آزادي در جهان، از جمله كساني كه در كشور خود شما هستند، پيوسته و از جنابعالي موكداً مي                 

تر كار را بـه       طرف  يتر و ب    حداقل كاِر محترمانه را با استعفا از سمت خود انجام دهيد تا يك دبيركل شايسته              

اميد است كه اين اقدام، آنچه را كه ممكن است از سازمان ملل متحد، اين آخرين پايگاه متزلـزل                   . دست گيرد 

تنها در آن صورت ممكن است كـه شـاهد عـدالت،         . مانده باشد، نجات دهد     و نماد وحدت جامعه جهاني، باقي     

  .آزادي و صلح بيشتر براي جهان متالطم امروزي باشيم

  با توجهات فراوان

  ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  بخش روابط عموميـ  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۱۲: شماره

 ۱۱/۰۵/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

مصاحبه آقاي پيتر جنينگز مفسر سياسي و خبرگزار تلويزيون سرتاسري 

  سي با آقاي دكتر ابراهيم يزدي بي اي

  

  ت؟ سال گذشته چه تغييراتي كرده اس۱۶ـ به نظر شما ايران در طي ۱س

من معتقدم كه ايران يك دوره انتقـالي تـاريخي   . ترديد تغييرات زيادي را موجب شده است ج ـ انقالب بي 

اما چيزهاي بسيار خوبي در     . بندي كرد   البته هنوز زود است كه نتيجه نهايي انقالب را جمع         . كند  را تجربه مي  

  .نتيجه انقالب اتفاق افتاده است

  نتيجه انقالب چيست؟كنيد مولدترين  ـ شما فكر مي۲س

ج ـ اگر شما به گذشته تاريخ ايران برگرديد مالحظه خواهيد كرد كه ساختار قدرت در ايران هميـشه دو   

نظـام سـلطنتي را بكلـي را از         ) ۵۷ بهمـن    ۲۲(انقالب  . پادشاه و روحاني  : پايه يا دو محور اصلي داشته است      

وضعيت دومين پايه قدرت، يعنـي      . تغيير تاريخي است  اين يك   . گردد  پادشاهي هرگز به ايران برنمي    . بين برد 

امـا در   . البته روحانيت از صحنه جامعه ايران محـو نخواهـد شـد           . روحانيت نيز دچار تغييرات تاريخي است     

هاي مـردم بـا        سال حكومت يا سلطنت مستقيم روحانيت، يك تغيير تاريخي در روابط توده            ۱۶نتيجه تجربه   

  .استروحانيت ايران بوجود آمده 

  ـ و آن چيست؟۳س

تغييراتـي مـشابه بـه آنچـه در اروپـا و      . هاي مردم تغيير خواهـد كـرد   ج ـ خوب، نوع رابطة آنها با توده 

بلكـه توجهـات   . ديگر آنها قادر نخواهند بود كه بهشت و دوزخ را بفروشـند و بخرنـد        . آمريكا صورت گرفت  

  .آنها به دادن خدمات به جامعه معطوف خواهد گرديد

 سال گذشته روحانيون كار شايسته و درخـوري در فهـم            ۱۰ يا   ۵ام كه گفته شده است كه در          ن شنيده ـ م ۴س

  آيا اين درست است؟. اند حكومت انجام نداده

ج ـ آنها نه تنها در فهم مديريت جامعه كنوني ما مشكل دارند، بلكه در فهـم مناسـب و روشـن نيازهـاي      

  .هاي قديمي با مشكالت كنوني برخورد كنند دارند با نگرشآنها سعي . اند زمان و مكان شكست خورده

  توانيد براي من مثالي بزنيد؟ ـ آيا مي۵س

ج ـ مشكل مديريت يك وضعيت اقتصادي بسيار پيچيده در عصر حاضر، بـه آن سـادگي و آسـاني كـه      

كـه توسـط      ف،سالها قبل از انقالب، يكي از علماي معروف نجـ         . كردند، نيست    سال پيش فكر مي    ۹۰۰آنها در   

كنيد سواالت    خطاب به روحانيون گفت اگر شما فكر مي       » اقتصاد ما «رژيم صدام كشته شد، در كتابي به نام         

  . سال قديمي خود جواب بدهيد مطلقاً در خطا هستيد۹۰۰اقتصادي كنوني را با فقه 

  . دكنن گوئيد كه روحانيون واقعيت اقتصاد مدرن را درك نمي كنم شما مي ـ من فكر مي۶س

  ج ـ دقيقاًٌ

كنيد و اين امـر بـه وضـوح     ـ براي يك آمريكايي كمي عجيب است كه بشنود شما از روحانيون انتقاد مي ۷س

  .قابل تحمل است

  .و شما بيشتر و بيشتر از اين نوع انتقادات خواهيد شنيد. ج ـ بله، همين طور است
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  ـ علت؟۸س

دان اشاره شد فقدان فهم و درك مناسب در روابط ج ـ به اين علت كه يكي از پيامدهاي نوع نگرشي كه ب 

  .باشد اقتصاد كنوني مي

 سال سن، پرسيدم چه چيزي تغيير كرده است، جواب داد           ۲۰ـ  امروز هنگامي كه من از مرد جواني حدود           ۹س

  به نظر شما منظور او چه بود؟. كه ناكجاآباد سقوط كرده است

مـردم از آغـاز انقـالب بـه روحـانيون اعتمـاد       . هنـد داد ج ـ منظور او شايد جوابي است كه بسياري خوا 

اما اگر شما از همـان مـرد   . فراوان كردند و تجربه نشان داد كه آن شهر آرماني، ناكجاآباد بود و عمل نكرد    

 بهمن چيست، خواهيد شنيد كه او و تعـداد قابـل تـوجهي         ۲۲جوان بپرسيد كه نظر او و برآورد او از انقالب           

  .ب فادار هستندهنوز به آن انقال

ـ بنابراين ممكن است به انقالبي كه صورت گرفته است وفادار بوده حتي اگر آنها كه انقـالب را بـه راه                      ۱۰س

  .انداختند، كشور را خوب اداره نكرده باشند

تعداد روزافزوني از مردم، ميان انقالب، اهداف و آرمانهـاي انقـالب و مـديريت    . ج ـ بله، همين طور است 

  .باشند  د از انقالب فرق قائل ميمملكت بع

  كنيد؟ بينيد كه آمريكا چه تصويري در ذهنش از ايران دارد چه فكر مي شنويد يا مي ـ هنگامي كه مي۱۱س

ها به ميزان قابل توجهي در فهم جامعه، مشكل دارنـد و ايـن يكـي از     كنم آمريكايي ج ـ خوب، من فكر مي 

اهـداف و آرمانهـاي انقـالب       . ن چيزي عليـه مـردم آمريكـا نـداريم         ما در ايرا  . سواالت اساسي ايرانيان است   

مـردم  . اسالمي ايران همان آرمانهاي انقالب مردم آمريكا بود، اگر چه محتوي ممكـن اسـت متفـاوت باشـد                  

آمريكا براي استقالل خود، عليه اسـتعمار انگلـيس قيـام كردنـد يـك جنـبش مـستقل ضداسـتعماري بـه راه                        

آزادي و اسـتقالل دو شـعار يـا دو          .  براي تحقق دموكراسي و آزادي سخت كوشيدند       آنها همچنين . انداختند

ها چنين نگرش منفي نسبت بـه ايرانيـان پيـدا     فهميم چرا آمريكايي ما نمي. آرمان عمده انقالب اسالمي ما بود  

آمريكـا مـردم    دولـت   . ها امر ديگري است     اما اقدام براي آزار ملت    . اختالف ميان دولتها عادي است    . اند  كرده

  فهمند كه چرا؟ مردم ايران اين را نمي. دهد ايران را تحت فشار قرار مي

عنـوان   وزير امور خارجه آمريكا، وارن كريستوفر، بار ديگر از ايران بـه         ) نيويورك تايمز (ـ در روزنامه    ۱۲س

 دالر در سـال بـراي     ميليـون  ۱۰۰گويند دولـت ايـران        يك دولت ياغي اسم برده است و اينكه منابع اطالعاتي مي          

  كنيد؟ خوانيد چه فكر مي وقتي شما اين را مي. كند حمايت از تروريسم دولتي هزينه مي

بعـضي از  . كند، مستند نمايـد  گويد و ادعا مي ج ـ به نظر من اين وظيفه دولت آمريكا است كه آنچه را مي 

 هنگامي كه در طرح سناتور داماتو،       .اساس است   آيرس، به كلي بي     اين اتهامات، نظير انفجار بمب در بوئنوس      

آيـرس    باشد، خواندم كه ايران مسئول انفجار در بوئنـوس          كه در مجلس نمايندگان و سناي آمريكا مطرح مي        

آيـرس اعـالم كردنـد كـه ايـران در آن              حتي مسئولين بوئنـوس   .  اين اتهام نادرستي است     است تعجب كردم،  

خوانم به نيت آنها كه اين طرح را          ني وقتي چنين چيزهايي را مي     به عنوان يك ايرا   . انفجار نقشي نداشته است   

رسد كه آنهـا    شوم، به نظر مي اند سخت بدبين مي    گرفته) عليه ايران (اند و آنها كه چنان تصميمي          كرده  تنظيم

 نظيـر   مواردي هم از اعتراض عليه ايران وجـود دارد        . اي با ايران مقابله كنند      صرفاً عالقه دارند با هر وسيله     

هنگامي كه آقاي گاليندوپل نماينده ويژه كميسيون حقوق        . نقض حقوق بشر در ايران كه با آن كامالً موافقيم         

ما با صـراحت    . وگو داشت   بشر سازمان ملل متحد به ايران آمد با آقاي مهندس بازرگان و من ديدار و گفت               

 در مورد نقض حقوق بشر مدارك قطعـي         بنابراين. موارد متعدد نقض حقوق بشر در ايران را توضيح داديم         
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المللي دولت آمريكا بايد مدارك و مستندات خـود را            اما در مورد دخالت ايران در تروريسم بين       . وجود دارد 

اي توسط دولت ايـران       ادعاي دولت آمريكا مبني بر صرف مبالغ زياد براي بمب اتمي يا هسته            . منتشر سازد 

  .ه دولت آمريكا در اين مورد نيز اسناد و مدارك خود را ارائه دهدخواهيم ك ما مي. آور است نيز تعجب

در هر حال تصميم دولت آمريكا عليه ايران به سطحي فراتر از تقابل يا اختالف ميان دو دولت يعنـي بـه                 

بنابراين ملت ايران حق دارد از دولت آمريكـا بخواهـد آن چـه را               . درگيري با ملت ايران گسترش يافته است      

  .كند اثبات نمايد ا ميكه ادع

  اي مهم باشد؟ كنيد ايرانياني باشند كه معتقد باشند براي ايران داشتن توان هسته ـ آيا شما فكر مي۱۳س

اما از جانب ديگر كساني هم هـستند كـه چنـين    . توان آن را انكار كرد نمي. ج ـ ممكن است كساني باشند 

در زمان دولت موقـت ايـن يـك    . اي برود وي نيروگاه هسته  باوري را ندارند و حتي اعتقاد ندارند ايران به س         

 نظير گـاز غنـي اسـت، تأسـيس نيروگـاه             براي كشوري كه از حيث منابع طبيعي انرژي،       . موضوع جدي بود  

. بسياري از مسئوالن دولت موقت، از جمله خود مـن، مخـالف آن بـوديم              . برانگيز است   اي بسيار بحث    هسته

مان نيروگاه اتمي بوشهر در هيئت وزراي دولت موقت مورد بحث قرار گرفت،             هنگامي كه مسئله ادامه ساخت    

داشتن راكتور اتمي براي تحقيقات علمي      . ما باور نداشتيم كه اين به نفع ايران باشد        . اكثريت رأي مخالف داد   

بـراي  كنم اگر كساني بر اين باورند كه          تكرار مي . اي  و مقاصد پژوهشي ضروري است اما نه نيروگاه هسته        

اما آيا دولت ايران به دنبال دستيابي      . ايران داشتن نيروگاه اتمي ضروري است، در اظهار عقيده خود آزادند          

  .به بمب اتمي است؟ اين ادعاي دولت آمريكا است كه نياز فراوان به اثبات دارد

 اثبات اتهامات عليه    باشيد اين است كه ارائه داليل يا مسئوليت         ـ بنابراين آنچه كه شما خواستار آن مي       ۱۴س

اي يا كسب توان مهندسـي دسـتيابي بـه آن بـر عهـده دولـت                   دولت ايران در مورد دستيابي به سالحهاي هسته       

  .آمريكا است

المللي انرژي اتمي خيلي صريح اعالم  من در گزارشها خواندم كه كميسيون بين.  همين طور است ج ـ بله، 

  .اند ات چنان ادعايي به دست نياوردهكرده است كه آنها هيچ شواهدي دال بر اثب

ـ دكتر يزدي، كساني هستند كه معتقدند ايران آخرين قرباني دستگاه سياسي آمريكا اسـت، شـما چـه                   ۱۵س

  كنيد؟ فكر مي

  .ـ بله،  تا حدودي همين طور است ج

  كنيد كه اين طور است؟ ـ و چرا شما فكر مي۱۶س

تواند بدون دشمن  آمريكا نمي. آمريكا نياز به دشمن دارد ـ شايد، همانطور كه برژينسكي زماني گفت،    ج

  .به حيات خود ادامه دهد

  زده شديد؟ ـ آيا شما از محاصره اقتصادي اخير شگفت۱۷س

  .تعجب نكردم. ج ـ خير

  كنيد روي ايران اثري خواهد داشت؟ ـ آيا شما فكر مي۱۸س

  .لج كندـ تا حدودي، اما نه خيلي زياد و نه در حدي كه ايران را ف ج

  ـ آيا امكان راديكال كردن ايران را دارد؟۱۹س

دهد كه فشارهاي سياسي بـر   اما بهانه خوبي به دست دولت ايران مي. كند ايران را راديكال نمي.  ـ خير  ج

  .مخالفين خود را تشديد نمايد

  ـ فشارهاي سياسي چقدر شديد هستند؟۲۰س
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كننـد،   ها از عملكرد دولت انتقاد مي رخي از روزنامهج ـ اگرچه اوضاع كمي بهتر از گذشته شده است و ب 

هيچ حزب سياسي مخالف حاكميت اجازه و امكـان فعاليـت           . اما احزاب سياسي همچنان اجازه فعاليت ندارند      

  .شود ندارد و تحمل نمي

  كنند؟ اند و شما را تحمل مي ـ آيا به شما اجازه داده۲۱س

مثالً بـه شـما بـه عنـوان     . كنند بطور بسيار محدود تحمل مي. دان ج ـ به نهضت آزادي اجازه فعاليت نداده 

هاي ايران از درج هر نوع مطلبي         اما روزنامه . يك خبرگزار خارجي اجازه داده شده است با من صحبت كنيد          

باشند، به جز وقتي كه بخواهند به مـا حملـه كننـد و تهمـت      ممنوع مي» نهضت آزادي ايران «درباره حزب ما    

مـا حـق اسـتفاده از       .  ميزان هنوز توقيف است     روزنامه. هاي ما را ندارند     ها اجازه چاپ بيانيه     امهروزن. بزنند

كنـد كـه فعاليـت بـه نـام نهـضت آزادي               دفتر مركزي حزبمان را نـداريم و وزيـر كـشور مرتـب تكـرار مـي                

  .غيرقانوني است

  ـ آيا نهضت غيرقانوني است؟۲۲س

بـه  . ايم كه مواضع آنها يعني وزارت كشور، خالف قانون اسـت  ادهما به آنها جواب د. ج ـ به نظر ما خير 

  .موجب قانون اساسي و قانون فعاليت احزاب سياسي، فعاليت نهضت آزادي قانوني است

  ـ ممكن است شرح بدهيد كه حزب شما خواستار انجام چه چيزي است؟۲۳س

ي اساسـي مـردم را بيـان    ها ج ـ اصول مصرح در فصل سوم قانون اساسي، به وضوح حقوق و آزادي 

  .بايد اجرا شوند، تحقق يابند و از آنها تبعيت شود اين اصول مي. كرده است

  خواهيد وضعيت كنوني را تغيير بدهيد؟ ـ شما چگونه مي۲۴س

هاي سياسـي، اجـازه بـه روزنامـه و      ج ـ بسيج مردم براي مبارزه سياسي علني، به منظور تامين آزادي 

  .براي بحث آزاد مشكالت مملكتها و احزاب سياسي،  گروه

اما ظاهراً يكي از معماهاي پرزيدنت رفسنجاني اين است كه او           . ـ من ممكن است احتماالً بد فهميده باشم       ۲۵س

  كنيد اين مقايسه درستي است؟ آيا شما فكر مي. مجلسي دارد نظير كنگره و سناي آقاي كلينتون در آمريكا

  .اخته استج ـ خوب، مجلس ايران را خود ايشان س

  ـ دقيقاً چه اختالف اساسي ميان آنها وجود دارد؟۲۶س

مشكل ايـن اسـت   . ج ـ ببينيد بدون حضور فعال احزاب سياسي، انتخابات آزاد و دموكراتيك معني ندارد 

هـاي فـردي و       اين افراد بر حـسب اولويـت      . شوند  كه افراد به صفت مشخصي كانديداي نمايندگي مجلس مي        

اين حتي بـراي دولـت   . خورند برند و به قطب ديگر قدرت پيوند مي يك قطب قدرت ميمنافع شخصي خود از  

بيني كند كه مثال فالن وزير يا عضو مجلس چه موضعي خواهد  تواند پيش  كسي نمي . كند  هم ايجاد مشكل مي   

  .اين امر با مشكل آقاي كلينتون فرق دارد. داشت

آيـا اگـر آقـاي رفـسنجاني        . كنـد   ع خاص چگونه عمل مي    ـ يك مثال بزنيد كه اين امر درباره يك موضو         ۲۷س

تواند بـا ايـن مجلـس ايـن كـار را              خواهد يك خط خاصي را در اقتصاد پياده كند، و اقتصاد را باز كند، آيا مي                 مي

  بكند؟

  .تواند ج ـ نه نمي

  ـ چرا؟۲۸س

  .يردگ ج ـ براي اينكه هيچ بحث معناداري در سطح مجلس و نه در خارج از مجلس صورت نمي

  ـ بنابراين چه دليلي براي داشتن مجلس در ايران وجود دارد؟۲۹س
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  . كنند اين مجلس نقش خود را از دست داده است ج ـ واقعيت اين است كه مردم فكر مي

توانـست    ـ اگر شما در وضعي باشيد كه بتوانيد تغييراتي بدهيد و حزب شما در وضعيتي بود كه مـي                  ۳۰س

  داديد؟ استيد و در مرحله اول چه تغييراتي ميخو اثري بگذارد، شما چه مي

داد تـا آرمـان نخـستين انقـالب، يعنـي آزاديهـاي        ج ـ در مرحله اول، حزب ما، هر كار ممكن را انجام مي 

  .باشد اين يك موضوع كليدي در كشور ما مي. سياسي تحقق پذيرد

  كنيد؟ ـ بنابراين شما براي تكثر سياسي تالش مي۳۱س

  .ج ـ همين طور است

  ـ سيستم چندحزبي؟۳۲س

  ج ـ دقيقاً

  ـ انتخابات آزاد و باز؟۳۳س

   ـ دقيقاً ج

  ـ احتمال آن چقدر است؟۳۴س

  .دانم، در حال حاضر خيلي كم ج ـ نمي

  ـ ضعيف؟۳۵س

  ج ـ بله

  ـ چرا؟۳۶س

آنهـا  .  يعني حاكميت و مسئوالن هنوز آماده براي قبـول و تحمـل مخـالفين نيـستند     ج ـ براي اينكه، آنها، 

  .كن است مخالفت فردي برخي از افراد را تحمل كنند، اما نه گروههاي سياسي مخالف رامم

  گوييد، آنها و حكومت، آيا منظور شما روحانيون هستند؟ ـ وقتي شما مي۳۷س

همه آنها، چه روحاني، چه غيرروحاني، همه . كنم  ـ من درباره كل حاكميت، مقامات مسئول صحبت مي  ج

انـد كـه ارزش وجـود و          بندي نرسـيده    آنها هنوز به اين جمع    . ر كشور را در دست دارند     آنهايي كه اداره امو   

نظير اينكه به شما اجـازه      . اند كه حضور مخالف اهميت دارد       به نوعي درك كرده   . فعاليت مخالفين را بپذيرند   

 ارزش مخـالف را     آنها. اما از جهت داخلي هنوز آمادگي پرداخت بهاي آن را ندارند          . دهند  مصاحبه با مرا مي   

  .اند اما هنوز حاضر به پرداختن بهاي آن نيستند پي برده

  آيا دارد؟. ـ به عبارت رك و صريح، مصاحبه بين من با شما اثري در داخل ايران ندارد۳۸س

  .ندارد. ج ـ خير

چـرا كـه تـاثيري در داخـل ايـران           . ـ بنابراين مصاحبه من با شما براي آنها قابل قبـول اسـت            ۳۹س

  .اردگذ نمي

دهند شما با من مصاحبه كنيـد حـاكي از آن    اما همين واقعيت كه آنها اجازه مي. ج ـ بله همين طور است 

توانند به اين وسيله به جهـان خـارج نـشان بدهنـد كـه              اند و مي    است كه به ارزش يك حزب مخالف پي برده        

  .هاي سياسي در ايران وجود دارد آزادي

  بليغات است؟ـ بنابراين مصاحبه ما نوعي ت۴۰س

شود، حاضر به پرداخـت بهـاي آن يعنـي دادن آزادي،     ج ـ اما آنها تا آنجا كه به داخل كشور مربوط مي 

  .نيستند

  ترسد قدرت خود را از دست بدهد؟ ترسد؟ آيا مي ـ قدرت مسلط ار چه چيزي مي۴۱س
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  !ج ـ به وضوح اين نگراني هر قدرت است كه مبادا قدرتش را از دست بدهد

ا شما بر اين باوريد كه اگر تكثر سياسي در ايـران باشـد و احـزاب سياسـي مخـالف آزاد                      ـ آي ۴۲س

  بودند، قدرت به نحوي تغيير پيدا خواهد كرد؟

اگر كسي به دقت سـاختار اجتمـاعي جامعـه را بررسـي     . اساس باشد كنم نگراني آنها بي ج ـ من فكر مي 

يت مردم بسيار تلخ است، اما در يـك انتخابـات آزاد، كـه    كند، با وجود آن كه تجربه بعد از انقالب براي اكثر 

حاكميـت نيـز    . ، هنوز اكثريت مجلـس را خواهنـد داشـت         »حاكميت«مه احزاب سياسي هم شركت كنند، آنها،        

ترسـيد؟ شـما    احتجاج عمده ما با حاكميت كنوني هم اين است كـه پـس چـرا مـي            . خود چنين ادعايي را دارد    

اما اگـر حاكميـت رويـه كنـوني را ادامـه دهـد،              . توانم آينده را تعيين كنم      ته من نمي  الب. هنوز اكثريت را داريد   

شـاه زمـاني   . گوييم اشتباه شاه را تكرار نكنيـد       در واقع ما به آنها مي     . ممكن است همه چيز را از دست بدهد       

اكميت اين نظـر    اگر امروز ح  . اعالم كرد كه مردم صداي انقالب شما را شنيدم، كه ديگر بسيار دير شده بود              

را بپذيرد و فعاليت احزاب سياسي مخالف را تحمـل كنـد، اصـول مـصرحه در قـانون اساسـي را بـه اجـرا                          

كنم، ممكن است در يك انتخابات آزاد قدرت را از دست بدهد اما بـه عنـوان يـك نيـروي                       بگذارد، من فكر مي   

  .كننده باقي خواهد ماند سياسي مهم و تعيين

 اهللا خميني در ايران به سر آمده است؟  كنيد دوره آيت ـ آيا شما فكر مي۴۳س

او در ميـان بخـش      ) كاريزمـاي (عصر او ممكن است به پايان رسيده باشد، اما شخصيت او، جذابيت يـا               

  .قابل توجهي از مردم ايران هنوز باقي است

اهللا خميني به كار برود،  آيتدانيد كه اگر واژه كاريزما با نام          دانم، شما هم مي     ـ به همان اندازه كه من مي      ۴۴س

  .ها قادر به درك شما نخواهند بود آمريكايي

  .اهللا خميني يك رهبر كاريزماتيك بود اما به هر حال آيت. ج ـ بله، ممكن است حق به جانب شما باشد

  ؟...ـ و بنابراين ۴۵س

امـا  .  موافق نباشـم هاي او ج ـ ممكن است من با برخي از تصميمات او موافق نبودم، با برخي از سياست 

شخصيت او، در نظر بسياري به آن گونه است كه عليرغم تمام حـوادث، ممكـن                . اي است   اين مطلب جداگانه  

  .است هنوز هم او را دوست داشته باشند

  ـ اما دوره نفوذ او به سر آمده است؟۴۶س

  .ج ـ بله، البته هنوز تمام نشده است

  ـ وضع دوره رفسنجاني چطور؟۴۷س

  .وز يك سال و نيم براي كاري كه بخواهد انجام بدهد، فرصت داردج ـ او هن

  تواند يك دوره ديگر كانديد شود؟ ـ به اين علت كه بر طبق  قانون اساسي نمي۴۸س

  .تواند بار ديگر كانديدا شود ج ـ بله، او نمي

  .ـ مگر آنكه قانون اساسي را تغيير بدهد۴۹س

  .ج ـ احتمال آن بسيار ضعيف است

  ف؟ـ ضعي۵۰س

  .ج ـ بله

ـ هنگامي كه دولت كلينتون محاصره كامل اقتصادي عليه ايران را بـه اجـرا بگـذارد آيـا ايـن بـه نفـع                         ۵۱س

  رفسنجاني تمام خواهد شد؟
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گويند اين محاصره بـه نفـع رفـسنجاني     اگر چه كساني هستند كه مي. ج ـ نه به نفع و نه به ضرر اوست 

اي براي تـشديد فـشار سياسـي در           طور كه گفتم، آن را بهانه       ماناست، يا نگران آن هستند كه دولت ايران ه        

  .داخل ايران قرار دهد

ـ من شنيدم كه دولت آمريكا فرصت بزرگي را در دولت رفسنجاني براي عادي كردن روابط دو كـشور                   ۵۲س

  نظر شما چيست؟. از دست داد

اني، در قـانع كـردن برخـي از    آقـاي رفـسنج  . اما مشكل فقط در دولت آمريكا نيست. ممكن است. ج ـ بله 

  .نيروها به ضرورت برقراري رابطه با آمريكا دچار مشكل است

  كنيد برقراري رابطه ضروري است؟ ـ آيا شما فكر مي۵۳س

گويم آقاي رفسنجاني نتوانسته است مخالفين برقـراري روابـط    ج ـ من نگفتم كه ضروري است بلكه مي 

  .ع سازدرا به ضرورت داشتن روابط با آمريكا قان

كنيد اكثريت ايرانياني كه صاحب نفوذ يا قدرت هستند در مورد اين رابطه چه نظـري                  ـ آيا شما فكر مي    ۵۴س

  داشته باشند؟

ج ـ اكثريت مردم موافق عادي كردن روابط خارجي با همـه كـشورها، بـه جـز اسـرائيل بـر پايـه منـافع          

  .باشند مي

اي بـا ايـاالت متحـده داشـته      ي ايران است كه روابط سـازنده كنيد كه به نفع منافع مل  ـ آيا شما فكر مي    ۵۵س

  باشند؟

ايـن  . هاي سياسـي مناسـب را داشـته باشـند     به شرطي كه مردم آزادي. ج ـ به نظر من همين طور است 

ها بكنند كـه مطـابق        هايي با آمريكايي    هاي سياسي، توافق    ترس و نگراني وجود دارد كه به علت فقدان آزادي         

  .خبر بمانند  ملي ما نباشد و مردم از آن بيمنافع و مصالح

افتد، به مراتـب مهمتـر اسـت از           هاي سياسي در ايران اتفاق مي       گوييد آنچه در مورد آزادي      ـ آيا شما مي   ۵۶س

  روابط با آمريكا؟

  ج ـ دقيقاً

ـ                ـ شما به اندازه كافي مسن و عاقل هستيد كه بتوانيد پيش           ۵۷س ه بيني كنيـد كـه آيـا ايـن تكثـر سياسـي ك

  خواهان آن هستيد، در ايران تحقق پيدا خواهد كرد يا خير؟

اين چيزي است كـه از  . چه حاكميت آن را دوست داشته باشد يا نداشته باشد. ج ـ صورت خواهد گرفت 

  .خيزد و غيرقابل اجتناب است دوران انقالب، از سرشت و طبيعت آن برمي

   سال؟۱۰ سال ـ ۵ سال، يا ۲سال، ۱ـ ۵۸س

دانم اين يك داروي تلخي اسـت كـه حاكميـت ديـر يـا       اما مي. بيني كنم توانم زمان آن را پيش ج ـ من نمي 

  .راه ديگري وجود ندارد. بايستي آن را بلع كند زود مي

  ـ آيا اين، در نظر شما به اين معنا است كه تئوكراسي يا دولت تئوكرات ناموفق موفق بوده است؟۵۹س

ايـن حكومـت نـه دموكراتيـك اسـت و نـه       . دانـم  نمـي ) حكومـت الهـي  (ج ـ من اين حكومت را تئوكراتيك  

  .است) حكومت روحانيون(بلكه هيدروكراتيك . تئوكراتيك

  ترديد خواست انقالب استقرار يك دولت تئوكراتيك بود؟ ـ بي۶۰س

  .ج ـ هدف انقالب استقرار جمهوري اسالمي بر اساس تعريف نوشته شده در قانون اساسي بود

  خطاي ما در غرب است؟ ) از حكومت(، اين فهم ـ بنابراين۶۱س

گوينـد نماينـدگان    آنهـا مـي  . ج ـ شما هم همان اشتباه در فهم حكومت فعلي را داريد كه روحانيون دارند 
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شما هـم همـين فكـر       . هستند) تئوكراسي(روحانيون مساوي با اسالم و مساوي با حكومت خدا          . خدا هستند 

خواست و چون تعريف      بلكه يك جمهوري اسالمي مي    . خواست   اين را نمي   ملت ما . كنيد  نادرست را تكرار مي   

نويس قانون اساسي جديد تهيـه        درستي از جمهوري اسالمي كه مورد قبول عموم باشد وجود نداشت، پيش           

  .شد و جمهوري اسالمي بر طبق اصول مندرج در آن تعريف شد

  كند؟ ـ آيا كار مي۶۲س

   ـ قانون اساسي اوليه؟ ج

  كند؟ ا كار ميـ آي۶۳س

بلكـه عمـدتاً ناشـي از كـساني اسـت كـه       . ج ـ اشكال تنهـا ناشـي از تعـارض در قـانون اساسـي نيـست       

  .اشكال در بازي قدرت است. بايستي آن را اجرا كنند مي

  بيني اين كه تغييرات چه زماني پديدار خواهد شد، نيستيد؟ ـ و شما قادر به پيش۶۴س

كـنم انتخابـات مجلـس     فكـر مـي  .  باشم و بكوشم تا اميدهايم تحقق يابـد توانم اميد داشته ج ـ من تنها مي 

  .اي براي ملت ما باشد كننده تواند فرصت تعيين آينده ايران مي

تواند فتوائي را كه در حال حاضـر دربـاره سـلمان         آيا ايران مي  . خواهم يك سوال فني از شما بكنم        ـ مي ۶۵س

  رشدي وجود دارد تغيير بدهد؟

  .بيني نمايم مشكل است كه بتوانم اقدامات حكومت را پيشج ـ براي من 

مجـازات  . توان آن را تغييـر داد       اهللا خميني صادر شده است، نمي       ـ من شنيدم كه چون فتوا از جانب آيت        ۶۶س

آيا ايـن يـك سياسـت عملـي در جريـان كـار              . توان آن را ناديده گرفت      اما مي . قتل سلمان رشدي بايد باقي بماند     

  سياسي است؟

آقاي رفسنجاني همين حرف را، خيلي روشن، زده است كه آن فتوايي است توسـط كـسي كـه    . ج ـ دقيقاً 

تواند كاري براي نفي يـا لغـو       بنابراين حكومت ايران نمي   . ديگر در دسترس نيست كه در آن تجديدنظر نمايد        

  .تنها راه عملي ناديده گرفتن آن است. آن انجام دهد

  

  

  آزادي ايران بخش روابط عمومي نهضت 

  ۱۳۷۴يازدهم مردادماه 
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۷۴۰۵۲۵۱۰: شماره

 ۲۵/۰۵/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  ها و نشريات به مصاحبه مطبوعاتي دعوت از مديران خبرگزاري

  

  نشريه/مديريت محترم خبرگزاري

  با سالم،

هاي اخير برخي از مسئوالن مطلب مبهم و بعضاً متناقـضي در رابطـه بـا آزادي                   از آنجا كه در مصاحبه    

داند كه نظرات خود را در اين زمينـه از طريـق              دي ايران الزم مي   فعاليت احزاب مطرح شده است، نهضت آزا      

لـذا  . جـوي ايـران و جهـان رسـاند          خـواه و حـق      ميهنان عزيـز و مـردم آزادي        هاي جمعي به اطالع هم      رسانه

شود كه در صورت تمايل، خبرنگار خود را با در دسـت داشـتن                بدينوسيله از آن مديريت محترم دعوت مي      

  .نامه معتبر براي شركت در جلسه مصاحبه مطبوعاتي زير اعزام فرماييد معرفيكارت خبرنگاري يا 

 ۸۰، شـماره    )شمال سفارت جمهوري فـدراتيو روسـيه      (خيابان حافظ، خيابان غزالي     : محل تشكيل جلسه  

  ، طبقه چهارم)ساختمان ياد(

  هاي سياسي در ايران آزادي فعاليت احزاب و گروه: موضوع اصلي

   صبح۱۲ الي ۱۰ مرداد ماه، از ساعت ۲۹ روز يكشنبه،: زمان

  با احترام 

  دفتر روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۱۳: شماره

 ۲۶/۰۵/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  هاي سياسي در ايران  بيانيه آزادي فعاليت احزاب و گروه

  ۱۰پاسخ به كميسيون ماده 

  

  هموطنان عزيز

ده و اساسي يك     به پيروزي رسيد يكي از فرازهاي عم       ۱۳۵۷ بهمن   ۲۲انقالب اسالمي مردم ايران كه در       

  .باشد قرن مبارزات ملت ايران عليه استبداد داخلي و استيالي خارجي، از هنگام قيام تنباكو، مي

دو محور اصلي و اساسي اين مبارزات يعني تالش در جهت محو اسـتبداد داخلـي و اسـتيالي خـارجي،                     

ر شـعارهاي مـردم در انقـالب    باشد كه د  يعني كسب آزادي و استقالل مي     تجلي دو آرمان بزرگ ملت ايران،     

به عبارت ديگر، ملت ايران در مدت نزديك به يك قرن به طور مستمر بـراي          . اسالمي بروز و ظهور پيدا كرد     

هاي اساسي خود و حاكميت بر سرنوشت خود مبارزه كرده و آنها را به طـور نـسبي                    تحقق حقوق و آزادي   

ي اساسي ملت، در فصل سوم قانون اساسي تحـت  ها بخش اول، يعني حقوق و آزادي  . به دست آورده است   

 طي اصول نوزدهم تا چهل و دوم به تفصيل آمـده اسـت و بخـش دوم، يعنـي حاكميـت       »حقوق ملت«عنوان  

  .تصريح گرديده است» حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن«ملت، در اصول فصل پنجم تحت عنوان 

بدون تأمين و تـضمين اصـول مـصرح در          .  دارد بدون شك رابطه تنگاتنگي ميان دو فصل مذكور وجود        

فصل سوم، اجراي اصول فصل پنجم، يعني چگونگي ِاعمال حق حاكميت ملت، انتخابـات سراسـري مجلـس                  

بـه  . شوراي اسالمي، رياست جمهوري، شوراها و غيره و ساير قواي ناشي از آنها بالموضوع خواهـد بـود                 

بـدون تحقـق و تـأمين    ) موضوع اصول فصل پـنجم ( قانوني عبارت ديگر، برگزاري انتخابات آزاد، مردمي و     

 غيرممكن است و اين گونه انتخابـات هرگـز آزاد، واقعـي و نمايـانگر                 )اصول فصل سوم  (هاي آن     شرط  پيش

  .تر خواهد بود اعمال حق حاكميت نبوده و به يك نمايش نزديك

در ايـن نـوع     . يـت مـردم اسـت     هاي جمهوري، دستگاه حكومتي حاصل و نتيجه ِاعمال حق حاكم           در نظام 

 ۲۶به همين دليل، اصل . ها، فعاليت احزاب سياسي و رشد و توسعه آنها يك اصل عمده و بنيادين است             نظام

هـاي    هاي سياسـي و صـنفي و انجمـن          ها، انجمن   احزاب، جمعيت «: كند كه   قانون اساسي به صراحت بيان مي     

 آزادي، وحـدت ملـي،       ط بـه اينكـه اصـول اسـتقالل،        هاي ديني شناخته شده آزادنـد، مـشرو         اسالمي و اقليت  

توان از شركت در آنها منـع كـرد           هيچكس را نمي  . موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي را نقض نكنند        

  ».يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت

 ايـن بـاور    مؤكـداً بـر   ترين احزاب سياسي ملي ـ اسالمي،  نهضت آزادي ايران، به عنوان يكي از پرسابقه

هاي آزادي و حاكميت ملت بدون فعاليت آزاد و گسترده احزاب سياسي، اعم از موافق                 است كه تحقق آرمان   

  .پذير نيست و مخالف حاكميت امكان

عالوه بر اين، از آنجا كه يكي از حقوق مردم اين است كه عملكرد حاكميـت را آزادانـه نقـد و بررسـي و                  

. هاي سياسي بايد از امكانات مساوي برخوردار باشـند          فت نمايند، همه گروه   سپس آن را تأييد يا با آن مخال       

كنند از امكانات وسيعي      هايي كه از حاكميت پشتيباني مي       ها و تشكل    اما در شرايط كنوني، در حالي كه گروه       
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آميـز مخالفـت جـدي و اصـولي بـا اعمـال و                برخوردارند، امكانـات بـسيار محـدودي بـراي بيـان مـسالمت            

يكي از وظايف احزاب سياسي مخالفت حاكميت، ارائـه ابزارهـاي الزم بـه              . هاي حاكميت وجود دارد     سياست

اما حاكميت تا كنون از قبول جـدي و عملـي فعاليـت احـزاب سياسـي مخـالف امتنـاع         . باشد  همين منظور مي  

ن داده، بـسيار    ورزيده و با تمام امكانات از آن جلوگيري نموده است و اگر هم بعضاً تحملـي از خـود نـشا                    

اين سياست و برنامه عالوه بر محروم ساختن جامعه از حقوق اساسي خـود              . محدود و نمايشي بوده است    

آميز اعتراض مردم و سوق دادن        هاي مسالمت   و تعطيل اصول مصرح در قانون اساسي، به منزله بستن راه          

  .باشد  مي هاي خودجوش و بعضاً كور و مخرب ناراضيان به سوي شورش

هاي متعدد داخلي و خارجي، مـدعي رشـد           هاي نماز جمعه و يا مصاحبه       قامات مسئول مملكت در خطبه    م

شوند، و مرتباً از بهبود مطلوب اوضـاع، بـويژه وضـعيت              سابقه صنعتي و اقتصادي كشور مي       و توسعه بي  

اگـر در عـالم   . نندك گويند، و نيز ادعاي برخورداري از حمايت قاطعانه قاطبه مردم را مي  اقتصادي، سخن مي  

واقع نيز باور حاكمان چنين باشد و نپذيرند كـه نارضـايتي روزافـزون مـردم در كـدام جهـت رو بـه رشـد               

  .انگيز خواهد بود باوري فاجعه باشد، اين خوش مي

ها را نپذيرد و حاضر به تعديل و اصـالح خـود و تمكـين از قـانون اساسـي نـشود،                 اگر حاكميت واقعيت  

ها آن چنـان از همـه         ب مردم را خواهد شنيد، كه ديگر بسيار دير خواهد بود و امواج فتنه             زماني صداي انقال  

سو حيات ملي و تماميت ارضي ميهنمـان را فـرا خواهـد گرفـت كـه ديگـر نـه از تـاك نـشان مانـد و نـه از                                

  .نشان تاك

هاي انقـالب     انجانبه آرم   نهضت آزادي ايران با توجه به نقش مؤثر فعاليت احزاب سياسي در تحقق همه             

شـنبه     قـانون احـزاب را، كـه در روز سـه           ۱۰اسالمي ايران، كنفرانس مطبوعـاتي اعـضاي كميـسيون مـاده            

 در آستانه تدارك انتخابات دوره پنجم مجلس شـوراي اسـالمي برگـزار شـد، بـسيار مهـم تلقـي                     ۱۷/۰۵/۷۴

 بررسـي صـاحبنظران و   بايـستي مـورد بحـث و      كند و براي آن معنا و مفهوم خاصي قائل است كـه مـي               مي

  .مبارزان سياسي قرار گيرد

از آنجا كه در مصاحبه مذكور مطالبي پيرامون فعاليت احزاب سياسي و از جملـه نهـضت آزادي ايـران                    

  :پردازيم  اجماالً به توضيح نكات زير مي مطرح شد كه بعضاً مبهم و متناقض بود،

ا رعايت نكاتي كـه در آن اصـل آمـده اسـت،              قانون اساسي ب   ۲۴ـ فعاليت احزاب سياسي بر طبق اصل        ۱

از وزارت كشور يا هيچ نهـاد ديگـري         ) يا مجوز ( اصوالً آزاد است و به هيچوجه مشروط به دريافت پروانه           

  .نيست

   سـال از پيـروزي انقـالب،   ۱۶ بـاالخره بعـد از گذشـت    ۱۰نهضت آزادي ايران از اينكه كميـسيون مـاده          

كند، به    كند ولي آن را اگر چه يك گام به جلو تلقي مي             ست، استقبال مي  مواضع گذشته خود را اصالح كرده ا      

در . داند و معتقد است كه دولت بايد با صراحت، امنيت فعاليـت احـزاب را تـضمين نمايـد                   هيچوجه كافي نمي  

هـاي فـشار، كـه        هاي درون حاكميت، از حمالت گـروه        شرايطي كه مطبوعات مستقل و حتي وابسته به جناح        

باشند، در امان نيستند، و گردهمايي آرام و حتي غيرسياسـي در   ايت برخي از مقامات و نهادها مي   مورد حم 

شود و سخنرانان مورد حمله و ضـرب و          هايي از همين نوع برهم زده مي        هاي دانشگاهي توسط گروه     محيط

  ي از ايـن دسـت     گـر حـوادث     تفـاوت نظـاره     گيرند و نيروي انتظامي مسئول حفظ امنيت مردم بي          شتم قرار مي  

ياد مهندس بازرگان تحـت فـشار    اي چون زنده    كنندگان به مجلس ختم شخصيت برجسته       باشند، يا دعوت    مي

گيرند و بانيان چنين مجلسي از ادامه كسب و كار خـود              و ايذاء و حتي ضرب و شتم مقامات امنيتي قرار مي          
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 اعمال خودسرانه باشد از طرف دولت صورت        گردند، و نه تنها هيچ اقدامي كه بازدارنده اين نوع           محروم مي 

شوند، فعاليـت احـزاب       گيرد، بلكه تجاوزگران به حقوق مردم از جانب صاحبان قدرت و مقام حمايت مي               نمي

  پذير است؟ مگر آزادي بدون امنيت هم معنا دارد؟ سياسي مخالف حاكميت چگونه امكان

هـاي اساسـي در جهـت متوقـف           اشـتن گـام    بـدون برد   ۱۰اعالم چنين مواضعي از طرف كميسيون ماده        

  هاي فشار، بدون تأمين شرايط ضروري جهت فعاليـت آزاد احـزاب سياسـي مخـالف،                 ساختن حمالت گروه  

نه كسي آنهـا    . فاقد ارزش عملي است و موجب تحركات سياسي، خصوصاًٌ در آستانه انتخابات نخواهد شد             

بـا  . ايران فعاليت احزاب سياسـي واقعـاً آزاد اسـت         را جدي خواهد گرفت و نه كسي باور خواهد كرد كه در             

هـاي سياسـي باسـابقه، كـه بـه دليـل فـشارهاي سياسـي          وجود اين، نهضت آزادي از همه احـزاب و گـروه   

. كند كه فعاليت خود را از سـر بگيرنـد و يـا آن را توسـعه دهنـد                    اند دعوت مي    حاكميت قادر به فعاليت نبوده    

 بر خالف قـانون     ۱۰اند ولي كميسيون ماده       سي كه درخواست پروانه كرده    ها و احزاب سيا     همچنين به گروه  

كند فعاليت خود را رسماً آغاز نمايند و با تالش خـود راه را   به درخواست آنان پاسخ نداده است توصيه مي     

  .هاي اساسي ملت هموار سازند براي تأمين حقوق و آزادي

انـد كـه       در مـصاحبه يـاد شـده اظهـار كـرده           ۱۰ه  ـ آقاي بادامچيان، به عنـوان رئـيس كميـسيون مـاد           ۲

درخواست نهضت آزادي ايران براي صدور پروانه، به دليل اعمال خـالف گذشـته نهـضت تـصويب نـشده                    

  . و بنابراين نهضت آزادي مجاز به فعاليت نيست است،

 ۱۰ن ماده   آقاي بادامچيان مشاور رئيس قوه قضائيه هستند و به عنوان نماينده قوه قضائيه در كميسيو              

قـانون احـزاب بـه كميـسيون        . بنابراين، بيش از هر كس بايد موازين قانوني را رعايت كننـد           . كنند  شركت مي 

.  اجازه نداده است كه فعاليت احزاب را خواه داراي پروانه يـا بـدون پروانـه باشـند متوقـف سـازد                      ۱۰ماده  

 قانون احزاب شود، بـر      ۱۶ندرج در ماده    كميسيون تنها اجازه دارد كه اگر حزب يا گروهي مرتكب تخلفات م           

  .  همان قانون عمل كند۱۷طبق ماده 

 باشـد،   ۱۶ قانون احزاب؛ در صورتي كه فعاليت يك گروه منشأ تخلفات مذكور در مـاده                ۱۷برطبق ماده   

  :تواند بر حسب مورد به ترتيب زير عمل كند  مي۱۰كميسيون ماده 

  .ـ تقاضاي انحالل از دادگاه۴ و ـ توقيف پروانه۳ـ اخطار، ۲ـ تذكر كتبي، ۱

، نهضت آزادي ايران يا هر گروه ديگري، نظير جمعيت دفاع از            ۱۰در صورتي كه به زعم كميسيون ماده        

بايستي    قانون احزاب شده است، مي     ۱۶آزادي و حاكميت ملت ايران، مرتكب تخلفاتي از نوع مذكور در ماده             

امـا در هـيچ زمـاني، كميـسيون نـامبرده تـذكر كتبـي يـا                 . ستكرده ا    قانون مذكور عمل مي    ۱۷بر طبق ماده    

بلكه برخـي از    .  به نهضت آزادي ايران در مورد مواضع و فعاليتهايش نداده است            )شفاهي يا كتبي  (اخطاري  

اعضاي كميسيون به صفت فردي و شخصي يا گروهي، نهضت آزادي را آماج حمالت تبليغـاتي خـود قـرار         

هاي مؤتلفـه هـستند، بـه كـرات در            ، آقاي بادامچيان كه عضو برجسته رهبري هيأت       به عنوان نمونه  . اند  داده

انـد و اتهامـات      هاي مطبوعاتي به نهضت آزادي تاختـه        هاي وابسته به گروه خود، و يا طي مصاحبه          روزنامه

دي نهضت آزا   به درخواست  ۱۰ايشان حتي قبل از آن كه كميسيون ماده         . اند  اساسي را به آن نسبت داده       بي

جواب رد دهد، در مقام مشاور و رئيس قوه قضائيه به نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل كـه                    

به ايران سفر كرده بود، با صراحت گفته بودند كه هرگز به نهضت آزادي اجازه و امكـان فعاليـت نخواهنـد                      

بشر سازمان ملـل دور از تـدبير        نظر از اينكه بيان چنين مطلبي به نماينده ويژه كميسيون حقوق              صرف. داد

، )زيرا وزارت كشور مسئول اجراي قانون احزاب است و نـه مـشاور رئـيس قـوه قـضائيه                  (ديپلماتيك است   
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هـاي ايـشان عليـه نهـضت آزادي صـرفاً             گيـري   دهـد كـه موضـع       مقاالت و بيانات آقاي بادامچيان نشان مي      

  .باشد شخصي و گروهي است و فاقد اعتبار قانوني مي

، قانوناًٌ ناظر بر اعمال احزاب است و هر حزبي، اعم از اين كه داراي پروانـه باشـد يـا                     ۱۰ون ماده   كميسي

 قانون احزاب گردد و كميسيون تشخيص خود را صائب        ۱۶فاقد آن باشد، اگر مرتكب تخلفات موضوع ماده         

 ۱۰، كميـسيون مـاده      بايستي با ارسال پروانه آن حزب به دادگاه صالحه، درخواست رسيدگي كند             بداند، مي 

هـاي آن را نكـرده        نهضت آزادي ايران هرگز در هيچ دادگاهي درخواست انحالل يا توقـف فعاليـت              در مورد 

پسندي داشت، كميسيون قطعاً       عليه نهضت آزادي مبنا و اساس محكمه       ۱۰اگر اتهامات كميسيون ماده     . است

داد، نـه آن كـه     بـه دادگـاه صـالحه ارجـاع مـي     كرد و پرونده نهضت را از اختيارات قانوني خود استفاده مي     

  .مرتكب اعمال خالف قانون گردد

 در نامـه    ، نه تنها در هيچ زماني، تذكر كتبي و اخطار به نهضت آزادي نداده اسـت،               ۱۰ـ كميسيون ماده    ۳

اي بـه داليـل        خود به نهضت مبني بر رد درخواست صدور پروانه نيـز كـوچكترين اشـاره               ۲۲/۱۲/۷۳مورخ  

 بـا حـضور     ۱۴/۱۲/۷۰در يكي از جلسات كميسيون كه در تـاريخ          .  غيرقانوني نكرده بود     چنين تصميم  اتخاذ

نمايندگان نهضت آزادي تشكيل شد، برخي از اعضاي كميسيون، مطالبي عليه نهضت آزادي به طور شفاهي   

ات و اتهامات را     پاسخ آن ايراد    نهضت آزادي بعد از شنيدن و بررسي گزارش نمايندگان خود،         . مطرح كردند 

.  ارسال كرد ولي هيچ جـوابي از كميـسيون دريافـت ننمـود             ۱۰ به كميسيون ماده     ۲۷/۰۴/۷۱طي نامه مورخ    

اظهارات نماينده دادستان كل در كميسيون      . كننده يافته بود    هاي نهضت آزادي را قانع      ظاهراً كميسيون پاسخ  

زاب قابـل انتـشار نبـوده و فقـط در محكمـه ارائـه               الذكر مبني بر اينكه تخلفات احـ         در كنفرانس فوق   ۱۰ماده  

ايشان روشن نكردند كه مستند قانوني چنين اظهاراتي چيست و به موجب كـدام  . انگيز است شوند، تعجب  مي

تواند يك حزب سياسي باسابقه درخشان مبارزات ضـد اسـتبداد و ضدسـلطه                 مي ۱۰قانون كميسيون ماده    

 تصميماتي عليه آن اتخاذ نمايد و حتي خـود   ي كند و در پشت درهاي بسته، را متهم به ارتكاب تخلفات   بيگانه،

  .را موظف نداند كه موارد تخلف و مستندات قانوني تصميم خود را به حزب مذكور ابالغ كند

 بعد از تصويب قانون احزاب، مدارك خـود را بـه وزارت كـشور                ،۱۳۶۰نهضت آزادي ايران در مهر ماه       

 اعـالم كـرد كـه       ۱۳۶۷ سـرانجام وزارت كـشور در آذرمـاه           مي كه بعد از هفت سال،     سپس هنگا . تسليم كرد 

 مدارك جديـد مـورد نيـاز را تهيـه و            ۱۳۶۷شود، نهضت آزادي در دي ماه         قانون احزاب به اجرا گذاشته مي     

.  تـسليم نمـود    ۱۰نامه اجرايي قانون احزاب به كميسيون مـاده           بعد از تطبيق اساسنامه خود با مقررات آيين       

اما كميسيون بر خالف مفاد قانون احزاب رسـيدگي بـه درخواسـت نهـضت را مـسكوت گذاشـت و بعـد از                        

تصميم خـود را      ، يعني بعد از چهار سال،       ۱۸/۰۵/۷۱هاي مكرر نمايندگان نهضت آزادي، باالخره در          پيگيري

اي بـه     كترين اشـاره  اما كميسيون در نامه خود نـه تنهـا كـوچ          . مبني بر رد تقاضاي نهضت آزادي ابالغ كرد       

كه نهضت آزادي . داليل اتخاذ چنان تصميمي نكرده بود بلكه مرتكب تخلفات و خطاهاي فاحش نيز شده بود      

از جمله اين كه كميسيون در نامـه خـود خطـاب بـه     . هاي خود به كميسيون به اين موارد اشاره كرد  در نامه 

ان مبني بر اخذ مجـوز جهـت نهـضت آزادي           نوشته بود كه تقاضاي آن    » هيأت مؤسس نهضت آزادي ايران    «

 تأسـيس شـده اسـت، از وزارت         ۱۳۴۰ايران رد شده است، در حالي كه نهـضت آزادي ايـران كـه در سـال                  

شـادروان مهنـدس    (بلكـه در نامـه خـود بـا امـضاي دبيركـل وقـت                . كشور درخواست تأسيس ننموده بـود     

 بـه وضـوح     ۱۰رسـد كـه كميـسيون مـاده           چنين به نظـر مـي     . درخواست صدور پروانه كرده بود    ) بازرگان

  .العارف نموده بود تجاهل
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 قانون مورد بحث احزاب سياسي را موظف كرده است هر گونه تغيير در هيأت رهبري خـود را                   ۱۵ماده  

داند، بعـد از درگذشـت        نهضت آزادي ايران كه خود را ملتزم به قانون مي         .  اطالع دهند  ۱۰به كميسيون ماده    

ياد سعيد فقيد مهندس مهدي بازرگان، و انتخاب دبيركل جديد، مراتـب را كتبـاً طـي            زندهدبيركل سابق خود،    

 در پاسخ به نامه نهضت      ۱۰رئيس كميسيون ماده    .  رساند ۱۰ به اطالع كميسيون ماده      ۲۷/۱۱/۷۳نامه مورخ   

ون آزادي ايران مجدداً اين مطلب را مطرح كرد كه چون درخواست تأسيس نهضت آزادي از طـرف كميـسي                   

 خـود   ۲۷/۰۱/۷۴نهضت آزادي ايران در پاسخ مورخ       . رد شده است، فعاليت تحت اين نام خالف قانون است         

 از وزارت كـشور توضـيح       ۱۰به نامه وزارت كشور، ضمن تذكر غيرقانوني بودن موضـع كميـسيون مـاده               

 نهـضت   بـر طبـق معمـول، درخواسـت       ! خواست كه فعاليت تحت نام نهضت آزادي خالف كدام قانون است؟          

  .پاسخ ماند بي

 رأي داده و نظـر      ۱۰انـد كـه دادگـاه بـه نفـع كميـسيون مـاده                 ـ آقاي بادامچيان در مصاحبه ادعا كرده      ۴

  .كميسيون را تأييد نموده است

 و وزارت   ۱۰سابقه امر و واقعيت چنين است كه چون كميسيون مـاده            . اين گفته ايشان خالف واقع است     

ر پروانه نهضت آزادي ايران مرتكب تخلفات متعددي شده و وظايف           كشور در رسيدگي به درخواست صدو     

قانوني خود را در اجراي قانون احزاب انجام نداده و يا از حدود وظايف قانوني خود تخطـي نمـوده بـود و                       

 قـانون احـزاب،   ۱۲ورزيد، نهضت آزادي ايران بر طبق مـاده   همچنان بر اعمال خالف قانون خود اصرار مي    

دادگاه بدوي بعد از مدتها تعلل، ظـاهراً بـه      .  به دادگستري شكايت كرد    ۱۰ از كميسيون ماده     ۱۳۷۱در اسفند   

 به عدم صـالحيت خـود رأي داد و چنـين نظـر داد كـه                 ۱۰اساس يافتن داليل رئيس كميسيون ماده         علت بي 

اي بـر   ز محاكمـه در هر حال، هنو. پرونده بايد به ديوان عدالت اداري يا به شوراي عالي قضايي ارجاع گردد  

ضمناً حتي اگـر بـراي رسـيدگي بـه شـكايت            . طبق موازين قانوني صورت نگرفته و رأيي صادر نشده است         

محاكمـه  ( قانون اساسي    ۱۶۸ قانون احزاب و با رعايت اصل        ۱۳نهضت آزادي ايران، دادگاهي بر طبق ماده        

 صادر گردد، چنان رأيي به      ۱۰ده   تشكيل شود و رأيي مؤيد نظر كميسيون ما         )علني با حضور هيأت منصفه    

اعم از آنكه درخواست نـشده      (زيرا نداشتن پروانه    . معناي غيرمجاز بودن فعاليت نهضت آزادي نخواهد بود       

سـبب غيرمجـاز بـودن      ) باشد يا در صورت درخواست، كميسيون در صدور آن به هـر دليـل امتنـاع ورزد                

 به صراحت مشخص كـرده اسـت كـه توقيـف پروانـه               قانون احزاب  ۱۷ماده  . هاي حزبي نخواهد بود     فعاليت

باشد و چنين امـري را در اختيـار دادگـاه صـالحه               مترادف يا در حكم انحالل يا توقف فعاليت يك حزب نمي          

  .قرار داده است

هاي قبلي نيز مكرراً ذكر شده است نهضت آزادي ايـران خـود را                با توجه به توضيحات باال كه در بيانيه       

داند و همچنان به فعاليت خود ادامه خواهـد داد، مگـر آن كـه صـاحبان قـدرت                     نوني مي يك حزب سياسي قا   

بخواهند با زير پا گذاشتن قانون از منطق و ابزار زور استفاده كرده، فعاليت نهضت را بـه صـورت فيزيكـي        

ضمناً از آنجا كه سرنوشت نهضت آزادي ايـران بـا سرنوشـت فعاليـت سياسـي همـه احـزاب                   . متوقف كنند 

سياسي بيرون از دايره حاكميت گره خورده اسـت، آزادي فعاليـت نهـضت آزادي عمـالً بـه معيـاري بـراي                       

هـاي سياسـي و       هـا، احـزاب، شخـصيت       ما از تمام گروه   . وجود آزادي سياسي در ايران تبديل گرديده است       

يم كـه بـه حمايـت    كنـ  هاي انقالب و برقراري حاكميت ملت دعوت مي  مند و متعهد به تحقق آرمان       مردم عالقه 

هـاي فـشار در درون حاكميـت بـراي حفـظ و         جدي از نهضت آزادي ايران برخيزند و اجازه ندهند كه گروه          

بسط قدرت و نفوذ خود قانون اساسي و قوانين موضوعه را زير پا بگذارند و خودسرانه به تعبير و تفسير                    
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  .قانون بپردازند

ه جمعي قانوني حساب شـده و هماهنـگ بتـوان حقـوق و     اميد است كه به ياري پروردگار و با يك مبارز   

  .هاي اساسي ملت شريف و رنجديده را تأمين كرد آزادي

  والعاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ مرداد ماه ۲۶
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۱۸: شماره

 ۰۹/۰۶/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  گزارش كنفرانس مطبوعاتي نهضت آزادي ايران

  ۲۹/۰۵/۷۴در 

  مقدمه 

ــا بــه دعــوت مــورخ   هــاي  روزنامــه(ينــدگان مطبوعــات داخلــي  نهــضت آزادي ايــران، نما۲۵/۰۵/۷۴بن

، )فـردا، پيـام امــروز، گـزارش هفتــه    جمهـوري اســالمي، رسـالت، سـالم، همــشهري و مجـالت ايــران     ايـران، 

، )آسوشـيتدپرس، ايتاليـا، تركيـه، فرانـسه و كويـت     (هاي خارجي   خبرگزاري جمهوري اسالمي و خبرگزاري    

 ۱۰ از سـاعت     ۲۹/۰۵/۷۴يك كنفرانس مطبوعاتي در روز      راديو و تلويزيون ژاپن و نشريه ماينچي ژاپن، در          

  . در دفتر جناب آقاي دكتر يداهللا سحابي حضور يافتند۱۲تا 

در ابتدا آقاي دكتر سحابي، با وجود كسالت، كنفرانس را افتتـاح كـرده و بـه حـضار خيرمقـدم گفتنـد و                        

ي را بـه عنـوان اعـضاي ميـز          آقايان دكتر ابراهيم يزدي، دكتر غالمعباس توسـلي و مهنـدس عليرضـا هنـد              

آن گاه آقاي دكتر يـزدي، دبيركـل، رئـيس شـوراي مركـزي و سـخنگوي نهـضت                   . كنفرانس معرفي نمودند  

هاي سياسي در ايران، پاسخ به        آزادي فعاليت احزاب و گروه    «اي كه تحت عنوان       آزادي ايران پيرامون بيانيه   

پس از سخنان ايشان، خبرنگاران   . ضيحاتي دادند تهيه و ميان حضار توزيع شده بود تو       » ۱۰كميسيون ماده   

داخلي و خارجي حاضر در كنفرانس سؤاالت خود را مطـرح كردنـد كـه بـر حـسب مـورد، توسـط يكـي از                          

  . به پايان رسيد۱۲كنفرانس در راس ساعت . اعضاي ميز كنفرانس پاسخ داده شد

  

  .باشد يوست ميهاي عرضه شده به شرح پ هاي خبرنگاران و پاسخ متن بيانيه، پرسش

  

هـاي سياسـي نظـام     هايي با شخـصيت     عالي طي يك سال گذشته مالقات        آيا حضرت  :گزارش هفته مجله  

ها در چه مواردي مـذاكره        ايد يا خير؟ و اگر پاسخ شما مثبت است در مالقات            جمهوري اسالمي ايران داشته   

  ايد؟ كرده

قـد اسـت در يـك شـرايط دموكراتيـك در            نهضت آزادي ايـران معت    . جواب مطلقاً منفي است   : دكتر يزدي 

صورتي كه حاكميت حق فعاليت آزاد احزاب مخالف را به رسميت بشناسد هيچ مانعي وجود ندارد كـه بـين                    

ها   اين امر در دنيايي كه با اين نوع نظام        . هاي مخالف حاكميت با دولت مذاكراتي صورت بگيرد         رهبران گروه 

ولي تا كنون چنين درخواستي به نهضت آزادي براي ديـدار و            . تشود بسيار مرسوم و متداول اس       اداره مي 

مالقات نرسيده است هيچ يك از مسئوالن و رهبران نهضت اعم از دبيركـل يـا ديگـران بـا مقامـات رسـمي                        

  .اند مملكت مالقات و ديداري نداشته

ئـيس قـوه   انـد كـه سـران نهـضت بـا ر        گفتـه  ۱۰آقاي بادامچيان در كنفرانس مطبوعاتي كميسيون مـاده         

دهم، هنگامي كه آقاي يزدي رئـيس قـوه           بنده در اينجا توضيح مي    . اند  قضائيه و با وزير كشور مذاكره كرده      

قضائيه در مورد آقاي مهندس اميرانتظام از آقاي مهندس بازرگان و من خواسته بودند كه با ايـشان ديـدار           

قـوه قـضائيه، ايـشان فرمودنـد كـه مـا            در معيت شادروان مهندس بازرگان رفتـيم بـه دفتـر رئـيس              . نماييم
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شما بگوييد چيـزي    . كند  اما نمي . خواهيم اميرانتظام را آزاد كنيم و از او خواستيم كه درخواست عفو كند              مي

. آقاي مهندس بازرگان گفتند اميرانتظام مريض است پروسـتاتش ناراحـت اسـت            . بنويسد تا ما آزادش كنيم    

و بگذاريد معالجه شود در بيمارستان هم او را آزاد بگذاريد تا بتوانيم با              اجازه بدهيد او را ببرند بيمارستان       

اگر او را ببرند بيمارستان و بستري بشود ولي مامورين شما دور و برش را بگيرنـد و بـه                    . او صحبت كنيم  

ظـام  آقـاي اميرانت . شود ما با او صحبت كنيم و ببينيم حرفش چيست ما اجازه حرف زدن با او را ندهند، نمي 

هنگامي كه آقاي مهنـدس بازرگـان و بنـده رفتـيم            . را به بيمارستان مهراد منتقل كردند، ولي مامور گذاشتند        

بعد دست و پاي ايشان را با زنجير به تخـت بـستند همـان كـسي را كـه بـه او                       . آنجا صحبت كنيم نگذاشتند   

تمام زندگي من   . اند  مرا محكوم كرده  حرف او اين است كه به ناحق        . رود  گويند بيا برو آزادي ولي او نمي        مي

روم مگر اين كه دوبـاره محاكمـه بـشوم و آن حكـم اوليـه نقـض                    از بين رفته است من از زندان بيرون نمي        

در غير اين صورت از زندان هم مـرا بيـرون بياندازيـد در اولـين خيابـان                  . بشود و حكم برائت به من بدهند      

شويد مرا بيندازيد اين جا، آقاي يزدي به اين           زنم دوباره مجبور مي     يروم باال و داد م      گذارم مي   چهارپايه مي 

مـا پيـشنهاد    . مناسبت از آقاي مهندس بازرگان و بنده دعوت كرده بودند كه برويم با ايشان صـحبت كنـيم                 

بگذارنـد در بيمارسـتان   . كرديم كه اگر اميرانتظام رفت بيمارستان، براي برگرداندنش به زندان عجلـه نكننـد           

چنـد روز بعـد بـدون آنكـه معالجـه او تمـام شـده باشـد او را                    . اما نشد . تراحت كند تا پايش خوب بشود     اس

ايد كه بايـد قـانون در         در آن جلسه از آقاي يزدي سؤال كرديم آيا باالخره شما به جايي رسيده             . برگرداندند

قضايي حق خودمان را مطالبـه      اين مملكت حاكم بشود يا نه؟ ما از اين فرصت استفاده كرديم و از يك مقام                 

ايـد؟ چـرا      پرسـيديم چـرا روزنامـه مـا را تعطيـل كـرده            . اين حق نهضت آزادي است كه فعاليت بكند       . كرديم

دهيد نهضت فعاليـت كنـد؟ و چـرا اعـضاي نهـضت را بـه                  ايد؟ و چرا اجازه نمي      ساختمان ما را توقيف كرده    

به صراحت گفتنـد كـه ايـن مـسايل چيـزي كـه قـوه                كنيد؟ ايشان هم      ناحق از كارشان و شغلشان اخراج مي      

گفتـيم  . نهضت آزادي بايد در يك شوراي باالتري بحث شـود          مسئله. قضائيه به تنهايي تصميم بگيرد نيست     

امـا در  . بسيار خوب، در هر كجا كه الزم است بحث بشود بحث كنيد، باالخره بر طبق قانون تصميم بگيريـد                  

كرديم، از طرف     ي نوري وزير كشور بود و در مورد نهضت پيگيري مي          مورد وزارت كشور، هنگامي كه آقا     

ما رفتـيم بـا ايـشان صـحبت         . نهضت دو نفر مأمور شدند از جمله بنده برويم و با آقاي نوري صحبت كنيم              

گفتند بايد جواز بگيريد و تا شما جواز        . كننده نداشتند   دهيد؟ دليل قانع    كرديم كه آقا چرا به نهضت اجازه نمي       

گفتيم آخر قانون جواز نگفته اسـت جـواز يعنـي اجـازه گـرفتن، درخواسـت پروانـه يعنـي                     . شود  يريد نمي نگ

ايـن دو واژه كـامالً متفـاوت        . اينها با هم از نظر حقوقي فـرق دارنـد         . مراجعه و ثبت كردن و مدارك را دادن       

اسم نهـضت آزادي را عـوض       آنجا آقاي نوري يكي از حرفهايي كه به ما زدند اين بود كه حاال برويد                . است

كند، آخر اين چه ذهنيتي است كه ما برويم اسم            پاسخ ما اين بود كه چه فرق مي       . كنيد شايد بشود اجازه داد    

نهضت آزادي ايران    نهضت را عوض بكنيم ما گفتيم بسيار خوب وزارت كشور به ما رسماً بنويسد كه اسم               

بشود نهضت ضـدآزادي يـا هـر چـه كـه شـما بخواهيـد        و به جاي نهضت آزادي ايران مثالً       . را عوض كنيم  

اي اسـت    براي اينكه اين سيستم به گونه اما چرا حاال اين حرف را زديم؟   . كنيم  بنويسيد، ما آن را بررسي مي     

خواستيم به نام ديگري فعاليت كنيم بدون آنكه آنها از ما خواسته باشند، فوري با اين راديو و                    كه اگر ما مي   

  زننـد و جـواب      دهند و تهمت مـي      هاي رنگارنگي كه دارند و هر دفعه هم به ما فحش مي             زنامهتلويزيون و رو  

كننـد، خواهنـد گفـت ديديـد اينهـا چـون پـيش مـردم            كنند و چاپ نمـي      دهيم هيچ كدامش را هم پخش نمي        مي

مـا مـردم اينهـا      آبرو شدند يا بودند اين دكان را تخته كردند رفتند زير يك تابلوي ديگر، يك اسم ديگـر، ا                    بي



  

۹۲  

. گفتيم آقاي محترم، آقاي وزير كشور اگر شما در اين نظر خود مصر هستيد به ما بنويسيد                . ها هستند   همان

. آيـد   به نهضت آزادي بنويسند به داليلي از اين اسم آزادي خوششان نمي۱۰وزارت كشور، كميسيون ماده   

نـه  . د به ما بنويسيد كه اسمش را عوض كنيد        بسيار خوب ممكن است ما يك اسم ديگر بگذاريم ولي شما باي           

دليل و موضوع اصلي كه ما با ايشان        . نهضت آزادي ايران را عوض كنيم      اينكه خودمان بخواهيم راساً اسم    

 بـا   ۱۲قـانون احـزاب در مـاده        . ديدار كرديم اين بود كه وزير كشور مـسئول اجـراي قـانون احـزاب اسـت                

 ماه بدون ارائه دليل اعالم نظر ننمايد وزارت كشور          ۳ در ظرف    ۱۰گويد كه اگر كميسيون ماده        صراحت مي 

علت ديدارمان با وزير كشور اين بوده است كه آقا شـما            . موظف است پروانه درخواست شده را صادر كند       

  .تان را انجام بدهيد بايد وظيفه

  

 كـه مـورد   ۱۰يون ماده  با توجه به تغيير رويه در مورد فعاليت احزاب و نظر كميس           :ماهنامه پيام امروز  

اشاره آقاي دكتر يزدي بود دليل اين تغيير رويه، به نظر نهضت آزادي ايران چيست؟ آيا ادامـه ايـن امـر را                       

  كنند؟ بيني مي گشايش فضاي باز پيش

مشخص است كه جامعه ما در تب و تاب سياسي و اقتصادي و فرهنگي است و انتخابـات                  : دكتر توسلي 

بنـابراين بعـضي از   . خود بايد اين ديگ انتخابات را به نحوي بـه جـوش آورد           به  ودشود، خ   هم كه نزديك مي   

دانند مشاركت مردم واقعاً به شدت رو به تقليل است، و از يك انتخابات تا انتخابـات بعـد از                      مي  مسئولين كه 

له آزادي  خواهنـد مـسئ      عمـالً و شـفاهاً مـي        آن به ميزان بسيار زيادي از مشاركت مردم كاسته شده اسـت،           

 عمـالً  ۱۰خواهيم كه دولت يا كميسيون ماده       ولي خوب ما بيشتر مي    . احزاب و فعاليت سياسي را مطرح كنند      

نهـضت آزادي ايـران      چـون . ها فعاليت خودشان را با آزادي كامل انجام دهنـد           اجازه دهد كه احزاب و گروه     

ارها گفته است كه از قانون اساسـي        ب. حدود چهل سال فعاليت داشته و حزبي شناخته شده و اسالمي است           

بنـابراين بايـد نهـضت آزادي ايـران از          . نمايد و طبق آن عمل خواهد كـرد         به طور كامل و دربست تمكين مي      

متأسفانه مدتي بـه عنـوان دوران جنـگ و مـدتي هـم بـه عنـوان                  . احزابي باشد كه بتواند آزادانه فعاليت كند      

اي بـراي     سال هيچ بهانه   ۱۷ب جلوگيري شده است، ولي امروز بعد از         استقرار انقالب از فعاليت آزادانه احزا     

كنيم نهضت آزادي به عنوان يـك حـزب اسـالمي،             جلوگيري از آزادي كامل احزاب وجود ندارد و ما فكر مي          

يك حزب ملي و يك حزب باسابقه و شناخته شده در سطح جهاني اگر نتواند در جامعه فعاليت داشته باشد                    

به اين دليل همان طـور كـه   .  اين كه احزاب ديگري هم بتوانند آزادانه فعاليت بكنند وجود ندارد  هيچ اميدي به  

آقاي دكتر يزدي هم فرمودند سرنوشت نهضت آزادي با سرنوشت آزادي در مملكـت گـره خـورده و هـيچ                     

  .پذير باشد نهضت آزادي امكان كند كه آزادي بدون آزادي كس هم باور نمي

  

انـد كـه نهـضت آزادي ايـران چنـدين             عضاي كميسيون در مصاحبه خود اظهار داشـته        ا :روزنامه سالم 

. انـد   اي بـه تخلفـات نكـرده         قانون احزاب را مرتكب شده است ولي اشاره        ۱۶مورد از تخلفات مندرج در ماده       

  چنانچه شما از موارد اتهام خود مطلع هستيد آنها را اعالم كنيد؟

.  نشده اسـت   ۱۶ها تصريح بر تخلفات در ماده         تشر شده در روزنامه   اوالً آن طوري كه من    : مهندس هندي 

بلكه هم آقاي بادامچيان و هم آقاي ساوجي اعالم فرمودند كه به علت يك سري تخلفـات يـا اعمـال گذشـته                       

. اوالً مجاز دانستن يك تصريح قانوني نيـست . دانيم نهضت آزادي ايران است كه ما فعاليت آنها را مجاز نمي      

حزاب حقي به نام مجاز ندانستن را براي اعضاي كميـسيون قائـل نـشده اسـت و هـيچ جـا تـصريح                        قانون ا 



  

۹۳  

توانـست از      مـي  ۱۰ فقـط كميـسيون مـاده        ۱۷همان طور كه آقاي دكتـر يـزدي فرمودنـد طبـق مـاده               . ندارد

 شـده    قانون احزاب تصريح   ۱۶هاي صالحه تقاضاي انحالل كند آن هم مستند به تخلفاتي كه در ماده                دادگاه

كند تمام احزاب آزادند مگر اين كه عمل خالف آنچه در ماده              همان طوري كه قانون احزاب تصريح مي      . است

 موارد تخلف كامالً مـشخص  ۱۶شود در ماده     وقتي به قانون مراجعه مي    . انجام داده باشند    تصريح شده  ۱۶

شد نيست و همان طوري كه آقـاي         با ۱۶است در جواب به دادگاه هيچ موردي از تخلفات كه مستند به ماده              

نويسد يك موارد كلي را، كه آن موارد          مي  اي كه به دادگاه       دكتر يزدي فرمودند فقط آقاي بادامچيان طي نامه       

اند كه نهضت آزادي با توجـه بـه ايـن كـه               هم قانوني نيست و بيشتر نظرات شخصي خودشان است، آورده         

تظر است كه دادگاه تـشكيل شـود و دفاعيـه خـودش را در آن     كند من موضوع را از طريق دادگاه پيگيري مي   

در آنچه را هم كه آقاي ساوجي دو روز بعد گفتنـد و در مطبوعـات مـنعكس گرديـد بـاز                      . دادگاه مطرح كند  

خـواهيم كـه آن مـوارد را متـذكر            اگر واقعاً چيزي هست از ايشان مـي       .  نديديم ۱۶تصريحي بر تخلفات ماده     

مـا  .  نشده است و از دفاع كردن هم عـاجز نيـستيم           ۱۶ب هيچ يك از تخلفات ماده       مرتكنهضت آزادي   . شوند

  .انتظار داريم آقايان اگر چنين استنباطي دارند آن را تصريح كنند

انـد كـه مجـاز نبـودن فعاليـت نهـضت آزادي        ها آقاي ساوجي فرموده  روزنامهبنا به نوشته    : دكتر يزدي 

 ۱۶اي بـه مـاده    امـا اشـاره  . لكه به دليل تخلفات در گذشته بـوده اسـت  ايران به دليل نداشتن پروانه نيست، ب     

گويند كه    ن كنفرانس مطبوعاتي ايشان مي    تر موضع نماينده دادستان است در آ      انگيز  از اين شگفت  ! اند  ننموده

مـه  چگونه است كه يك حزبي را با اين ه    !! اينها مربوط به دادگاه است؟    . توان بيان كرد    تخلفات احزاب را نمي   

ه تخلفاتش چيست؟ اين خيلي     كنند ك   گويند مجاز به فعاليت نيست ولي حتي به خود حزب ابالغ نمي             سابقه مي 

، راي قـانون ت كه در يك كنفرانس مطبوعاتي، نماينده دادستان كل كه بر طبق قـانون نـاظر بـه اجـ     عجيب اس 

نـد  دوري كـه آقـاي هنـدي فرمو       همـان طـ   . كنـد    چنين بياني را مي    ،العموم است   حافظ قانون و در واقع مدعي     

تادند، در هيچ كجـا بـه ايـن مـواد قـانوني       به دادگاه بدوي فرس كهآقايان در نامه جوابيه يا دفاعيه خودشان    

اگـر دادگـاه   . گفتنـد  هايشان استناد قانوني دارد حتماً مـي  دانستند كه حرف اند، اگر خودشان مي استناد نكرده 

  .اساس را خواهيم داد ت بيعلني تشكيل شود جواب همه اين اتهاما

دادگاه بدوي پس از بررسي اليحه شكوائيه ما از كميـسيون           . اند  يكي از آقايان نظر دادگاه را سؤال كرده       

خواسـتند چيـزي      ابتدا آنهـا نمـي    .  و وزارت كشور خواست كه نظريات خود را بنويسند و دفاع كنند            ۱۰ماده  

. دادگاه از خـود سـلب صـالحيت كـرد         . ي به دادگاه نوشتند   هاي مكرر شرح    باالخره بعد از پيگيري   . بنويسند

يعني تصميمي كه قاضي محكمه گرفت اين است كه اين دادگاه صالحيت براي رسـيدگي بـه ايـن پرونـده را                      

از جمله اينكه آن مطالبي كه جواب داده بودنـد هـيچ كـدام    . البته قاضي هم براي خودش دالئلي داشت     . ندارد

كرد، براي اينكه، به تعبيـر بنـده، از شـرش خـالص               احزاب نبوده وگرنه رسيدگي مي     قانون   ۱۶بر طبق ماده    

شود، گفت چون از عملكرد يك نهاد دولتي شكايت شده است پرونده بايد يا به ديوان عدالت اداري برود يـا                      

هـم  اصـل پرونـده     . فرستاده شده است   پرونده حاال به ديوان عدالت اداري     . برگردد به شوراي عالي قضايي    

 از نهـضت آزادي و  ۱۰ است نه شكوائيه كميـسيون مـاده   ۱۰شكايت نهضت آزادي ايران از كميسيون ماده       

  .در مورد تخلفاتش

  

 با توجه به مثبت ارزيابي كردن مواضع اعالم شـده از طـرف كميـسيون، نحـوه                  :روزنامه ماينچي ژاپن  

  هد داشت؟آيا فرقي با گذشته خوا. فعاليت نهضت در آينده چگونه خواهد بود



  

۹۴  

نهـضت هـيچ تغييـري در مواضـع خـودش نـداده اسـت همـواره از آزادي احـزاب، آزادي                 : دكتر توسلي 

. هاي مصرح در قانون اساسي دفاع كـرده و همچنـان خواهـد كـرد                انتخابات، آزادي مطبوعات و كليه آزادي     

هـستيم كـه بـه تـدريج فـضا           ما اميـدوار      منتها اين بستگي به امكانات و موقعيتي دارد كه در آن قرار داريم،            

توانـد ابعـاد      نهـضت آزادي هـم مـي       بازتر شود و مسلماً اگر فضاي بازي باشد مطمئن هـستيم كـه فعاليـت              

  .تري را پيدا كند تر و گسترده وسيع

ياد مهندس بازرگان، نهضت آزادي ايران در         به سؤاالتي از همين نوع، بعد از درگذشت زنده        : دكتر يزدي 

نهضت آزادي ايران منتـشر كـرد بـه تفـصيل       اسفند ماه سال گذشته تحت عنوان مواضع۱۴اي كه در     بيانيه

هاي يك سازمان حزبـي نظيـر نهـضت آزادي محـصول اراده افـراد و               مشي و سياست    خط. پاسخ داده است  

هـايي كـه    يكي از آن ارزش. اي همچون مهندس بازرگان به تنهايي نيست        رهبري آن حتي شخصيت برجسته    

ندس به عنوان باقيات صالحات بر جاي مانده است اين است كه نهضت يـك سـازمان دمكراتيـك               از آقاي مه  

هـاي گذشـته و شـوراي           ها و مواضـع آن در كنگـره         مشي  خط. است و تصميمات آن جمعي و شورايي است       

هـاي روزمـره نهـضت در چـارچوب آن            شـود و دفتـر سياسـي مـسئول فعاليـت            مركزي اتخاذ شـده و مـي      

مشي هم اين است كه نهـضت آزادي همچنـان    اند خالصه خط ت و آنها هم هيچ تغييري نكردهها اس   مشي  خط

دانـيم و     ما خـود را يكـي از مهندسـين انقـالب مـي            .  بهمن اعتقاد دارد   ۲۲به اصالت و حقانيت انقالب اسالمي     

ايـن انقـالب    هـا، كـه       هاي انقالب وفادار هستيم و به هيچ وجه معتقد نيـستيم، مثـل بعـضي                همچنان به آرمان  

انقالبي بوده است ملي و مردمي و برخاسـته از درون جامعـه خـود مـا و              . ساخته و پرداخته بيگانگان است    

دوم اينكـه نهـضت آزادي همچنـان بـه     .  ساله گذشته ملت ايران است  ۸۰يك فراز بزرگ تاريخي از مبارزات       

ولـي بـا   .  ايـران ملتـزم اسـت      نظام جمهوري اسالمي ايران وفادار و بـه قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي               

ها و عملكردهاي حاكميت موافـق نيـست و اعتراضـات جـدي و بنيـادي بـه ايـن نـوع                        ها و سياست    مشي  خط

  .كند مشي نهضت آزادي ايران هست كه پيگيري مي اين كليات خط. ها و عملكردها دارد سياست

  

قايان، آقاي بادامچيـان و آقـاي        دو نفر از آ    ۱۰ در كنفرانس مطبوعاتي كميسيون ماده       :خبرگزاري كويت 

تـوانيم   مـا نمـي  !!! اتابكي، در پاسخ به سوال علل امتناع صدور پروانه براي نهضت گفتند، كه اين غيبت اسـت  

  نظر شما چيست؟. ايم گفته) يعني نهضت آزادي(بگوييم ولي به خودشان 

مـا قـانون اساسـي ايـن را         ا!! شـوند   آقايان به شما گفتند كه اين غيبت اسـت و مرتكـب نمـي             : دكتر يزدي 

آنها در هيچ موردي كتباً به نهضت آزادي ايران موارد تخلـف            . گويد  گويد و قانون احزاب هم اين را نمي         نمي

 ۷۱يـك مـورد در سـال        . هاي ما كتباً جواب دادند      آنها در دو نوبت به نامه     . مسئله مهم اين است   . را ننوشتند 

. نوشتند كه درخواست تأسيس نهضت رد شده است       » ايرانهيئت مؤسس نهضت آزادي     «بود، كه خطاب به     

 بـاز هـم      پس از اينكه نهضت انتخـاب دبيركـل جديـد را كتبـاً اطـالع داد،               . يك مورد هم در اسفند گذشته بود      

اين سخن . نوشتند كه چون درخواست تأسيس نهضت رد شده است فعاليت تحت اين نام خالف قانون است           

انـد و     ساسي و با قـانون احـزاب دارد، بـه خـصوص حـاال كـه خودشـان آمـده                   آنها تضاد آشكار با قانون ا     

تواننـد شـروع كننـد، اگـر تخلـف            اصالً احزاب نياز ندارند كه از ما اجازه يا پروانه بگيرند، مـي            «گويند كه     مي

رايضم بلكه همانطور كه در ع    . اند  آنها در هيچ موردي به نهضت تذكر نداده       . »دهيم  كردند ما به آنها تذكر مي     

 ۱۰اي كه دو نفر از نمايندگان نهضت در كميسيون مـاده              آمد و در بيانيه مطبوعاتي هم آمده است در جلسه         

حضور پيدا كردند مسائلي نه به عنوان رأي كميسيون بلكه به عنوان نظر برخي از اعضاي كميسيون عنوان                  
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نمايندگان ما اين حرفها را زديد و ايـن         ما حتي در مورد آنها هم كتباً جواب و توضيح داديم كه شما به               . شد

اند پاسخ به نهضت آزادي نيست بلكه جـواب بـه             گويند نوشته   آن چيزي را كه آنها مي     . حرفها نادرست است  

 تـا در     كنيم كه دادگاه علنـي تـشكيل شـود،          موكول به اين مي   . دهيم  ما هم جواب آن را االن نمي      . دادگاه است 

هـا و     نظـري   اسـاس اسـت و چگونـه بـا تنـگ            كـه ايـن ادعاهـا تـا چـه حـد بـي             آنجا ما به ملت ايران بگـوييم        

 كـه آقـاي    همـانطوري . دار بشوند   خواهند مانع فعاليت يك حزب سابقه       ها و از موضع گروهي مي       گرايي  گروه

مهندس هندي فرمودند ما بيشتر تمايل داريم درباره فعاليت احـزاب يعنـي موضـوع ايـن كنفـرانس صـحبت                     

  .كنيم

  اض شما به چه نوع تخلفات دولت است؟س ـ اعتر

هـا را     ما معتقد نيستيم كه فعاليـت روزنامـه       . هاي مطبوعات است     آزادي  يكي از موارد تخلف   : دكتر يزدي 

اساس فلسفه قانون، چيزي است كـه       . تواند مختل كند يا روزنامه راتعطيل كند        هيئت نظارت در مطبوعات مي    

اما براي طـالق زن و شـوهر        . تواند ثبت كند     مرد را هر محضري مي     ازدواج يك زن و   . شود  ناديده گرفته مي  

هيچ محضري حق ندارد بگويد چون من سند ازدواج اين زوج را صـادر كـردم و                 . يك دادگاه بايد رأي بدهد    

هيـأت  . اند پس خود من حق دارم سند ازدواج را از آنها پس بگيرم و باطل كـنم                  از آن پس زن و شوهر شده      

 دارد در چهارچوب قانون به متقاضي انتشار نشريه، پروانه يـا امتيـاز بدهـد امـا در مـورد                     نظارت تنها حق  

بنابراين هيـات  . اي تخلف كرده است يا نه، اين يك امر قضايي است كه بايد به دادگاه برود          اينكه آيا روزنامه  

 نشرياتي مثل پيـام هـاجر     اي را رأساً تعطيل كند، دادگاه ويژه روحانيت حق ندارد           نظارت حق ندارد روزنامه   

با ايـن نـوع عملكردهـا       . اين خالف قانون اساسي و خالف قانون مطبوعات است        . يا راه مجاهد را تعطيل كند     

است كه ما مخالف هستيم، هيچ كس نيامده است به ملت جواب بدهد كه مسئول اين تصميم كه به هر ايراني                     

مـسئول  . ي بايد به ملت پاسـخگوي ايـن رفتـار باشـد            هزار دالر داده شود كيست؟ چه كس       ۵داراي گذرنامه   

رفتارها و احكام ناسخ و منسوخ كيست؟ اگر در يك نظام بانكي چنين اختالس عظيمي بشود از راس تا ذيل                    

هـا در يـك بانـك صـورت گيـرد حتـي               در كشورهاي ديگر اگر چنين حجمي از اختالس       . همه مسئول هستند  

هـا آزادي كـافي نداشـتند      هيچ كس نپرسيد، به دليـل اينكـه روزنامـه         . دهند  مديركل بانك مركزي را تغيير مي     

پرسـيد ايـن      هاي عظيم چه كساني هستند؟ هـيچ كـسي هـم نمـي              نتوانستند بپرسند، كه در وراي اين اختالس      

اي سـاختند؟     اي درسـت كردنـد؟ جـاده        دادند، آيا كارخانـه     گرفتند و مي     ميليارد تومان را مي    ۱۲۳آقاياني كه   

دادند چه كاري     گرفتند و مي    هايي كه به سرعت مي       ساختند؟ بيمارستاني ساختند؟ اينها با اين پول       اي  مدرسه

توانستند بفروشند و ميليونها تومـان     خريدند كه به اين سرعت مي       كردند؟ در اين مملكت چه كااليي را مي         مي

توانـستند بخرنـد و       ، جز دالر مـي    درآمد داشته باشند و پولشان را برگردانند به بانك؟ چه كااليي را جز ارز             

يـا همـين تفـسيرهايي كـه از قـانون           . بازار ارز تهران دست اينها بـوده اسـت          بفروشند و سود كالني ببرند؟      

خواهيد كـسي را وكيـل        شما اگر مي  . شود مرجع تشخيص صالحيت كانديداها خود مردم هستند         اساسي مي 

موكلين هـستند كـه     . كه وكال چه شرايطي بايد داشته باشند      تواند بگويد     انتخاب كنيد نهاد دادگستري فقط مي     

رد صـالحيت بعـضي از كانديـداها و قبـول           . بايد تشخيص دهند چه كسي صالحيت دارد وكيـل آنهـا باشـد            

 همان طور كه در انتخابات دوره چهارم صـورت گرفـت، خـالف               هاي سياسي،   برخي ديگر بر اساس اولويت    

 قانون اساسي است ما با ايـن نـوع طـرز عمـل مخـالف                ۵ج در فصل    حق حاكميت ملت و خالف اصول مندر      

  .هستيم
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يـا  .  آيا شما صرفاً خواستار اجازه فعاليت سياسي و حضور در صحنه سياسي هستيد             :فردا  مجله ايران 

اي اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي حل معضالت جامعه دارد؟ آيا شـما               اينكه نهضت آزادي ايران برنامه    

تحكـيم رفـاه      زيست، بيكاري، نزول سـطح آموزشـي،          ل معضل افزايش جمعيت، تورم، محيط     طرحي براي ح  

اي يا مكتوبي كه در آن مواضع اجتماعي شما در            ؟ با توجه به اينكه هنوز هيچ نوشته         ملي و غيره داريد يا نه     

كـه شـما فقـط      آيد    اين توهم پيش مي   . رابطه با مسائل روز و عيني جامعه مطرح شده باشد ديده نشده است            

  خواستار مشاركت در حاكميت سياسي هستيد؟

. خواهيم بزنيم   هايي داريم كه مي     خواهيم براي اينكه حرف     ما آزادي را مي   . آزادي ابزار است  : دكتر يزدي 

خواهيم بعـد از تـأمين    نمي. زنيم هاي ديگرمان را نيز مي وقتي آزادي را گرفتيم قطعاً و طبيعي است كه حرف       

هايي را كه داريم      خواهيم حرف   مي. ح هزار دانه در دست بگيريم و هر شب ورد آزادي بگوييم           ها تسبي   آزادي

هـاي اول   در دوران گذشته در سال. نظر است  نهضت آزادي در اين گونه مسايلي كه فرموديد صاحب        . بزنيم

ده بودنـد، و  بعد از پيروزي انقالب، كه نهضت هنوز امكاناتي داشت و هنوز ساختمان نهضت را توقيف نكـر              

مـثالً نهـضت    . روزنامه ميزان را تعطيل نكرده بود ما درباره مسايل اساسي مملكت جزواتي منتـشر كـرديم               

اي پيرامون بازرگاني خارجي نوشت و منتشر كرد كه با استقبال فراوانـي                صفحه ۴۰ يا   ۳۰اي    آزادي نشريه 

يا هنگامي كه اليحـه  . آن استقبال كردحتي كميسيون ويژه بازرگاني خارجي در مجلس شورا از . روبرو شد 

نماينـدگان نهـضت آزادي در      . اراضي شهري مطرح بود نشريه تحليلي كارشناسانه مفصلي منتشر ساختيم         

هايي كه براي نمايندگان نهـضت در مجلـس           رغم فشارها و محدوديت     دوره اول مجلس شوراي اسالمي علي     

حق . نظر بودند   هاي تخصصي فعال و صاحب      يسيون نفر نماينده نهضت در مجلس در كم       ۵وجود داشت هر    

هـا را داشـته    به جانب شماست كه يك نهضت، يك حزب سياسي مثل نهضت آزادي بايـد ايـن گونـه برنامـه     

فردا يا سـايرين امتيـاز        همان طوري كه ايران   . باشد و ما اميدوار هستيم كه اين مرحله و اين فاز را بگذرانيم            

هايشان را بزنند، نهضت آزادي نيز اين اجازه و اين حـق را بـه دسـت                   وانند حرف انتشار مجله را دارند تا بت     

ها و ديـدارها را       آورد كه روزنامه ميزان آزاد بشود، ما برگرديم به ساختمان و خانه خودمان، اين كنفرانس              

به ايـن   البته در آن موقع طبيعي است كه ما نسبت          . در خانه خودمان يعني در ساختمان نهضت برگزار كنيم        

  .هايي را كه داريم منتشر نماييم مسايل و قضايا ديدگاه

  

 در پاسخ به سوال، آنها مطـرح كردنـد كـه          ۱۰ در كنفرانس مطبوعاتي كميسيون ماده       :خبرگزاري ايتاليا 

در جمهوري اسالمي بر طبق قانون، تنها كساني حق فعاليت سياسي دارند كه اصل امامـت و واليـت مطلقـه                     

  ، نظر شما چيست؟فقيه را بپذيرند

در قانون اساسي ما چنين چيزي نيست كه بگويد فعاليت احزاب سياسي مـشروط و منـوط                 : دكتر يزدي 

ايـن تفـسيري اسـت كـه آنهـا          . به اين است كه واليت و امامت را به اين تعبيري كـه خوانديـد معتقـد باشـند                  

بـه موجـب قـانون      . قاد دارد يا ندارد   بر طبق قانون هرگز نبايد از كسي سوال شود كه به چيزي اعت            . كنند  مي

هيچ كس حق ندارد از من بپرسد آيا به امامت و واليـت معتقـدم         ) ۲۳اصل  (اساسي تفتيش عقايد ممنوع است    

تفتـيش عقايـد خـالف      . باشد همين تفتيش عقايـد اسـت        گوييم خالف قانون مي     يا نه، يكي از موادي كه ما مي       

اي در مجلـس      هر زمان طرحي يا اليحـه     . رط اعتقاد داشتن نيست    ش  در تبعيت از قانون،   . قانون اساسي است  

طبيعـي اسـت آن كـسي كـه در       . كننـد   شود مثل همين قانون انتخابات، مخالف و موافق صحبت مي           مطرح مي 

اما پس از آن كه طرح يا اليحه تصويب شـد و            . كند  كند حتماً معتقد نيست كه مخالفت مي        مخالفت صحبت مي  
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. خواهد التزام به قانون است نه اعتقـاد بـه آن      ، آن چيزي كه قانون از شهروندان مي       به صورت قانون درآمد   

اين يك بحث حقوقي و يك اختالف اساسي است كه ما با حاكميـت داريـم و بـه كـرات دربـاره آن صـحبت                          

 قـانون    آيا ما به واليت فقيه معتقديم يا نـه، ايـن مخـالف              گوييم اصالً كسي حق ندارد بپرسد كه        ايم، مي   كرده

 از دو   ۱۰هنگامي كه كميـسيون مـاده       .  ملتزم به قانون هستيم يا نه       فقط حق دارند بپرسند آيا،    . اساسي است 

نفر نمايندگان نهضت اين سوال را كرد، ما همين جواب را داديم آنها خواستند كه ما كتبـاً بنويـسيم نهـضت                      

وان يـك سـازمان سياسـي قـانوني خـود را       عنـ   نوشت كه نهضت به  ۱۰آزادي ايران كتباً به كميسيون ماده       

اعتقاد داشتن يا نداشتن اصالً     . خواهد  اين آن چيزي است كه قانون از شهروندان مي        . داند  ملتزم به قانون مي   

امـا همـان    . هاي ديني اعتقاد به اسالم ندارند تا به واليت و امامت آن اعتقاد داشته باشند                اقليت. ربط است   بي

اين هـم يكـي از آن مـوارد اخـتالف           . ه غيرمسلمان هستند بايد ملتزم به قانون باشند       شهروندان ايراني هم ك   

اختالف در همين جاست كه كسي حق ندارد بپرسـد كـه مـا بـه                . است كه خبرنگار محترم كويتي سوال كرد      

  .چيزي اعتقاد داريم يا نداريم؟ شما فقط بايد خواسته باشيد كه ملتزم به قانون باشيم

  

نهضت آزادي قصد دارد به شكل منفرد و جداي از وابستگي حزبـي نامزدهـايي                 آيا  :نسهخبرگزاري فرا 

  جهت انتخابات آتي اعالم نمايد؟

آيا در صورت ادامه فشارهاي حاكميت بر نهضت آزادي، شـما بـراي   : سازمان راديو ـ تلويزيون ژاپن 

  هيد كرد؟مجلس كانديدا معرفي خواهيد كرد؟ و يا اينكه انتخابات را تحريم خوا

اند افرادي از نهضت آزادي ايران حق دارند منفرداً كانديـد بـشوند               اينكه آقاي بادامچيان گفته   :دكتر يزدي 

بـراي ايـن كـه طبـق قـانون اساسـي هـر              . انـد   يا از كانديدايي حمايت كنند در واقـع توضـيح واضـحات داده            

اما .  ندارد ۱۰ به مجوز كميسيون ماده      اين نيازي . تواند كانديدا شود يا اگر خواست رأي بدهد         شهروندي مي 

در مورد نهضت آزادي مشاركت يك شخصيت حقيقي در انتخابات با مشاركت يك شخصيت حقـوقي فـرق                  

امـا شخـصيت حقـوقي      . دهـد   شود يا به يك كانديدايي رأي مي        رود كانديدا مي    يك شخصيت حقيقي مي   . دارد

اگـر  .  كه يا كانديدا بدهد يا از كانديدايي حمايت كند         كند  نهضت آزادي هنگامي در انتخابات مشاركت مي       نظير

تـوانيم كانديـداهايي معرفـي و يـا از        بگويند نهضت آزادي اصالً وجـود نـدارد و مجـاز نيـست، چگونـه مـي                

  . كانديدايي حمايت كنيم

  

  .گويند چون شما به واليت فقيه اعتقاد نداريد حق فعاليت نداريد  آنها مي:خبرگزاري كويت

. دهـيم   فقيه نيستيد پس ما به شما جواز نمي         آنها به ما ننوشتند كه چون شما معتقد به واليت         : يدكتر يزد 

شـهري وزيـر      آقـاي ري  . برعكس اظهاراتي هم كردند كه حتي يك حزب غيراسـالمي هـم حـق فعاليـت دارد                

حـق  هاي خـود، در حاليكـه اظهـار داشـت كـه نهـضت آزادي         در يكي از مصاحبه۶۷اطالعات وقت در سال   

اي   گويد ما با احزاب غيرمـذهبي مـسئله         تر هستند، اما مي     فعاليت ندارد نهضت آزادي از منافقين هم خطرناك       

 پـس اگـر     ١. كننـد   اي نـداريم، آنهـا فعاليـت مـي          هاي فدايي خلق اكثريت مسئله      نداريم مثال هم كه ما با چريك      

                                                      
توانند فعاليت داشته باشند به شرط اينكه توطئه و سنگ اندازي عليه جمهوري اسـالمي نداشـته                   مي  زاب سياسي در كشور     اح« .۱

 و گروهي كه به دور از مزدوري بيگانگان و تالش در ايجاد توطئه بخواهد كار سياسي سالم داشـته باشـد آزاد                       دستههر    باشند،  

هاي غيرمذهبي از قبيل اكثريت برخوردي نداشتيم و تا آنجـا كـه تـصميم بـه توطئـه           روهاست  و به همين دليل ما با بسياري از گ          

ايـن سـخنان را ايـشان در حـالي اظهـار      ) ۳۰/۰۷/۶۷شـهري، رسـالت    مصاحبه با آقاي ري. (»در كار سياسي خود آزادند  . نگيرند



  

۹۸  

امـا  .  نيستيد حق حيات سياسي هـم نداريـد        مسئله اين است بايد به ما بگويند چون شما به واليت فقيه معتقد            

، نهـضت آزادي در يـك       ۱۳۶۶ يـا    ۱۳۶۵ در سـال      آيا نهضت آزادي ايران به واليت مطلقه فقيه معتقد اسـت؟          

نهـضت آزادي   . اي موضع خودش را پيرامون مسئله واليت مطلقه فقيه بيان كـرده اسـت                صفحه ۱۸۰نشريه  

  .زند ميايران با صداقت و صراحت حرفهايش را زده و 

  

   آيا در پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي شركت خواهيد كرد؟:روزنامه جمهوري اسالمي

در مورد مشاركت نهضت آزادي ايـران در انتخابـات، نكتـه ايـن اسـت كـه يكـي از وظـايف                : دكتر يزدي 

شاره كردم هر   اما همان طوري كه در ابتداي عرايضم ا       . اساسي يك حزب سياسي شركت در انتخابات است       

تـا آنجـايي كـه      . ناپذيري دارد كه بدون تحقق آنهـا انتخابـات آزاد معنـا نـدارد               انتخابات آزاد شرايط اجتناب   

شود ما در انتخابات به شرطي شركت خواهيم كرد كـه چيزهـايي را كـه از مـا                     مربوط به نهضت آزادي مي    

، بايد اجازه استفاده از ساختمان نهـضت را  روزنامه ميزان بايد آزاد شود   . گرفته شده است به ما پس بدهند      

نهـضت آزادي فعاليـت كـرده        داشته باشيم بايد صريحاً اعالم شود كه هيچ كس را به صرف اين كـه بـراي                

 بيـرون   كننـد،  هاي نهضت حـضور داشـته اسـت از كـارش، از دانـشگاهش محـروم نمـي             است، يا در فعاليت   

 مراسم يادبود شادروان آقاي مهندس بازرگـان را در زنجـان            كنم كساني كه    بنده مجدداً عرض مي   . كنند  نمي

مراسـم بـا متانـت و آرامـش برگـزار شـد هـيچ              . برگزار كردند، با اطالع استاندار و اطالع مقامات محلي بود         

اتفاقي هم نيفتاد، اما مقامات امنيتي در محل به آقاي احد رضايي كه مسئول كتابفروشي چمـران در زنجـان                    

 ساعت كتابفروشـي خـود را   ۲۴ اخطار دادند كه  ظرف ۱۶/۰۱/۷۴ك مامور اداره اماكن در باشد توسط ي    مي

كتابفروشي به هم خـورده اسـت، ناشـرين پولـشان را            . اند   ماه تمام چندين خانواده از زندگي افتاده       ۶. ببندد

مـسئول  ايـشان بـه تمـام نهادهـاي قـانوني و و             . خواهند، همه جور مشكالت اقتصادي بروز كرده اسـت          مي

كشور شكايت كرده است، يك نفر نيامده است بگويد چرا كتابفروشي چمران را بـستيد، در چنـين شـرايطي                    

مـا بـا نظـام و انقـالب قهـر           . صحبت از مشاركت در انتخابـات و حـضور فعـال در آن خيلـي مـشكل اسـت                  

ايـن حـق   . شـركت كنـيم  دانيم كه براي حفظ مملكـت در انتخابـات    خواهيم و وظيفه خود مي   ايم، اما مي    نكرده

تـوانيم، مـردم جلـو        ولي تا زماني كه اوضـاع چنـين اسـت مـا نمـي             . مردم است كه در انتخابات شركت كنند      

كنند كه حضور پيدا كنند يا براي كانديداهاي نهضت آزادي فعاليـت كننـد،       آيند، مردم احساس امنيت نمي      نمي

 حراست آن اداره، اماكن فالن  خابات تمام شد، واحد روز كه انت۱۰عكس كانديداها را پخش كنند، ولي بعد از 

همان مطلبي كه در ابتداي عرايضم بـه اجمـال          . جا، با اين كارهاي خالف خود مردم را از هستي ساقط كنند           

شـما  . اشاره كردم آزادي بدون امنيت معنـا نـدارد و امنيـت يـك اصـل بـزرگ حيـاتي و بحـث عمـده اسـت                       

اندازيم ولي براي ابراز عقيده بگيريـد و بـه زنـدان               براي عقيده به زندان نمي     توانيد بگوييد ما هيچكس را      نمي

بـراي ابـراز عقيـده    . اش متفاوت باشد ولي حرفي نزند كسي به او كاري نـدارد       بله اگر كسي عقيده   . بياندازيد

د تـا   توان اين مشكالت را حـل شـده تلقـي كـر              چه زماني مي    كسي امنيت ندارد، اين موانع و مشكالت هست،       

                                                                                                                                                            
مجلس شوراي اسالمي حتـي پيـشنهاد     . اتداشت كه اجراي قانون احزاب به عهده وزارت كشور محول شده بود نه وزارت اطالع              

 طـي  ۶۷ كه نهـضت آزادي ايـران در آبـان مـاه           هنگامي.  را رد كرده بودند    ۱۰حضور نماينده وزارت اطالعات در كميسيون ماده        

اي به اين مواضع نادرست وزير اطالعات و عمل خالف وي اعتراض كرد ايشان به جاي قبول حرف حق و اعالم تمكـين از                          بيانيه

آنها با تحريف اسالم . به نظر من ضرر اين گروه منحرف از منافقين بيشتر است         «: نون عليه نهضت آزادي مصاحبه كرد و گفت       قا

 ).۲۶/۱۱/۶۷كيهان (» خواهند بر مقاصد سياسي خود دست يابند و قرآن مي



  

۹۹  

  مردم احساس امنيت كنند؟

ببينيم آيا نـشريات و  . درآمد خوبي باشد   ما اميدواريم كه برگزاري همين كنفرانس مطبوعاتي امروز پيش        

 هـاي    را منعكس كردند، آيا پاسخ     ۱۰كنند يا نه؟ مطالب كميسيون ماده         هاي داخلي آن را منعكس مي       روزنامه

  ا انتقاد هم دارند؟ ولو صاحبان مطبوعات بيايند نقد هـم بكننـد،            نويسند؟ حتي اگر به آنه      نهضت آزادي را مي   

خواهنـد چيـزي راجـع بـه نهـضت            هاي داخلي حتي آنهايي كه مستقل نيستند نمـي          اينطور نيست كه روزنامه   

نهـضت آزادي ايـران را       هـاي   هـاي داخلـي بيانيـه       آزادي بنويسند، چگونه اسـت كـه حتـي يكـي از روزنامـه             

هـا را   آورند كه فحش بدهند، انـواع و اقـسام تهمـت           ياتي اسم نهضت آزادي ايران را مي      نويسد، تنها نشر    نمي

كنـيم دادگـاه      هاي ما را ننويسند، وقتي هم كه به دادگـاه شـكايت مـي               دهيم جواب    مي  بزنند و وقتي هم جواب    

ا بـه هـيچ   دهد، آيا نشريات فقط حق ندارنـد بـه مقامـات رسـمي مملكـت اهانـت كننـد يـ                     اصالً ترتيب اثر نمي   

اي به رهبران حزبي تهمت زد و آن حزب نامـه نوشـت               شهروند ايراني نيز اجازه اهانت ندارند؟ اگر روزنامه       

و اعتراض كرد و روزنامه جواب را چاپ نكرد، و حزب به دادگاه شكايت كرد، دادگاه بايد بگويد چون اينهـا                    

هـايي   ببينيد اينها بايد حل شود، روزنامه     . ند فقيه هستند حق حيات هم ندارند و رسيدگي نك          ضد واليت مطلقه  

پـا    هـست  ۱۰كه مدعي استقالل هستند بايد در اين دعوا و اختالفي كه بين نهضت آزادي و كميسيون مـاده                   

كنيد كه موضع آنها خـالف قـانون اساسـي اسـت اعتـراض               نگاران، اگر فكر مي     آقايان روزنامه . جلو بگذارند 

شما هم بايد به ملت جوابگو باشيد كه  . ك آزمايش و امتحان است براي شما      اين ي . نهضت آزادي را بنويسيد   

فهـاي نهـضت بايـد        نهضت آزادي ايران است كه حرف بزند يا نه؟ حر          چرا در برابر حق نايستاديد؟ اين حق      

ها خواستند نظرات نهضت را انعكاس دهند ولـي از جاهـاي    از طرف ديگر اگر بعضي روزنامه. منعكس شود 

نهضت آزادي ايـران بـر حـسب وظيفـه ملـي و      . شود  آنها فشار بياورند، تلفن بزنند، تهديد كنند، نميديگر به 

خواهد در انتخابات شركت كند اما مشروط به اينكه شرايط ضـروري فـراهم                اسالمي و سياسي خودش مي    

 ۱۰ طـي آن     آزادي و امنيـت نـه در      . هاي سياسي وجود داشته باشد، امنيت وجود داشته باشـد           آزادي. شود

هـا و آقايـان كـه بـه عنـوان             هايش همين است كه آيـا خـانم         يكي از آزمون  . گيري بلكه از هم اكنون      روز رأي 

نمايندگان مطبوعات در اينجا، در اين كنفرانس مطبوعاتي حضور دارند اين بيانيه مطبوعاتي مـا را مـنعكس                  

در آن  . گيـرد   رام دارد تغييـري صـورت مـي       فهمنـد كـه آرام آ       كنند، اگر منعكس شد مردم مـي        كنند يا نمي    مي

توانيم از شما دعوت كنيم تـشريف بياوريـد           بعداً مي . هاي بعدي صحبت كنيم     توانيم راجع به قدم     صورت مي 

هـا و     تا راجع به انتخابات، راجع به شوراها، راجع به اين يا آن اصل  قانون اساسي، راجع به تعديل سرمايه                   

هاي مـساعد بـه وجـود آمـده اسـت       فهاي ديگري داريم كه اگر ببينيم زمينه حر. توزيع درآمدها صحبت كنيم   

  .هاي بعدي مطرح خواهيم كرد انشاءاهللا در كنفرانس

  

  .كنيم بار ديگر از پذيرش دعوت نهضت آزادي و حضور در اين كنفرانس تشكر مي

  



  

۱۰۰  

  :۱پيوست 
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  :۲پيوست 

  

  

  

  

  



  

۱۰۲  

  :۳پيوست 

  

   قانون احزاب۱۰ن ماده نامه دبيركل نهضت به دبير كمسيو

  

   قانون احزاب۱۰آبادي دبير محترم كميسيون ماده  جناب آقاي محمدعلي شم

  اداره كل سياسي

  معاونت سياسي اجتماعي ـ وزارت كشور

  :دارد  ِاشعار مي۲۲/۱۲/۷۳ مورخ ۱۲۴۴۲/۴۳بعد از سالم، مراتب ذيل را در پاسخ به نامه شماره 

االصـول آزاد اسـت و        بينـي نمـوده علـي       ردي كه قانون آن را پـيش      ـ فعاليت احزاب سياسي جز در موا      ۱

بلكـه احـزاب، در     . در قانون فعاليت احزاب سياسي شرط آزادي فعاليت شمرده نشده است          » دريافت مجوز «

  .نمايند) نه مجوز(توانند درخواست صدور پروانه  صورت تمايل، مي

ي شرط كسب مجوز فعاليت بـراي احـزاب         هرچند در يكي از طرحهاي اولين دوره مجلس شوراي اسالم         

دليل تعارض با قانون اساسي مردود شناخته؛ حتي دريافت پروانه    سياسي قيد شده بود، اما مجلس آن را به        

 آن، پس از تصويب قانون فعاليت احزاب سياسي در   عالوه بر ١.عنوان شرط فعاليت احزاب نپذيرفت      را هم به  

، شــوراي نگهبــان حتــي كــسب مجــوز از وزارت كــشور بــراي  در مجلــس شــوراي اســالمي۱۳۶۰تيرمــاه 

بـه  (» اطـالع «راهپيمايي را نيز خالف قانون اساسي دانسته، مصوبه مجلس را عودت داد تـا بـا تغييـر واژه                    

در .  بـه تـصويب نهـايي گذرانـد        ۷/۶/۶۰، آن را در تـاريخ       )از وزارت كـشور   (» مجوز«بجاي  ) وزارت كشور 

 فعاليت آنهـا را     ٢تي در اطالعيه دادستان كل انقالب؛ پيرامون احزاب سياسي        چنين فضا و شرايطي بود كه ح      

  . االصول آزاد اعالم كردند علي

و حتـي  (دانيد قانون هرگز احزاب سياسي فعال در گذشته را موظف بـه دريافـت مجـوز           همانطور كه مي  

لس شوراي اسالمي، انطبـاق     نامه اجرايي فعاليت احزاب در مج       نكرده است بلكه پس از تصويب آيين      ) پروانه

بـه همـين دليـل نهـضت آزادي ايـران بـا             . اساسنامه و مرامنامه با شرايط جديد را درخواست نمـوده اسـت           

  .ارسال رونوشت اساسنامه و مرامنامة خود براي وزارت كشور تقاضاي صدور پروانه كرده است

، همچنان معوق   ۱۵/۳/۶۴اطق نوري در تاريخ     رغم وعدة وزير كشور وقت، آقاي ن        متأسفانه اجراي قانون احزاب علي    

  .ماند

اي تـصميم بـراي اجـراي قـانوِن فعاليـِت             طـي اطالعيـه   ) آقاي محتشمي ( وزير كشور بعدي     ۲۸/۸/۶۶در  

آن دسته از احزاب سياسي كه قبـل از         «: احزاب را اعالم داشت و همزمان معاون سياسي ايشان اظهار نمود          

  .»بايد مرامنامه و اساسنامة خود را با مقررات جديد تطبيق دهنداند فقط  تصويب قانون تأسيس شده

 ۱۰نمايندگان نهضت آزادي پس از مراجعات مكرر و مذاكرات فراوان با مسئولين دفتر كميـسيون مـادة                  

نامـة   و مالقات با وزير كشوِر وقت، تغييرات الزم در اساسـنامه و مرامنامـه را بـه منظـور انطبـاق بـا آئـين                        

  .اي از آن را به وزارت كشور ارسال نمودند ديد اعمال نموده و نسخهاجرايي ج

                                                      
   ۱۹/۱/۶۰ تاريخدر . ۱

  . مراجعه گردد۱۷۸ـ۱۷۵ـ۱۷۱ـ۱۲۰ـ۱۱۹به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي صفحات . ۲



  

۱۰۳  

 بدون توجه به قانون احزاب كه اتخاذ تصميم دربارة ادامه يا توقف فعاليـت               ۱۰متأسفانه كميسيون ماده    

 قانون اساسي به عهده دادگاههاي عادي و علني و با حـضور هيئـت منـصفه                 ۱۶۸احزاب را به موجب اصل      

در بررسي درخواست نهضت آزادي از محدودة وظايف قـانوني خـود خـارج شـده در نقـش                   گذاشته است،   

مدعي و قاضي به صدور ادعانامه و قضاوت عليه نهضت آزادي اقدام و از صدور پروانه استنكاف ورزيـد                   

  . قانون احزاب به خاطر چنين تخلّفي به دادگاه شكايت نمود۱۳كه اين جمعيت طبِق مادة 

 نهضت آزادي مورد تصويب واقع نگرديـده و          تأسيس ايد كه درخواست    خود مرقوم داشته   شما در نامة     ـ۲

ــاً مــردم ايــران و تمــامي  .  ننمــوده بــود تأســيساوالً نهــضت آزادي درخواســت اجــازة. رد شــده اســت ثاني

 دانند كه نهـضت آزادي ايـران سـالها قبـل از انقـالب اسـالمي       اندركاران و مسئولين رده باالي مملكت مي   دست

 فشارهاي سياسي، زندان     ها،   شده و تا قبل از پيروزي انقالب، عليرغم فراز و نشيب            تأسيس )۱۳۴۰ارديبهشت  (

هـاي فرهنگـي      و زجر رهبران و فعالين آن، به مبارزة سياسي عليه استبداد سلطنتي و سـلطة بيگانـه و فعاليـت                   

ازرگـان،   و فعالين آن از جملـه مرحـومين ب          رهبران  اكثريت. اند  اسالمي، در داخل و خارج كشور اشتغال داشته       

 محاكمه و سالها در زنـدانهاي شـاه يـا آوارة وطـن                عطائي و رادنيا بارها بازداشت،     طالقاني، شريعتي، چمران،  

اند و به همين دليل رهبر فقيد انقالب براي عضويت در شوراي انقالب و دولت موقت از آنان دعوت كـرده                      بوده

  ؟! آن  تأسـيس   گرديده و مخالفـت بـا       تأسيس  سال قبل  ۳۴رفتن سوابق نهضت آزادي كه      بنابراين نديده گ  . است

تَجاهـل  «كه هرگز چنين درخواستي انجام نشده اسـت، عـالوه بـر مخالفـت صـريح بـا قـانون فعاليـت احـزاب                         

  .شود محسوب مي» العاِرف

دار، از     فعاليت احـزاب سـابقه     هيچ قانوني به وزارت كشور يا ديگر نهادهاي دولتي اجازه نداده است رأساً            ـ  ۳

مقامات مسئول دولتي مجاز نيستند تمايالت و نظريـات سياسـي           . جمله نهضت آزادي، را غيرقانوني اعالم نمايند      

  .در ابالغ چنين احكامي الزم است استنادات قانوني اعالم گردد تا مطابق آن عمل شود. خود را قانون تلقّي نمايند

 و با شكايت به مراجع قانوني، خـود را موظّـف            ۱۰غم تخلف كميسيون ماده     ـ نهضت آزادي ايران علير    ۴

 انتخـاب   ياد مرحوم مهنـدس مهـدي بازرگـان،    به رعايت مقررات دانسته به همين دليل پس از درگذشت زنده  

  . به وزارت كشور اطالع داده است۲۷/۱۱/۷۳دبيركل خود را رسماً طي نامة مورخ 

وق به رسميت شناخته شده در قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي و قـانون                 اكنون نيز با استفاده از حق     

فعاليت احزاب همچنان با توكل به خدا و استعانت از او به فعاليـت در محـدودة امكانـات و مقـدورات ادامـه                        

  .داند گويي و دفاِع از حقوِق مردم را وظيفة مسلماني و شرط اطاعت و عبادت الهي مي داده، حق

   باهللا عليه توكلت و اليه انيب و ما توفيقي اال

  دبير كل نهضت آزادي ايران

  دكتر ابراهيم يزدي

۲۶/۰۱/۱۳۷۴  

  

  رياست محترم جمهوري اسالمي: رونوشت

  رياست محترم قوة قضائيه

  هاي گروهي مطبوعات و رسانه



  

 ۱۰۴

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۱۴: شماره

 ۳۰/۰۵/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

   مصاحبه خبرگزاري آسوشيتدپرس با آقاي دكتر ابراهيم يزدي

  

هايي كـه در دوره قبـل          كه به شوراي نگهبان داده شده آيا عمالً همان قدرت          هايي  ـ اين به اصطالح قدرت      ۱س

  داده شده بود نيست؟

  .ج ـ بله همين طور است

  ـ يعني شما االن اين اعتراضي كه داريد به تحكيم يك شيوه نادرست است؟ ۲س

  .ج ـ بله درست است

ح بيشتري بدهيد اين است كـه از لحـاظ          شوم و مايلم شما توضي      اي كه من متوجه نمي      ـ ببينيد اين نكته   ۳س

گوييد اينها كه  قانوني حقي بوده كه به وزارت كشور داده شده يا يك حالت نمايندگي از مردم دارد و االن شما مي       

  گرفتند  هيچ گونه نمايندگي از مردم ندارند؟

داها هاي گذشته بين وزارت كشور و شـوراي نگهبـان بـر سـر تـشخيص صـالحيت كانديـ        ج ـ در دوره  

در حـالي كـه اسـاس       . قانون جديد اختالف را به نفع شـوراي نگهبـان فيـصله داده اسـت              . اختالف ايجاد شد  

اعتراض ما اين است كه تشخيص صالحيت كانديداها با مردم است و ايـن مـردم هـستند كـه بـا آراء خـود                         

ستند كـه بايـد صـالحيت       يعني در واقع مـوكلين هـ      . گويند كدام كانديدا صالحيت وكيل شدن آنها را دارد          مي

  .وكيل خود را تشخيص دهند

  كنيد؟ ـ يعني شما هر پيش تشخيص را رد مي ۴س

 مگر در مواردي كه در انتخابات تمام دنيا مرسوم است و در گذشته هم  تشخيص،  بله، هر گونه پيش ج ـ 

 محروميـت وي از     شروطي نظير حداقل سـن كانديـدا يـا عـدم          . در ايران بوده و بعد از انقالب هم بوده است         

تـازه اگـر هـم چنـين اتفـاقي بيفتـد و       .  ورشكسته به تقصير يا مهجور و از اين نـوع حرفهـا            حقوق اجتماعي، 

اي كـه وجـود        طبـق رويـه     ها،  كانديدايي كه فاقد اين شرايط باشد انتخاب شود خود مجلس، كه به اعتبارنامه            

 يك نامزد انتخاباتي فاقد اين شرايط باشد، رأي هم      اگر. نمايد  كند و بر طبق قانون عمل مي        دارد، رسيدگي مي  

بر طبق قانون، وزارت كشور     . نمايد  كند، آن را رد مي      كه بياورد مجلس كه به اعتبارنامه نماينده رسيدگي مي        

بيني شده است نهادي كه جـزء         در قانون اساسي پيش   . مجري قانون انتخابات و برگزاركننده انتخابات است      

اي كـه     ايـن رويـه   . طرف باشد بر حسن جريان انتخابات نظارت كند         االصول بايد بي     علي قوه مجريه نيست و   

  . كنند، تعارض با حق حاكميت ملت دارد در دوره گذشته اتخاذ شد و در اين دوره هم آن را تشديد مي

 مخـالف قـانون اساسـي        )تشخيص صـالحيت  ( ـ اين حاكميت در قانون اساسي هست و از نظر شما اين             ۵س

  ت؟اس

ـ بله، آقايان شوراي نگهبان معتقدند كه نظارتي كه در قـانون اساسـي گفتـه شـده، از نـوع نظـارت بـه              ج

اگـر  . يعني آنها بايد همه چيز، حتي صالحيت كانديداها را، تصويب كنند          . اصطالح خودشان استصوابي است   

 به تصويب ملـت رسـيد،   ۵۸به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان به هنگام بررسي قانون اساسي، كه در آذر  

شود كه منظور از نظـارت شـوراي نگهبـان صـرفاً نظـارت بـر حـسن جريـان                      نگاه كنيم به وضوح ديده مي     

ها و    انتخابات و براي جلوگيري از سوءاستفاده قوه مجريه و دخالتش در انتخابات، از قبيل تعويض صندوق               



  

۱۰۵  

شـوراي نگهبـان نظـارت      . و نظـاير اينهـا اسـت      آراء باطل را شمردن و آراء را به نام افراد مختلف خوانـدن              

كند كه يك چنين انحرافاتي و تخلفاتي به وقوع نپيوندد، نه اين كه يك عده را به تشخيص خـودش بگويـد                        مي

  .اعتراض ما به اين است. صالحيت دارند و يك عده صالحيت ندارند

شـته باشـد، يعنـي حـذف چـه          تواند دا   اي مي   ـ هدف چيست، اين چيزي كه تصويب شده است چه نتيجه          ۶ س

  هايي است؟ هايي و چه دسته گروه

خواهند صالحيت كانديـداها را بررسـي كننـد اگـر خودشـان خـط داشـته         ج ـ طبيعي است آنهايي كه مي 

مخصوصاً كه  . كنند  هاي ديگر باشند مثل همين انتخابات دوره گذشته، حذف مي           باشند آنهايي را كه از گروه     

داند داليل رد صالحيت كانديداها را اعالم نمايد و بگويد به چـه دليـل رد                 ف نمي شوراي نگهبان خود را موظ    

  .اند كرده

  گويد؟ س ـ دليل را نمي

ولـي ايـن جـور    . گويـد  قانون اين را نمي. شده است در دوره گذشته همين جور عمل . گويند  ـ خير، نمي  ج

طور خصوصي هـم بـه افـراد ذينفـع اطـالع            دانند گزارش بدهند، حتي به        اند و خود را موظف نمي       عمل كرده 

  .كنند اين كار را هم نمي. اند دهند كه به چه دليل صالحيت آنها را رد كرده نمي

هـا مثـل نهـضت آزادي     ـ سوال آخر اين است كه در شرايط كنوني در انتخابات ايران بـسياري از گـروه          ۸س

  تغييري پيدا شود؟ايران اجازه شركت را ندارند در اين مورد آيا اميدي هست كه 

  .كنيم ج ـ ما تمامي تالش خود را مي

  . ـ منتها چيز جديدي نشنيديم۹س

  .ايم ج ـ بله ما هم هنوز روزنه اميدي نديده

  

  بخش روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ام مرداد ماه  سي

  

  



  

 ۱۰۶

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۱۵:شماره

 ۳۰/۰۵/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  مصاحبه خبرنگار بخش فارسي راديو سوئد 

  )۱۰/۰۵/۷۴(با آقاي دكتر ابراهيم يزدي 

  

  ـ جان كالم انتقاد شما نسبت به قانون جديد انتخابات چيست؟۱س

طور خاص بحـث اساسـي مـا ايـن اسـت كـه تـشخيص صـالحيت          ج ـ در مورد قانون جديد انتخابات به 

بنابراين هيچ نهاد ديگري چه وزارت كشور و چـه شـوراي نگهبـان حـق                . نامزدهاي انتخاباتي با مردم است    

لت كند و بر اساس باورهـا يـا نگرشـهاي سياسـي يـا وابـستگيهاي سياسـي                   ندارد در اين مورد خاص دخا     

دهـد كـه شـوراي        قانون جديد به شوراي نگهبان ايـن حـق را مـي           . شان محروم كند    افرادي را از حق طبيعي    

يـك وقـت هـست كـه تـشخيص      . نگهبان تشخيص بدهد چه كسي صالحيت دارد و چه كسي صالحيت ندارد   

.  آيا نامزد انتخاباتي حداقل سن قانوني را دارد و يا اين كه سواد دارد يا نـه صالحيت بر اساس اين است كه 

ولـي ايـن كـه دربـست تـشخيص          . شوندگان مرسـوم اسـت      اينها چيزهايي است كه به عنوان شرايط انتخاب       

صالحيت را در اختيار شوراي نگهبان بگذارند خالف قانون اساسي است و در تناقض اساسي است با حـق                   

  .اين ايراد عمده و اساسي ما است. ردمحاكميت م

  خواهيد اتخاذ كنيد؟  اي مي ها چه رويه ـ شما در برابر اين سختگيري۲س

مردم هستند كه بايد براي احقاق حق خودشان بـسيج شـوند و از طريـق    . ج ـ حاكميت از آن مردم است 

تواند بكنـد و مـا        ياسي مي كاري كه يك سازمان س    . شركت در انتخابات حقوق خودشان را به دست بياورند        

كنيم، اين است كه اين آگاهي را به مردم بدهيم و دعوت بكنيم كه بياييد و حق طبيعي و خداداد و قـانوني      مي

  .خود را بگيريد

كنيد كه شركت در انتخابات براي نهضت آزادي و ديگر گروههاي بيرون از حاكميـت اصـوالً                   ـ آيا فكر مي   ۳س

  داشته باشد؟موضوعيتي براي مجلس پنجم 

ج ـ هر سازمان سياسي كه مبارزه سياسي در چارچوب پارلمانتاريزم را پذيرفته باشـد و بـراي تحقـق     

اي  حقوق ملت و تحقق آرمانهاي انقالب و آزادي بخواهد مبارزه كند، انتخابات مجلـس يكـي از مـوارد ويـژه            

بنابراين نهضت آزادي و برخي ديگـر       . طور فعال شركت كند تا آن حقوق را به دست بياورد            است كه بايد به   

كنند بر اين باور هستند كه بايد با يك مبارزه سياسي آن حقـوق را بـه                   هايي كه در ايران فعاليت مي       از گروه 

در گذشته شعار ما اين بود كه اگر حاكميت اين آزاديها را تـامين ننمايـد در انتخابـات شـركت                     . دست آورند 

 ۲هدف فرسـتادن    . ت كه در انتخابات شركت كنيم تا اين آزاديها تامين شود          اما اكنون بحث اين اس    . كنيم  نمي

  .اند  نفر نماينده به پارلمان نيست، بلكه هدف كسب و تامين حقوقي است كه از دست رفته۵ يا ۳يا 

  بينيد؟ اندازي براي شركت افراد نهضت آزادي در انتخابات مي ـ با اين وجودِ آيا شما چشم۴س

  ني انتخاب شدنج ـ شركت به مع

  .ـ بله۵س

ج ـ همان طور كه گفتم مهم اين نيست كه چند نفر به مجلس بروند يا نروند و براي ما اصالً مهـم نيـست    



  

۱۰۷  

مهـم بـراي مـا ايـن اسـت كـه            . آورد يـا نـه      كه نهضت كانديداهايي را معرفي بكند يا نكند و اگر كرد راي مي            

. د در انتخابات شركت كنند تا ايـن آزاديهـا تـامين شـود    همه احزاب و گروهها حق دارن. آزاديها تأمين شوند  

ولي هدف  . حاال اگر چنانچه در رهگذر اين مبارزه و اين فعاليتها چند نفري هم به مجلس رفتند ايرادي ندارد                 

  .فرستادن افرادي به مجلس نيست بلكه هدف تحقق آزاديها است

  .باشندـ در مورد اعضايي كه قرار است ناظر بر اين انتخابات ۶س

  ج ـ شوراي نگهبان؟

  ـ گويا يك شوراي دوازده نفره است؟۷س

.  عـضو روحـاني    ۶ عـضو حقوقـدان و       ۶ـ شوراي نگهبان بر طبق قـانون اساسـي دوازده عـضو دارد                ج

  .كند كند و روحانيون را رهبر معرفي مي حقوقدانان را مجلس انتخاب مي

  

  

  بخش روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ ام مردادماه سي



  

 ۱۰۸

  تعالي بسمه

 يران ات آزادينهض

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۱۶:شماره

 ۳۱/۰۵/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  سي  بي مصاحبه خبرنگار بخش فارسي راديو بي

  )۱۷/۰۵/۷۴(با آقاي دكتر ابراهيم يزدي

اند كه در     اي كه امروز بوده بطور مشخص راجع به نهضت آزادي سوال شده و گفته               ـ در جلسه مصاحبه   ۱س

احـزاب و قـانون     هاي گذشته اين نهضت مغاير بـا قـانون            مورد صدور مجوز براي فعاليت نهضت آزادي فعاليت       

  اساسي تشخيص داده شده و تقاضايش رد شده است نظر شما در اين مورد چيست؟

هـايي كـه در       نـه در بحـث    . اند كه يكي پروانه و يكي مجـوز اسـت           ـ اوالً آقايان دو مطلب را قاطي كرده         ج  

ي اجرايـي،   هـا   نامـه   مجلس شوراي اسالمي هنگام تصويب قانون احزاب مطرح شد و نه بعـد از آن در آيـين                 

يعنـي احـزاب سياسـي      .  بلكه همه جـا صـحبت از پروانـه اسـت            هيچگاه بحث از مجوز به ميان نيامده است،       

در حـالي  . توانند و آزاد هستند كه به وزارت كشور بروند و ثبت كنند و پروانه بگيرند يا نروند و نگيرنـد                  مي

شور حق فعاليت ندارند و اين مغاير بـا         كه مجوز معنايش اين است كه احزاب بدون كسب اجازه از وزارت ك            

دوم اينكه نهضت آزادي ايران هرگز درخواست صدور مجوز ننموده، بلكه درخواسـت             . قانون اساسي است  

هـاي نهـضت    سوم اينكه آقايان هرگز به ما ننوشتند و نگفتند كه به دليل مغـايرت فعاليـت   . پروانه كرده است  

بلكه در آن چيزي كه كتباً به ما نوشتند آمده است          .  شده است  آزادي با قانون اساسي درخواست نهضت رد      

كه درخواست تأسيس نهضت آزادي رد شده است و ما اعتراضـمان ايـن اسـت كـه اوالً نهـضت آزادي در                       

 ساله  ۳۰ تأسيس شده است و ما هرگز درخواست تأسيس نكرديم و معنا ندارد حزبي كه سابقه                 ۱۳۴۰سال  

اند و حاضر هم نيستند كه آن  اين اشتباهي است كه آقايان مرتكب شده      .  كند دارد دوباره درخواست تأسيس   

بلكـه درخواسـت صـدور پروانـه     . ايـم  ما نه درخواست تأسيس و نـه درخواسـت مجـوز، نكـرده           . را بپذيرند 

توقف در قانون احزاب براي م    . دانيم   مي  ثانياً چه به ما پروانه بدهند چه ندهند ما خودمان را قانوني           . ايم  كرده

 قـانون   ۱۲۶تنها يك دادگاه صالحه بر طبق اصـل         . هاي الزم شده است     بيني  ساختن يا انحالل يك حزب پيش     

بنابراين . تواند يك حزب را غيرقانوني اعالم بكند        اساسي در يك محاكمه علني و با حضور هيئت منصفه مي          

  .مدهي دانيم و همچنان به فعاليت خودمان ادامه مي ما خود را قانوني مي

ها در چارچوب قانون اساسـي آزاد اسـت و            اند كه فعاليت احزاب و گروه       ـ در اين مصاحبه اين طور گفته      ۲س

ايجاد تشكل سياسي و صنفي در بدو امر نياز به مجوز ندارد اما چنانچه فعاليت مجدد آن مغاير با قانون اساسي              

اينجـا چـون    . آن را منوط به صدور پروانه كنـد         تواند گروه را منحل و فعاليت مجدد         مي ۱۰باشد كميسيون ماده    

گيري كرد كه ادامه فعاليـت نهـضت    توان اين طور نتيجه اند كه اين كميسيون گروهي را منحل نكرده پس مي      گفته

  موضع شما در اين مورد چيست؟. اند اند و آن را هم رد كرده آزادي را منوط به صدور پروانه كرده

يد اينجا تناقض در گفتار وجود دارد اگر نياز به مجوز ندارند دليل ندارد ج ـ همانطور كه شما توجه كرد 

  .كه بگويند نهضت آزادي بايد درخواست صدور مجوز بكند

  .ـ مگر اين كه فعاليتهايش مغاير با قانون اساسي باشد۳س

تشخيص مغايرت فعاليت يـك حـزب بـا قـانون اساسـي و      . كنم ج ـ آن هم نكته دومي است كه عرض مي 

اند بر خالف قانون احـزاب و قـانون            نيست و سخني كه گفته     ۱۰نحالل آن به دست اعضاي كميسيون ماده        ا



  

۱۰۹  

بيني شده است اين است كه اگر حزبي خـالف كـرد كميـسيون                در قانون احزاب آنچه كه پيش     . اساسي است 

. كنـد   اش را لغـو مـي       وانهدر مرحله بعد اگر پروانه دارد پر      . دهد، بعد اخطار     اول به او تذكر كتبي مي      ۱۰ماده  

. تواند به دادگاه مراجعه كند و از دادگاه درخواست انحالل حـزب را بنمايـد                 مي ۱۰در نهايت كميسيون ماده     

. كنـيم   نيـست كـه بگوينـد مـا نهـضت آزادي را منحـل مـي       ۱۰بنابراين انحالل حزب در دست كمسيون ماده   

دادگاه است و انحالل آن هم بـا دادگـاه اسـت بـر              تشخيص مغايرت فعاليتهاي يك حزب با قانون اساسي با          

  . با حضور هيئت منصفه در يك محاكمه علني۱۲۶طبق اصل 

هـاي نهـضت آزادي نخواهـد داشـت و شـما              هايي كه زده شد هـيچ تغييـري در برنامـه            ـ پس اين حرف   ۴س

  هاي خود را همچنان ادامه خواهيد داد؟ فعاليت

كنيم و آن اين است كه آقايان تـا بـه حـال     ين كنفرانس استقبال ميما از يك موضع آقايان در ا. ج ـ البته 

االصول آزاد است و احتياج به پروانه ندارند و به انواع و  حاضر نبودند اين را بپذيرند كه فعاليت احزاب علي        

در اين همان است كه در قانون اساسي و در قانون احزاب وجـود دارد و                . كردند  ها از آن فرار مي      اقسام راه 

هاي متعـدد       نهضت آزادي اين مطلب را طي اعالميه      . مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي نيز آمده است       

بنابراين ما از ايـن كـه كميـسيون       . هايي كه به وزارت كشور داده است به كرات عنوان نموده است             در جواب 

بـر همـان اسـاس گذشـته ادامـه          كنيم و به فعاليت خودمان         چنين مطلبي را عنوان كرده استقبال مي       ۱۰ماده  

  .دهيم مي

  كند؟ ـ در اين شرايط آيا نهضت آزادي در انتخابات مجلس شركت مي۵س

گوييـد هنـوز عـوض نـشده      شرايط بر خالف اين كه شما مـي . هايي داريم ج ـ ما البته در اين مورد بحث  

ميـزان هنـوز در توقيـف       روزنامـه   . هنوز نهضت آزادي اجازه ندارد از ساختمان خود استفاده نمايـد          . است

ولي هـيچ  . تواند فعاليت بكند خوب است  اين كه آقايان بگويند يك حزبي آزاد است پروانه هم نگيرد مي           . است

خود نهضت هم اجازه ندارد     . هاي نهضت را چاپ كنند      هاي محلي حق و جرأت ندارند اعالميه        يك از روزنامه  

به چه صورت است؟ ما هستيم كه با امكانات محـدود           مگر عدم آزادي چيست و      . روزنامه مستقلي چاپ كند   

انـد و روزنامـه آزاد        تا زماني كه اجازه استفاده از ساختمان را نداده        . زنيم  هايي را مي    و به زور داريم حرف    

  توانيم در انتخابات شركت كنيم؟ نشده است و دستمان همچنان بسته است، چگونه مي

  

  بخش روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ و يكم مرداد ماه سي



  

 ۱۱۰

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۱۷:شماره

 ۳۱/۰۵/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  المللي فرانسه مصاحبه بخش فارسي راديو بين

   با آقاي دكتر ابراهيم يزدي 

)۱۷/۰۵/۷۴(  

 وزارت كشور كه مسئول بررسـي تقاضـاي فعاليـت قـانوني             ۱۰ـ آقاي بادامچيان عضو كميسيون ماده         ۱س

آزادي ايران اجازه فعاليت رسمي و    احزاب سياسي در ايران هست امروز اعالم داشت كه وزارت كشور به نهضت              

طور انفرادي فعاليت داشته باشند و حتي در انتخابـات مـاه              توانند به   دهد ولي اعضاي اين گروه مي       قانوني نمي 

آقـاي دكتـر   . اسفند آينده، البته در صورت تأييد صالحيت اين افراد توسط شوراي نگهبان شركت داشته باشـند               

اي خواهـان آزادي احـزاب مخـالف در           ر در حدود دو هفته پيش با انتشار بيانيـه          تن ديگ  ۱۲۱يزدي شما همراه با     

  العملي نسبت به بيانات آقاي بادامچيان داريد؟ ايران شديد، چه عكس

ايـن وظيفـه   . دهنـد  يكي اين كه به نهضت آزادي ايران اجازه فعاليت نمي. ج ـ مطلب ايشان دو بخش دارد 

االطالق بـر طبـق قـانون     احزاب سياسي علي. اليت احزاب سياسي بشود نيست كه مانع فع   ۱۰كميسيون ماده   

هـيچ  . اساسي آزاد هستند و فعاليتشان مجاز است چه پروانه يا مجوز از وزارت كـشور بگيرنـد يـا نگيرنـد                    

تواند  تنها نهادي كه مي. فردي يا نهادي حق ندارد فعاليت احزاب سياسي را متوقف كند و جلوي آن را بگيرد     

طور علني و با حـضور هيئـت           قانون اساسي به   ۱۲۶ را منحل كند يك دادگاه صالحه بر طبق اصل           يك حزب 

دهـم،    دهم يا نمـي     بنابراين اگر فردي يا گروهي يا نهادي بگويد من به اين احزاب اجازه مي             . باشد  منصفه، مي 

  .اين بر خالف قانون اساسي است

كـسي  . لزومي ندارد ايـشان بفرماينـد     . د شركت كنند  اما قسمت دوم اينكه فرمودند افراد نهضت حق دارن        

االصـول حـق دارد بـر طبـق قـانون             هر شهروند ايراني علي   . منتظر دستور و اجازه فردي و يا نهادي نيست        

اساسي به عنوان شخصيت حقيقي در انتخابات شركت كند و رأي بدهد يا خود را كانديدا كند، يا ديگـران او                     

  .اند اي عنوان نفرموده بنابراين ايشان مطلب تازه.  به مجوز هيچ فردي ندارداين نياز. را كانديدا كنند

  ـ با توجه به سخنان ايشان آيا شما معتقد به شركت در انتخابات اسفند آينده هستيد؟۲س

ج ـ ما قطعاً آمادگي براي شركت در انتخابات را داريم ولـي انتخابـات آزاد شـرايطي دارد بـدون تحقـق       

در شرايطي كه احـزاب سياسـي آزاد نيـستند و    . ادي انتخابات، آزادي انتخابات معني ندارد     شرطهاي آز   پيش

و حتـي در چـارچوب قـانون        ) منظور من آزادي احزاب سياسي مخـالف حاكميـت اسـت          (حق فعاليت ندارند    

وهـاي  ها آزادي الزم را ندارنـد، تجمعـات و اجتماعـات بـراي نير         توانند فعاليت كنند روزنامه     اساسي هم نمي  

  توان يك انتخابات آزاد برگزار كرد؟ غيرموافق با دولت ميسر نيست چگونه مي

  ـ يعني شما در صورتي كه دولت اين شرايط را بپذيرد حاضر به شركت در انتخابات هستيد؟۳س

نهضت آزادي نظرش اين اسـت  . ج ـ عرض بنده اين است كه آقايان مدعي هستند كه انتخابات آزاد است 

حـال در اينجـا دو نظريـه        . ديهاي سياسي مصرح در قانون اساسي انتخابـات آزاد معنـا نـدارد            كه بدون آزا  

شـود پـس در انتخابـات     يك نظريه اين است كه چون انتخابات در شرايط غيـرآزاد برگـزار مـي   . وجود دارد 



  

۱۱۱  

ايـن  . ريـم نظريه ديگر اين است كه با شركت در انتخابات آزاديهاي قانوني خود را به دست آو . شركت نكنيم 

  .باشند ها مورد بحث مي نظريه

ـ آيا حتي در صورتي كه به حزب شما اجازه فعاليت رسمي داده نشود آيـا امكـان ايـن وجـود دارد كـه                         ۴س

  كانديداهايي را براي شركت در انتخابات معرفي كنيد؟

فهـا و ايـن   گـوييم كـه ايـن حر    ايـم و مـي   ما ايستاده. ج ـ فعاليت هيچ حزبي منوط به اجازه رسمي نيست 

توانند جلوي ما را بگيرند اين است كه مـا            تنها راهي كه مي   . مواضع خالف قانون اساسي و غيرقانوني است      

زنيم كه موضع مسئولين      تا زماني كه نفس داريم اين حرف را مي        . را زنداني كنند و بگويند حق حيات نداريد       

هـيچ مقـامي جـز دادگاههـاي        . ب اسـت  جمهوري اسالمي ايران خالف قانون اساسي و خـالف قـانون احـزا            

تواننـد بـا      نكته ديگر اينكه در عرايض بنده اين است كه مردم مي          . توانند يك حزب را متوقف كند       صالحه نمي 

هاي خود را به دست بياورند منتظر اين نشوند كه دولـت بگويـد، بـسيار                  مشاركت خود در انتخابات، آزادي    

مـردم بايـد فعاالنـه      . چنين چيزي به وقوع نخواهد پيوست     . كت كنيد خوب اين آزاديها را دادم پس بيابيد شر       

هـاي قـانوني خودشـان را بـه دسـت             قدم جلو بگذارند و همه گروهها و نيروها وارد صحنه بشوند و آزادي            

  .بياورند، تامين كنند و تحقق ببخشند

تواننـد    ياسي مي ـ آيا شرايط سياسي و حقوقي فعلي و در چارچوب سياسي جمهوري اسالمي احزاب س              ۵س

  فعاليت قانوني داشته باشند؟

فعاليـت سياسـي   . ج ـ بله، عرض بنده همين است كه قانون اساسي ايـن مـسئله را تـضمين كـرده اسـت      

تواننديك حزب را غيرقانوني اعالم كنند كه دادگاه ذيصالح بر            االطالق آزاد است و تنها زماني مي        احزاب علي 

ر هيأت منصفه بطور علني تشكيل بشود و پرونده آن حزب رسيدگي           قانون اساسي با حضو    ۱۲۶طبق اصل   

هيچ مقام ديگري حق ندارد بگويد يك حـزب قـانوني   . و رأي نهايي صادر شود و آن حزب منحل اعالم شود  

  .است يا غيرقانوني

  

  بخش روابط عمومي نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۷۴و يكم مردادماه  سي
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اطالعيه در مورد بيماري جناب آقاي دكتر سحابي

بدينوسيله به آگاهي هم ميهنان عزيز مي رسانيم كه جناب آقاي دكتر يدهللا سحابي از بنيانگذاران و رهبران نهضت

آزادي ايران و يار نزديك مرحومان مهندس بازرگان و آيت هللا طالقاني از روز پنجشنبه دوم شهريور به علت اختالالت

خوني در يكي از بيمارستان هاي تهران بستري شده اند و تحت مراقبت و مداوا مي باشند. بنا به توصيه پزشكان

معالج و مسئولين بيمارستان براي پيشگيري از ازدحام عالقه مندان در بيمارستان از ذكر نام بيمارستان معذوريم.

با استدعا از پروردگار يكتا براي شفاي عاجل آقاي دكتر سحابي، در اطالعيه هاي بعدي هموطنان گرامي را در جريان

وضعيت جسماني ايشان و نتايج معالجات قرار خواهيم داد.

نهضت آزادي ايران

دفتر روابط عمومي

 



  

 ۱۱۳

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۲۰:شماره

 ۱۴/۰۶/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  نامه به معاونت سياسي ـ اجتماعي وزارت كشور

  كل سياسي  اداره

   قانون احزاب۱۰آبادي، دبير محترم كميسيون ماده  جناب آقاي محمدعلي شم

 قانون احزاب، در مصاحبه اخيـر       ۱۰ناب آقاي بادامچيان به عنوان رئيس كميسيون ماده          ج  بعد از سالم،  

 مطالـب زيـر    ) روزنامه مذكور درج شده بود۰۷/۰۶/۷۴كه در شماره مورخ    (خود با خبرنگار روزنامه صبح      

  :اند را اظهار نموده

اللهي ندانند و مانند نهـضت        زبهايي در نظام اسالمي باشند كه خود را ح          ممكن است افراد، احزاب و گروه     «

اشكال ندارد، باشند و مطابق قـانون  : گويد آزادي خود را جزء نهضت اسالمي قلمداد نكنند، نظام اسالمي مي      

  .»هر كاري هم خواستند انجام بدهند

 ۱۰بدينوسيله خواهشمند است اعالم فرماييد كه آيا بخش دوم گفتار فوق موضع جديد كميـسيون مـاده                  

  ر؟است يا خي

  

  با تشكر قبلي

  دفتر روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  

  

  



  

 ۱۱۴

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۲۱:شماره

 ۱۴/۰۶/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  نامه به مديرمسئول روزنامه منشور برادري 

  

  سردبير و مدير مسئول روزنامه منشور برادري

 ـ در    ـ كـه اخيـراً بـه دسـت مـا رسـيد       ۷۴ تيرماه ۳بعد از سالم، نشريه منشور برادري در شماره شنبه 

نهضت آزادي ايران درج كرده بـود كـه بكلـي دور از              مطالبي در مورد  » ژهگزاش وي «نوشتاري تحت عنوان    

متأسفانه نام نهاد يا مقام و منبع گزارش ذكر نشده      . حقيقت و واقعيت و صرفاً ناشي از اوهام گزارشگر بود         

داد كه گزارش دهنده مقيم ايران نبـوده يـا حـداقل در مراسـم يـادبود شـادروان                     بود ولي متن آن نشان مي     

حتي با توجه به انشاء گزارش و جمالت مبهم آن اين احتمال به ذهن              . ندس بازرگان حضور نداشته است    مه

  .كند كه نويسنده آن غيرايراني بوده است خطور مي

كنيم كه توضيحات زير در اولين شـماره بعـدي آن             به هر حال بر اساس قانون مطبوعات درخواست مي        

  .روزنامه درج شود

و متعارف در هر سازمان سياسي اين است كه پس از فـوت يـا اسـتعفاي دبيركـل آن                     يك امر بديهي     ـ ۱

ترين وظايف گردانندگان آن انتخاب جانشين اوست تا فترت و توقفي در جريان كارها              سازمان، يكي از مبرم   

د از همين رو، در مراسم تشييع جنازه شادروان مهندس بازرگان، جناب آقاي دكتر سـحابي قـص            . پديد نيايد 

زده   بنابراين، انتخاب دبيركل جديد نهـضت آزادي ايـران شـتاب          . انتخاب سريع دبيركل جديد را اعالم كردند      

  .نبود، بلكه با مطالعه و مشورت و بر طبق مفاد اساسنامه نهضت صورت گرفته است

ياد مهندس بازرگان، كه در آن كليه         شوراي مركزي نهضت در اولين نشست خود پس از درگذشت زنده          

ها حضور داشتند، با اكثريـت قريـب بـه اتفـاق در               اعضاي شوراي مركزي تهران و اكثر منتخبان شهرستان       

  .گيري نمود مورد انتخاب دبيركل جديد تصميم

ـ بر خالف ادعاي مغرضانه يا جاهالنه گزارشگر، خبر انتخاب دبيركل جديد نه تنها براي سران نهضت                 ۲

 طـي   ۷۳ بهمـن    ۱۳تند غيرمنتظـره نبـود، بلكـه ايـن انتخـاب در             آزادي كه خود در آن انتخـاب شـركت داشـ          

گيرنـدگان در جلـسه شـوراي     اي با امضاي دو تن از مؤسسان نهضت كه جزء حاضـران و تـصميم      اطالعيه

  ).به شرح پيوست(مركزي بودند، رسماً براي اطالع همگان اعالم شد 

هاي جمعـي داخـل كـشور مجـاز يـا            حال اگر به دليل وجود سانسور حكومتي يا خودسانسوري، رسانه         

هاي نهضت آزادي نيستند و لذا اخبار مربوط به نهضت، قبل از انتشار آنهـا در ايـران،                    مايل به درج اطالعيه   

رسـد، تقـصيري از ايـن بابـت متوجـه نهـضت               هاي خارج از كشور به گوش مردم ايران مي          از طريق رسانه  

  .نيست

راسم چهلمين روز درگذشت فقيد سعيد مهندس بازرگان كـه          ـ  باز هم بر خالف ادعاي گزارشگر، در م         ۳

مندان، حضور چشمگير    در حسينيه ارشاد برپا شد، سران و اعضاي فعال نهضت آزادي، همانند ساير عالقه             

كننده گزارش شخصاً و با چشم باز در مراسم حضور پيدا كرده بود، قطعـاً ماننـد هـزاران                     اگر تهيه . داشتند

 را در آن     )يـا رهبـران، بـه قـول نويـسنده         (ضور سـران و گرداننـدگان نهـضت آزادي          كننده ديگر، ح    شركت

  .ساخت كرد و خبر دروغ نمي مشاهده مي



  

۱۱۵  

هاي قابل هضم و قابل قبول براي عامه مـردم و توسـط               ـ قصد تشكيل يك سازمان نوين با ايدئولوژي       ۴

نده گـزارش بـوده اسـت و حتـي          هاي ذهنـي نويـس      گروهي از سران و رهبران نهضت هم يكي ديگر از بافته          

  .ارزش تكذيب هم ندارد

  

  با تشكر قبلي

  بخش روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  

  



  

 ۱۱۶

  تعالي سمهب

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

 ۱۳۷۴ شهريور ۲۲:تاريخ

  

  

  نامه دكتر يزدي به رياست كل دادگاه انقالب

  به نام خدا

  

  رياست كل محترم دادگاه انقالب

مجتمـع مـسكوني    بعد از سالم اينجانب دكتر ابراهيم يزدي كه مالك شش دانگ يك دستگاه آپارتمـان از                 

 از  ۱۳۷۲باشم بدينوسـيله درخواسـت لغـو تعهـدي را كـه در سـال                   مي ۲۳۴واقع در خيابان مطهري شماره      

در آن  . نمايم   گرفته شده است مي    ۱/ب/۱۴۴۱۳/۷۰ بازپرسي دادسراي انقالب در پرونده       ۶اينجانب در شعبه    

 سياسي كه حق فعاليت نداشته باشـد،        تعهد آمده است كه آپارتمان خود را در اختيار حزب، جمعيت يا گروه            

  .قرار ندهم

به طوري كه اطالع داريد مدعي تشكيل پرونده در آن دادسـتاني عليـه نهـضت آزادي ايـران، كميـسيون                     

 قانون احزاب، مأمور نظارت بـر احـزاب در وزارت كـشور بـوده كـه رئـيس كميـسيون مزبـور در                        ۱۰ماده  

  : اخير خود اظهار داشته است كه مصاحبه

اللهي ندانند و مانند نهـضت        هايي در نظام اسالمي باشند كه خود را حزب          مكن است افراد، احزاب و گروه     م«

اشكال ندارد، باشند و مطابق قـانون  : گويد آزادي خود را جزء نهضت اسالمي قلمداد نكنند، نظام اسالمي مي      

  )۱۲ ص ۱۳۷۴ شهريور ۷ شنبه  ـ سه۲۰روزنامه صبح، شماره . (»هر كاري هم خواستند انجام بدهند

 قـانون اساسـي و آزادي احـزاب ناچـار           ۲۶از آنجا كه خود مدعي پرونده به شرح باال به حكومت اصل             

نهضت آزادي ايران را مجاز و بالمانع شناخته است و نيز از آنجا كه اينجانب بعد از                   تمكين نموده و فعاليت   

نهـضت آزادي ايـران بـه سـمت          اي مركـزي  ياد مهنـدس بازرگـان از طـرف شـور           درگذشت شادروان زنده  

ام و براي انجام وظائفم نياز مبرم به آپارتمان خودم دارم، بدينوسـيله درخواسـت                 دبيركلي آن انتخاب شده   

 ۳۰باشـند مراتـب را حـداكثر تـا            الذكر موافق نمي    نمايد در صورتي كه آن دادگاه محترم با لغو تعهد فوق            مي

عدم دريافت جواب از آن دادگاه به منزله موافقت با اين درخواسـت تلقـي               . دروز آينده به اينجانب اطالع دهن     

  .خواهد شد

  .داريد با تشكر از توجه و اقدام عاجلي كه مبذول مي

  

  دكتر ابراهيم يزدي

  ۲۱ شماره ، كوچه تورج، خيابان وليعصر،تهران

  ۲۵۵۸،۲۰۴، تلفن ۱۹۶۶۶كد 

  



  

 ۱۱۷

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۲۳:شماره

 ۲۵/۰۶/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  نامه به مديرمسئول نشريه هفتگي صبح

  سئول نشريه هفتگي صبحمدير م

داريـوش  « آن نشريه طي دو مقالـه تحـت عنـاوين            ۱۴/۰۶/۷۴ مورخ   ۲۱با سالم، نظر به اينكه در شماره        

مطالبي خالف واقـع و بعـضاً از مقولـه تهمـت در مـورد نهـضت                 » فردا، چرا؟   ايران«و  » فردا    آشوري و ايران  

  .ست درج آن را وفق قانون مطبوعات داريمايد؟ با ارسال اين جوابيه، درخوا آزادي ايران درج نموده

باشد، ضمن اينكـه بـه طـور متعـارف مـسئوليت              فردا داراي روش مستقل و ويژه خود مي         ـ مجله ايران  ۱

الخصوص اگر از نوع ابراز عقايد مختلف باشد، به عهده نويسندگان آنها              مطالب مندرج در يك مجله نيز، علي      

نده يا نويسندگاني در يك مجله مـستقل بـه نهـضت آزادي ايـران از        باشد و نسبت دادن مقاالت يك نويس        مي

  .باشد بدايع آن نشريه مي

كنـيم كـه جانـب        ـ بر سبيل نهي از منكر، مؤكداً به جنابعالي و نشريه تحت مسئوليت شما نصيحت مـي                ۲

به تـوهين   اخالق اسالمي را در روابط سياسي و مطبوعاتي خود حفظ كنيد و از به كار بردن عباراتي كه جن                  

  .يا تهمت دارد خودداري نماييد

نمايد نهضت آزادي ايـران بـا نظـام و     ايد نهضت با نظام مسئله دارد، يادآوري مي       ـ در مورد اينكه گفته    ۳

هاي خالف قـانون حاكميـت انحـصاري          اي نداشته و ندارد، بلكه ما با عملكرد حاكميت و روش            انقالب مسئله 

اين حاكميت است كه حاضر به تمكين از قانون اساسي و قـوانين             . شيمبا  يك طبقه و گروه خاص مخالف مي      

موضوعه نيست و با نهضت آزادي و كساني كه خواستار اجراي تمام و كمال قانون اساسي هستند مـسئله                   

ايد و هر كس كه از عملكـرد حاكيمـت    هايتان حاكميت را مساوي با نظام و انقالب گرفته      شما در نوشته  . دارد

كنيد و اين يك نگرش بسيار خطرناك براي جمهوري اسـالمي             كند ضدانقالب و ضدنظام تصور مي       انتقاد مي 

  .باشد مي

هـاي اصـلي انقـالب         جنـاح   ايد كه مراقب باشند خود را در اخـتالف          هشدار داده » ها  آقايان نهضتي «ـ به   ۴

  :در اين بيان چند خطاي فاحش وجود دارد. وارد نكنند

 زيـرا انگيـزه    هاي حاكميت نـدارد،   اي به ورود در اختالفات جناح       ان هيچ عالقه  اول آنكه نهضت آزادي اير    

هـاي اصـولي و       ها و سياست    مشي  بسياري از آنها را خدمت به مردم يا جلب رضاي حق و يا بر اساس خط               

هـاي   بندي  جناح. داند  طلبي و منافع فردي و گروهي مي        داند، بلكه آنها را در مواردي حاصل قدرت         بنيادي نمي 

هـاي روشـن اعـالم شـده          هـا و برنامـه      مـشي   هاي سياسي مشخص با خـط       دروني حاكميت بر اساس تشكل    

هاي خارج از حاكميت بتوانند با ارزيابي آنها به حمايت از اين يا آن جناح، بـه نفـع                     نيستند كه احزاب و گروه    

  .دعواي اينها بر سر لحاف مالنصرالدين است. مصالح مملكت، بپردازند

ها به داخـل و خـارج از انقـالب، غيرواقعـي و ذهنـي و خودمحورانـه                    بندي شما از گروه     كه تقسيم دوم آن 

بودن هستند، در واقع انقالبيون بعـد از انقـالب هـستند و در              » داخل انقالب «بسياري از آنها كه مدعي      . است

 مبـارزات سياسـي و      هاي شـناخته شـده مخـالف        ه  برخي از آنها چهر   . اند  انقالب اسالمي هرگز نقشي نداشته    

گيرنـد،    قـرار مـي   » خارج از انقـالب   «اند و برعكس، بسياري از آنها كه به زعم باطل برخي              بالتبع انقالب بوده  

هـاي حاكميـت از       هـاي جنـاح     حتي بسياري از آنهـا كـه در درگيـري         . اند  اي در انقالب داشته     كننده  نقش تعيين 



  

۱۱۸  

  بنابراين، نوباوگان و تـازه بـه دوران       . اند  ر خدمات بوده  اند، در دوران انقالب مصد      صحنه بيرون رانده شده   

انـد از     هاي بعد از انقالب براي حفظ امكانات و مقاماتي كه هرگز شايستگي احراز آنها را كسب نكرده                  رسيده

  .كنند ها استفاده مي اين برچسب

گـذاران آن نـه تنهـا    دانيم شما را به اين واقعيت تاريخي ارجـاع دهـيم كـه نهـضت آزادي و بنيان             الزم مي 

خارج از انقالب و نظام نيستند، بلكه از معماران و مؤثرين مثبت نهضت اسالمي ـ ملي چندين دهه اخير ملت  

ايران و جهان اسالم بوده و نقش و سوابق نهضت آزادي و بزرگان اعضاي آن همچون مرحومان مهنـدس                   

بر هيچ تحليلگر منصفي پوشيده نيست، مگر آنكـه  .. .اهللا طالقاني و   شهيد چمران، دكتر شريعتي، آيت      بازرگان،

  .ها انداخته باشد ها و دوستي قدرت و سياست، پرده در مقابل چشم ها و مرض غرض

در مورد عملكـرد نهـضت آزادي ايـران در دوران بعـد از انقـالب نيـز چيـزي جـز صـراحت و صـداقت                 

 در مواضع نهضت و فعـالين آن مـشاهده   )و نه قدرت(دلسوزانه براي ملت و مملكت و مبارزه بر سر حجت       

  .شود نمي

اي از رهبر فقيد انقالب راجع به نهضت مورد استناد قرار گرفته              ـ در مورد آخرين قسمت مقاله كه نامه       ۵

 ماه پس از    ۷، حدوداً   ۶۸دي ماه   (نمايد در هنگام انتشار نامه توسط نشريه پاسدار اسالم            يادآوري مي   است،  

 نهضت داليل و مستندات خود را در مورد نامه فوق طي چندين اطالعيه تحليلـي منتـشر          ،  )وفات رهبر انقالب  

نمود كه در صورت اعالم آمادگي شما براي چاپ آنها در نشريه صـبح، آن نـشريات نيـز انـشاءاهللا ارسـال                       

  .خواهد گرديد

  

  با تشكر

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ شهريور ۲۵
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۲۶:شماره
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  بيانيه پيرامون

  فارس خليجرات تهديدکننده حضور نظامي آمريکا در خط

 عراق و درهم کوبيده شدن توان نظامي آن و نابودي ذخاير مالي  ل با شکست کام   فارس   خليججنگ دوم   

از پيامـدهاي عمـده جنـگ       . و امکانات اقتصادي کشورهاي عرب صادرکننده نفت خاورميانه به پايان رسـيد           

ياردها دالر سالحهاي پيشرفته ساخت آمريکا و ساير کـشورهاي غربـي   مذکور اين بود که از يک طرف، ميل    

 فروخته شد و از طرف ديگر بخش مهمي از نيروها و تجهيزات عظيم              فارس  خليجبه کشورهاي عرب حاشيه     

 باقي ماند که حجم آنها نيز مرتباً افزايش يافته است، به طوري که هم اکنون دهها نـاو          فارس  خليجآمريکا در   

 و فـارس  خليجيم و هزاران تفنگدار دريايي، ملوان و خلبان و نيروهاي متخصص نظامي آمريکا در     جنگي عظ 

  .شود درياي عمان مستقرند و هر روز به تعدادشان افزوده مي

سـابقه از    مندان به تماميت ارضـي کـشور و آينـده مملکـت از تمرکـز ايـن حجـم عظـيم و بـي                        ههمه عالق 

 کشور قدرتمند سلطه جو در مرزهاي جنـوبي کـشور بـه حـق نگراننـد و                  ترين تجهيزات نظامي يک    پيشرفته

   .کنند مياحساس خطر 

آمريکا در منطقه که هيچ يک از کشورها نه قصد و نه توان جنگ                ميچنين حضور گسترده نيروهاي نظا    

علـت  کنـد کـه    مـي ا کشورهاي همسايه خويش را ندارند، طبيعتاً ايـن سـوال را مطـرح            يکا  و درگيري با آمري   

   و ايران چه خواهد بود؟فارس خليجاصلي اين لشکرکشي چيست و عواقب آن براي منطقه جنگ زده 

  : را چنين بيان کردفارس خليجوزير دفاع آمريکا اخيراً هدف از تمرکز نيرو و تجهيزات در 

  ».اي در خاورميانه مهار رفتار تجاوزکارانه عراق و ايران و بدين ترتيب جلوگيري از جنگ تازه«

 دشمني شديدي دارند و سياست آنها ارسال نفـت          فارس  خليجرژيمهاي عراق و ايران با همسايگان خود و         «

  ».کند ميرا تهديد 

  ».تواند ثبات منطقه را کنترل کند ميشود که  ميايران نيرويي تلقي «

  ».اي دست يابد کند که به تکنولوژي هسته ميايران تالش «

  ».کند ميا روند صلح مخالفت ايران تروريسم را حمايت و ب«

  :وزير دفاع آمريکا سپس سياست دولتش را در سه زمينه به شرح زير بيان داشت

  فارس خليجـ تقويت توان دفاعي هر يک از کشورهاي ۱

  فارس خليجـ تقويت توان جمعي کشورها از طريق شوراي همکاري ۲

  ـ گسترش توان دفاعي آمريکا در منطقه ۳

باشد، امـا واقعيـت     ميدعايي آمريکا از اين لشکرکشي وسيع، مقابله با عراق و ايران            به اين ترتيب هدف ا    

  چيست؟

 سازمان ارتش عراق به کلي درهم ريخـت و          فارس   خليجبعد از جنگ دوم     : ـ سياست آمريکا عليه عراق    ۱

 قـادر   اي که زندگي روزمره مردم عراق را فلج کرده اسـت           اين دولت در شرايط محاصره اقتصادي گسترده      

  .باشد ميبه بازسازي ارتش خود تا آن پايه که خطري براي همسايگان محسوب شود، ن
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، دولـت آمريکـا و   فـارس   خلـيج االت مهم اين است که چرا در پايـان جنـگ دوم            ؤ س زدر اين رابطه يکي ا    

 و  جدي براي سرنگوني و تعويض صدام نکردند؟ براي يافتن پاسخ به چنـين سـوالي علـل                  ميمتحدانش اقدا 

ينـد صـلح    آن آنهـا مـساله عـراق بـا فر         عوامل متعددي قابل فهم و بحث و بررسي است، امـا شـايد مهمتـري              

تمام کشورهاي عربي بجز عراق بـه طـور مـستقيم يـا غيرمـستقيم دولـت اسـرائيل را بـه                      . خاورميانه باشد 

لح در خاورميانه بدون    يند ص آاما فر . اند  االصول پذيرفته   يا صلح را علي    هرسميت شناخته و با آن صلح کرد      

پيمان صلح ميان عراق و اسرائيل بنا بر داليل متعـدد امـا عمـدتاً           . مشارکت عراق ناقص و ناتمام خواهد بود      

داليل سياسي و رواني بايد به دست صدام، و نه جانشينان وي امضا شود، اما حکام بعثي عراق و از جملـه        

. اهنـد کـرد کـه دولـت سـوريه آن را امـضا کـرده باشـد              صدام، پيمان صلح با اسرائيل را هنگامي امضا خو        

 دارد، اما به شـرط آن   راسوريه همانطور که بارها اعالم کرده است آمادگي کامل براي امضاي پيمان صلح     

يـا  ).  بـازگردد  ۱۹۶۷يعني به مرزهـاي قبـل ازجنـگ سـال           (که اسرائيل ارتفاعات جوالن را به کلي تخليه کند          

ندي شده کوتاه مدت بـراي تخليـه و تـرک ارتفاعـات مـذکور متعهـد گـردد، لـيکن                     ب الاقل به يک جدول زمان    

در واقع اسرائيل مانع اصلي بر سر راه عقـد پيمـان صـلح بـا سـوريه                  . نشيني نيست  اسرائيل حاضر به عقب   

المللي حاکي از آن است که اسرائيل براي پذيرفتن شرايط سوريه تحت فشارهاي خـارجي                 شواهد بين . است

امضاي پيمان صلح ميان سـوريه و اسـرائيل در کـل خاورميانـه              . رد و دير يا زود تسليم خواهد شد       قرار دا 

اول آنکه لبنان نيز پيمان صـلح را امـضا          : بويژه در دو کشور لبنان و عراق اثرات تعيين کننده خواهد داشت           

ا يـ  بـا آن عوامـل       خواهد کرد و مشکل اشغال جنوب لبنان توسط اسرائيل به نحوي حل خواهد شد و همراه               

هاي خارجي بحران و جنگ لبنان توسط اسرائيل به نحوي حل خواهد شـد و همـراه بـا آن عوامـل يـا               ريشه

دوم آنکـه راه بـراي امـضاي        . هاي خارجي بحران و جنگ لبنان تا حدود زيادي برطرف خواهد گرديد             ريشه

 لغو محاصره اقتصادي عراق نيـز از        پيمان صلح ميان عراق و اسرائيل هموار شده و مانع اصلي بر سر راه             

تمام اعضاي اصلي و اکثريت بزرگي از ساير اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل             . ميان برداشته خواهد شد   

دليل مخالفت دو کشور مذکور نيز در       . غير از آمريکا و اسرائيل با لغو تحريمهاي موجود عليه عراق موافقند           

  .شد باال ذکر

ها عليه عراق لغو خواهد شد، بلکه اقدامات اساسـي           ق و اسرائيل نه تنها تحريم     با امضاي پيمان صلح عرا    

سياسي براي حل بحران داخلي عراق، از جمله تغييـر يـا تعـديل حاکميـت کنـوني از طريـق مـشارکت تمـام                         

ضـمناً بـا    .  يکپارچگي عراق آغاز خواهد گرديـد       تأمين نيروهاي سياسي داراي نقش در ساختار قدرت و نيز        

تحريمهاي اقتصادي و ورود نفت عراق به بازارهاي جهـاني، و بـا توجـه بـه نيـاز مبـرم آن کـشور بـه                    لغو  

 بازار عظيم و پرسودي براي شـرکتهاي نفتـي آمريکـايي و احتمـاالً اروپـايي و سـاير شـرکتهاي               ،بازسازي

ي آمريکـايي کـه از      فرامليتي پديد خواهد آمد که قطعاً مورد استقبال اين گونه شرکتها، بويژه شـرکتهاي نفتـ               

  . قرار خواهد گرفتاند خريد نفت ايران ممنوع و محروم شده

 به عبارت ديگر، بر خالف ادعاهاي مقامات دولت آمريکا، عـراق تهديـدي بـراي همـسايگان عـرب خـود                     

 فارس  خليجشود بلکه اين احتمال قوي وجود دارد که عراق مجدداً در سناريويي عليه ايران در                 محسوب نمي 

به عالئمـي از ايـن بـازي    . هبري آمريکا شرکت کند که قطعاً سود فراواني براي عراق دربرخواهد داشت    به ر 

سياسي عراق، از جمله حمالت تبليغاتي اخير روزنامه الثوره، ارگان رسمي حزب بعث عراق عليه ايران بايـد              

  .توجه داشت

اي عليه ايران آغاز خواهـد   و گستردهبا اجراي سناريوي باال حرکت جدي    : ـ سياست آمريکا عليه ايران    ۲
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اظهـارات صـريح    . انـد   مقامات دولت آمريکا به کرات مواضع خصمانه خود را عليه ايران آشکار ساخته            . شد

 فـارس   خلـيج مريکا بـه    آوزير دفاع آن کشور نيز گوياي آن است که الاقل يکي از هدفهاي اصلي لشکرکشي                

  .باشد ميوارد کردن فشار بر ايران 

سـازي افکـار عمـومي        و تحريمهاي يک جانبه اقتصادي آمريکا عليه ايران گرچـه از نظـر آمـاده               فشارها

مردم آمريکا مؤثر بوده است، عمالً کارآيي مورد نظر دولت آمريکا را نداشته است و بسياري از کشورهاي                 

، براي آنکـه    اند   نشده غربي طرف معامله با ايران از اين تحريمها حمايت نکرده و از اين نظر به آمريکا ملحق                

اين فشارها موثر واقع شود الزم خواهد بود که به شکل تحريمهـاي جمعـي از طريـق سـازمان ملـل متحـد                        

رسد که ادعاهاي مکرر امارات متحده عربي در مورد مالکيت        مي براي تحقق چنين امري به نظر        .اعمال گردد 

  .د بهانه و دست آويز قرار گيردتوان مي تنب کوچک وسه جزيره ايراني ابوموسي، تنب بزرگ 

بنابراين، احتمال دارد که همزمان با پيشرفت مذاکرات صلح اسرائيل با سوريه و عراق و لغو تحريمهاي                 

. اساس امارات متحده عربي نيز در شوراي امنيت سازمان ملل مطـرح گـردد              اقتصادي عليه عراق، ادعاي بي    

اي از قـدرتهاي بـزرگ عليـه ايـران و            خـصمانه پـاره   گيـري    در شرايط کنـوني مناسـبات جهـاني و موضـع          

بيني کرد که در صورت مطرح شدن چنين امـري، شـوراي             توان پيش  ميگيري محتاطانه برخي ديگر،      موضع

 شـوراي امنيـت تـسليم شـود بـا            رأي تواند و نبايـد بـه      ميامنيت عليه ايران خواهد بود و از آنجا که ايران ن          

به اين ترتيب آمريکا محملي به دست خواهد آورد که          .  روبرو خواهد شد   تصميمات شديدتر شورا عليه خود    

در چارچوب مصوبات شوراي امنيت به پيگيري و اجراي مقاصد شوم خود عليه ايران بپـردازد و از جملـه                    

محاصره اقتصادي گسترده ايران از جمله جلوگيري از صدور نفـت و کاالهـاي غيرنفتـي و ورود کاالهـاي                    

ر مشابه وضع فعلي در مورد عراق را به اجرا گذارد و اين موجب تشديد و تعميق بحرانهاي                  مورد نياز کشو  

  .کنوني خواهد شد

 زمينه مناسب و مساعدي براي تحريک و ايجـاد     فارس  خليجدر چينن شرايطي، حضور نظامي آمريکا در        

  .باشد ميآميز آن  درگيري نظامي با ايران و پيامدهاي فاجعه

ادي ايران، از نوعي که بر عراق تحميـل شـده، و بـروز احتمـالي درگيـري نظـامي،                    محاصره کامل اقتص  

طلبانه در استانهاي مرزي با خطر از هـم گـسيختگي          ممکن است که با تحريکات و تحرکات ضدملي و تجزيه         

  .گذرد مهم است ميدر اين راستا بذل توجه به آنچه در مرزهاي شرقي و غربي کشورمان . همراه باشد

تي از مرزهاي شرقي مجاور افغانستان، گروه طالبان تمامي استانهاي همجوار با ايران را تحـت                در قسم 

سيطره خود درآورده است به طوري که رابطه گروههاي افغاني طرفدار ايـران تقريبـاً بـه طـور کامـل قطـع          

و گروه طالبان يک گـروه سياسـي، نظـامي و مـذهبي وابـسته بـه کـشورهاي خـارجي مخـالف                       . شده است 

باشد استقرار نظامي اين گروه در استانهاي غربي افغانستان و همجواري آنان          ميمتخاصم با ايران و تشيع      

  .تواند در هر سناريوي احتمالي مورد سوءاستفاده عليه ايران قرار گيرد ميبا استان سيستان و بلوچستان 

 فـارس   خلـيج لشگرکشي به   » هاي  بهانه «توان ميکنند،   ميـ آنچه را که مقامات آمريکايي عليه ايران ادعا          ۳

هـا    ها به بررسـي و تحليـل انگيـزه          هاي دولت آمريکا تلقي کرد، بنابراين اوالً بجاي توجه به بهانه            و نه انگيزه  

 .پرداخت، ثانياً بايد آگاهانه ازدست زدن به هر عملي که بهانه به دست آمريکا بدهد به طور جدي پرهيز کرد               

هاي ميان مدت و درازمدت اسـتراتژيک آن کـشور در    انگيزه اصلي آمريکا با برنامه  واقع قضيه اين است که      

  .اي و جهاني رابطه دارد سه مرحله سطح ملي، منطقه

 کوششهاي دولت کلينتـون، آمريکـا در   رغم علي. ا دچار بحران شديد اقتصادي است   كدر سطح ملي، امري   
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بحـران تـشديد فعاليـت صـنايع نظـامي       ي تخفيف ايـن يکي از راهها. آستانه رکود عميق اقتصادي قرار دارد     

آمريکا است اما ماشين نظامي آمريکا خود به دليل پايان يافتن جنـگ سـرد ادامـه حيـات ميليتاريـسم غـول                       

 ميليارد دالر با مشکل مخالفت افکار آمريکاييـان روبـرو      ۲۷۰اي در حدود     آساي آمريکا را، با بودجه ساالنه     

بنـابراين دولـت آمريکـا بـراي        . جيه قابل قبولي براي ادامه آن ارائه نـشده اسـت          ساخته و هنوز هيچگونه تو    

  .  آمريکا نياز به طراحي و اجراي سناريوهاي توجيه کننده دارديافزايش فعاليت ماشين نظام

، کنتـرل  فـارس  خلـيج هـاي حـضور آمريکـا در     در سطح منطقه خاورميانه، شايد يکي از مهمترين انگيـزه       

در دوران بعد از جنگ سرد، براي مهار کردن و يا رقابـت و              . ظيم نفت و گاز اين منطقه است      فيزيکي منابع ع  

هماوردي با قطبهاي نيرومند اقتصادي آسياي دور و اروپـاي متحـد، چنـين حـضوري نقـش حيـاتي بـراي                      

  .آمريکا خواهد داشت

حکـام  . باشـد  مـي  مطـرح    عالوه بر اين و در رابطه با همين استراتژي، آينده رژيم عربستان سعودي نيز             

ينده روبرويند و اين مخالفتهاي گسترده که با بيمـاري          آعربستان سعودي از داخل با مخالفتهاي سياسي فز       

ملک فهد همزمان شده است، ثبات سياسي کشور مذکور را مورد ترديد و تهديد جـدي قـرار داده اسـت، تـا                       

ن همانند برخي ديگـر از کـشورهاي عربـي          آنجا که دگرگوني سياسي در ساختار ارتجاعي حکومت عربستا        

  .ناپذير شده است اجتناب

اي باشد که منافع درازمـدت آمريکـا را مـورد تهديـد قـرار                اما اين تغييرات، به زعم آمريکا نبايد به گونه        

 نظارت دقيق و کنترل جدي رويدادهاي       فارس  خليجلذا يکي از اهداف احتمالي حضور نظامي آمريکا در          . دهد

  .باشد ميو کشورهاي مشابه عربستان 

*** 
در چنين شرايطي، هوشيارانه عمل کردن کشوري مستقل چون ايران نه تنهـا بـراي سـالمت و سـعادت                    

در اين راستا پرهيز جدي     . بلندمدت کشورمان بلکه براي استقالل کشورهاي منطقه نيز امري ضروري است          

اثرکردن اين بهانـه در   ريکا باشد و تالش براي بيويزي براي آمااز اقدامات نهان و آشکاري که بهانه و دست 

  .باشد ميالمللي، بسيار مهم و ضروري  سطح جهاني و حرکت در چارچوب روابط شناخته شده بين

 و تـضمين     تأمين در سطح ملي و داخل کشور، حاکميت بايد دست از انحصارطلبي و اختناق بردارد و با               

مند و معتقد     آشتي ملي باز کند تا با حضور همه نيروهاي عالقه          حقوق و آزاديهاي اساسي ملت، راه را براي       

تـري بـراي مقابلـه بـا         به استقالل کشور و حاکميت ملت و با تحقق يـافتن همبـستگي ملـي، شـرايط مناسـب                  

  .خطرات آينده فراهم گردد

  نهضت آزادي ايران

۲۰/۰۷/۱۳۷۴  
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  بيانيه پيرامون انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي

  اعتبار نظام در گرو انتخابات آزاد و سالم 

  

  ∗)۵۸/نساء(ان اهللا يامرکم ان تؤدوا االمانات الي اهلها 

سالمي، که بنا بر اعالم وزارت کشور قرار است در اسفند ماه سال          ي ا انتخابات دوره پنجم مجلس شورا    

اسـبات سياسـي و اجتمـاعي    اي از اوضاع و احوال اقتصادي کشور و من     ژهجاري انجام گيرد، در شرايط وي     

هاي گذشته تفاوتهاي قابل توجهي دارد و قطعاً بيش از هر زماني براي               شود که با انتخابات دوره     ميبرگزار  

اعتبار و مشروعيت حاکميت کنوني در ايران و جهان و ثبـات نظـام جمهـوري اسـالمي نقـش تعيـين کننـده                        

چگونگي برگزاري انتخابات مجلس شـوراي اسـالمي   اعتبار جمهوري اسالمي يک بار ديگر با      : خواهد داشت 

  .پيوند خورده است

المللي هر نظامي بر اساس ديدگاهها و عملکرد هيات حاکمه آن نظام در               ترديد مشروعيت و اعتبار بين     بي

يـک   رابطه با حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و تمکين آنان از قانون اساسي و ديگـر قـوانين موضـوعه از                    

از طرف ديگر، ارزيابي    ) دموکراسي(مشارکت جدي و فعاالنه مردم در تعيين سرنوشت خود          طرف و ميزان    

  .باشد ميگردد و انتخابات ادواري يکي از معيارها و محکهاي عمده و اصلي اين ارزيابي  مي

کنـد و    مـي  درک   سوال مهم در رابطه با نکته باال اين است که آيا حاکميت کنوني ايـران مـساله را عميقـاً                   

باشـد،   مـي ه تمکين از قـانون اساسـي و تـضمين سـالمت و آزادي انتخابـات                 كاضر است که بهاي آن را       ح

  بپردازد يا خير؟ 

گيرندگان فعلي، از رؤساي سه قوه گرفته تـا وزرا و غيـره، هـر يـک بـه نـوعي و بـه           ممسئوالن و تصمي  

ردم ايران و جهان را قانع کنند کـه         کوشند که م   ميدهد،   ميزباني، که مهارت آنان را در نطق و خطابه نشان           

  .انتخابات در محيطي آزاد و سالم برگزار خواهد شد

اما اظهارات گردانندگان امور و اعالم حساس بودن انتخابات و نقش تعيـين کننـده اعتبـار و ثبـات نظـام        

  .و توصيه به مسئوالن اجرايي در اين زمينه به تنهايي کافي نيستاسالمي جمهوري 

 در يکي از سخنرانيهاي خود حفظ اعتبار نظام را باالترين مصلحت دانـسته و ضـمن                 جمهور رئيسآقاي  

کـه از دخالـت در       انـد   اعالم ارتباط آن با برگزاري انتخابات سالم و آزاد از همه وزرا و مـسئولين خواسـته                

حـرام  «مـالي را   چنـين اع   جمهـور   رئـيس آقـاي   . انتخابات و جانبداري از نامزدها يا مخالفت با آنها بپرهيزنـد          

بايـستي بـه جـاي اعـالم نظـر شـرعي،             مـي اما ايـشان، در مقـام رياسـت قـوه اجرائيـه،             . اند  دانسته» شرعي

ــد   در رأس تمــام مــسئوالن و نهادهــاي اجرائــي و  جمهــور رئــيسآقــاي . دســتورهاي اجرائــي صــادر کنن

کـريم و در برابـر ملـت        پيـشگاه قـران      ها، به هنگام تصدي مسئوليت خـود در        گيري در باالترين رده    تصميم

 سـوگند يـاد کـرده و سـوگند خـود را امـضا                اسـت  »التاخذه سنته والنـوم   «ايران به خداوند حي و قيوم که        

                                                      
   . همانا خداوند به شما امر مي کند که امانت را به صاحبانشان بدهيد∗
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 که پاسدار قانون اساسي باشند و از آزاديها و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شـناخته اسـت                    اند  نموده

قانون اساسي و تجاوز به حقـوق        انون و يا تخلف از    اعتنايي به ق   بنابراين، مسئوليت هر نوع بي    . حمايت کنند 

  . از همه متوجه مقام رياست جمهوري استپيشو آزاديهاي اساسي مردم از جانب هر يک از مسئوالن 

پـذير نيـست،     تحقق انتخابات آزاد و سالم با صدور حکم يا فتواي شرعي و يا سخنراني و توصيه امکان                

ياسي و اجتماعي ضروري بـراي برگـزاري چنـان انتخابـاتي فـراهم              بلکه بايد شرايط محيطي و مناسبات س      

  .گردد

در شرايطي که شوراي نگهبـان بـا مطـرح کـردن نظـارت استـصوابي، تـشخيص صـالحيت نامزدهـاي                      

هـا و     در انتخابات گذشته نشان از اعمال سليقه       انتخابات را به خود منحصر نموده است و عملکرد آن شورا          

ترين جناحهاي سياسي درون حاکميت نيـز عالقمنـد بـه            ته است، حتي نزديک   ديدگاههاي سياسي خاص داش   

بويژه آنکه شوراي نگهبان اخيراً اعالم کرده است کساني کـه صالحيتـشان             . اند  مشارکت در انتخابات نشده   

  .جهت نامزد نمايندگي مجلس نشوند در دوره گذشته رد شده است از هم اکنون تکليف خود را بدانند و بي

  توان به برگزاري انتخابات سالم اميدوار بود؟ ميين شرايطي، چگونه در چن

در شرايطي که احزاب و گروههاي متعهد به آرمانهاي انقالب، وفادار به نظام جمهوري اسالمي و ملتزم                 

به قانون اساسي ولي مخالف با سياستها و عملکردهاي حاکميت اجازه و امکان فعاليت ندارند و برخـوردار                  

هـاي جمعـي کـالً در انحـصار گروههـاي سياسـي وابـسته بـه                   ها و ساير رسـانه      ت نيستند، روزنامه  از امني 

اسـالمي  توان از انتخابات واقعاً سالم و آزاد که موجب حفظ اعتبار نظام جمهوري            ميحاکميت است، چگونه    

، از جملـه  باشد سخن گفت؟ انتخاباتي بدون حضور و مشارکت فعاالنه احزاب و گروههاي مخالف حاکميـت              

تبليغات و جنجال عليه نهضت آزادي و اصرار بعضي از . نهضت آزادي ايران، سالم و آزاد تلقي نخواهد شد   

ت ندارد ناشي از کمبود شعور سياسـي يـا تعـصبات            يرکاران بر اين کار که نهضت آزادي حق فعال        اند  دست

 و رابطـه انتخابـات آينـده بـا          گروهي آنان است و در هر حال، حکايت از عدم درک موقعيت حساس کنـوني              

  .نمايد مياعتبار نظام جمهوري اسالمي ايران و حل مشکالت و بحرانهاي کنوني کشور 

در شرايطي که مأموران امنيتي حاکميت، افراد وابسته يا متمايل و طرفـدار گروههـاي سياسـي مخـالف                   

نه فقط از حقوق سياسي بلکـه از  حاکميت، نظير نهضت آزادي ايران را به عناوين مختلف و بر خالف قانون              

نظير اخـراج دانـشجويان     (کنند   ميحقوق اجتماعي، از جمله ادامه تحصيل، ادامه کسب و کار و غيره محکوم              

، مردم ...)از دانشگاهها، بستن کتابفروشي دکتر چمران در زنجان، اخراج کارمندان از اداره و محل خدمت و         

حيط کار و زندگي به نفع کانديداهاي غيردولتي فعاليت کنند و انتخابـات             عمالً قادر نخواهند بود آزادانه در م      

  .تواند آزاد و سالم باشد ميدر چنين شرايطي ن

طـرف بماننـد و      کند که در انتخابات آينده بي      ميي به مسئوالن اجرائي توصيه      جمهور  رئيسدر حالي که    

ري نکنند، برخي از نامزدهاي انتخابـاتي از هـم          گي از امکانات دولتي به نفع خود يا نامزدهاي مورد نظر بهره          

. انـد    به سفرهاي انتخاباتي دست زده     المال  بيتاکنون و حتي از پيش با استفاده از امکانات دولتي و به هزينه              

نوري به عنـوان رئـيس مجلـس      برداريها، سفرهاي مداوم آقاي ناطق     هاي برجسته اين نوع بهره      يکي از نمونه  

اي رئيس مجلس حق دارد که با هواپيماي اختصاصي به        موجب کدام قانون و مصوبه     به. به شهرستانهاست 

هـاي گـزاف      شهرستانها برود و اين يا آن مرکز و مؤسسه و کارخانه را افتتاح نمايد؟ اين تشريفات و هزينه                 

اي سـازي بـر    مترتب بر آنها با کدام معيـار قـانوني و عقلـي مطابقـت دارد؟ اگـر مـسافرتهاي ايـشان زمينـه                      

کنـد؟ آيـا مـردم     ميباشد چرا اين مسائل را اعالم ن      ميانتخابات نيست و رئيس مجلس نامزد انتخابات آينده ن        
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  نبايد بدانند که انگيزه اين سفرها چيست؟ 

در حالي که انتخابات يکي از موارد و فرصتهاي مناسب براي ارزيابي عملکرد حاکميت و دولت اسـت و                   

 انـد رأي    هاي شخصي اعالم شده نـامزد شـده         بي، به کساني که بر طبق برنامه      مردم بايد بر اساس اين ارزيا     

 مردم و گروهها و نامزدهاي انتخاباتي را از هـر گونـه ارزيـابي و اظهـارنظر جـز در                     استاندار تهران بدهند،  

  !!کند ميدارد و آنها را تهديد  ميييد دولت برحذر أت

گروهها و قـشرها و افـراد کـشور در چـارچوب             ميتما«: کند که  ميکيد  أ قضائيه ت   قوه از يک طرف رئيس   

 دارند و هر نوع جانبداري از گروهها و افراد و دخالت در امـور انتخابـات                  را قانون حق شرکت در انتخابات    

از ) ۰۸/۰۷/۷۴روزنامه اخبار   (» و با هر تخلفي برخورد خواهد شد       از سوي دستگاههاي قضائي ممنوع است     

ئيس قوه قضائي، که دبيرکل هيأت اجرايي جمعيت مؤتلفه اسالمي نيز هـست،             سوي ديگر، مشاور سياسي ر    

ه نهضت آزادي را تشديد کرده، در حالي که خـود مـدعي حزبـي نهـضت آزادي اسـت                  ليتبليغات و فعاليت ع   

درباره نهضت به داوري پرداخته و از موضع قانون اعالم نمـوده اسـت کـه نهـضت آزادي حـق فعاليـت و                        

 اي که اخيراً به عنوان حقوقدان به عـضويت در شـوراي   همزمان آقاي زواره. بات را ندارد مشارکت در انتخا  

 برگزيده شده و شاغل در قوه قضائيه است، در يک مصاحبه اختصاصي با روزنامه انگليـسي زبـان                 نگهبان

ضائيه هـاي رئـيس قـوه قـ         ايران نيوز، که خوانندگان آن اکثراً ديپلماتهاي خارجي هستند، بـرخالف توصـيه            

مدعي شده است که نهضت آزادي ايران حق شرکت درانتخابات را ندارد و به نفع جامعـه روحانيـت مبـارز                     

  ).۱۹/۰۷/۷۴روزنامه سالم (قماري آن موضع گرفته و تبليغ نموده است  اتهران و گروههاي سياسي

 رعايـت  از آنجا که اعضاي شوراي نگهبان، خصوصاً حقوقـدانان شـورا، بـيش از هـر کـس موظـف بـه                  

گيريها، عالوه بر ناحق بودن آن، بـر خـالف رويـه و مـصلحت و                 ه موضع ونباشند، اين گ   ميموازين قانوني   

گيـري   سنجيهاي ديپلماتيک است و از هم اکنون، عدم سـالمت و آزادي انتخابـات آينـده و جهـت          دور از نکته  

دوش سـاختن اعتبـار نظـام       دهـد و قطعـاً در مخـ        مـي خصمانه فردي و گروهي عليه نهضت آزادي را نشان          

متأسفانه، تنها اين عـضو حقوقـدان شـوراي نگهبـان نيـست کـه از هـم                  . جمهوري اسالمي مؤثر خواهد بود    

گيري ناشيانه خود عمالً سالمت انتخابات مجلس را مخدوش اعالم نموده است، بلکـه سـاير           اکنون با موضع  

بـه  . کننـد  مـي اي را تکـرار کـرده و          کليـشه  ز همين شعارها و اظهارنظرهـاي     يمقامات مسئول و غيرمسئول ن    

نهـضت  «عنوان مثال، آقاي موحدي ساوجي در ميزگرد دانشگاه تهران بـا صـراحت اعـالم کـرده اسـت کـه                    

روزنامـه  (» ...آزادي حق شرکت به طور تشکيالتي و حزبي و تحت اين نـام را نـدارد، چـون قـانوني نيـست                     

  ).۱۹/۰۷/۷۴سالم 

ييـد نامزدهـاي انتخابـات و ارائـه      أابات تنها به صـورت معرفـي يـا ت         در انتخ  مشارکت يک حزب سياسي   

  .باشد ميييد آن و فعاليت به نفع آنها أ مورد تبرنامه مطالعه شده براي نامزدهاي

 است، بايد به مردم پاسـخ دهـد کـه بـه موجـب       ميآقاي موحدي ساوجي، که عضو مجلس شوراي اسال  

ون، نهضت آزادي غيرقانوني است و حق مشارکت در انتخابـات            کدام دادگاه صالحه و بر طبق کدام قان        رأي

را ندارد؟ اظهاراتي از اين دست که از سوي طبقه و قشر و يا جريان سياسي حاکم بر مملکـت مرتبـاً تکـرار                 

 کـه بـه نامزدهـاي نهـضت آزادي          اند  شود، تاييد و تکميل موضع کساني است که به صراحت اعالم کرده            مي

  .اي مخالف خودشان، حتي به جناحهاي درون حاکميت کمترين امکاني نخواهند دادايران و ساير گروهه

  هموطنان گرامي،

شعور، آگـاهي و هوشـياري       امنويسند که مردم     ميگويند و    ميمسئوالن و سخنگويان حاکميت پيوسته      
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سياسي و قدرت تشخيص خوبي دارنـد، حاکميـت مـدعي اسـت کـه از حمايـت يکپارچـه و گـسترده مـردم                         

  .خوردار استبر

  .دهد مي نهضت آزادي ايران چنين اعتقادي ندارد و بسياري از شواهد و قرائن خالف آن را نشان 

شود کـه وفـاداري مـردم بـه انقـالب و يـا نظـام                 ميخطاي حاکميت، يا ترفند تبليغاتي آن از اينجا ناشي          

ز مـردم بـه آرمانهـاي اصـلي و          قطعاً بـسياري ا   . کند ميرا به حساب حمايت از خود تلقي          ميجمهوري اسال 

اوليه انقالب، يعني آزادي و استقالل معتقدند و ممکن اسـت بخـش قابـل تـوجهي هنـوز بـه نظـام جمهـوري                   

ترديد نارضايتي مردم از عملکرد حاکميت به شدت رو به رشد است و هر روز                اسالمي وفادار باشند، اما بي    

  .شود ميبر دامنه آن افزوده خواهد 

بينانه معتقد است کـه از حمايـت اکثريـت مـردم برخـوردار                و با ارزيابي واقع     جدي  طور اگر حاکميت به  

باشد و مردن را نه صغير و سفيه بلکـه داراي فهـم و شـعور سياسـي و قـدرت تـشخيص و گروههـاي                           مي

د دانـد، چـرا از فعاليـت آزا        مـي سياسي مخالف و خارج از دايره حاکميت را فاقد جايگاه و پايگاه ميان مردم               

گذارنـد همـه     مـي هاي سياسي مخالف خود، از جمله نهضت آزادي ايران نگران اسـت؟ چـرا ن                احزاب و گروه  

گروهها و احزاب آزادانه در انتخابات شرکت کنند و شوراي نگهبان هم تشخيص صـالحيت نامزدهـا را بـه                    

آيـا ايـن روش بـه       خود مردم، که صاحبان اصلي انقالب و کشورند و فهم و شعور سياسي دارند واگذارد؟                

دانيد در انتخابـات دوره گذشـته، شـوراي نگهبـان            مينفع مملکت و ثبات سياسي نظام نيست؟ به طوري که           

صالحيت برخي از نامزدهاي وابسته به جناح موسوم به چپ حاكميت را رد كـرد، امـا چنـد نفـري از جنـاح           

 آراي الزم را براي يافتن به مجلـس  مذكور كه از صافي شوراي نگهبان گذشته و در انتخابات شركت كردند 

پس . شان نيافتند يت براي احراز مقام نمايندگي خود     دهندگان، آنها را واجد صالح       رأي بدست نياوردند، يعني  

  چرا حاكميت از برگزاري انتخابات آزاد و سالم ترس و وحشت دارد؟

  هموطنان عزيز،

 است و انتخابات زماني معتبر خواهد بود        هاي سياسي ميسر    انتخابات آزاد تنها در صورت وجود آزادي      

ها و احزاب سياسي، اعم از موافق يا مخالف حاكميت، بيرون يا درون حاكميت، چپ يا راسـت،         كه همه گروه  

هاي سياسي و انتخاباتي شـركت كننـد          با هر عقيده و گرايشي بتوانند با امكانات و حقوق مساوي در فعاليت            

  .ن شده باشدو امنيت آنان نيز تأمين و تضمي

هاي سياسي با ارائـه برنامـه هـاي كـالن             شود كه احزاب و گروه      انتخابات سالم معتبر هنگامي فراهم مي     

هـا و     هاي عرضه شـده گـروه        انتخاباتي بر محور برنامه     خود به ملت، وارد صحنه انتخابات شوند و فعاليت        

هاي معين به مردم      گروهي و با برنامه   احزاب سياسي صورت گيرد، نامزدهاي انتخابات با پشتوانه حزبي و           

نامزدهاي . هاي آنان رأي دهند     شوند و مردم به كساني كه مورد اعتمادشان هستند بر اساس برنامه             معرفي  

هـاي    منفرد، حتي اگر چنانچه از اعتبـار سياسـي و پـشتوانه اعتمـاد مـردم برخـوردار باشـند، ولـي برنامـه                       

  .در به ايفاي وظيفه نمايندگي مردم نخواهند بودمشخص و معين را به ملت عرضه نكنند قا

ها رأي دهند، نه      در واقع، برگزاري انتخابات سالم هنگامي ميسر خواهد بود كه مردم در نهايت به برنامه              

توجهي به اين مساله و واگذار كردن امـر           بي. ها، نيز پشتوانه حزبي و گروهي داشته باشد         به افراد، و برنامه   

  .تشخيص فردي نامزدهاي انتخاباتي يكي از مشكالت مزمن مجلس شوراي اسالمي استريزي به  برنامه

در صورتي كه شرايط الزم براي شركت نهضت آزادي ايران در انتخابات فراهم شود، ورود نهضت بـه                  

صحنه انتخابات قطعاً بر اساس يك برنامه مدون خواهد بود تا مـردم نـه تنهـا بـه اعتبـار سياسـي نهـضت                         
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ران و به نامزدهاي مورد تأييد آن رأي دهند بلكـه حمايـت از نامزدهـاي نهـضت آزادي بـه منزلـه                       آزادي اي 

  .هاي آن نيز محسوب گردد حمايت و تأييد برنامه

نهضت آزادي ايران عميقاً بر اين باور است كه انتخابات آزاد و سالم تنها در صورت تأمين شرايطي كه                   

 تنها چنان انتخاباتي به مصلحت نظام جمهوري اسالمي بوده و باعث            فوقاً ذكر شد مي تواند برگزار گردد و       

  .اعتبار آن خواهد شد و الغير

  نهضت آزادي ايران

  ۷۴مهرماه 

  



  

 ۱۲۸

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۲۹: شماره

 ۱۳/۰۸/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  تحليلي پيرامون حوادث اخير دانشگاه

اي كه چنـدي قبـل در مراسـم سـخنراني آقـاي عبـدالكريم سـروش در دانـشكده فنـي                        درگيري و حادثه  

افتاد بازتاب وسيعي در محافل علمي ـ فرهنگي و سياسي ـ اجتماعي كشور پديـد آورد    دانشگاه تهران اتفاق 

يك طرف اين جريان انجمـن      . ها را به دنبال داشت      گيري و اظهارنظر برخي از نشريات و شخصيت         و موضع 

  اياسالمي دانشجويان، باسابقه طرفداري از حاكميت، به عنوان برپاكننده مراسم و طرف ديگر گـروه نوپيـد             

هـا سـكوت و       به اين ترتيب پس از سـال      . زننده مراسم قرار داشتند     به عنوان مدعي و برهم    » اهللا  انصار حزب «

آرايي جريانات سياسي، مناظره و مشاجره، توزيـع اعالميـه و             آرامش، بار ديگر صحنه دانشگاه شاهد صف      

  .تجمع دانشجويان گشت

 سـال اخيـر     ۱۶در طول   . شد  براي سخنران، محسوب مي   اين واقعه، نه تازگي داشته و نه اولين آن، حتي           

هـا و صـاحبان انديـشه     هاي سياسي مخالف يا منتقد به عملكرد حاكميـت، شخـصيت   تقريباً هيچ يك از گروه    

از جملـه نهـضت آزادي      . انـد   هاي فشار نبـوده     مستقل از افكار سنتي حاكم، مصون از تعرض و تهاجم گروه          

هاي غيرمـسئول و قربـاني         در مراسم و اجتماعات خود مورد تهاجم گروه        ايران در ساليان گذشته به كرات     

  .هاي قانوني بوده است ها و تجاوزات آنان به حقوق و آزادي خودسري

از اين جهت نيز كه يكي از اركان و اعضاي برجسته شوراي انقـالب فرهنگـي در بـدو تأسـيس آن، يـك                        

 شخـصي كـه از انديـشه او در منـاظره بـا رهبـران                استاد دانشگاه و مدرس بـراي طـالب و دانـشجويان، و           

شـده اسـت    ها در سيماي جمهوري اسالمي پخـش مـي          هايش سال   جريانات چپ مدد گرفته شده و سخنراني      

هاي بـاالتر از ايـشان نيـز مـزه       مورد تعرض و تهاجم واقع گرديده تازگي ندارد، مقامات و مسئوالن در رده            

رسد قبح ايـن      تا جايي كه به نظر مي     . اند  تر به كرات چشيده     تر و غليظ    لخها را حتي ت     ها و مرارت    مهري  اين بي 

  .اند اعمال از بين رفته دولت و مردم با اين وضع خوگرفته

هر دم از «دانيم كه  توانستيم آن را نديده بگيريم اما مي   اي آخرين آن از نوع خود بود مي         اگر چنين حادثه  

وضعيت موجود نه تنها به     ! شود بايد حاکميت را يکدست کرد      ميادعا   آنکه   رغم  عليو  » رسد مياين باغ بري    

اگـر  . گـردد  مـي گردد که مستمراً بر تفرقـه و تـشتت و تـضاد و تقابـل دسـتها افـزوده              مييکي شدن منتهي ن   

نگر بوده الاقل منافع و بقاي آينده خـود را هـم در نظـر داشـته باشـند بايـد وقـت آن                         يش و مآل  اند  مصلحت

  .جويي و درمان چنين بيماري و آفتي پرداخته شود که به ارزيابي آثار و عوارض و چارهرسيده باشد 

از آنجــا کــه ايــن قــضيه ابعــاد گونــاگون و مخاطبــان متعــددي دارد و گروههــا و نيروهــاي مختلفــي را 

به هر يک   اين بيانيه هر يک را جداگانه مورد خطاب قرار داده، نظراتمان را درباره آنچه                گيرد، ما در   ميدربر

  .سازيم ميشود مستقالً مطرح  ميمربوط 

  الف ـ حاکمان 

نظـري   آيند که با تعصب و تنـگ  گروههايي پديد آمده و مي    ميدر اينکه در هر زماني و در هر نسل و نظا          

با هر انديشه و عملي که مغاير عواطف و افکار شکل گرفته موروثي آنان              » الناس اعداء ما جهلوا   «به مصداق   

ورزند ترديدي نـداريم و از تـداوم چنـين جريـاني در              ميکنند و دشمني و عداوت       ميالفت و مقابله    باشد مخ 

توان کرد زير آنها در حد عقل و فهم و دامنه درکشان از              مياعتراضي هم ن  . کنيم ميجامعه خود زياد تعجب ن    
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وليت شـرعي و قـانوني   روي سخن ما با مقامات مملکتي و کساني است کـه مـسئ        . کنند ميتقليد و تعقل عمل     

تفـاوتي آنـان را در        آزادي و عدالت را براي عموم بر عهده دارند، سـکوت و بـي               تأمين حفظ امنيت جامعه و   

داننـد   مـي آيـا ن  . العارف غيرقابـل تـوجيهي اسـت       برابر جرياناتي که مردم کوچه و بازار از آن آگاهند تجاهل          

 فريضه امر به معروف و نهي از منکر، حتـي پـس از         خداوند از جمله خصالي که براي مؤمنين شمرده ايفاي        

 اگـر انتقـاد و اعتـراض در دوران ضـعف و ذلـت عليـه قدرتمنـدان                   ١.باشـد  مـي رسيدن به امکانات و قـدرت       

گيري عليه حاميان و هواداران و مقابله با مواضع نـاحق و سـتمگرانه آنـان خطـر از                    عوارضي دارد، موضع  

زدگـي    همراه دارد و اين همـان آفـت عـوام   ز موج احساسات عوام را به  دست دادن طرفداران و پياده شدن ا      

گنـاه عظـيم علمـاي ديـن بـه نـص قـرآن مجيـد                . است که شهيد مطهري بر شجره روحانيت نشان داده بود         

آيا در کتاب خدا کساني که با آشوب        . از ترس عوام و طمع مقامات و منافع دنيايي است         » کتمان ما انزل اهللا   «

 هـستند چـه     رگـ نيـستند؟ و ا   » محـارب «مصاديق مسلم   کنند از    ميجاد ناامني و فساد در زمين       و اغتشاش اي  

 ايـد   تان از چنين کساني داريد؟ آيا اين هشدار الهي را نـشنيده            پاسخي نزد پروردگار براي سکوت جانبدارانه     

تـرين   د يـا نزديـک  اي بـراي راه خـدا باشـيد هـر چنـد عليـه خـو        بايد برپا دارنده عدالت و شاهد و نمونه   «که  

) عليهم الـسالم  ( شما که واليتتان را تداوم واليت امامان         ٢!باشد) از جمله حاميان و هوادارانتان    (» نزديکانتان

 رغـم  علـي را » ابن عبـاس « که امام اول اين مکتب در دوران خالفت، فرمانرواي بصره ايد  ناميد آيا نشنيده   مي

تاري بـا طرفـداران طلحـه و زبيـر، کـه از مخالفـان سياسـي آن                  آنکه پسر عم و همفکر او بود به دليل بـدرف          

حضرت و اهل براندازي حکومت بودند، شديداً مورد مؤاخذه قرار داد که چرا با خشونت و تحقير و تـوهين                    

با آنها رفتار کرده و القاب و برچسبهاي ناپسندي نثار آنان کرده است و بـراي خـاموش کـردن شـعله ايـن                  

ه او بـه  يـ گروهي ارزشهاي مثبت و محاسن اين قوم را، که حتي قيام مـسلحانه هـم عل               دشمنيها و تعصبهاي    

   ٣اخته بودند، براي فرماندار خود و پيروانش بازگو کرده باشد؟اند  راه

نه تنها درباره مسلمانان بلکه در مورد رفتار اميرالمؤمنين با مشرکين و دگرانديشان اعتقادي نيـز حتمـاً            

رت فرماندار ديگرش را به دليل خشونت و سخت دلي با مـشرکان و تحقيـر و تـوهين            که آن حض   ايد  خوانده

به آنها مؤاخذه فرمود و از او خواست به مردمي که در پناه حکومت اسالمي بودند به دليـل عهـد و پيمـاني                        

   ٤.داشتند خوش رفتاري و مدارا نمايد) ماليات(که با پرداخت جزيه 

 دگرانديش در پنـاه حکومـت شـما         نمان آن حضرت داشتند، مردم مسلما     آيا امنيتي را که مشرکان در ز      

نمايد، اما مدعيان  ميترين موافقان خود را توبيخ    آزادي مخالفينش نزديک    تأمين ؟ او براي  !نبايد داشته باشند  

کشي ساده همه طرفـداران خـود را در همـه اعمالـشان بـر حـق و همـه                     با يک خط  ) ص(اسالم ناب محمدي    

  ؟!آيا اين است مرزبندي حق و باطل! بينند ميا در همه موارد و مراتب باطل مخالفان ر

اي که در آن ضعيف و ناتوان نتواند حق خـود را بـدون لکنـت                 جامعه«فرمود   ميمگر پيامبر اکرم مکرر ن    

 آيا در سـايه قـانون و قـوه قـضائيه جمهـوري اسـالمي ايـران                  ٥»آيد ميزبان از قوي بستاند پاک به شمار ن       

                                                      
الزکوه و امروا بالمعروف و نهـوا عـن المنکـر و هللا عاقبـه     ا  الصلوه و اتواـ الذين ان مکناهم في االرض اقامو۴۱ سوره حج آيه . ۱

   .االمور

  والدين واالقربينبالقسط شهداء هللا و لو علي انفسکم اوالـ يا ايهاالذين امنوا کونوا قوامين ۳۵ نساء .۲

   . نهج البالغه را با دقت بخوانيد۱۸اگر باورنداريد نامه شماره  .۳

   نهج البالغه۱۹ نامه .۴

  تععنهج البالغه، عهدنامه مالک اشترـ لن تقدس امه ال يوخذ فيها الضعيف حقه من القوي غير مت .



  

۱۳۰  

 چنين قداست و پاکي که جـز بـا           تأمين توان جرأت طرح دعوا عليه گروههاي فشار را کرد و اگر نه براي             مي

  ؟ايد شود چه فکري کرده ميحاکميت قانون عملي ن

افراد را مصون از تعرض نشناخته است، آيـا تيـغ قـوه             ... مگر قانون اساسي شخصيت، شغل، مسکن و        

 غيرقانوني تيز است يا در برابر تعرضات گروههاي فـشار و قـانون              قضائيه فقط براي منتقدين به رفتارهاي     

  باشد؟ ميشکنيهاي آشکار آنها نيز کارگر 

دانند که همين گروههاي افراطي و شايد هم به تحريک عناصر مشکوک ضـدنظام،             ميآيا مسئولين امور ن   

 مگر دولـت مـسئول امنيـت        ؟اند  اش سلب امنيت و آرامش نموده      دکتر سروش را تهديد به مرگ و از خانواده        

 کـه حـافظ قـانون       انـد   اهللا مجيد سوگند نخـورده     ي در پيشگاه خداوند به کالم     جمهور  رئيسنيست؟ مگر آقاي    

  اساسي و نگهبان حقوق ملت باشند؟

  ب ـ گروههاي فشار

دانيم در بسياري از شما غيرت ديني و حميـت پاسـداري از ارزشـهاي مـذهبي موجـود اسـت و ايـن             مي

دهيـد و بـه      مـي نت و حمله و حرکات را به عنوان فريضه ديني و اجراي احکام شـرعي انجـام                  خشم و خشو  

 تعرضـات مکررتـان بـه حـريم آزاديهـاي قـانوني خـود و ضـرب و شـتم و دشـنام             رغم  عليهمين دليل هم    

يد، ده مياما شما که شعار يا علي و يا حسين سر           . خواهيم به چشم دشمن به شما نگاه کنيم        ميگوييهايتان ن 

. ايـد  ملجم و رفتار کريمانه امام حسين با دشـمنانش را هـم شـنيده    مسلماً رفتار حضرت علي با ضاربش ابن    

  ؟ايد از زبان آن حضرت عليه دشمنانش شنيده  ميريزيد آيا دشنا ميشما که براي امام حسين اشک 

سـت و گرنـه خـوارج    ادعاي نيت خير داشتن کافي نيست، بصيرت و بينايي و انصاف و عدالت هم الزم ا              

زعم خودشان براي تقرب به خداوند به کشتن علـي کـشيده شـدند               خواندند و به   مينهروان هم که نماز شب      

.  حکيمانه نيـاز دارد اي بايد مقبول و مشکور باشند، تبليغ دين و تحکيم مباني شرعي عالوه بر نيت، به نسخه       

  :اين نسخه را پروردگار حکيم چنين تجويز کرده است

و بـا پنـد     ) نه شـعار و تظـاهرات     (با حکميت   ) نه افکار شخصي و گروهي خود     (م را به راه پروردگارت      مرد

 همانا پروردگـار  ١.ها با آنان مجادله کن     کن، و با نيکوترين شيوه    ) نه تهديد (دعوت  ) نه دعوا و دشنام   (نيکو  

خـود را قاضـي و مـسئول    (اسـت تـر    داند چه کسي گمراه شده و هم او به راه يافتگان آگاه            ميتو خود بهتر    

  ).هدايت و گمراهي ندانيد

   :همچنين

دفع کن، در اين صورت خواهي ديد دشمني موجود تبديل به دوستي گـرم              ) فکر مخالف را  (با بهترين شيوه    

  ٢.گردد مي  و صميمي

 هـايي کـه بـه        سال گذشته از انقالب کدامين دشمني را با شـيوه          ۱۶انصاف را، اي برادران شما در طول        

ليف قلـوبي  أ؟ چه تايد ؟ کدامين شخص يا گروه را جذب کردهايد  تبديل به دوستي و وحدت کردهايد  کار بسته 

هـاي نجـومي    خواريهاي کالن، سوءاستفاده دزديها، رشوه (؟ از کدام منکر اساسي      ايد  گذاري نموده  را سرمايه 

  ...؟ايد جلوگيري کرده...) ، حيف و ميل اموال عمومي و المال بيتاز 

کنند، بـه راسـتي شـما بـا          ميگويد که بدون علم و هدايت و کتاب منير مجادله            ميقرآن از مردمي سخن     

د به کدام کتاب الهي اشناسي و با توسل به کدام راهنمايي و هدايت تجربي و با استن    اتکاء به کدام علم جامعه    

                                                      
 ۱۲۵نحل  .

 ۳۴فصلت  .



  

۱۳۱  

  !ديدان ميهايي را کارآمد و مؤثر و مرضي خدا  چنين شيوه

دانيد و انتظار داريد آنهـا جـز      ميکدامين دليل شرعي يا قانوني خود را متولي اعتقادات مردم           شما بنا بر    

  .دهيد نجويند ميا نشان مبينيد نبينند و راه رشدي جز راهي که ش ميآنچه شما 

 بـا دعـوت از يـک صـاحب نظـر            اي  شما به چه مجوزي مانع برگـزاري مراسـمي شـديد کـه در آن عـده                

بگيـر   حيط آزاد و علمي دانشگاه، قصد داشتند با افکار او آشـنا شـوند؟، اگـر او حقـوق          هم در م   مسلمان، آن 

کرد شايد دفاع از حقوق عامـه محملـي          دانشگاه بود و افکار خود را به جاي درس به دانشجويان تحميل مي            

 مي جر کرد ولي اجابت دعوت دانشجويان براي پاسخگويي به سؤاالتشان چه          ميبراي مداخله مسئوالن پيدا     

به سر آمده و فقط مناظره آن هـم از نـوع            ) گويي تک(شود و به کدامين دليل دوران به اصطالح          ميمحسوب   

کنند و مگر در منابر و مساجد کشور اثـري از منـاظره              ميباشد؟ مگر همه استادان مناظره       ميتحميلي مجاز   

باشـد؟ شـما نيـز کـه بـا          مـي نمائيـد    يمـ  مرسوم کساني که شما از آنها تقليد         اي  شود و چنين شيوه    ميديده  

 براي پاسـخگويي    اي  هاي عمومي و خصوصي داريد و يد مبسوطه         حمايت حکومتي دسترسي به همه رسانه     

  .هستيد بگوييد و بنويسيد تا مردم قضاوت کنند

دانيم شما جـوش و خـروش جـواني داريـد و حـريص هـدايت مـردم بـر راهـي هـستيد کـه درسـت                             مي

هدايت مردم صفتي پيامبرانه است، آن رسول دردمند و دلسوز سعادت مـردم نيـز از                پنداريد، حرص بر     مي

امـا خداونـد حکـيم کـه        . گرفـت  مـي سف بر گمراهي کافران جانش در معرض هالکت قرار          أحزن و اندوه و ت    

دارد به کرات در قرآن کريمش آن پيامبر رحمت را بـه خونـسردي و                مياکراه و اجبار را در دين خود روا ن        

خواهيد از خدا و رسول پيشي بگيريد و مشيت الهي           ميمل و مدارا با مخالفان دعوت کرده است، آيا شما           تح

  براي اختيار و آزادي بندگان را ناديده انگاريد؟

بندگان خدا محصوالت کارخانه نيستند کـه يکـسان قالـب خـورده باشـند، بـه توصـيه قـرآن، بـه جـاي                         

هـا    ژيها، بايد در ميدان نيکيها و با سرعت و سبقت گرفتن در اين زمينه             پرداختن به اختالفات و هدر دادن انر      

برتري را کسب کرد، سر منزل اين مسابقه بارگاه الهي است و هم او ما را از حق و باطل بودن در مواضـع                        

  .مان آگاه خواهد کرد دنيايي

زدن جلـسه سـخنراني و   پرسيم اعمالي نظير آتش زدن کتابفروشـي و بـرهم    ميعالوه بر اين ما از شما    

کنندگان به نفع چه کساني و چه سياستهايي تمام شده است؟ آيا واقعاً فکـر   ضرب و شتم سخنران و شرکت  

کنيد اين نوع رفتارها آن هم در آستانه انتخابات مجلس به نفع حاکميت و به نفع اعتبـار نظـام جمهـوري                       مي

تفاوت به شرکت در انتخابات آينـده خواهـد          مردم بي باشد؟ آيا اين نوع حرکتها منجر به تشويق          مياسالمي  

شد؟ يا با تشديد آشفتگيها و با ايجاد ناامني بر ترس و وحشت مردم افزوده خواهد شـد و آنهـا را بـيش از                         

  تفاوت خواهد کرد؟ پيش بي

 توان باور کرد که انتخابات سالم و آزادي برگزار خواهد شـد؟ خـدا را               ميآيا در چنين جوي و شرايطي       

  .که هوشيار باشيد و آب به آسياب دشمنان زيرک ملت و مملکت نريزيدخدا را 

  ج ـ انجمنهاي اسالمي دانشجويان

يرمسئول به تعطيل و آشوب کشانده و برخي از شـما           غ اي  برادران عزيز، ما از اينکه مراسم شما را عده        

دانـيم ولـي     ميهاجمان را نيز منطقي     اعتراضات شما به رفتار م    . سفيمأاند عميقاً مت    و شتم گرفته   بضربه  را  

کنيم با شـما همـان رفتـه         ميبراي انتقاد به شما را داشته باشيم فکر          بيطل بدون آنکه قصد مالمت و فرصت     

است که خودتان نيز کم و بيش در محيط دانشگاه با گزندها و گزينشها و حذف و طرد دانشجويان و عـزل                      
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اگر قرار بـر تـساهل و تـسامح و          . ايد  هاي گذشته روا دانسته     الها در س    و نصب استادان و رؤساي دانشکده     

تحمل عقيده مخالف نباشد منطقـاً چـه تفـاوتي ميـان آن توليتهـاي اعتقـادي و سانـسورهاي فکـري بـا ايـن                     

  تضييقات و تهاجمات وجود دارد؟

د بانگ و فريـاد  ببرن ببري مال مسلمان و چو مالت     «المثل   کننده همان ضرب   آيا اين بانگ و فريادها تداعي     

  باشد؟ مين» برآري که مسلماني نيست

 آزاد سياسـي جلـوگيري نمـود؟        گـوي   و  گفـت توان دانشجويان را سياسي کرد ولي از بحث و           ميچگونه  

دانشجويان دانشگاههاي کشور، بخصوص بعد از انقالب نظير ساير اقشار جامعه ما ذاتاً سياسي هـستند و                 

ويدادهاي آن قطعاً نظر دارند اما فقدان امنيـت، در اشـکال گونـاگون آن              در برابر اوضاع و احوال کشور و ر       

تفاوتي ظـاهري دانـشجويان      سکوت و بي  . گوهاي سياسي و عقيدتي بنشينند     و دهد به بحث و گفت     مياجازه ن 

تواند آتش زير خاکستري باشد که آثار مخرب         ميهم يقيناً نشنه ثبات سياسي و امنيت اجتماعي نيست بلکه           

  .ر درازمدت ظاهر شودآن د

اميدواريم که اين حادثه تجربه و عبرتي براي آينده باشد و از اين پس شرايطي فراهم کنيم که موجبـات                    

و از بهتـرينش تبعيـت       شنوند ميسخن را   ) به جاي هياهو و داد و فرياد      (تحقق بشارت الهي براي مردمي که       

ز پيدايش مـستبد در جامعـه اسـالمي و بـا اجتنـاب از               که براي جلوگيري ا     مي همان مرد  ١.کنند فراهم آيد   مي

  .سازند ميتعبد نسبت به طاغوت به خدا بازگشته و موجبات هدايت خود و جامعه را فراهم 

گوهـاي   و ، بکوشيد تا واقعاً محـيط بـاز و مناسـبي بـراي بحثهـا و گفـت         ايد  همانطور که بارها اعالم کرده    

  .روههاي سياسي فراهم آوريدمعنادار سياسي با حضور و مشارکت ساير گ

  دـ هم ميهنان عزيز

کساني که دل خوشي از انجمنهاي اسالمي دانشگاه با عملکـرد شـناخته شـده آنهـا در سـاليان گذشـته                      

 و اعتراضشان   نظر  اظهارد  نپندار ميندارند، حادثه اخير دانشگاه را دعوايي درون گروهي تلقي کرده و چنين             

جمنهاي اسالمي، که به اعتقاد آنها خود در سطح ديگري بـه چنـين افکـار و      نسبت به اين حرکت حمايت از ان      

حتي بسياري از دانشجويان از اينکه آتـش ايـن فتنـه سـرانجام              . رود ميعملکردي مشغول هستند، به شمار      

تفاوتيهـا و سـکوتهاي      رسـد همـين بـي      مـي امـا بـه نظـر       . دامن آنهـا را نيـز گرفتـه اسـت باطنـاً خوشـحالند             

 آذر ۱۶ه کار را بدانجا کشانده است که در روز روشن آن هـم در محـيط آزاد دانـشگاه حادثـه          غيرمسئوالن

بنـديها و    اگـر از آغـاز تعـصبات حزبـي و گروهـي و صـف              .  به شکل ديگري تکـرار شـده اسـت         ۱۳۳۲سال  

 بـه نفـس عمـل و اثـر اخالقـي و            ،گذاشتيم و به جاي پـرداختن بـه عامـل          نظرانه را کنار مي    کشيهاي تنگ  خط

گرفـت   ميداديم اين حوادث دامن تک تک شخصيتها و نهادهاي اجتماعي را به نوبت ن              مياجتماعي آن اهميت    

  .داد ميسر ن» هل من مزيد«و اين جهنم سوزان آهنگ 

در اينجا نه انجمنهاي اسالمي مطرح هـستند و نـه شـخص دکتـر سـروش، مـسئله از ابعـاد شخـصي و                         

  . ابعاد گسترده اجتماعي پيدا کرده استگروهي خارج شده و به عنوان سنتي زشت

کند که در قضيه ربودن خلخال از پاي زني يهـودي            ميشگفتا که جامعه شيعه ما ادعاي پيروي از امامي          

اگر مسلماني اين خبر را بشنود و از ننگ آن بميرد نـه تنهـا مالمتـي بـر او     : که در ذمه مسلمانان بود فرمود  

                                                      
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه      ـ الذين يجتنبون الطاغوت ان يعبدوها و انابوا الي اهللا لهم البشري فبشر عباد             ۱۸ و ۱۷زمر   .۱

   .اولئک الذين هديهم اهللا و اولئک هم المفلحون
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و اينک با سکوت و بـي تفـاوتي         ! غيرتي در عدم دفاع ازمظلومان بميرد      بيداغ اين    نيست که شايسته است از    

ايـم کـه در مـذمت     شکنيها و متروک گذاشتن فرايض اجتماعي مشمول کالمـي شـده           خود در برابر اين قانون    

نه از حق عظيمي که عاطـل مانـده و نـه از باطـل عظيمـي کـه انجـام شـده نگـران                         : تفاوتان فرمود  جامعه بي 

   ١.شوند مي

تفاوتي آنان در قبال آفات و بيماريهاي اخالقـي اجتمـاع بـوده              عذاب و انقراض امتهاي پيشين به دليل بي       

شود و رضايت دادن به عملکرد ظالمان  مياست، سکوت در برابر ظلم و ستم، رضايت دادن به آن محسوب        

  ٢.همچون دست داشتن در آن ظلم است

ارزشهايي را که انقالب براي تحقق آنها بـه پـا شـده اسـت               اگر براي خود تعهد و مسئوليت پاسداري از         

 اعم از قلم و زبان و دست و دل بـا چنـين انحرافـاتي                اي  قائل هستيم بايد هر کس در هر مقامي با هر وسيله          

  .سازيها آگاه سازد نظريها و آشفته مقابله کند و مردم و مسئولين را از عواقب اين تنگ

  

  اًاللهم اجعل عواقب امورنا خير

  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۷۴ آبان ماه ۱۳

  

  

                                                      
   .ل، و ال لعظيم باطل فعلط ـ فال يستوحش لعظيم حق ع۲۰۷ نهج البالغه خطبه .۱

   .ـ الراضي بفعل قوم کالداخل فيه معهم۱۴۶ نهج البالغه حکمت .۲
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 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۳۳شماره
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  نامه به مدير مسئول روزنامه اخبار در مورد مطالب آقاي بادامچيان 

  

  سردبير و مدير مسئول روزنامه اخبار

 روزنامه  ۱۰/۰۸/۷۴ مورخ   ۹۹با سالم و آرزوي توفيق در جلب رضاي حق و خدمت به خلق، در شماره                

مچيان، دبير هيأت اجرايـي جمعيـت مؤتلفـه، دربـاره نهـضت آزادي ايـران و                 اخبار مطالبي از قول آقاي بادا     

بـر طبـق   . ورزي گروهي است دبيركل آن آقاي دكتر يزدي، گفته شده است كه نادرست و مشحون از غرض           

  :شود كه جوابيه زير عيناً درج گردد قانون مطبوعات درخواست مي

گوييـد در كـشور     اي از من پرسيد كه شـما مـي          در مصاحبه خبرنگار آمريكايي   «: اند  ـ آقاي بادامچيان گفته   ۱

نمونه هم داريد؟   : گفت. بله: تواند حرف بزند؟ گفتم     فقيه را قبول ندارد مي      شما آزادي هست، اگر كسي واليت     

فقيه را قبول ندارم، بعد با شما مصاحبه هم  گويد من واليت  همين مدير جديد نهضت آزادي صراحتاً مي :گفتم

  ».كند مي

هـاي دبيركـل      هاي سياسي در ايـران را مـصاحبه         آقاي بادامچيان در اين گفتار خود معيار وجود آزادي        

داننـد    اند، غافل از اينكه همين خبرنگاران بررسي كرده، و مـي            نهضت آزادي با خبرنگاران خارجي ذكر كرده      

تـي و مـستقل اجـازه ندارنـد كـه           دول  هاي داخل ايران، اعم از دولتي، نيمه        اند كه هيچ يك از روزنامه       و نوشته 

. هاي ناروا بزنند    درباره مواضع نهضت آزادي ايران چيزي بنويسند، مگر آنكه بخواهند دشنام دهند و تهمت             

ها و فـشارها در تعـداد          كه به دليل محدوديت     هاي سياسي و اقتصادي نهضت آزادي ايران،        ها و تحليل    بيانيه

در اكثـر مـوارد، حتـي       . يابـد   هاي داخل ايـران انعكـاس نمـي         وزنامهشود، در ر    بسيار كمي تكثير و توزيع مي     

اند   آقاي بادامچيان تصور كرده   . شود  ها چاپ نمي    ها در روزنامه    هاي نهضت آزادي به حمالت و تهمت          جواب

هـاي    انـد كـه در ايـران آزادي         نگار خـارجي را داده و بـه دنيـا ثابـت كـرده               كه با اين ترفندها جواب روزنامه     

هـاي مخـالف حاكميـت، از جملـه نهـضت آزادي، از آزادي فعاليـت                  وجـود دارد، و احـزاب و گـروه        سياسي  

اگر واقعـاً چنـين     . شود  گيرد و يا ممانعت مي      ها با اجازه ايشان صورت مي       برخوردارند و بسياري از فعاليت    

 را ندارنـد، و     هاي نهـضت آزادي     هاي مستقل حق درج بيانيه      است، براي مردم توضيح دهند كه چرا روزنامه       

زيـرا مـا بـه      «: خواهند گفـت    البد  . هاي نهضت آزادي ايران نيستند      ها مجاز به چاپ كردن بيانيه       چرا چاپخانه 

  .اند نادرست است در آن صورت، جوابي كه به خبرنگار خارجي داده» .دهيم و مجاز نيستند آنها پروانه نمي

نماينده نهضت آزادي كه كميسيون احـزاب آمـده بـود،           . ما تحمل زيادي داريم   «: اند  ـ آقاي بادامچيان گفته   ۲

اگر شما بخواهيـد اصـرار كنيـد كـه          : من به ايشان گفتم   . توانند تكذيب كنند    صدايش را ضبط كردند و نمي     

ايـد    خواهيد بگيريد، ما طبق قانون، بر اساس آنچـه شـما انجـام داده               برگرديد مجوز يا پروانه يا هر چه مي       

كـشي زيـر      خط«. شود  گويم نمي   خورد مي   به عنوان آدمي كه خط من با خط شما نمي         من  . مجبوريم رد كنيم  

  ).مطالب از ماست

خـورد و در ايـن مـورد هـيچ ابهـامي       بدون هيچ ترديدي، خط آقاي بادامچيان با خط نهضت آزادي نمـي   

، بنـا را  اين گروه. خط سياسي ايشان و گروهشان عدم تحمل هر نوع عقيده سياسي ديگر است  . وجود ندارد 

هاي دگرانديش درون حاكميت را       آنان حتي جناح  . اند  بر حذف همه نيروهاي خارج از گروه خودشان گذاشته        



  

۱۳۵  

ثانياً خط اقتصادي ايشان و گروهشان نيـز بـا باورهـا و مواضـع      . اند  هم تحمل نكرده و آنها را حذف نموده       

داري   ترين بخش سـرمايه     رتمند و افراطي  اين گروه نماينده جناح قد    . خورد  اقتصادي نهضت آزادي ايران نمي    

داري تجاري در كشورهاي جهان سوم، و از جملـه كـشور مـا، از زيانبـارترين انـواع                     سرمايه. تجاري است 

كننـده از     در كشورهايي كه سطح توليد ملي باالست، ارتباط ميان توليدكننـده و مـصرف             . داري است   سرمايه

در . هاي دولتي، تعاوني و يا خصوصي، عرضه شود         ك از بخش  تواند توسط هر ي     جمله خدماتي است كه مي    

كننـده   شده كاال، كـه مـصرف      هر حال چنين خدماتي ضروري است و سهم هزينه آن نيز بايد در ارزش تمام              

در گذشـته،   . كـرده اسـت     در اقتصاد سنتي ايران ايفا مي     » بازار«اين نقشي است كه     . پردازد، منظور گردد    مي

ر مردم و مبارزات مردمي عليه اسـتبداد و اسـتيالي خـارجي قـرار داشـته و از احتـرام                  بازار هميشه در كنا   

مردم برخوردار بوده است، اما در شرايط اقتصادي حاكم در كشوري مثل ايران كه از يك سـو توليـد ملـي                      

صـنعتي و   (داري ملـي      ضربات شديدي خورده و رشد آن مختل گرديـده اسـت و از سـوي ديگـر، سـرمايه                  

هـا، فاقـد امكانـات و     ثبـاتي در تـصميمات و برنامـه    بنا بر مالحظات سياسي و غيره، از جمله بي      ) كشاورزي

باشـد و بــاالخره، درخواسـت بــراي كاالهــاي مـصرفي رشــد روزافزونـي يافتــه اســت،      تـسهيالت الزم مــي 

حجـم   در برابـر      )عرضـه (داري تجاري قدرت فراواني به دست آورده است و چون حجم توليد ملي                سرمايه

داري تجاري عمدتاً به دنبال وارد كردن كاالهاي مـصرفي از بازارهـاي               ، ناچيز است سرمايه   )تقاضا(نيازها  

  .خارجي است

داري   داري صـنعتي و كـشاورزي خـصلت ملـي دارد، يعنـي در رقابـت بـا سـرمايه                     در حالي كه سرمايه   

داري تجـاري كـه       سـرمايه . شـود خواهد كه كاالهاي مصرفي خارجي وارد بازار ايـران            خارجي است و نمي   

بـه بيـان ديگـر،      . باشـد   داري خـارجي مـي      صرفاً به دنبال ورود كاال است، شريك، همـراه و متحـد سـرمايه             

داري تجـاري وابـسته و بـه اصـطالح      كـشاورزي ويژگـي ملـي دارد، امـا سـرمايه      داري صـنعتي ـ    سـرمايه 

  .است» كمپرادور«

. خود نياز به ثبات دراز مدت سياسي، اقتصادي و مـالي دارد           داري ملي براي رشد       عالوه بر اين سرمايه   

هاي اساسي ملـت تـأمين        هاي سياسي و نهادي شدن حقوق و آزادي         اين نوع ثبات جز در سايه رشد آزادي       

ثبـاتي سياسـي و يـا اقتـصادي اثـر       ثبات يا بي . داري تجاري داراي چنين نيازي نيست       اما سرمايه . گردد  نمي

به دليل درخواسـت فـراوان بـازار داخلـي، كاالهـاي مـصرفي           . داري تجاري ندارد    رمايهچنداني بر فعاليت س   

  .رسد وارداتي، فارغ از وضعيت سياسي و اقتصادي، به سرعت و حتي قبل از تخليه از كشتي به فروش مي

، بـه جامعـه بـاز سياسـي و            »داري ملـي    سـرمايه «داري صنعتي و كشاورزي، يا به اصطالح          اگر سرمايه 

داري تجاري طرفدار و خواهان جامعه بسته سياسي و سركوبي نيروهاي ملـي و                ش نياز دارد، سرمايه   آرام

هـاي انقـالب اسـالمي،        داري تجـاري بـا آرمـان        ها و عملكرد سرمايه     ها، روش   زيرا، اولويت . آزادانديش است 

 تجاري يا آنچـه بـه       داري  به همين دليل است كه سرمايه     . يعني آزادي و استقالل، در تعارض و تناقض است        

  .باشد ها همدست مي ترين جناح ترين و خشن نام خط راست معروف شده است، با قشري

از زمان انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسالمي كه منجر به حاكميت كامل خط راست گرديد، اين                 

. رداختـه اسـت  ، به طرز وحشتناكي به وارد كـردن كاالهـاي مـصرفي پ           »اقتصاد بازار «جريان، تحت پوشش    

هاي توسعه اقتصادي شده، بلكـه ميلياردهـا          حاكميت و نفوذ اين خط در دولت نه تنها موجب شكست برنامه           

  .دالر بدهي خارجي براي ملت ايران به بار آورده است

خط ايشان و گروهشان با خط نهـضت آزادي         : اند  بنابراين، آقاي بادامچيان واقعيت مطلب را بيان داشته       



  

۱۳۶  

  .خورد نمي

ما نه آقاي بادامچيان و نه هيچ فرد ديگري حق ندارد كه بر اسـاس تفـاوت خـط او بـا خـط يـك گـروه                            ا

در حالي كه قانون اساسي آزادي و امنيـت تمـام           . سياسي ديگر، فعاليت رقيب سياسي خود را متوقف سازد        

انـد كـه     ردهاحزاب سياسي را در چارچوب قانون تصريح كرده است، آقاي بادامچيان با صراحت اعتراف كـ               

اند و بر ايـن پايـه كـه خـط ايـشان بـا خـط نهـضت آزادي                      با نهضت آزادي برخورد خطي و گروهي نموده       

  ».ما اجازه نخواهيم داد«اند  خورد به نمايندگان نهضت آزادي گفته نمي

 قانون احزاب در عدم صـدور       ۱۰اعتراض اصلي ما به سخنان آقاي بادامچيان و تصميم كميسيون ماده            

 براي نهضت آزادي اين است كه آنان قانون اساسي و قانون احزاب را ناديده گرفتـه و برخوردهـاي                    پروانه

  .اند كامالً خطي و گروهي كرده

شما بـا نظـام مملكـت مخالفـت          « :اند  اند كه به نهضت آزادي ايران چنين گفته         ـ آقاي بادامچيان مدعي شده    ۳

  ».كند ايد ولي نظام با شما مدارا مي كرده

  :اين باره، چند نكته زير قابل ذكر است در 

 چنـين   ۱۰اگـر كميـسيون مـاده       . اول اينكه نظر و قضاوت يك فرد مالك نيست و حجيـت قـانوني نـدارد               

بايستي بر طبق قانون احزاب، ابتدائاً تـذكر كتبـي و سـپس اخطـار بـه نهـضت آزادي             نظري داشته است، مي   

  .داده است، اما چنين نكرده است مي

نهضت آزادي ايران به كرات در نـشريات خـود تـصريح كـرده اسـت كـه بـه اصـالت انقـالب                    دوم اينكه   

هاي واالي آن يعني استقالل و آزادي عميقاً معتقـد اسـت، بـه نظـام جمهـوري                     و به آرمان   ۵۷اسالمي بهمن   

 ۱۷ها و عملكردهاي حاكميت كنوني، كـه طـي            اسالمي وفادار و به قانون اساسي ملتزم است، اما با سياست          

نهضت آزادي ايران معتقـد اسـت كـه         . باشد  سال اخير قدرت انحصاري را در دست داشته است، مخالف مي          

گـسيختگي مناسـبات      عـدالتي و اخـتالف طبقـاتي، ازهـم          هاي اقتصادي و اجتماعي، تـشديد فقـر و بـي            بحران

انحـصاري  هاي نادرسـت و اعمـال حاكميـت           اجتماعي و ناديده گرفتن حقوق اساسي ملت محصول سياست        

بـر طبـق قـانون      . نهضت آزادي همچنين معتقد است كه حاكميـت مـساوي و معـادل نظـام نيـست                . باشد  مي

 نظام يك مجموعه پايدار و مستمر است، در حالي كه حاكميت هر چهار سال يك بار، قابل تبـديل و                      اساسي،

 يـا تعـديل حاكميـت بـه معنـاي         مخالفت با حاكميت يا نقد عملكرد آن و تالش بـراي تغييـر            . باشد  يا تغيير مي  

هـاي فـراوان      مندي  اين فقط ادعاي كساني است كه از حاكميت انحصاري كنوني بهره          . مخالفت با نظام نيست   

  .اند و دارند داشته

، باز هم حاكميت را با نظام يكـسان         »كند  نظام با شما مدارا مي    « اينكه آقاي بادامچيان در بيان اينكه         سوم

اما آيا واقعاً حاكميت با     . كند  ورشان اين بوده است كه حاكميت با نهضت آزادي مدارا مي          شايد منظ . اند  گرفته

كند؟ آيا توقيـف روزنامـه ميـزان، جلـوگيري از اسـتفاده از سـاختمان         نهضت آزادي مدارا كرده است يا مي      

خـراج  هاي خودسرانه اعضا و حتـي طرفـداران نهـضت آزادي، ا             هاي سياسي، بازداشت    نهضت براي فعاليت  

دانشجويان عضو يـا طرفـدار نهـضت آزادي از دانـشگاه، لغـو پروانـه كـسب و يـا تعطيـل كـسب اعـضا و                            

هـاي    طرفداران نهضت آزادي يا اخراج آنها از ادارات دولتي و ساير تضييقات و فشارها اينها عاليم و نشانه                 

  با نهضت آزادي است؟» مدارا«

را، لطف و صدقه حاكميت ندارد، بلكـه تنهـا خواسـتار            ضمناً نهضت آزادي هرگز نيازي به مسامحه، مدا       

ها و شهروندان ايراني از       اجراي صحيح، صادقانه و كامل قانون اساسي و قانون احزاب در مورد همه گروه             



  

۱۳۷  

  .جمله نهضت آزادي و اعضاي آن است

هاي خود را     د، پول كن  رود، تدريس مي    آقاي ابراهيم يزدي هر سال به آمريكا مي       «: اند  ـ آقاي بادامچيان گفته   ۴

  ».ما با او مخالفيم. گردد گيرد و به ايران برمي مي

آقاي دكتر يـزدي از فعـاالن   . اند كه به چه دليل با آقاي دكتر يزدي مخالفند آقاي بادامچيان روشن نكرده   

اگر نه هزاران، دست كم صدها جوان و دانشجوي ايراني كه براي ادامه تحـصيل   . باشند  سياسي باسابقه مي  

در دوران . داننـد  روزي ايـشان مـي    اسالمي خود را مرهون زحمـات شـبانه   اند هويت ايراني ـ  به آمريكا رفته

هـاي نظـامي غيابـاً محاكمـه و محكـوم             ها در دادگاه    استبداد سلطنتي، آقاي دكتر يزدي به دليل همين فعاليت        

فعاليـت  . ران صادر شـده بـود     شدند و دستور بازداشت ايشان به محض ورود به هر يك از مبادي مرزي اي              

عـالوه بـر ايـن، آقـاي دكتـر يـزدي از       . ايشان در مراحل مختلف انقالب اسالمي نيز، نيازي به توضيح ندارد     

هـا در     باشند و سال    هاي علمي شناخته شده در رشته تخصصي خودشان يعني ژنتيك ملكولي مي             شخصيت

اند و مقاالت     هاي بنيادي پرداخته    هان به پژوهش  ترين مراكز علمي ج     شناسي ملكولي، در بزرگ     زمينه سرطان 

هـاي علمـي آقـاي دكتـر ابـراهيم            كتاب. علمي متعددي از ايشان در مجالت معتبر علمي به چاپ رسيده است           

هـا در نـوع    ترين كتـاب  يزدي در رشته ژنتيك مولكولي كه به فارسي نوشته شده است از بهترين و پيشرفته             

اگر ايشان، بـه قـول      . هاي علمي و دانشجويان قرار گرفته است        گسترده هيات باشد و مورد استقبال       خود مي 

هاي كشور خودمان حق تدريس ندارنـد؟         توانند در آمريكا تدريس كنند، چرا در دانشگاه         آقاي بادامچيان، مي  

خورد و لذا شما با دكتر يزدي مخالفيـد، امـا آيـا ژنتيـك                 درست است كه خط شما با خط نهضت آزادي نمي         

  !دهند؟ كولي هم انواع ليبرالي و ناب محمدي دارد كه اجازه تدريس آن را به ايشان نميمل

انـد     مطالبي گفته  ۱۰ـ آقاي بادامچيان در مورد رسيدگي دادگاه به شكايت نهضت آزادي از كميسيون ماده               ۵

  . كه نادرست است

دادگـاه بعـد از دريافـت       » ا نپـذيرفت  دادگاه حرف آنان ر   «بر خالف ادعاي آقاي بادامچيان مبني بر اينكه             

نظرات كميسيون مذكور، رأي به عدم صالحيت خود براي رسيدگي به شكايت نهضت آزادي داد و پرونـده                 

  .را به ديوان عدالت اداري فرستاد

خود شـما  «: اند  گفته۱۰ـ آقاي بادامچيان در مورد علل رد درخواست نهضت آزادي توسط كميسيون ماده             ۶

خود شما همـان    . وكيل هم خوانده است   . ايم در دادگاه هست     ما آنچه نوشته  .  مخالفتي نداريم  پخش كنيد، ما  

  ».را بين مردم پخش كنيد

 دبير كميسيون و مسئول     ۱۰در حالي كه بر طبق قانون احزاب، نماينده وزارت كشور در كميسيون ماده              

انـد و      به دادگاه فرستاده   ۱۰يون ماده   باشد، آقاي بادامچيان شرحي را تحت عنوان نظرات كميس          مكاتبات مي 

اساس عليـه نهـضت آزادي        آن نوشتار حاوي اتهاماتي كامالً بي     . وكيل نهضت آزادي هم آن را خوانده است       

شود، نهضت آزادي تنها هنگامي به آن        محسوب مي  ۱۰است، اما چون در واقع اليحه دفاعيه كميسيون ماده          

 قانون اساسي مطـرح     ۱۶۸، با حضور هيأت منصفه و بر طبق اصل          جواب خواهد داد كه در يك دادگاه علني       

اند كه با پخش آن مخالفتي ندارند، درست بر خالف بيانات ديگر ايـشان                اما اينكه آقاي بادامچيان گفته    . گردد

  .است

، آقـاي اتـابكي، نماينـده       ۱۳۷۴ مـرداد مـاه      ۱۷، در   ۱۰در كنفرانس مطبوعـاتي اعـضاي كميـسيون مـاده           

ها را علني كـرد و ايـن          توان مطالب مربوط به گروه      طبق قانون نمي  «: اند   كميسيون، اظهار داشته   دادستان در 

 آقـاي بادامچيـان در     عـالوه بـر ايـن،     ) ۱۸/۰۵/۷۴سـالم   (» .موارد تنها در اختيار محكمـه قـرار گرفتـه اسـت           



  

۱۳۸  

داليـل رد درخواسـت     انـد كـه        گفتـه   نيـوز،   مصاحبه اختصاصي با روزنامه انگليسي زبان صبح تهران، ايران        

  ؟!توانند آن را افشا نمايند اي است كه نمي بندي شده نهضت آزادي از اسرار طبقه

، بـر طبـق كـدام       ۱۰حال سوال اين است كه، نمايندگان قوه قضائيه يعني دادستان كل در كميسيون ماده               

بنـدي    و اسرار طبقـه   اند كه مدارك حاوي داليل رد درخواست نهضت آزادي جز           شده   مدعي    قانون يا ضابطه  

شده مملكتي است؟ و اگر واقعاً ضوابطي وجود دارد، چرا و چگونه ايشان آن ضوابط را زير پـا گذاشـته و                      

انـد و اكنـون نيـز بـه نهـضت آزادي              هاي بعدي، علل رد درخواست نهضت آزادي را فاش كرده           در مصاحبه 

هـا بـه وضـوح        گيـري   ع اظهارنظرهـا و موضـع     ؟ اين نو  ».خود شما پخش كنيد، ما مخالفتي نداريم      « : گويند  مي

دهد كه در نظر اين آقايان اصوالً ضوابط قانوني مطرح نيست بلكه برايشان تنها نظرات شخصي و            نشان مي 

  .گروهي مهم است

∗∗∗  
ها و نشريات ديگر، از جمله روزنامه اخبار، همان طور كـه   نهضت آزادي ايران اميدوار است كه روزنامه   

نهـضت   رغم عدم صـدور پروانـه بـراي         هارات آقاي بادامچيان پيرامون نهضت آزادي را علي       ها و اظ    ديدگاه

اند، و نبود پروانه فعاليت نهضت مانع درج بيانات و اتهامـات عليـه آن نبـوده اسـت،             آزادي به چاپ رسانيده   

  .جوابيه نهضت آزادي را نيز چاپ كنند و قضاوت را بر عهده خوانندگان خود بگذارند

 همه ما را به راه راست، راه كساني كه به آنها نعمت داده است و نه راه مغـضوبان و گمراهـان،                        خداوند

  .هدايت فرمايد

  دفتر روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  



  

 ۱۳۹

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۳۲: شماره

 ۰۴/۰۹/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  نقد و بررسي اليحه مجازات اسالمي

  هموطنان عزيز، ملت شريف ايران

ضايي و حقـوقي مجلـس شـوراي    در اواخر شهريور ماه سال جاري از هنگـامي كـه كميـسيون امـور قـ           

را براي شور دوم گزارش كـرد و اخبـار تـصويب آن در    » مجازات اسالمي ـ بخش تعزيرات «اسالمي اليحه 

سابقه، در مطبوعات كشور مـنعكس گرديـد، مـوجي از نگرانـي و اضـطراب در اذهـان                     مجلس با سرعتي بي   

  .عمومي مردم، متفكران، حقوقدانان و سياسيون كشور ايجاد شد

بخشي از يك مجموعه بزرگتر به » كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده «ين اليحه كه به عنوان ا

در اين اليحه، موادي در رابطه بـا        . باشد   ماده مي  ۲۵۸ فصل و    ۳۱است، داراي   » اسالميقانون مجازات   «نام  

 و مقامات ديني و سياسي،      جرائمي چون برهم زدن امنيت داخلي و خارجي كشور، اهانت به مقدسات اسالم            

سوءقصد به مقامات داخلي، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم، تقـصيرات مقامـات و مـأمورين دولتـي، از                    

  . شود جمله مهمترين مباحث آن محسوب مي

بسياري از مواد اليحه در قوانين و مقررات كيفري و جزائي نظام منحوس استبداد سلطنتي، به صـورتي                 

اوت وجود داشته است؛ امـا پـس از پيـروزي انقـالب، تأسـيس جمهـوري اسـالمي، فروپاشـي                     مشابه يا متف  

 و دادسراها و دادگاههاي نظامي، كليه آن قوانين، كه در واقع ابزارهـاي حقـوقي سـركوبي در نظـامِِ                      ساواك

وانين قـ » اسالمي كردن «همزمان، براي   . گذشته بود، با تصويب دولت موقت و شوراي انقالب منسوخ گرديد          

اي بود كه بـه مجلـس    اي صورت گرفت كه نتيجه آن تنظيم اليحه       و مقررات كيفري و جزائي، اقدامات مجدانه      

سپس مجلـس بـر طبـق اصـل     . دوره اول تقديم گرديد و مجلس شورا آن را به كميسيون قضائي ارجاع كرد      

ض نمـود تـا بعـد از        هشتادوپنجم قانون اساسي، اختيار تصويب آن را به كميـسيون قـضائي مجلـس تفـوي               

در مجلس دوم، بـا تـصويب كميـسيون         .  سال به اجرا گذاشته شود     ۵تصويب، به طور آزمايشي براي مدت       

اينك بعـد از    .  ساله ديگر، تمديد شد    ۵قضائي، اجراي آزمايشي قوانين موضوع اليحه مذكور براي يك دوره           

 مجلس آغاز شده است و بـه سـرعت و   گذشت دو سال از سررسيد اعتبار قانوني آن، بررسي اين اليحه در   

  .گذرد با كمترين بحث و بررسي از تصويب مجلس مي

قوانيني كه در اليحه ياد شده آمده و بـه تـصويب مجلـس رسـيده اسـت از اهميـت قـضائي، سياسـي و                          

هاي سياسي و     ها و شخصيت    باشد و بسيار ضروري است كه احزاب، گروه         اجتماعي فراواني برخوردار مي   

ن حقوقي و قضائي به بررسي و تحليل مواد اليحه پرداخته و با تالشهاي فردي و گروهـي سـعي    كارشناسا

. هاي اساسي ملت است، حذف، تعديل و يا اصـالح شـود   كنند موادي كه در تناقض آشكار با حقوق و آزادي        

مورد اسـتفاده   عنوان ابزاري براي تشديد سركوبي مخالفان         دهد اين گونه قوانين همواره به       تجربه نشان مي  

  . اند قرار گرفته

نهضت آزادي ايـران، بـه سـهم خـود، در چـارچوب امكانـات محـدودي كـه در اختيـار دارد و عليـرغم                          

هـا از   تضييقات شديد مانند توقيف روزنامه، محروميت اسـتفاده از سـاختمان مركـزي، ممنوعيـت روزنامـه               

داند كه با توكـل        عالقمندان، ضروري مي   انعكاس صحيح و كامل نظرات آن و فشارهاي مستمر بر اعضاء و           

به خداي متعال و به حكم وظيفه ملي و اسالمي، نظرات خود را پيرامون برخي از مواد اين اليحـه بـه شـرح                        



  

۱۴۰  

  .زير به اطالع عموم برساند

∗∗∗  
  :در هر سيستم قضائي و حقوقي، سه مقوله اصلي بايد بطور روشن و دقيق تعريف شود

در اليجـه  . ها و چگونگي رسيدگي و اثبات جرائم و اجـراي احكـام دادگاههـا           اتتعريف جرم، تعيين مجاز   

  .خورد مورد بحث، در هر سه مقوله اشكاالت و ابهامات اساسي به چشم مي

مهمترين نقطه ضعف و خطر اين اليحه فقدان بينش كارشناسانه حقوقي، از يك طرف و حاكميـت بيـنش                   

  .باشد ز طرف ديگر ميگرايانه حاكمان ا مدارانه و مطلق قدرت

در حالي كه قانون بايد به دقت و با زبان فني نوشته شود و از صـراحت و روانـي برخـوردار باشـد تـا                      

مردم و اجراكنندگان دچار ابهام و سردرگمي نشوند و يا صاحبان قدرت نتوانند از آن سوءاستفاده نماينـد،                  

اي، كـشدار و غيردقيـق        فته بسيار سست، غيرحرفه   در اين اليحه، متأسفانه انشاء كلي و اصطالحات به كارر         

  .برد عنوان يك سند حقوقي، به شدت زير سؤال مي باشد، تا حدي كه اعتبار اليحه را به مي

در عهدنامـه   ) ع(موالي متقيان، امـام علـي       . باشند  مي» لحن قول «اصطالحات بكار رفته در اين اليحه مصداق        

در قـوانين و مقـررات برحـذر        » لحـن قـول   «هاي دوپهلو و كشدار يـا         واژهمالك اشتر زمامداران را از بكارگيري       

  :اند داشته

ـ   قراردادي مبنـد كـه مـبهم و غيرصـحيح بـوده و       و التعقد عقدا تجوز فيه العمل و التعولن علي لحن قول 

ردادي قـرا ) نوشته قابل توجيه و توريه    (مبادا با لحن قول     . گيري خالف قصد اوليه در آن مجاز باشد         نتيجه

  ».منعقد نمايي

اي متـشكل از كارشناسـان        در حالي كه در نهاد رياست جمهـوري و مجلـس شـوراي اسـالمي، اداره ويـژه                 

حقوقي براي تدوين و تنظيم لوايح يا طرحها به زبان تخصصي حقوقي وجود دارد، معلوم نيست كه به چه دليـل                

، حتي در بهترين شرايط، موجبات بـروز مـشكالت          توجهي  اين مسامحه و بي   . از اين امكانات استفاده نشده است     

فراوان براي طرفين دعواها و دادگاهها از يك طـرف و سوءاسـتفاده گـسترده صـاحبان قـدرت از طـرف ديگـر                        

  .خواهد شد

تجارب فراوان در سـالهاي گذشـته، بعـد از پيـروزي انقـالب مـشروطيت، نـشان داده اسـت كـه وجـود                         

 و كشدار در قانون هميشه ابزار مؤثري در دست مقامـات و مـأموران               هاي مبهم، دوپهلو    اصطالحات و واژه  

حكومت براي سركوبي و خفه كردن هر صداي مخالفي بوده است و امروز هم بسياري از قشرهاي مـردم،                   

هاي سياسي، بخصوص آنهايي كه طعم زندان و تبعيدهاي ظالمانه            ها، احزاب و گروه     كارشناسان، شخصيت 

  .باشند  و به خاطر دارند، به شدت نگران و معترض مي ا را چشيدهه رژيم و سوءاستفاده

  :توان به برخي از مواد اين اليحه به شرح زير توجه كرد عنوان نمونه مي به

ـ هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خـارج                    ۱ماده  

اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور         از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا           

  .شود باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محكوم مي

ذكر شـده   ) ۱(هايي كه در ماده       ها يا شعب جمعيت     ها يا جمعيت    ـ هر كس در يكي از دسته      ۲ماده  

  .شود است عضويت يابد، به سه ماه تا ده سال حبس محكوم مي

س عليه نظام جمهوري اسالمي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظـام              ـ هر ك  ۳ماده  

  .به هر نحو تبليغ نمايد، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد
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»  زدن امنيـت كـشور    بـرهم «اصـطالح   ) و در قانونهاي ديگر   (شود، در اين قانون       طوري كه مالحظه مي     به

شـود    ها چيست؛ اين ابهام به خصوص، وقتي بيشتر مـي           نظور از اين واژه   تعريف نشده و معلوم نيست كه م      

در واقع اعضاي گروههـا و سـازمانهاي سياسـي          . آمده است » و محارب شناخته نشود   « قيد    )۱(كه در ماده    

زدن   بـرهم «توان تحـت عنـاوين واهـي            ، مي   معتقد به مبارزه سياسي علني و قانوني را كه غيرمحارب هستند          

قـصد بـرهم    « همين فصل، عبـاراتي ماننـد        ۱۵ و   ۱۴ و   ۱۳ و   ۱۲در مواد   . تحت تعقيب قرار داد   » ورامنيت كش 

قصد يـك   . به دفعات آمده است   » تشويش اذهان عمومي  « و    »زدن امنيت كشور    قصد برهم «،  »زدن امنيت ملي  

تعـالي بـه درون     توانند همانند خداوند باري       ها چگونه مي    امر دروني و مربوط به نيت اشخاص است؛ دادگاه        

  ها بروند و قصد و نيت افراد را بيرون كشيده و محاكمه كنند؟ سينه

هاي دو    در اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي، نيز واژه            «در فصل دوم تحت عنوان      

م و اهانـت بـه مقدسـات اسـال    «، ۱۷ و ۱۶مثالً در مواد . پهلو، كشدار و تعريف نشده به كرات ذكر شده است   

» اهانت«و نه از » مقدسات اسالم«در هيچ جا نه از واژه       . آمده است » انبياي عظام و رهبري به نحوي از انحا       

» مقدسـات «هاي اسالمي جزو      تعريف درست و دقيقي ارائه شده است و معلوم نيست كه كدام يك از انديشه              

نيـز دامنـه    » بـه نحـوي از انحـا      «ارت  عبـ . رود  به شمار مي  » اهانت«شود و چه عملي يا گفتاري         محسوب مي 

مثالً، اگر كـسي  . تواند جاي گيرد موضوع را آنقدر وسيع كرده است كه همه چيز و هر نوع سخني در آن مي   

جمهوري انتقاد كند و از سخنان يا اقدامات آنان ايراد بگيرد، آيـا عمـل او اهانـت محـسوب                      از رهبر يا رئيس   

اد در حب و بغض نسبت بـه ديگـران دچـار افـراط يـا تفـريط وسـيعي                    اي كه افر    شود يا خير؟ در جامعه      مي

اي   تواند حربـه برنـده      باشد، چنين قانوني مي     افكن مي   گرايي بر بسياري از شئون جامعه سايه        هستند و مطلق  

نظيـر  . براي سركوبي هر فرد خيرخواهي باشد و مانع ايفاي وظيفه نصيحت رعايا به روسا و مقامات گـردد         

  . وجود دارد۱۱۲ و ۱۱۱ت در مواد همين ابهاما

  : آمده است» در اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم«در فصل شانزدهم تحت عنوان 

هرگاه دو نفر عليه امنيت داخلي يا خارجي تباني نموده و وسـايل ارتكـاب آن را فـراهم                   «: ۱۱۱ماده  

مورد به يك تا پـنج سـال         بر آنان صدق نكند، بر حسب        بنموده باشند، در صورتي كه عنوان محار      

  ».حبس محكوم خواهند شد

هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعـراض يـا نفـوس يـا لمـوال                     «: ۱۱۲ماده  

مردم اقدام نمايند، و مقدمات اجرائي را هم تدارك ديده باشند ولي بـدون اراده خـود موفـق بـه                     

  ».ا سه سال محكوم خواهند شداقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه ت

  .نيز تعريف نشده است» تباني«، واژه »امنيت داخلي و خارجي«هاي   در واژه عالوه بر وجود ابهام

 ۵شـد، تجمـع بـيش از          اي كه حكومت نظاممي اعالم مي       در دوران استبداد سلطنتي، تنها در شرايط ويژه       

بـا توجـه بـه قيـد غيرمحـارب      .  نفر كاهش يافته است اما اكنون اين تعداد به حداقل دو      . نفر ممنوع شده است   

تواند به راحتي تمامي گروهها، احزاب و سازمانهاي مخالف سياسـتها و عملكردهـاي    بودن، اين ماده نيز مي  

  .گيرد حاكميت را، اعم از آناني كه بيرون يا درون حاكميت هستند را دربر

ترين آنها براي سـركوب مخـالفين اسـتفاده            ساده در رژيم گذشته، قوانين از اين نوع وجود داشت كه از          

آمـده  » ۱/۳/۱۳۱۰مقدمين عليه امنيت و استقالل مملكت، مـصوب  «به عنوان مثال، در بخش از قانون  . شد  مي

  :بود

  :ـ مرتكبين هر يك از جرمهاي ذيل به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم خواهند شد۸ماده «
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 به هر عنوان دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيت تـشكيل دهـد           ـ هر كس در ايران به هر اسم و يا         ۱

و يا اداره نمايد كه مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران و يا روية مـرام اشـتراكي                  

هـاي مزبـور در       و يا عضو دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي شود كه با يكي از مرامها يا رويـه                 

  ».ايران تشكيل شده باشد

دهـد كـه حتـي         اليحه مجازات اسـالمي نـشان مـي        ۳ تا   ۱الي ميان مفاد ماده باال با مواد        يك مقايسه اجم  

مـرام  «و  »  مـشروطه ايـران     ضديت بـا سـطنت    «هاي    انشاي آنها يكي است فقط در قانون جديد به جاي واژه          

»  كـشور  زدن امنيـت    بـرهم «هاي بسيار مـبهم       هاي نسبتاً شناخته شده و دقيق است، واژه         ، كه واژه    »اشتراكي

قانون است كه به موجب آن حتـي تبليـغ گـروه مخـالف هـم                ) ۳(نوشته شده است و از آن بدتر، مفاده ماده          

  .جرم شناخته شده است

هاي نمازهاي جمعـه      حاكميت كنوني در تبليغات فراگير و انحصاري خود در صدا و سيما، مجلس، خطبه             

كند و هـر گونـه        نظام جمهوري اسالمي معرفي مي    و جماعت و با استفاده از هر فرصتي خود را مترادف با             

، و ماننـد    »تضعيف نظام «،  »درگيري با نظام  «انتقاد از سياستها، بيانات و عملكردهاي مقامات و مسئوالن را           

هاي كالن توسـط مقامـات صـاحب نـام و نـشان در              ها و سوءاستفاده    حتي افشاي دزدي  . نمايد  آنها تلقي مي  

هـاي   در حـالي كـه از نـشانه   . زند  ند و بر مرتكبين آن برچسب ضديت با نظام مي         دا  حاكميت را نيز جايز نمي    

  : فرمايند اشتر مي حضرت امير در عهدنامه مالك. حكومت مردمي و متعهد ديني، انتقادپذيري است

فان في ذلـك رياضـه منـك        . و ان ظننت الرعيه بك حيفا فاصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم باصحارك            

ـ اگر مردم به تو گمان ستمي بردنـد         . ا برعيتك و اغدارا تبلغ به حاجتك من تقويهم علي الحق          لنفسك و زقع  

بيان كـن و بـدبيني و   ) پوشي و توجيه و كتمان بدون پرده(عذر و دليل خود را با صراحت  ) انتقادي كردند (

ضتي است كه به نفـس  اي ريا انتقاد آنها را با چنين صراحت و صداقتي از خود دور ساز، البته چنين شيوه              

اي اسـت كـه هـدف تـو را در      دهي و رفق و مدارايي است كه با ملت بايد بكني و عـذر و وسـيله          خويش مي 

  .كند برپائي مردم در راه حق برآورده مي

زننـد كـه گـويي هـر آنچـه       گوينـد و قلـم مـي    برخي از مقامات حاكميت و طرفدارانشان آنچنان سخن مي      

سـنگ اختيـارات خداونـد متعـال          ه نيابت از جانب خداست و اختيارات خود را هم         كنند، ب   گويند و حكم مي     مي

توانـد تحـت    گران تا آنجا پيش رفتند كه با صراحت مدعي شدند كه ولي فقيه مي              برخي از اين افراط   . دانند  مي

اضـع، كـه    حال اگر كسي جرأت كند و عليه اين مو        . عنوان احكام ثانويه حتي توحيد را هم موقتاً تعطيل نمايد         

حداقل به نظر او، خالف اسالم و قرآن است، چيزي بگويد يا بنويسد، عمل او از نظـر واضـعين ايـن قـانون،                    

گردد و مـشمول مجـازات قـانوني خواهـد            تلقي مي ... ضديت با نظام جمهوري اسالمي و اهانت به رهبران و         

  !!بود

 و مبرا از خطا، اشتباه، خودخـواهي و         آيا افراد هيأت حاكمه در اين نظام هميشه و در همه حال معصوم            

طلبي هستند؟ و آيا اگر كسي آنها را استيضاح كرد مجرم است؟ واقع قضيه ايـن اسـت كـه آنچـه كيـان                          جاه

هـاي    شـود، سياسـت     كند و تضعيف نظام محـسوب مـي         نظام جمهوري اسالمي را بيش از هر چيز تهديد مي         

  . استنسنجيده و رفتارهاي سوء مقامات دولتي و حكومتي

شود كه حاكمان وقت، خـود را   در هر نظامي، شمارش معكوس براي سرنگوني نظام از هنگامي آغاز مي          

مترادف با نظام بدانند و اعمال خوب و بد خود را به پاي نظام بگذارند و به بيان ديگر، نظـام را خـرج خـود                          

و سـپس پـسرش خـود را        شمارش معكوس رژيم مشروطه سلطنتي از هنگامي آغاز شد كه رضاشاه            . كنند
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برابر با مشروطه سلطنتي دانستند و صداي هر مخالف، ولو معتقد بـه مـشروطه سـلطنتي را، در گلـو خفـه                       

دهد كه در مراحل اوليـه، بـسياري از           بررسي سير تحول مبارزات سياسي در رژيم گذشته نشان مي         . كردند

 و دولـت او در مـسائل اقتـصادي،          هاي سياسي ملي و اسالمي ضمن آنكه بـه شـدت از عملكـرد شـاه                 گروه

كردند، به مشروطه سلطنتي و قانون اساسي ملتـزم           سياسي، اجتماعي و مديريت مملكت انتقاد و مخالفت مي        

تمـام مخالفـان را     » مقـدمين عليـه سـلطنت مـشروطه       «اما حكمرانان نظام شاه بـا اسـتفاده از قـانون            . بودند

نكه خود را مترادف با مشروطه سلطنتي بداند سبب شد كه در مرحله دوم، اصرار شاه بر اي      . سركوب كردند 

در واقع آنچه اتفـاق افتـاد، تحقـق         . سقوط شاه با انهدام رژيم مشروطه سلطنتي و تغيير نظام همزمان گردد           

البالغه، در عهدنامـه   در نهج) ع(عيني يك قاعده اساسي در زوال قدرتهاي سياسي است كه حضرت امير علي       

  :اند وضيح فرمودهاشتر آن را ت مالك

هاي تـسلط   فال تقوين سلطانك يسفك دم حرام، فان ذلك مما يضعفه و يوهنه، بل يزيله و ينقله ـ مبادا پايه 

اي موجب تضعيف     محكم نمايي، چرا كه چنين شيوه     ) گناهان  سركوبي و كشتار بي   (خود را روي خون حرام      

  .گردد و سستي، بلكه زايل گشتن و انتقال حكومت و نظام مي

اند، بـه ويـژه آن        متأسفانه، گروههاي حاكم كه بعد از پيروزي انقالب قدرت انحصاري را به دست گرفته             

مندان اصلي وضعيت كنوني هستند، هر صداي معتـرض و            داري تجاري و بهره     قشري كه نمايندگان سرمايه   

هـا جنگيـده و        در جبهـه   و حتـي انتقـادات كـساني را كـه سـالها           !! كننـد   مخالفي را مخالفت با نظام معرفي مي      

زنند، در حالي كـه   اند، تحمل نكرده و نشريات محدود آنها را تعطيل و جلساتشان را بر هم مي  فداكاري كرده 

اين گروهها صرفاً خواسـتار رسـيدگي بـه فـساد مـالي جريانـاتي در درون حاكميـت هـستند و نـسبت بـه                          

  .باشند كنند، معترض مي يزراندوزي كساني كه از نام انقالب و اسالم سوءاستفاده م

مـوادي آمـده    » در تقصيرات مقامـات و مـأمورين دولتـي        «: در فصل دهم اليحه مورد بحث، تحت عنوان       

االصول منطقي و مترقـي بـوده و ظـاهراً در جهـت حمايـت و صـيانت حقـوق مـردم در برابـر                           است كه علي  

، بزرگترين متجـاوز بـه حقـوق        در بيشتر كشورهاي جهان سوم    . تجاوزات مأمورين دولت تنظيم شده است     

مردم و بزرگترين منشا ناامني و برهم خوردن امنيت كشور دولـت و مـأموران و صـاحبان قـدرت و مقـام                       

هـاي الزم دربـاره ايـن نـوع تجـاوزات شـده اسـت              بينـي   در قوانين برخي از كشورهاي جهان، پـيش       . هستند

در ايـران، بـه موجـب       .  دادگاهها شكايت كنـد    طوري كه هر شهروندي حق دارد كه از هر مقام و نهادي به              به

نهـاد اول بازرسـي كـل كـشور     : بيني شده است قانون اساسي براي اين منظور دو نهاد در قوه قضائيه پيش       

تواند رأساً بر عملكرد تمامي سازمانها و نهادهاي دولتي و وابسته به دولـت نظـارت كنـد و بـه                       است كه مي  

عـدالت اداري اسـت كـه موظـف بـه رسـيدگي بـه تظلمـات، اعتراضـها و          نهاد دوم ديـوان    . بازرسي بپردازد 

گنجانده شدن موادي در اليحـه مجازاتهـاي اسـالمي          . باشد  شكايات مردم از نهادها و سازمانهاي دولتي مي       

. باشـد   درباره تقصيرات مأموران دولتي بسيار مفيد و الزم است ولي موارد مذكور بسيار مبهم و ناقص مي                

  : آمده است۷۲، در ماده به عنوان مثال

هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خالف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند                  «

  » ،...يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد

در اصول مصرح در    . مبهم و غيردقيق است   » حقوق مقرر در قانون اساسي    «و  » آزادي شخصي «عبارت  

هاي اساس برشمرده شده است و ناظر بـر دو اصـل حقـوقي و                 انون اساسي، حقوق و آزادي    فصل  سوم ق   

ها تصريح شده و از طرف ديگر، امنيت شـهروندان در برابـر              از يك طرف، حقوق و آزادي     . باشد  سياسي مي 
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دهد كه تـأمين و آزادي بـدون امنيـت هرگـز      تجربه نشان مي  . تجاوزات مرسوم دولتها تضمين گرديده است     

  .گيرد نقض امنيت مردم عمدتاً از جانب دولتها صورت مي. پذير نيست امكان

  : شويم عنوان مثال، چند مورد مصرح در قانون اساسي را به شرح زير يادآور مي به

هـيچ مقـامي حـق نـدارد بـه نـام حفـظ اسـتقالل و تماميـت ارضـي كـشور                       ...«: در اصل نهم آمده اسـت     

  ».ع قوانين و مقررات، سلب كندهاي مشروع را هر چند با وض آزادي

توان بـه صـرف       تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي       «: در اصل بيست و سوم تصريح شده است       

  ».اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد داشتن عقيده

  باشد،   ناظر بر آزادي مطبوعات در بيان مطالب مي۲۴اصل 

، سانسور، و هر گونه تجـسس       ... مكالمات تلفني و   ها، ضبط و فاش كردن       نامه  ، بازرسي ۲۵بر طبق اصل    

  .ممنوع شده است

توان از شـركت در       هيچكس را نمي  «االصول آزاد است و       ، فعاليت احزاب سياسي علي    ۲۶به موجب اصل    

  ».آنها منع كرد و يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت

موضـوع اتهـام بايـد بـا ذكـر داليـل       «دارد كه به هنگام بازداشـت هـر فـرد،      مقرر مي  ۳۲به موجب اصل    

 سـاعت، پرونـده مقـدماتي بـه مراجـع           ۲۴بالفاصله كتباً به متهم ابالغ و تفهيم شود و حـداكثر ظـرف مـدت                

  .»صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد

ايـن دولـت   . ت استدر تمام اين موارد، آن قدرت يا آن مقام و طرفي كه ممكن است خالف عمل كند، دول          

  .كند و هيچ فريادرسي هم نيست است كه عليرغم تصريح قانون، مرتباً به حقوق شهروندان تجاوز مي

دهد كه شكايات بسياري از سوي مردم به ديـوان عـدالت اداري تـسليم                 تجربه سالهاي گذشته نشان مي    

 مـوارد، خالفكـاران دولتـي       شده و ديوان مذكور پس از رسيدگي، احكامي صادر كـرده اسـت؛ امـا در اكثـر                 

انـد، خـصوصاً در مـواردي كـه      حاضر به قبول و اجراي احكام صادره از جانب ديوان عـدالت اداري نـشده        

  .هاي سياسي توسط مأمورين امنيتي انجام گرفته است تجاوز به حقوق شهروندان با انگيزه

پرداخت و بر اسـاس هـر    ين مشكل ميبيني به حل ا بايستي با واقع    هاي اسالمي، مي    فصل دهم اليحه مجازات   

بينـي   هاي اجرائي الزم را پيش كرد و ضمانت    ها را تعيين مي     يك از اصول قانون اساسي، موارد تخلف و مجازات        

  .نمود مي

اعتنـايي بـه      هاي رايج در دسـتگاههاي اداري و در ميـان مقامـات مـسئول كـشور بـي                   يكي ديگر از رويه   

در جامعه مدني، اين اصل  . هاي سياسي است    تن آنها، خصوصاً در زمينه    هاي مردم و بدون پاسخ گذاش       نامه

هـا و شـكايات مـردم، گروههـا و احـزاب،              اند كه به نامه     پذيرفته شده است كه مقامات رسمي كشور، موظف       

بينـي شـود و قـانون بايـد آنهـا را        اين امر بايـد در قـانون پـيش        . حتي اگر با آنها مخالف باشند، جواب دهند       

  .ه جوابگوئي نمايدموظف ب

∗∗∗  
هاي اسالمي نحوه رسـيدگي بـه ايـن اتهامـات را روشـن                عالوه بر نكات ياد شده در باال، اليحه مجازات        

.  آمده است، در زمره جرايم سياسي است       ۱۱۲ و   ۱۱۱، و   ۱۶ تا   ۱بسياري از جرايمي كه در مواد       . سازد  نمي

  :دارد كه  قانون اساسي مقرر مي۱۶۸اصل 

ايم سياسي و مطبوعاتي علني است و بـا حـضور هيـات منـصفه در محـاكم دادگـستري                    رسيدگي به جر  «

هاي منصفه و تعريف جرم سياسـي را قـانون بـر              نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت    . گيرد  صورت مي 



  

۱۴۵  

  ».كند اساس موازين اسالمي معين مي

يكي از مشكالت قضايي و     . دش  در استبداد سلطنتي، به اين نوع جرايم در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي           

حقوقي در آن زمان روشن نبودن تعريف جـرم سياسـي بـود و حاكميـت وقـت بـراي ارعـاب و سـركوبي                         

انتظار و حق ايـن     . مخالفين خود حاضر به محاكمه آنان در دادگاههاي علني و با حضور هيأت منصفه نبود              

وانين مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت بـه           سال از پيروزي انقالب اين نوع ق       ۱۷است كه وقتي بعد از گذشت       

  .مفاد تصريح شده در قانون اساسي توجه جدي مبذول گردد

∗∗∗  
نواقص و اشكاالت فراوان ديگري نيز در اليحه وجود دارد كـه منـشأ سوءاسـتفاده يـا الاقـل بالتكليفـي                      

ارت مبهمي نظيـر    ، عب »جرايم ضدعفت و اخالق عمومي    «مثالً در مواد فصل هيجدهم تحت عنوان        . خواهد شد 

بـه موجـب    . ، كه هيچ تعريف مشخصي ندارد، به كرات به كار رفتـه اسـت             »دار ساختن عفت عمومي     جريحه«

مجرم » شوند  زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر            « فصل مذكور    ۱۴۰تبصره ماده   

، دانشگاهها و نهادها، مسئوالن نـوع       تجربه نشان داده است كه در بسياري از مراكز دولتي         . اند  شناخته شده 

  .كنند خاصي از حجاب را بر زنان تحميل مي

  :  آمده است كه۱۳۲در ماده 

هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علـم بـه تمكـين زن داشـته باشـد،                 «

  »...تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و مي

ثانياً قانون در مورد عكس قضيه به كلـي  . كند  مرد چگونه علم به تمكين زن پيدا مي       اوالً روشن نيست كه     

يعني اگر زني همسر خود را در حال زنا با زني بيگانه مشاهده كنـد و علـم بـه عـدم محرميـت                        . ساكت است 

به قتـل   تواند هر دوي آنها يا شوهرش را در همان حال             شرعي آنها و يا عدم تمكين زن داشته باشد، آيا مي          

  !برساند؟ مگر حكم زن ومرد زناكار در كتاب خدا مساوي نيست؟ پس چرا يك بام و دو هوا؟

∗∗∗  
دار كـه سـالها در راه مبـارزه بـراي كـسب       عنوان يك حزب ملي ـ اسالمي سابقه  نهضت آزادي ايران، به

، دربـدري و تبعيـد   شاهي و استبداد سلطنتي، طعم زنـدان   آزادي ملت و استقالل مملكت در دوران رژيم ستم        

مندان به تحقق آرمانهاي انقالب و به دلـسوزان و         دوستان، عالقه   را چشيده است، به همه آزاديخواهان، وطن      

خواهـد   آورد و از همگان مـي  دهد، زنگ خطر را به صدا درمي وفاداران به نظام جمهوري اسالمي هشدار مي  

 به اين نـوع لـوايح و طرحهـا اسـتفاده كننـد و اجـازه          آميز قانوني براي اعتراض     كه از تمام امكانات مسالمت    

  .ندهند كه تاريخ تلخ گذشته تكرار شود

دهـد كـه تـصويب ايـن نـوع            نهضت آزادي ايران همچنين به حاكميت و به نمايندگان مجلس هـشدار مـي             

 وحـشت   قوانين، آن هم در آستانه انتخابات و با اين سرعت و با كمترين بحث و گفتگو، جز ايجاد نگرانـي و                    

فرماينـد      اشتر، فرماندار مصر، توصـيه مـي        ، آن امام همام به مالك     )ع(حضرت علي   . اي ندارد   در مردم نتيجه  

  :كه

ان افضل قره عين الواله استقامه العدل في البالد و ظهور موده الرعيه، و انـه ال تظهـر مـودتهم اال بـسالمه                        

ر و قله استثقال دولهم و تـرك اسـتبطاء انقطـاع            صدورهم و ال تصح نصيحتهم اال بحيطتهم علي واله االمو         

  .مدتهم

بهترين چشم روشني زمامداران بايد برپائي عدالت در شهرها و آشكار گـشتن دوسـتي ملـت                



  

۱۴۶  

از مخالفـت و    (هاي آنهـا      گردد مگر با سالمت سينه      باشد، و چنين رضايت و مودتي ظاهر نمي       

گردد مگر با گردآمدنشان پيرامـون   ي آنها تصحيح نم و خيرخواهي ناصحانه ) دشمني با دولت  

زمامداران و احساس سنگيني كمتري به دولت آنها كردن و تـرك آرزوي كوتـاه شـدن مـدت                  

  ».زمامداريشان

توان اعتبار و احترام مسئوالن       تجربه تاريخي ثابت كرده است كه با وضع و اجراي اين گونه قوانين نمي             

مطرح كردن و تصويب چنين قوانيني، خود نشانه بارزي بـر           برعكس،  . را در درازمدت تأمين و تضمين كرد      

ثباتي و ترس است و پافشاري براي اجراي آنها، نه تنها حاكميت، بلكه نظام جمهوري اسالمي را             احساس بي 

  .بيني قرار خواهد داد در معرض خطرات غيرقابل پيش

در صورتي ممكن و ميسر است      حفظ و استمرار نظام جمهوري اسالمي و احترام و اعتبار حاكميت تنها             

كه حاكميت خود را مترادف با نظام نداند و مصالح نظام و ملت را بر مصالح حكومت و قدرت تـرجيح دهـد                       

  .و به اصول مصرح در قانون اساسي عمل نمايد

  و العاقبه للمتقين 

  نهضت آزادي ايران 

  ۷۴آبان ماه 

  



  

 ۱۴۷

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۳۰: شماره

 ۰۴/۰۹/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  كوايررمصاحبه آلن سايپرس خبرنگار نشريه فيالدلفيا اين

  )۱۹/۰۸/۷۴( با آقاي دكتر ابراهيم يزدي 

  

  بينيد؟ ـ شما اوضاع اجتماعي كنوني را چگونه مي۱س

بافـت اجتمـاعي سـنتي    . رود گـسيختگي مـي   ج ـ وضعيت اجتماعي به نوعي آشفته است و به سوي ازهم 

اند و    م خورده هاي شهري و روستايي به ه       ها و ساختارهاي سنتي اجتماع، جامعه       كن شده است، شبكه     ريشه

هاي جمعي گسترده از نواحي روستايي بـه شـهرهاي          مهاجرت. هنوز انواع جديدي جايگزين آنها نشده است      

. اي را به وجود آورده است       ريشه  آبادها در پيرامون اين شهرها نسل جديد بي         بزرگ و كوچك و ايجاد حلبي     

ماهنگي و عدم انطبـاق جـدي كـامالً مـشهود           اند؛ نوعي از ناه     پيوندهاي خانوادگي سست شده يا از بين رفته       

 سـال  ۱۵ درصد زير ۵۱ سال و ۲۵سن هفتاد درصد جمعيت زير      . ترين ملت در جهان هستيم      ما جوان . است

هاي مذهبي، فـشار شـديدي بـر نـسل جديـد              نظري  سختي معيشت و فسادهاي اقتصادي همراه با تنگ       . است

ريختگـي    ياد بخصوص در ميان نـسل جديـد و گـسترش بهـم            نتيجه اينها ازدياد جنايت و اعت     . سازد  وارد مي 

  .باشد ها و ازدياد طالق مي خانواده

  تواند مفيد واقع گردد؟ هايي به نظر شما مي ـ چه سياست۲س

با وجود اين، اولين گـام حـل بحـران    . آسايي وجود ندارد حل معجزه ج ـ مشكل چندبعدي است و يك راه 

حل معنـادار و مـؤثر     احوال سياسي كنوني جستجوي هر نوع راهدر تحت شرايط و اوضاع و    . سياسي است 

شرط رفع هر مشكلي، حـل        در كشورهاي جهان سوم سابق، نظير كشور ما، پيش        . و اجراي آن ميسر نيست    

  .باشد مشكل سياسي در مرحله اول مي

  بينيد؟ ـ شما اوضاع فرهنگي را چگونه مي۳س

اوضـاع و احـوال   . دهـد  المي است، هويت ما را تشكيل مـي ج ـ فرهنگ ملي ما، كه يك فرهنگ ايراني ـ اس  

اجتماعي و اقتصادي ممكن است به طور كامل تغيير پيدا كند، بدون آنكه ضرورتاً هويت فرهنگي مـا عـوض         

متاسفانه تجارب دوران بعد از پيروزي انقالب، اثر منفي بر هويت فرهنگي ايرانيان گذاشـته اسـت، تـا                   . شود

  . بحران كامالً مشخص فرهنگي و هويت روبروستآنجا كه نسل جديد با

ها و احساسات ملي اصوالً منفي است و ميـراث ملـي،              هاي طبقه حاكم در مورد آرمان       باورها و سياست  

 در عوض، حاكمان تفسيرهاي انحصاري خودشـان را از مـذهب، كـه      . شود  طور منظم به سخره گرفته مي       به

نتيجـه همـين تالطـم بـارز      . كننـد   رحمي بـر همـه تحميـل مـي          بيشدت و   بخش اعظم آنها كهنه شده است، با        

  .فرهنگي فعلي است

  دانيد؟ هاي را مفيد مي ـ در اين زمينه چه سياست۴س

براي حل اين مشكالت، ما در مرحله اول نيازمند         . ـ در اين مورد نيز، گام اول حل بحران سياسي است            ج

در تحـت شـرايط سـركوب و فـشار          . ا را بررسي نماييم   آنيم كه مشكالت را تعريف كنيم و علل احتمالي آنه         

علـت شـايد ايـن باشـد كـه          . باشد  وگوي معنادار درباره اين نوع مشكالت غيرممكن مي         سياسي، بحث و گفت   



  

۱۴۸  

  .هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، همان سركوب و فشار سياسي است عامل عمده در بحران

  كنيد؟ د دارد، شما اوضاع اقتصادي را چگونه ارزيابي ميهاي زيادي وجو ـ درباره اوضاع اقتصادي بحث۵س

عـالوه بـر ايـن، مـشكالتي وجـود دارد كـه بـه        . ج ـ اقتصاد ما هم از ركود و هم از تورم رنجـور اسـت   

حاصـل فقـدان    . باشـد   مـي   استراتژي اقتصادي، يا بهتر است بگوييم به فقدان اسـتراتژي اقتـصادي مربـوط               

هـاي اقتـصادي در سـطح كـالن و اتخـاذ تـصميمات        ذبذب در تعيين اولويـت  استراتژي اقتصادي، تناوب و ت    

هـاي    بينـي فعاليـت     از پيامدهاي مشكل فوق فقدان اعتقاد و عـدم امكـان پـيش            . متضاد و تناقض مستمر است    

  .توان مساله سوءمديريت و فساد گسترده مالي را نيز افزود بر اين مشكالت مي. اقتصادي درازمدت است

  دانيد؟ هايي را در اين مورد مفيد مي ـ چه سياست۶س

اما به هر حال، در رابطه . ج ـ در اينجا نيز بايد عرض كنم كه گام اول حل معضالت بحران سياسي است 

هاي اقتصادي براي اينكه نظم اقتصادي جديدي را جستجو كنيم و بـه توسـعه اقتـصادي واقعـي                     با سياست 

بـه عنـوان نمونـه، در هـر     . تي مورد بررسي جدي قرار گيردبايس دست يابيم، برخي از موضوعات عمده مي     

. هـاي شخـصيتي ايرانيـان و عناصـر فرهنگـي ملـي در نظـر گرفتـه شـود              بايستي ويژگي   نظام اقتصادي مي  

تـا زمـاني كـه      . عناصر اساسي در تجدد و در فرهنگ ملي بايد با يكديگر همساز شده و در هم ادغام گـردد                  

 عناصر اصلي اين دو، حل نشود، ايران نخواهد توانست وارد عصر تجدد    تضادهاي ظاهري و درگيري ميان    

در همين جا بايد متذكر شوم كه به نظر من ميان عناصر فرهنگ             . اين تضادها تا كنون حل نشده است      . شود

. ملي ما، كه فرهنگي ايراني ـ اسالمي است، با عناصر اصلي تجدد تعارض و تـضادي بنيـادي وجـود نـدارد     

را ) اسـالميت (و ديانـت    ) ايرانيـت (توان به توسعه دست يافت و متجدد بود و در عين حال مليت                ميبنابراين  

  .هم حفظ نمود

  

  



  

 ۱۴۹

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۳۱: شماره

 ۰۴/۰۹/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  مصاحبه تلفني خبرنگار بخش فارسي راديو و تلويزيون سوئد

  )۲۸/۰۷/۷۴(با آقاي دكتر ابراهيم يزدي 

  

رسد   ست و خبرهايي كه به دست ما مي       هاي ايران ناآرام ا     ـ نزديك به يك هفته است كه وضعيت دانشگاه        ۱س

تظـاهراتي را برگـزار   ) پـس فـردا  ( مهرمـاه،  ۳۰اند كـه روز يكـشنبه     حاكي از آن است كه دانشجويان اعالم كرده       

 مهرماه چنين تظاهراتي برپا خواهد شد يا نه؟ و ديگر اينكه موضع نهضت              ۳۰از ديدگاه شما آيا در روز       . كنند  مي

  هاي ايران پيش آمده چيست؟ اوضاعي كه در دانشگاهآزادي ايران در رابطه با 

 مهرمـاه ايـن تظـاهرات اعـالم         ۳۰يكي اينكه آيا در روز      : ـ مطالبي كه جنابعالي فرموديد چند وجه دارد         ج

آقاي وزير كشور در سخناني همـين چنـد روز          . توانم پيشگويي كنم    شده برگزار خواهد شد يا خير، من نمي       

ع تظاهرات و يا راهپيمايي بايـد بـا اجـازه و اطـالع قبلـي وزارت كـشور باشـد و        پيش اعالم كردند كه هر نو    

اي كـه     آگاهان سياسي و تحليلگران نظرشان اين است كه سـخنان وزيـر كـشور جـوابي اسـت بـه اطالعيـه                     

اين قـسمت   . در مورد برگزاري تظاهرات، احتماالً دولت جلوي آن را خواهد گرفت          . دانشجويان منتشر كردند  

در انتخابات دوره پـنجم  . افتد، خوب طبيعي است اما اينكه چرا اين تظاهرات و اينگونه مسائل اتفاق مياول و   

هـاي مختلـف    هـا در ميـان جنـاح         هاي مختلف فعال هستند و اين نـوع درگيـري           مجلس شوراي اسالمي گروه   

  .حاكميت ممكن است شديدتر هم بشود

  حركت چيست؟ـ موضع نهضت آزادي ايران در رابطه با اين ۲س

ها  ها را در دانشگاه زدن ها و تهاجمات و برهم ج ـ نهضت آزادي معتقد است كه بايد جلوي اين نابساماني 

هاي گوناگون در يك جو باز بـه          طلبد كه باز و آزاد باشد و انديشه         ها در وهله اول مي      محيط دانشگاه . گرفت

انجمن اسالمي دانشجويان دانشكده فني بـراي       آقاي دكتر سروش به دعوت      . گو گذاشته شوند    و  بحث و گفت  

مـا ايـن عمـل را محكـوم     . اي به آنجا ريختند و مانع سخنراني ايـشان شـدند   عده. ايراد سخنراني رفته بودند   

ايـن نـوع تحريكـات قطعـاً بـه اعتبـار            . اين اعمال به نفع گردانندگان اين نـوع تحريكـات هـم نيـست             . كنيم  مي

ما با اين نوع تحريكـات و اعمـال مخـالفيم و            . زند   در داخل كشور لطمه مي     جمهوري اسالمي در دنيا و حتي     

متفكـرين ايرانـي و صـاحبنظران       . دانـيم   آن را نه تنها براي حاكميت و نظام بلكه براي مملكتمـان مـضر مـي               

ايراني چه درباره مسائل سياسي و چه در مورد مسائل عقيدتي و عرفاني بايد حق داشته باشند كه آزادانـه                    

اي    در محيطي سالم و آرام نظريات خود را بيان كنند و اگر كساني هستند كه نظريات مخالف قابل عرضه                   و

هـا جلـوي ابـراز عقايـد را گـرفتن قطعـاً         با اينگونه اعمال و خشونت    . دارند آنها هم آزادانه حرفشان را بزنند      

  .مضر است

پيمايي و تظاهرات دانشجويان اعـالم كردنـد،    ـ آقاي دكتر عليرغم آنچه كه وزير كشور در رابطه با راه ۳س

كنيد كه دانشجويان به حركت خود ادامه دهند و اگر چنين شود، آيا جمعيت نهضت آزادي ايـران از                     آيا تصور مي  

نهـضت آزادي در ايـن تظـاهرات بـه حمايـت از دانـشجويان ايرانـي                اين حركت حمايت خواهد كرد و آيا نفـرات        

  برخواهند خاست؟



  

۱۵۰  

  .بيني كنيم كه چه اتفاقي خواهد افتاد ود است كه ما بتوانيم پيشج ـ االن ز

دار ايران و از همراهان دكتـر         ـ با توجه به سوابق نهضت آزادي ايران كه يكي از احزاب سياسي و سابقه              ۴س

مصدق پيشواي نهضت ملي ايران بوده است، آيا امروز اين نهضت همچنان در مسير استقرار نظام حاكميت ملي                  

طلبي و رفورميسم در وضع موجود كـشور          هاي اساسي قرار دارد يا اينكه خواهان نوعي اصالح          اع از آزادي  و دف 

  است؟

مـا  . هـاي واقعـي و عينـي قـضيه ديگـري اسـت       ج ـ بايد عرض كنم كه آرمان يك قضيه اسـت و فعاليـت   

 ملت ما از آغاز قيام تنباكو،       هاي انقالب اسالمي كه ادامه مبارزات       ايم به آرمان    همانطور كه بارها اعالم كرده    

به . جنبش مشروطيت ايران و جنبش ملي شدن صنعت نفت به رهبري شادروان دكتر مصدق است وفاداريم               

هـا    اين معنا كه دو آرمان بزرگ آزادي و استقالل همچنان معتبر است و ما همچنان براي تحقق ايـن آرمـان                    

در دوران كنـوني، مـا مبـارزه را بـر         . باشـد   يژه زمـان مـي    هاي عمل تابع شرايط و      اما شيوه . كنيم  مي  فعاليت  

  .كنيم ايم و در اين راه حركت مي اساس فعاليت علني قانون استوار كرده

ـ آقاي دكتر از شما به عنوان رهبر نهضت آزادي ايران درباره انتخابات مجلس شـوراي اسـالمي سـوال          ۵س

  د كرد يا اينكه قصد دارد در آن شركت كند؟نهضت آزادي ايران انتخابات را تحريم خواه آيا. كنيم

ـ يكي از وظايف اصلي و عمده يك گروه سياسي، بخصوص وقتـي كـه اسـتراتژي مبـارزه را فعاليـت                        ج

امـا شـركت در انتخابـات بـدون قيـد و شـرط              . سياسي علني انتخاب كرده است، شركت در انتخابات اسـت         

بات آينده يك طـرف قـضيه اسـت و ممانعـت حاكميـت              براي اينكه شركت نهضت در انتخا     . پذير نيست   امكان

اند كه نهضت     مقامات دولتي به كرات اعالم كرده     . كنوني از مشاركت نهضت در انتخابات قضيه ديگري است        

آزادي ايران به عنوان يك گروه سياسي حـق مداخلـه و يـا مـشاركت در انتخابـات را نـدارد ولـي افـرادش                          

تواند كانديـدا     هر شهروند ايراني، بر طبق قانون مي      . اي نيست   ن حرف تازه  خوب، اي . توانند كانديدا بشوند    مي

اما مساله مهم اين است كـه اگـر يـك گـروه سياسـي مثـل                 . شود و نياز به كسب مجوز از هيچ مقامي ندارد         

نهضت آزادي بخواهد در انتخابات مشاركت كند، آيا به اين معناست كه بايد يا خود كانديـداهايي را معرفـي                  

د يا از كانديداهاي ديگران حمايت يا تأييد كند؟ مشاركت يك حزب سياسي در انتخابات يعني دادن برنامه                  كن

توانـد    اينكه آيا حاكميت كنوني مي    . و دعوت مردم به اينكه به يك برنامه سياسي رأي دهند و نه به اشخاص              

 اينكه انتخابات تحريم شود يـا       همانطور كه عرض كردم، بحث    . چنين چيزي را تحمل كند يا نه، معلوم نيست        

هايي كه االن همه نيروهاي ملـي         هاي دولت نسبت به درخواست      العمل  نشود االن زود است، بايد منتظر عكس      

  .هايي خواهند داد كنند باشيم و ببينيم چه پاسخ در داخل ايران مطرح مي

  

  



  

 ۱۵۱

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۳۴: شماره

 ۱۴/۰۹/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  »پوليتكن ديلي«مصاحبه خبرنگار روزنامه دانماركي 

  )۱۱/۰۹/۷۴(براهيم يزدي با آقاي دكتر ا

  

ـ شما براي انتخابات آينده چه اهميتي را قائل هستيد؟ وضـعيت سياسـي كنـوني را چگونـه توصـيف                     ۱س

ترين موضوعات مـورد بحـث نظيـر نقـش روحانيـت در سياسـت و مـسئله         كنيد؟ و نظر شما در مورد عمده     مي

  باشد؟ مشاركت سياسي چه مي

، ۱۳۵۷ترين دوران تاريخ كشور ما از زمـان انقـالب اسـالمي سـال     ج ـ انتخابات آينده در يكي از حساس 

 وضـعيت سياسـي و اقتـصادي، و           سال حكومت انحـصاري و مطلـق روحانيـت،         ۱۶بعد از   . شود  برگزار مي 

هـاي درگيـر بـه ايـن      تقريبـاً تمـام طـرف   . چنين روابط خارجي، هنوز هم در يك مرحله بحراني قرار دارد          هم

الح اساسي در درون حاكميت به سوي بـاز شـدن جـو سياسـي و تـسامح و تحمـل                     اند كه اص    نتيجه رسيده 

ايـن روزهـا، حتـي مقامـات برجـسته حاكميـت            . باشد  سياسي درمان غيرقابل اجتناب، ضروري و فوري مي       

، به هر حال، فرصت باارزشـي بـراي مـردم اسـت تـا               انتخابات آينده . كنند  چنين گامي را يك ضرورت تبليغ مي      

  كنند يا خير؟ ن را مورد آزمايش قرار دهند و ببينند كه آيا آنها شركت احزاب مخالف را تحمل ميصداقت مسئوال

هـاي    اگـر چـه گـروه     . شـود فاصـله بـسيار دارد        واقعيت وضعيت سياسي، در هر حال، از آنچه تبليغ مي         

فعاليـت  هـاي مخـالف اجـازه و امكـان         شوند ، هيچ يك از احـزاب و گـروه           سياسي مخالف تا حدي تحمل مي     

به عنوان نمونه، نهضت آزادي ايران اجازه ندارد كه از ساختمان خود براي فعاليـت  . مناسب و آزاد را ندارد   

هـاي   چنـين، روزنامـه   هـم . باشـد    در توقيف مـي    ۱۳۶۰حزبي استفاده نمايد و روزنامه وابسته به آن از سال           

تهمـت زدن بـه آن، بنويـسند و حتـي     داخلي حق ندارند كه چيزي درباره نهضت آزادي، جز حملـه كـردن و             

هايي كه براي فعاليت احزاب سياسـي         رغم محدوديت   علي. كنند    هاي نهضت آزادي را هم اكثراً درج نمي         پاسخ

مخالف وجود دارد، مسئوالن كشور مرتباً از ضرورت مشاركت احزاب سياسي در انتخابات آينده صـحبت                

آيد كـه آنهـا يـا تنهـا در برابـر فـشارهاي سياسـي                  طور برمي از بيانات متعدد مسئوالن كشور اين       . كنند  مي

انـد، امـا      دهند، يا آنكه واقعاً به ارزش مشاركت احزاب سياسي در انتخابات مجلس پي برده               واكنش نشان مي  

اش تناقض بارز و آشكار ميان ادعاها و اعمـال آنـان              در هر حال، نتيجه   . آمادگي پرداخت بهاي آن را ندارند     

باره نقش روحانيت در سياست، نتيجه طبيعي واكنش مردم نسبت بـه تجـارب بعـد از انقـالب                   بحث در . است

از آنجا كه حكومت انحصاري با روحانيت است، مردم عادي آنها را مسئول سختي معيـشت خـود         . باشد  مي

  .دانند كه با آن روبرو هستند، مي

نگرانـي  . باشـد  ون حاكم مـنعكس مـي    نارضايتي همگاني به طور مشهود در افكار عمومي درباره روحاني         

برخي از روحانيون اين است كه اگر اين وضعيت با يك راه حل منطقـي اصـالح نـشود، در روابـط تـاريخي           

اي پيدا خواهد شد، تا آنجا كه ممكـن اسـت روحـانيون حمايـت        هاي مردم با روحانيت تغيير عمده       ميان توده 

  .ه زودي از دست بدهنداند، ب مردمي را، اگر هم تاكنون از دست نداده

كنيد؟ مشكالت اساسي كه انتظار داشتيد با انقالب حل       ـ اوضاع ايران بعد از انقالب را چگونه ارزيابي مي         ۲س



  

۱۵۲  

  اند؟ اند؟ چه مشكالت جديدي به وجود آمده شود كدامند؟ آيا آنها حل شده

 بر شئون مملكت و سلطه گسترده بيگانگان: ج ـ در دوران حكومت شاه، دو مشكل اساسي وجود داشت 

بنابراين، دو هدف يا آرمـان عمـده انقـالب مـا عبارتنـد از اسـتقالل                 . هاي مردم   اعتنايي به حقوق و آزادي      بي

هدف اول يعني استقالل عمـدتاًً تـأمين شـده اسـت، بـه              . و آزادي و حاكميت ملت    ) رهايي از سلطه بيگانگان   (

هـر تغييـر ضـروري بايـد از     . شود تعيين نميهاي خارجي  طوري كه سرنوشت كشور ما ديگر توسط قدرت    

رغم   اما در مورد هدف يا آرمان دوم، بايد بگويم كه علي          . درون كشور و توسط مردم خود ما صورت گيرد        

هاي اساسي ملـت،      تغييرات فراواني كه انقالب اسالمي در ايران به وجود آورده است، تحقق حقوق و آزادي              

 مبارزه مردم ما بود، انجام نيافتـه اسـت و هنـوز هـم موانـع سياسـي و                    ها و عوامل اصلي     كه يكي از انگيزه   

  .اي بر سر راه تأمين اين هدف وجود دارد فرهنگي پيچيده

  چيست؟» جامعه« ـ درك شما از ۳س

ج ـ به نظر من، جامعه گروهي از مردم هستند كه براي حفـظ، رشـد و توسـعه خـود از طريـق تـاريخ و        

  .اند م پيوند خوردهفرهنگ و نهادهاي مشترك به ه

  چيست؟» دولت«ـ درك شما از ۴س

اما در هر حال، ممكن است كه مـا دولـت را   . ج ـ اين يك سوال پيچيده در علوم سياسي و اجتماعي است 

سـاختار قـدرت و نيـز       . اي از نهادهاي سياسي و اداري حكومـت بـدانيم           سازمان سياسي جامعه يا مجموعه    

  .قانون اساسي مصوب اكثريت شهروندان جامعه تعريف شده باشدمشروعيت دولت ممكن است از طريق 

كنيـد؟ و نظـر شـما دربـاره مـسئله        به بعد چگونه ارزيابي مـي ۱۹۷۹ـ سياست خارجي ايران را از سال  ۵س

  سلمان رشدي چيست؟

. دانـم  ج ـ ارزيابي عملكرد سياست خارجي را با توجه به نتايج آن، كه انـزواي ايـران اسـت، خـوب نمـي      

ت خارجي و فعاليت ديپلماتيك انعكاس يا ادامه وضعيت داخلي هـر كـشور و ابزارهـايي بـراي تحقـق                     سياس

هاي ملي و اوضـاع    ها و برنامه هنگامي كه سياست. باشد هاي يك برنامه تعيين شده ملي مي  اهداف و اولويت  

  .تواند مؤثر عمل كند داخلي نامنسجم باشد، سياست خارجي و ديپلماسي نيز نمي

باشـد، ايـن      نكته اول، كه خيلي مهم مي     :  در مورد مساله سلمان رشدي، دو نكته را بايد در نظر گرفت            اما

تحليـل و   . است كه مردم متمدن براي باورها و اعتقادات يكديگر، بخصوص اعتقادات مذهبي، احتـرام قائلنـد               

 و توهين كردن بـه مقدسـات     ها يك چيز است و به مسخره گرفتن باورها          نقد باورها و اعتقادات افراد و ملت      

آزادي بيان عقيده نبايد به معناي آزادي در تمسخر باورها و يا توهين به مقدسات سـاير                 . چيز ديگري است  

سلمان رشدي در كتاب خود به طور مشخص رسول گرامي اسالم را به تمسخر گرفتـه و                 . مردم تلقي گردد  

اروپاييـان بـه طـور عـام و     . تـوهين كـرده اسـت   به باورهاي ديني بيش از يـك ميليـارد مـسلمان در جهـان       

اما مقامات مسئول انگليس از اجـراي ايـن         . گرفتند  بايستي جلو اين عمل او را مي        ها به طور خاص مي      انگليس

خوب، اگر كـسي طيـف آزادي       . نكته دوم فتوا عليه جان رشدي است      . قانون در مورد رشدي امتناع ورزيدند     

بايـستي    آميز رشدي را توجيه نمايـد، در آن صـورت مـي              بتواند كتاب توهين   بيان را تا آنجا گسترده كند كه      

من شخصاً نه به آن نـوع آزادي بيـان يعنـي تـوهين بـه                . آزادي بيان عقيده براي صادركننده فتوا را بپذيرد       

  .باورهاي مردم اعتقاد دارم و نه به صدور چنان فتوايي
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    قانون فعاليت احزاب۱۰اده مجادله نهضت آزادي ايران با رئيس كميسيون م

  داند؟ چرا نهضت آزادي فعاليت خود را قانوني مي

  

  توضيح

 بـه  ۱۳۴۰ نهضت آزادي ايران يك سازمان سياسي ملي ـ اسالمي ايران اسـت كـه در ارديبهـشت سـال      

 در دوران ستمـشاهي   . يافت  تأسيس اهللا طالقاني   همت مردان بزرگي چون شادروانان مهندس بازرگان و آيت        

كرد   ليه سلطه استبداد سلطنتي و استيالي بيگانگان و براي آزادي و استقالل ملت و ايران عزيز مبارزه مي                 ع

 گـروه حـاكم مقاومـت كـرده و بـه       هـاي  و پس از پيروزي انقالب اسالمي در برابر انحرافات و انحصارگري        

  .نون اساسي پرداخته استايفاي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت به امرا در چهارچوب قا

توانست فعاليت نهضت آزادي را تحمل كند، بر خالف موازين قانوني روزنامه              متأسفانه، حاكميت كه نمي   

ميزان را تعطيل كرده و نهضت آزادي را از حق استفاده از ساختمان دفتر مركزي آن محروم ساخته اسـت                    

  . ف قانون معرفي كنندو ايادي آن اصرار دارند كه فعاليت نهضت آزادي را خال

 نهـضت   هـاي   عوامـل خودكـامگي حـاكم عليـه نهـضت آزادي و پاسـخ      هايسه مقاله پيوست حاوي ادعا 

دهد كه چرا فعاليت نهضت آزادي ايران قانوني و ادعاي حاكميـت              ها به روشني نشان مي      اين پاسخ . باشد  مي

  .باشد خالف قانون مي

گزارش را بخوانند و خود داوري كنند و اگر سخنان نهضت           كنيم اين     ما از مردم شريف ايران دعوت مي      

هاي اساسـي ملـت كـه     يابند، به حمايت از آن برخيزند و اجازه ندهند كه حقوق و آزادي  آزادي را بر حق مي    

  .باشد، بيش از اين پايمال گردد شامل آزادي فعاليت احزاب نيز مي

  

  بخش روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  

  

  



  

 ۱۵۴

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

  ضت آزادي به اظهارات اسداهللا بادامچيان جوابيه نه

  ∗در چهره به چهره با صبح

  

  نامه صبح سردبير و مدير محترم مسئول هفته

بـا  » چهره بـه چهـره    «نامه در بخش دوم مصاحبة         شهريور ماه آن هفته    ۱۴شنبه    با سالم، در شماره سه    

 درج شده بـود كـه خواهـشمنديم بـر     آقاي اسداهللا بادامچيان مطالبي خالف واقع درباره نهضت آزادي ايران       

  .نامه درج فرمائيد اساس قانون مطبوعات، توضيحات زير را در اولين شماره بعدي هفته

  .»...آنها تقاضاي مجوز و پروانه كردند... در مورد نهضت آزادي«: اند كه ـ آقاي بادامچيان گفته۱

تواننـد درخواسـت پروانـه         كه احزاب مي   ايم، در قانون احزاب آمده است       طور كه بارها يادآور شده      همان

بيني مجوز نشده است و نهضت آزادي ايران نيز هيچگـاه درخواسـت مجـوز نكـرده                   نمايند و هيچ كجا پيش    

البتـه بنـابر   .  قانون احزاب خواستار صـدور پروانـه شـده اسـت      ۱۰بلكه با ارسال مدارك به كميسيون ماده        

، بـر حـسب قـانون اساسـي و قـانون      ۱۰اعضاي كميسيون ماده اذعان اخير آقاي بادامچيان و يكي ديگر از     

بنـابراين، پـيش كـشيدن      . االطالق آزاد است و مشروط به دريافـت مجـوز نيـست             احزاب، فعاليت احزاب علي   

  .برانگيز است از سوي آقاي بادامچيان سئوال» مجوز«مجدد موضوع 

امـر و   امـام ـ كـه اظهـارنظر مـستقيم ولـي      نامـة  . موارد تخلف قانوني شما زياد است«: اند ـ ايشان گفته۲

آن نامه در زمان وزارت آقاي محتشمي منتشر و به ...  است ـ در مورد شما خيلي صريح است و  فقيه واليت

در همان موقع، يعني در زمان حيات امام، در ماهنامه پاسدار اسالم هـم    . جاهاي مختلف فرستاده شده است    

  .»...ه اظهار ترديد كردندها در مورد اين نام نهضتي. چاپ شد

  :اند شده) عمدي يا سهوي(در مورد نامه مورد بحث، آقاي بادامچيان مرتكب خطاي فاحش 

ـ نامه منتسب به رهبر فقيد انقالب اسـالمي، بـرخالف ادعـاي آقـاي بادامچيـان هرگـز در زمـان حيـات                       اوالً  

، آقـاي محتـشمي اولـين بـار آن را در            ماهها بعد از درگذشـت بنيانگـذار جمهـوري اسـالمي          . ايشان منتشر نشد  

  .سخنراني خود در دانشگاه تهران از جيب درآورد و خواند و ظاهراً تعدادي هم در همان جا تكثير و توزيع شد

 به مجله پاسدار اسالم از آنها خواست تا نامـه را بـراي              ۰۴/۰۹/۶۸سپس آقاي محتشمي طي نامه مورخ       

و مجله پاسدار اسالم    »  ملّت انقالبي و شهيدپرور ايران درج نمايند       در صفحه مناسبي جهت اطالع    «اولين بار   

  . آن را چاپ كرد۶۸هم در دي ماه 

آذر (اي منتـشر سـاخت        همان موقع داليل مخدوش بودن اين نامه را طـي بيانيـه            نهضت آزادي ايران در   

  .خ خود به نشريه پاسدار اسالم نيز آنها را توضيح دادسو در پا) ۶۸

چگونه اسـت كـه آن را در آذر   .  نوشته شده است ۶۶ مدعي است كه نامه كذايي در بهمن         آقاي محتشمي 

   منتشر ساخته است؟ يعني مدتها پس از وفات امام؟۶۸

                                                      
  ۱۳۷۴ مهرماه ۱۸شنبه  ، سه۲۶نامه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي صبح، سال اول، شماره  نقل از هفته ∗
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نهـضت آزادي ايـران بـا    .  سال اعالم نمود۷، دولت اجراي قانون احزاب را بعد از گذشت ۱۳۶۷در بهمن   

آقاي محتشمي به عنوان وزير كـشور وقـت در          . بال نمود تشكيل يك كنفرانس مطبوعاتي از اين حركت استق       

  :اين مورد چنين اظهار داشت

فـردي كـه در چهـارچوب       . مصاحبه مهندس بازرگان با مطبوعات بيانگر وجود آزادي در جامعه اسـت           «

هاي غيرمناسب چه در زمان دولت موقت و چه بعد از آن انجام داده و                 يك تشكيالتي بوده و آن همه حركت      

كننـد و ايـن       كند و مطبوعات هم آن را پخـش مـي           نسبت به او و تشكيالتش بدبين هستند، مصاحبه مي        مردم  

  »).۰۸/۱۱/۶۸جمهوري اسالمي (بهترين دليل براي وجود آزادي است 

اي كه    اي به نامه     هيچ اشاره  ۶۷شود، آقاي محتشمي وزير كشور وقت در بهمن           به طوري كه مالحظه مي    

  .نمايد وشته شده است، نمي ن۶۶مدعي است در بهمن 

 بـه طـور علنـي       ۱۰نه تنها وزير كشور وقت، كه مدعي اصلي نامه است، بلكه رئيس و اعضاي كميسيون ماده                 

 و  ۱۰، آقايان اصغرزاده، رئـيس كميـسيون مـاده          ۱۳۶۷در بهمن   . نمايند  آزادي فعاليت نهضت آزادي را عنوان مي      

اي پيرامـون     ي دكتر صدر، نماينـده وزارت كـشور در برنامـه          االسالم موسوي الري، عضو كميسيون و آقا        حجت

آقايان اصغرزاده و موسوي الري نه تنها كمترين . آزادي احزاب، كه در دانشگاه تهران برگزار شد، شركت نمودند

  .اي به نامه كذايي نكردند، بلكه هر دو آزادي فعاليت احزاب، از جمله نهضت آزادي را تصريح نمودند اشاره

 منتـشر شـد و هرگـز در زمـان           ۶۸اين، برخالف ادعاي آقاي بادامچيان، اين نامه اولين بار در آذر            بنابر

  .حيات رهبر فقيد انقالب منتشر نشد

اساس، دبيركل فقيد نهـضت آزادي، شـادروان مهنـدس بازرگـان،      ثانياً ـ همزمان با طرح اين اتهامات بي 

ي محتشمي و مجله پاسدار اسالم به دادسراي عمـومي           عليه آقا  ۱۸/۱۰/۶۸ و   ۲۶/۰۹/۶۸هاي مورخ     طي نامه 

دادگاه در جريان رسيدگي به اين شكايت از آقـاي محتـشمي            . شهرستان تهران و دادستاني آن شكايت كرد      

خواستار ارائه اصل نامه كذايي شد تا بر طبق وصيت رهبر فقيد انقالب بررسي كارشناسانه در اصالت خط                  

 حضور كارشناسان خط در دادگستري، هيچگاه اصل نامه به دادگاه رغم عليو امضاي آن به عمل آيد، ولي 

  .ارائه نشد و شكايت مذكور معوق ماند

هاي خود داليل مخدوش بودن نامه را شـرح داده اسـت، در        ثالثاًـ نهضت آزادي عالوه بر اينكه در بيانيه       

كميـسيون مـاده   . ا توضـيح داده اسـت   نيز به تفصيل داليل آن ر   ۲۷/۰۴/۷۱ در   ۱۰اي به كميسيون ماده       نامه

  . هرگز به آن نامه پاسخي نداد و آن داليل را رد ننمود۱۰

ضمناً نهضت آزادي ايران داليل و شواهد جديدتري در مورد عدم اصالت آن نامه دارد كـه بـه موقـع و                      

  .در صورت لزوم منتشر خواهد ساخت

 به نهضت آزادي گفتيم و تأكيد كـرديم كـه شـما از              ما اين حرفها را   «: اند  ـ آقاي بادامچيان اظهار داشته    ۳

در طـول  .  را بدون درخواست پروانه انجـام دهيـد     نهمين تسامح و لطف نظام استفاده كنيد و فعاليت خودتا         

خواهيـد و اصـرار       ها را منتشر كرديد، حـاال چـرا مـي           ها و خبرنامه    ها، اعالميه   هاي دراز انواع بيانيه     اين سال 

  » مجوز شما را مورد بررسي قرار دهيم كه مسلماً از نظر ما رد است؟داريد كه حتماً ما

  :سخن آقاي بادامچيان چندين اشكال اساسي دارد

اند، در حالي كه نظام و حاكميت آن دو        اول آنكه ايشان حاكميت را با نظام جمهوري اسالمي برابر گرفته          

 طبـق قـانون اساسـي تعريـف شـده اسـت و       نظام جمهوري اسـالمي بـر  . باشند مقوله كامالً جداي از هم مي 

استمرار حقوقي و قانوني دارد، در حالي كه حاكميت بر طبق قانون اساسي لزومـاً ثابـت و دائمـي نيـست و                       
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در نظام جمهوري اسالمي، بـر طبـق قـانون          . تواند با آراء مردم به طور كامل و يا نسبي تغيير داده شود              مي

بنـابراين لطـف و     . باشـد   االطـالق آزاد مـي      ز مواضع حاكميت علي   اساسي، فعاليت احزاب سياسي صرفنظر ا     

العنـان   تسامح نظام معنا ندارد، مگر آنكه ايشان نظام و حاكميت را برابر هم بدانند و خـود را نماينـده مطلـق          

  .نظام تلقي كنند كه نگرش بسيار خطرناكي براي جمهوري اسالمي است

نهضت آزادي درخواست مجوز نكرده بود كـه آنهـا آن را رد             دوم آنكه، همانطور كه در باال اشاره شد،         

  .كنند يا نكنند

كننـد البـد تهاجمـات        صـحبت مـي   ) يعني حاكميـت  (سوم آنكه آقاي بادامچيان كه از تسامح و لطف نظام           

كننـدگان در جلـسات       مكرر به دفتر نهضت، غارت اوراق و اموال، شكـستن در و پنجـره، كتـك زدن شـركت                  

ن توأم با شكنجه تعدادي از فعاالن نهضت، تعطيل غيرقانوني دفتر نهـضت، عـدم اجـازه            نهضت، زنداني كرد  

مندان   انتشار رسمي نشريه، ايجاد محدوديت در اشتغال، اخراج از دانشگاه و ادارات برخي از اعضا و عالقه                

  .طرح كننداند كه م هاي ديگر را فراموش كرده يا صالح ندانسته نهضت و بسياري از تضييقات و محدوديت

ن وضـع نهـضت   يبنـابرا .  داد رأي دادگاه هـم بـه نفـع كميـسيون        «: اند كه   ـ آقاي بادامچيان اضافه كرده    ۴

  .»آزادي از لحاظ قانون روشن است

حقيقت اين است كه دادگاه بدوي بعـد        . اند  در اين مورد نيز آقاي بادامچيان يا اطالع ندارند يا خالف گفته           

، از خود سلب صالحيت نمود و پرونـده را بـه ديـوان              ۱۰واب كميسيون ماده    از مطالعه پرونده و دريافت ج     

ديوان مزبور نيز پرونده شـكايت نهـضت آزادي را بـه ديـوان عـدالت اداري ارسـال       . عالي كشور ارجاع داد 

  .كنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است نموده است، كه در آنجا تا

 يكـشور، اعتـراض بـه تخلفـات و تـصميم غيرقـانون             و وزارت    ۱۰دليل شـكايت مـا از كميـسيون مـاده           

ما در شـكايت خـود خواسـتار شـديم كـه مـوارد تخلـف                . كميسيون در مورد عدم صدور پروانه بوده است       

 قانون احزاب در يك دادگاه صالحه با حضور هيئـت منـصفه و رعايـت                ۱۳ بر طبق ماده     ۱۰كميسيون ماده   

  .يدگي قرار گيرد قانون اساسي مورد رس۱۶۸موازين قانوني اصل 

  . نداده است رأيبرخالف ادعاي آقاي بادامچيان هيچ دادگاهي به نفع كميسيون

وضع نهـضت آزادي        بدهد يا ندهد،    رأي در هر حال، چه دادگاه به شكايت نهضت آزادي رسيدگي كند و           

  .از لحاظ قانوني روشن است و حق فعاليت دارد

يي جمعيت مؤتلفه اسالمي، يك حزب سياسي مخالف نهـضت    اگر چه آقاي بادامچيان به عنوان دبير اجرا       

اند، اما به هر حـال ايـشان مـشاور رئـيس              آزادي، مصاحبه كرده و موضع حزب و گروه خود را بيان كرده           

باشـند و شايـسته       قوه قضايي هستند و بيش از هر كس موظف به رعايت قانون و شئون قـوه قـضائيه مـي                   

  . مبنا و اساسي نداردنيست مطالبي را عنوان كنند كه

هاي سياسي اظهار شده اسـت        مطالب ديگري نيز كه در مصاحبه مذكور درباره علل ركود فعاليت تشكل           

هـا و     اي بـا سـاير گـروه        نامـه بخواهـد چنـان مـصاحبه         نياز به پاسخگويي دارد و در صورتي كـه آن هفتـه           

 نرفتـه باشـند، نهـضت آزادي ايـران نيـز      هاي سياسي انجام دهد تا دبير جمعيت مؤتلفه تنها به قاضي     تشكل

  .كند آمادگي خود را براي انجام مصاحبه اعالم مي

  با تشكر نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ شهريور ۲۵



  

۱۵۷  

   اسداهللا بادامچيان آقايتوضيحات

  با سالم به شما و خوانندگان محترم نشريه وزين صبح

احـزاب داراي مجـوز و پروانـه فعاليـت           قـانون    ۱۰از آنجا كه نهضت آزادي سابق از طرف كميسيون ماده           

اي با اين عنوان و نام و امضاء فاقد وجاهت قـانوني اسـت و نيـازي بـه                     نيست، لذا هر گونه نامه و نوشته      

پاسخ به اقدام غيرقانوني نيست اما از آنجا كه اين نوع اطالعات براي رشد افكار عمومي و افزايش سـطح                    

 تاريخ مفيد است و تنها در اين مورد هم نيست بلكه مـوارد عديـده             معلومات نسل جوان و همچنين ثبت در      

هاي آينده قرار دهند بخصوص كه كار  انقالب را خوبست بزرگان و مسئوالن در دسترس نسل فعلي و نسل    

لذا با اينكه فرصت و وقت      . دهي غيرواقعي و گاه تحريف شده در حال انجام است           اي در جهت اطالع     گسترده

ود است و كمتر هم مايلم كه وارد اينگونه مباحث بشوم در جهت اطالع بيشتر نسل جـوان و                   من بسيار محد  

دهم كه اينهـا نظـرات شخـصي مـن            قبالً توضيح مي  . كنم  تحصيلكرده، به طور فشرده مطالبي را تقديم مي       

هـضت آزادي   قبل از آنكه تحليلي بر ن     . كنم ربطي ندارد    هايي كه در آنها انجام وظيفه مي        است و به مجموعه   

 ،كننـد  بدهم، الزم است پيرامون شبهاتي كه بعضي از اعضاي نهضت آزادي سابق در برخي اذهان ايجاد مي  

  :توضيحي بدهم

.  در مجلس شوراي اسالمي دوره اول تصويب شده است۱۳۶۰ـ قانون احزاب و تشكلها و گروهها در سال        ۱

 چـون هفـتم تيـر و هـشتم شـهريور و فـرار               در حالي كه كشور گرفتار جنگ تحميلي بوده و حوادث تلخي          

صدر و كودتاي نوژه، و ترورها و به شهادت رساندن مسئوالن و حتي مردم كوچه و بـازار و خيابـان،                       بني

ن نظـام   و مـسئوال  آزادي، نمايندگان محترم مجلسولي به احترام. كشور را در وضع خاصي قرار داده بود   

  .خارات نظام اسالمي است و اين از افتاين قانون را تصويب كردند

يعني قانونگذار معتقد و مؤمن است به اينكه تـشكلها    . را دارد » ها  حقوق گروه «فصل دوم اين قانون، عنوان      

  .و گروهها داراي حقوق هستند و در اين فصل به اين حقوق توجه شده است

 اين  ۱۶ج در بندهاي ماده     فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اينكه مرتكب تخلفات مندر         «گويد     مي ۶ماده  

  .قانون نگردند

هـاي ديگـر خـود از         هاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليـت            گروه«: گويد   مي ۱۶ماده  

  :ارتكاب موارد زير خودداري كنند

  .الف ـ ارتكاب افعالي كه به نقض استقالل كشور منجر شود

هـاي دولتـي و     ارگـان  ها،  نمايندگي ها، و مواضعه با سفارتخانهب ـ هر نوع ارتباط، مبادله اطالعات، تباني  

احزاب كشورهاي خارجي، در هر سطح و به هر صورت، كـه بـه آزادي، اسـتقالل، وحـدت ملـي و مـصالح                        

  .جمهوري اسالمي ايران مضر باشد

  ...ج ـ 

  هاي مشروع ديگران د ـ نقض آزادي

  پراكني هـ ـ ايراد تهمت، افتراء و شايعه

  ...قض وحدت ملي وو ـ ن

  ...ز ـ تالش براي ايجاد و تشديد اختالف ميان صفوف ملت ايران با

  : آمده است۶ ماده ۱در تبصره 

بعدي را به اطالع وزارت ـ كليه گروهها موظفند مرامنامه، اساسنامه، هويت هيئت رهبري خود و تغييرات             «

  ».انندكشور برس

  . استزب سياسي يا شركت در هيئت رهبري آنها معين شده محرومين از حق تأسيس جمعيت يا ح۷در ماده 



  

۱۵۸  

 ـ به وزارت كشور اختيار داده شده است با رعايت اين قانون نسبت به ثبـت گروههـا و صـدور     ۸ه ددر ما

  .پروانه براي آنها اقدام نمايد

انـه، و  را جهـت صـدور پرو  ) قضائيه ـ مقننـه ـ مجريـه    ( ـ كميسيوني مركب از نمايندگان سه قوه  ۱۰ماده 

 شـرح داده اسـت و در مـوارد ديگـر            رانظارت بر فعاليت گروهها، و انجام وظايف مصرحه در ايـن قـانون              

هـايي را كـه داراي مجـوز و پروانـه             اختيار تذكر كتبي، اخطار، توقيف پروانه، و درخواست انحـالل گـروه           

  .هستند از دادگاه به كميسيون داده است

 به گروهها اختيار داده ۱۳يسيون، و براي رعايت حقوق تشكلها، در ماده و به سبب همين قدرت و اختيار كم

  .که از کميسيون به محاکم دادگستري شکايت نمايند

اما با توجه به تصويب قانون احزاب طبعاً » فعاليت گروهها آزاد است«بنابراين همانطور که در قانون آمده 

موظفند در چهارچوب قانون احزاب عمل نماينـد و اگـر           طبق رويه عقاليي و قانوني، همه گروهها و تشکلها          

ويل دلخواه خود، خواست اطاعت از قـانون نکنـد متمـرد از قـانون     أتشکلي به هر عنوان و يا به تفسير و ت        

  .باشد مياست که تمرد و تخلف قانوني، طبق قوانين مصوبه، سزاوار مجازات 

  ؟مجوز يا پروانه

اگر وارد بحث مفهومي نشويم     . زايم نه مجو   واست پروانه فعاليت کرده   شود که ما درخ    ميگاهي القاي شبهه    

که يک کلمه فارسي اسـت آيـا تفـاوتي دارد يـا نـدارد،         » پروانه«که مفهوم مجوز که يک کلمه عربي است با          

حداقل اين نکته براي هر عاقل و آگاهي قابل فهم است که اگر هر گروهي بايد براي رسميت فعاليتهاي خـود،        

 احـزاب   ۱۰يعني از کميـسيون مـاده       (، تقاضاي پروانه کند و گروهي که اين کار را کرد            ۱۰مسيون ماده   از ک 

در واقع کميسيون را به عنوان مرجع قـانوني بـراي صـدور پروانـه فعاليـت       ) خواستار صدور پروانه شد   

 فعاليت باشد، به سپس اين کميسيون که به اذعان مکرر اين گروه، صادرکننده پروانه. احزاب پذيرفته است

تواند داراي پروانه فعاليت باشد، پس طبـق قـانون، آن            ميدالئل و مستندات خودش نظر داد که اين گروه ن         

گروه حق فعاليت ندارد، و اگر باز فعاليت کرد طبعاً فعاليت بدون مجوز قـانوني انجـام داده اسـت، و حقـاً                       

صرار بر ارتکاب تخلف از قانون دليل بارزي بر         مرتکب تخلف قانوني شده است که همين تخلف قانوني و ا          

  .باشد ميعدم صالحيت براي اخذ پروانه فعاليت 

کرد يعني يک اعتراف  اين کار را هم  روشن است که آن گروه حق شکايت به محکمه دادگستري را دارد و اگر

 دادگـستري    مربوطه داشت، و سپس محکمه      رأي ضمني به اختيار و صالحيت قانوني کميسيون در صدور        

 نداد پس مسلماً بايد از قانون اطاعت کند و حداقل اينست که دوبـاره پيگيريهـاي قـانوني را                     رأي به نفع او  

داشته باشد ولي بايستي تا روشن شدن تکليف قانوني فعاليت و کسب پروانه، از فعاليت به نام و عنـوان                    

اسـت و اگـر پـس از تبيـين موضـوع بـاز       گروه خودداري کند و اگر نکرد طبعاً مرتکب تخلف قانوني شده       

  .اصرار بر تخلف قانوني داشت، تمرد از قانون کرده است

  )ره(نامه امام راحل 

البتـه مـن پـس از       . درباره نهضت آزادي که موضوع بسيار مهمي است       ) ره(و اما موضوع نامه امام خميني     

ي مييد جناب آقـاي محتـش     أنهم با ت   سال   ۹۷مراجعه متوجه شدم که اين نامه در مجله پاسدار اسالم شماره            

کنم و گويا علت اينست که مـن در زمـان حيـات              مي بوده است و اين را اصالح        ۶۸چاپ شده و در آذر سال       

ايـن  . هاي محرمانه خوانـده بـودم   تا آنجا که در خاطرم هست اين نامه را در يکي از خبرنامه     ) هر(امام راحل 

  : اين نکات عبارتند از. همي که دراين رابطه هست ندارداما اين مطلب ربطي به نکات م. بحثي نيست

 و صدور پروانه    اند  ـ آقاي محتشمي به عنوان کسي که در مسئوليت رسمي و قانوني وزارت کشور بوده              ۱

احزاب با امضاي وزير کشور است، به طور رسمي در حضور همه مقامات و نهادهاي قانوني کشور، اعـالم                   

  .اند اي به اين شرح درباره نهضت آزادي براي ايشان فرستاده نامه) ره( که امام خميني اند داشته

در اين مورد هيچ کس از مسئوالن نظام که به امام راحل، به شدت ارادت دارند و نسبت به هر گونـه جعـل                        



  

۱۵۹  

 و مؤسـسه  اند مطلب يا نامه از امام راحل، به شدت حساسيت دارند، هيچگونه شک و ترديدي اظهار نداشته               

بلکـه عليـه سـران نهـضت آزادي بـه           . ييد کرده است  أآثار امام، که فعالً يک نهاد قانوني است، آن را ت          نشر  

  . شکايت نموده است۶۹دادسراي عمومي تهران در سال 

کردند و حتـي در   ميهمواره اين نامه را تاييد      ) ره(االسالم والمسلمين حاج سيداحمد خميني     ـ مرحوم حجه  ۲

ز طرح موضوع درخواست پروانه اين گروه، با ايـشان داشـتم صـراحتاً نامـه را                 ديداري که اينجانب پس ا    

ييد فرمودند و نظرات صريح امام را در نفي نهضت آزادي توضيح دادند کـه اينجانـب گـزارش آن را در                      تأ

  . مطرح کردم۱۰جلسه کميسون ماده 

ن انقـالب اسـالمي     أالـش  يمطبعاً مرحوم حاج سيداحمد نسبت به اينکه کسي مرتکب جعل درباره رهبر عظـ             

  .ماندند ميشود، به شدت حساسيت داشتند و هرگز ساکت ن

ـ اينکه نهضت آزادي ادعاي جعل نامه امام را بکند، تا زماني که از طرف نهاد مسئول قانوني و يـا دادگـاه                ۳

ني يعنـي زمـا   . صالحه قانوني، اين ادعا، به صورت يک موضوع اثبات شـده درنيايـد، نبايـد اعـالم شـود                  

تواند اين موضوع را مطرح نمايد و آن را جعلي بداند که ثبوت قانوني يافته باشـد و بـا اينکـه نهـضت                     مي

 به دادسراي عمومي تهـران و دادسـتاني         ۶۹ و   ۶۸آزادي سابق، اين کار را پيگيري کرده و شکايتي در سال            

و جلسات متعددي را تشکيل تسليم کرده است و دادسراي عمومي نيز با سماجت و دقت، شکايت را بررسي 

  .داده است ولي هيچگونه حکمي صادر نشده است

بنابراين ادعاي جعل را به صورت امري قطعي تلقي کردن، و بر اساس آن استناد به رد نامه امام نمـودن و            

  .به دور از همه موازين حقوقي و رسمي است

گردد تـا    ميري با تصوير خط امام، اعالم       اي با اين نوع طرح از طرف مقام مسئول کشو          از طرفي وقتي نامه   

زماني که معلوم قطعي و قانوني نشود که منسوب به امام نبوده است، به قوت خود باقي است و اصيل به                     

  ) اصل اصاله الصحه. (توان به آن استناد نمود ميآيد و  ميشمار 

 شمي، قابل پيگيري قـضايي ـ اتهام جعل نامه، از طرف نهضت به يک مسئول وقت، و نيز شخص آقاي محت           ۴

 و به نظر من ايشان بايد از سران نهضت، به عنـوان مفتـري شـکايت کنـد و شـايد همـين مـداراها و                           است

ت داده که نسبت جعل به نامه امام راحل بدهند و بر اساس اين ادعا            أهاست که به اين گونه افراد جر       تسامح

  .ينکه از آنها شکايت شود آنها شاکي و طلبکار شوند و به جاي اندبيانيه صادر کنند و همه را متهم نماي

دانند که امام راحـل، نهـضت آزادي و آقايـان نهـضتيها را      ميتر اينکه صرف نظر از اين نامه، همه          نکته مهم 

قبول نداشت و در مواردي، اينکه ميدان وسيعي به اين عناصر در اوايل انقالب داده شد، آن را يـک اشـتباه                  

دانند ديگر   مي فقيه  واليتموضوع کافي است که اگر نهضتيها خود را همراه ملت و ملزم به              دانستند و همين    

  .در پي احياء، نهضت آزادي نباشند

  تسامح و لطف نظام

و بر اساس آيه شريفه     . نظام مقدس جمهوري اسالمي همواره قائل به مدارا و لطف و تسامح بوده و هست              

 احسن الي من اساء، تا جـايي کـه کـار بـه توطئـه و       و و دستور مبارک)س ي(و اذا مروا باللغو مروا کراما   

بر اساس مـدارا و     ) کند ميکه در آنجا با قاطعيت و قدرت عمل         (نيانجامد  » ضرر و ضرار  «اخالل و اختالل و     

  .کند ميماليمت عمل 

 حتـي در    .انـد  و يکي از بيشترين مداراها را حاکميت و حکومت بر اساس مباني فوق با نهضت آزادي کـرده                 

کنند، مسئوالن نظـام،     ميدوران دفاع مقدس، که در همه جا مرسوم است که محدوديتهايي در کشور برقرار               

زدند، مسئوالن نظام را بـه بـاد حملـه           ميممانعت جدي عليه نهضت به عمل نياوردند با اينکه نهضتيها نق            

و نظريات مسئوالن و حتي گـاه    مياومت مرد، جنگ و دفاع را قبول نداشتند و با متلک و طعنه مق      گرفتند  مي

 سـال جنـگ     ۸ها و سخنرانيهاي آنان در طـول          نامه  ها و ويژه    بردند و خبرنامه   ميشخص امام را زير سوال      

و آنهـا ايـن     . داد مـي تحميلي پر است از همين مطالب منفي، و گاه اخباري که به دشـمن متجـاوز، اطالعـات                   



  

۱۶۰  

کردنـد و در نهايـت آزادي تقريبـاً در همـه آنهـا               مـي پ و تکثيـر و توزيـع        ها را چـا     نامه  ها و ويژه    خبرنامه

  .دهند مي نهضت اجازه اظهارنظر آزاد را ن بهنوشتند که آزادي نيست و در کشور خفقان است و مي

ها در    همراه با مسئوالن که خودشان و فرزند و برادرشان در جبهه            ميآيا اين تسامح و مدارا نيست که مرد       

مت و فداکاري و جانبازي و دفع دشمن متجاوز و ظالمي مثل صدام بودنـد و در حاليکـه هـر روز                      حال مقاو 

کردند و وقتي بمبها و موشکهاي صدام به شهر  ميفرزند دلبند و همسر و برادر و پدر شهيد خود را تشييع             

و بـه کمـک هـم     نـد آورد مـي کشيد، فرياد اسـتقامت بر  ميآمد و همه را به خاک و خون    ميو خانه آنها فرود     

کردند و پيرمرد و پيرزن در شهر و روستا در خدمت پشت جبهه بودند و امـام                  ميها را پر      آمدند و جبهه   مي

فرمود، در چنين شرايطي يک عده به نام نهضت  ميخميني که محبوب مردم بود همگان را به مقاومت دعوت 

اعتنـا بـه ايـن همـه شـهيد، جلـسه و              ء کنند و بي   آزادي، اعالميه و خبرنامه بدهند و جنگ و دفاع را استهزا          

تشکيل بدهند و همه چيز را زير سوال ببرند و باز هم مردم کاري بـه آنهـا نداشـته                !! سخنراني براي صلح  

  باشند و مسئوالن نظام هم آنها را تحمل کنند؟

 کنار بني صدر باشند  اسفند در دانشگاه تهران۱۴يا اين تسامح و مدارا نبوده است که آقايان نهضتيها در          آ

و يا سران نهضت که در دولت موقت بودند بدون اطالع امام بـا برژينـسکي آمريکـايي ديـدار کننـد و ايـن              

مالقات مشکوک در آن شرايط حساس، حاصل قرار و مدارهاي دکتر يزدي قبل از سفر بـه الجزايـر باشـد و        

رخواهي از امام استعفا بدهند و باز متوقع        پس از اعتراض به آقاي بازرگان، به جاي توضيح به مردم و عذ            

آيا اين تسامح و مدارا نيست که نهضتيها که قبل از ! اهللا بگويند باشند که مردم و نظام به آنها آفرين و بارک

ي امام را قبول نداشتند و معتقـد بـه سياسـت    اند و رهبر   پيروزي انقالب، هيچگاه در انقالب، انقالبي نبوده      

 طاغوت، و به اصطالح مبارزات پارلماني بودند و بازرگان          انن دور رزه در چهارچوب قواني   گام به گام و مبا    

صريحاً در پاريس به امام راحل گفت که انقالب نبايد کرد و فقط بايد از شاه امتياز گرفت و به همـين قـانع                        

ولي آنهـا    ا داده شد  به رهبري امام، دولت موقت به آنه        مينگاه پس از پيروزي انقالب شکوهمند اسال      آبود،  

بودند ! از همان آغاز با امام، اختالف کردند و به جاي جمهوري اسالمي، در پي جمهوري دموکراتيک اسالمي                

  و به قول بازرگان در همه چيز، او با امام اختالف داشت و باز ملت نسبت به اينها با مدارا رفتار کرده است؟

نيست که در مبارزه با شاه نقش   به معناي ايناند ش منفي نداشتهگويم آنها در انقالب جز نق البته اينکه مي

نهضت آزادي در مبارزه با شاه نقش داشت ولي در انقالب به خاطر اينکه انقالبي کردن را قبول                 . اند  نداشته

   .نداشت، نفش منفي داشته است

 بر اخذ به قول خودتان پروانه آيا اين تسامح و مدارا نيست که مرجع قانوني احزاب، به اينها بگوييد اصرار

تواند به شما مجوز و  مينداشته باشيد و همانطور مثل گذشته بمانيد واال طبق موازين قانوني، کميسيون ن    

  پروانه بدهد؟

 اعالي تسامح و مدارا نيست که پس از اينکه مرجع قانوني احزاب، که حق توقيف پروانه صادره     حد آيا اين 

 رسمي آنها را رد کند بـاز اينهـا           تأسيس نها اعالم نمايد که شما مجاز نيستيد و       توسط خودش را دارد، به آ     

  اعالميه و بيانيه بدهند و مصاحبه کنند و زير بار قانون نروند؟

 دارنـد و بـه طـور    فقيـه   واليـت کنند التزام به قـانون اساسـي و          ميبينند که اينها ادعا      ميهنگامي که مردم    

کنند که اينان خود مفسر قانون به نفـع و دلخـواه خـود هـستند و         ميمالحظه  کنند، بعد    ميقانوني فعاليت   

 و  ۱۰ محبوب مردم بود نيستند و به نظـر کميـسيون مـاده              فقيه   ليوحاضر به تبعيت از نظر امام راحل که         

شـوند و نهـضت از نظـر آنهـا           مـي فتار نهضتيها   گکنند، متوجه دوگانگي در رفتار و        ميقانون احزاب عمل ن   

  .فتد و وقتي نهضت در بين مردم و ملت، اعتباري نداشت ديگر مؤثر نخواهد بود که نيستا مي

 ۲۷/۴/۱۳۷۱ــ   ۱۴۵۰ بـه شـماره      ۱۰اي خطاب به اعضاي محترم کميسيون ماده         جالب است که اينها در نامه     

يـن  حتـي بـا ا    : (نويـسند  مـي هاي خود درباره نامه صراحتاً       درباره نامه حضرت امام، پس از شرح تشکيک       

آنچـه در نامـه مـورد       ... که صحت انتساب خط و امضاي نامه به رهبر فقير انقالب احراز شود            ! فرض محال 

و تا زماني که  باشد مي از مقوله تهمت و افترا   ،بحث درباره نهضت آزادي و رهبران و اعضاي آن آمده است          



  

۱۶۱  

  ).غير قابل اعتنا خواهد بودو  در يک دادگاه صالح قانوني رسيدگي و اثبات نشود فاقد ارزش و اعتبار

صـادر شـده اسـت،      ) ره(بنابراين مشخص است که اگر مسلم شود که نامـه توسـط حـضرت امـام راحـل                   

دانند ـ يعني به امام راحل تهمـت    ميها به جاي تبعيت و اصالح خود، آنها را از مقوله تهمت و افترا  نهضتي

  . د داشتندانند و به آن اعتنايي نخواه ميزش و اعتبار آورند، و آن را فاقد ار ميوارد  ايراد تهمت و افترا

ملت که نسبت به نظريات امام خميني   مي و نيز عدم اعتنا به خواست عموفقيه واليتآيا عدم التزام به اصل 

  خواهد؟ ميداند، از اين آشکارتر دليلي  ميتبعيت دارد و پيروي از خط امام را براي خودش فريضه 

 تقليد و رهبري انقالب و ملت و امام امت، و متهم کردن ايشان به تهمت و افترا نشانگر             آيا جسارت به مرجع   

   و قانون اساسي نيست؟فقيه واليتعدم التزام اينان به اصل 

البته در اطالعيه   (کنند   مي حتي به قول خودشان درخواست پروانه        ۱۰آيا وقتي نهضتيها از کميسيون ماده       

و ) »مجـوز رسـمي نهـضت آزادي صـادر نگرديـد        «انـد    صفحه سوم نوشته    در ۷۱ ارديبهشت   ۱۴۴۵شماره  

دهد و يا به قول خودشان پروانه فعاليـت بـه آنهـا              ميکميسيون پس از بررسيهاي طوالني، به آنها مجوز ن        

و اينها به جاي اطاعت از نظر مرجع قانوني احزاب، به دلخواه خودشان به تفسير قانون که مسلماً . دهد مين

و خود را   ) تفسير قانون به عهده شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي است          (پردازند   مي نيست   حق آنها 

دانند اين بهترين دليل بر عدم التزام آنها به قانون نيست و باطل کننده ادعاي  ميقانوني و مجاز به فعاليت 

  باشد؟ ميآنان بر فعاليت در چهارچوب قانون ن

اي عمل به قانون، پس از شکايت به دادگستري، که نوعي پذيرش کميسيون و              حداقل بايد آنان در اثبات ادع     

کردند و تا روشن شدن تکليـف قـانوني توسـط مقامـات ذيـربط از       ميحق قانوني کميسيون است ـ صبر  

  .کردند ميفعاليت و دادن اعالميه و مصاحبه به نام نهضت آزادي که بدون پروانه فعاليت است، خودداري 

ند که فعاليت احزاب طبق قانون اساسي آزاد است اما بدون قانون، دچار هـرج و مـرج خـواهيم     دان ميمردم  

طبعـاً بخـشي از مـردم       . شد و لذا قانون احزاب تصويب شده بر همه افراد حاکميت دارد و الزم االجراسـت               

تحمـل  بيننـد،    مـي وقتي اين همه خالف و تخلف و جوسازي و مخالفت با امام و خواسـت عمـومي ملـت را                     

کنند و ممکنست دست به اقدامات خشني بزنند که در همه کشورهاي غربي و داراي دموکراسي هم اين                   مين

بويژه در ايران، که اگر پيرمردي که پسرش و دامـادش را در دفـاع مقـدس تقـديم                   . دهد مينوع اتفاقات رخ    

ها حـضور داشـته و    که در جبههيا آن بسيجي . اند کرده و يارانش را ديده که چگونه به خاک و خون طپيده         

بينند که نهضتيها به جبهه و جهاد و دفاع اينگونه تعـرض و   ميداغ هزاران همرزم خود را ديده است، وقتي  

شود و گاه به اقداماتي مثل حمله به دفتر سابق نهضت آزادي و يا تجمعاتي از آنهـا              ميطعنه دارند ناراحت    

  .زند ميدست 

شوند و طبعـاً در      ميقامات مملکتي با تسامح و مدارا با نهضت روبرو شده و            آنچه مسلم است اينست که م     

  .کنند ميجامعه آزاد، دو طرف از آزادي استفاده 

کنم که مصاحبه بنده، شخصي بود و به عنوان دبير اجرايي موتلفه و يا مشاور رياسـت                  ميدر پايان تاکيد    

 است که در مسئوليتهاي گوناگون انجام وظيفه        محترم قوه قضائيه نبوده است و اين حق طبيعي هر کسي          

جمعيت موتلفه اسالمي، مواضع و نظريات خود را با يادداشت موتلفه، و يا با اعالم قبلي و بـه نـام       . کند مي

و اگر نظريات شخصي هر مسئول، از طرف گروه و يا افـرادي منتـسب بـه گـروه و                    . دارد ميموتلفه اعالم   

  .اين يک نوع اتهام و تهمت استجمعيت و نهاد و اداره شود، 

  

  



  

 ۱۶۲

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

  مت سومقس

  پيرامون توضيحات آقاي بادامچيان توضيحات مجدد نهضت آزادي ايران

  .اين قسمت را روزنامه صبح چاپ نکرده است

  ۱۵۲۸: شماره

  ۰۷/۰۸/۷۴:تاريخ

  نامه صبح سردبير و مدير محترم مسئول هفته

ايـد   لب خالف واقـع آقـاي بادامچيـان را چـاپ کـرده            اينکه جواب نهضت آزادي ايران به مطا       با سالم، از  

 و ايرادي هم نداريم که چرا مجدداً نظريات ايشان را هم به همراه پاسخ نهضت آزادي ايـران                   دنماي ميتشکر  

ايد بـراي رشـد      ترديد چاپ ديدگاههاي گروههاي مختلف سياسي همانطور که نوشته         بي. ايد به چاپ رسانيده  

خصوصاً اگـر   . باشد ميت در تاريخ مفيد     ثبعلومات سياسي نسل جوان و همچنين       افکار عمومي و افزايش م    

هر چند  . طرفين بجاي برچسب زدن و تهمت و افترا به بحث و تحليل سياسي و يا حقوقي و قانوني بپردازند                  

ممکن است چنين تبادل نظري براي طرفين قانع کننده نباشد اما به هـر حـال خواننـدگان قـضاوت نهـايي را                       

  .و چه بهتر که قضاوت را به آنان واگذار کنيم. واهند کردخ

 که آنها نيز نياز بـه توضـيح ديگـري           اند  اما آقاي بادامچيان در نوشته مجدد خود مطالبي را عنوان کرده          

  .دارد

 اجازه داده نشده است که حزبي را غيرقانوني   ۱۰ـ در هيچ يک از مواد قانون احزاب به کميسيون ماده            ۱

  : قانون احزاب چنين آمده است۱۷در ماده . اعالم کند

تواند بـر    مي باشد کميسيون    ۱۶در صورتي که فعاليت تشکيالتي يک گروه منشاء تخلفات مذکور در ماده             «

  :حسب مورد به تفصيل زير عمل نمايد

  الف ـ تذکر کتبي 

  ب ـ اخطار

  ج ـ توقيف پروانه 

  دـ تقاضاي انحالل از دادگاه 

شود در اين قانون توقيف پروانه مترادف و معادل غيرقانوني بـودن و انحـالل                ميبه طوري که مالحظه     

دار نيست   باشد و بر خالف استنباط آقاي بادامچيان اختيارات کميسيون فقط بر احزاب پروانه             مييک حزب ن  

مرتکب تواند در صورتي که حزب       ميگردد و کميسيون     ميبلکه شامل همه احزاب، با پروانه يا بدون پروانه          

نهـضت آزادي کـه قبـل از انقـالب در           .  گرديد از دادگاه تقاضاي انحالل آن حزب را بنمايـد          ۱۶تخلفات ماده   

 شد و بعد از انقالب هم به فعاليت خود ادامه داده است اگر چنانچه به زعم آنان مرتکـب                     تأسيس ۱۳۴۰سال  

امـا  . داد مـي چوب قـانون انجـام      بايستي وظـايف خـود را در چهـار         مي ۱۰خالفي شده باشد کميسيون ماده      

  .کميسيون هرگز و در هيچ موردي نه تذکر کتبي و نه اخطاري به نهضت آزادي داده است

  : اند ـ آقاي بادامچيان گفته۲

 قانون نکنـد، متمـرد از      اگر تشکلي به هر عنوان و يا به هر تفسير و تاويل دلخواه خود خواست اطاعت از                «

  ».ق قانون مصوبه سزاوار مجازات استقانون است و تخلف قانوني، طب



  

۱۶۳  

 کـه خـود     ۱۰ر با دادگاه است نه کميسيون ماده        يکند يا خ   ميتشخيص اينکه حزبي از قانون اطاعت       : اوالً

  .مدعي است

ويلي بـه دلخـواه   أ هم به هـر عنـوان و تـ       ۱۰آيا تمرد منحصر به احزاب است يا اگر کميسيون ماده           : ثانياً

شـود؟ در آن     مـي قـانون شـناخته      قانون تخلف کند متمـرد از       و طبقاتي از   خود و تمايالت گروهي و صنفي     

  صورت تکليف چيست؟

  :ندن به دادگاه شکايت ک۱۰ به احزاب حق داده است از کميسيون ماده ۱۰ ماده ۲ و تبصره ۱۳ماده 

 ۱۶۸محاکم دادگستري با رعايت اصل      ) ۱۰(مرجع رسيدگي به شکايات گروهها از کميسيون موضوع ماده          «

  ». صادره قطعي است رأيباشد و ميقانون اساسي 

 نيز ممکـن اسـت مرتکـب تخلـف از           ۱۰بيني کرده است که کميسيون ماده        به عبارت ديگر قانونگذار پيش    

  .قانون بشود که در آن صورت دادگاه بايد به درخواست حزب شاکي رسيدگي نمايد

بحث و بررسـي قـانون احـزاب، تـدوين و           هنگام  ه  به عبارت ديگر بر اساس مشروح مذاکرات مجلس و ب         

تصويب کنندگان قانون احزاب با علم و آگاهي و توجه به اينکه رقابتها و دشمنيهاي فردي و گروهي ممکـن                    

افکن شود، و قانون اساسي نقـض گـردد، تـصميم بـه               سايه ۱۰است بر تصميمات و عملکرد کميسيون ماده        

 قانون اساسـي  ۱۶۸ر اختيار دادگاه صالحه، که بر طبق اصل توقف فعاليت و انحالل يک حزب را انحصاراً د     

  .۱۰گردد، قرار داده است، نه کميسيون ماده  ميتشکيل 

جمعيت موتلفه از جهت مشرب سياسـي و        . بينانه و بجاست   بيني قانون واقع   دهد که پيش   ميتجربه نشان   

 سياسـتها و عملکردهـاي      نهـضت آزادي بـا    . باشـد  مـي ديدگاههاي اقتصادي مخـالف نهـضت آزادي ايـران          

چنـدين وزيـر دارد و      . جمعيت موتلفه بخش قابل توجهي از حاکميت را در دست دارد          . حاکميت مخالف است  

 عنـوان دبيـر   ن بـه شامصاحبه روزنامـه صـبح هـم بـا ايـ     . داري تجاري ايران است    نماينده بالمنازع سرمايه  

عنوان نماينـده قـوه قـضائيه در کميـسيون           ههر حال ايشان ب   ه  ب. اجرايي جمعيت مذکور صورت گرفته است     

 در ادعاي خود عليه نهـضت آزادي ايـران          ۱۰اگر کميسيون ماده    .  بايد قانون احزاب را رعايت کنند      ۱۰ماده  

فرسـتاد و درخواسـت      مـي  قانون احزاب، پرونده نهضت را به دادگـاه          ۱۷بايستي بر طبق ماده      ميجدي بود   

توانــد هــم مــدعي نهــضت آزادي و هــم قاضــي و  مـي  قانونــاً ن۱۰ کميــسيون مــاده. نمــود مــيانحـالل آن را  

  . باشد رأيصادرکننده

خود را    مينهضت آزادي ايران هرگز زير بار اين سخن خالف قانون نخواهد رفت و وظايف ملي و اسال                

  .تعطيل نخواهد کرد، مگر آنکه از ابزارهاي زور و خشونت استفاده بشود

  : کهاند هـ آقاي بادامچيان مرقوم فرمود۳

  يـك  کـرد يعنـي    ميروشن است که آن گروه حق شکايت به محکمه دادگستري را دارد و اگر اين کار را هم                   «

 مربوطـه داشـت و سـپس محکمـه           رأي اعتراف ضمني به اختيار و صالحيت قانوني کميسيون در صـدور          

دن تکليف قانوني و کسب  نداد پس مسلماً بايد از قانون اطاعت کند و تا روشن ش             رأي دادگستري به نفع او   

  ».پروانه، از فعاليت به نام و عنوان گروه خودداري کند

  .اين نظر نادرستي است و فاقد اعتبار حقوقي است

اگـر شـاکي،    . باشـد  مي کميسيون ن   رأي  کميسيون، به معناي اعتراف به قانوني بودن        رأي شکايت از : اوالً

  . معنا خواهد بود کايت او ديگر بي غيرقانوني کميسيون را بپذيرد، ش رأينهضت آزادي

 ۸بر طبق ماده    . باشد مي و وزارت کشور، هر دو       ۱۰شکايت نهضت آزادي ايران از کميسيون ماده        : ثانياً



  

۱۶۴  

احـزاب  . و صدور پروانه براي آنها به عهده وزارت کـشور گذاشـته شـده اسـت                قانون احزاب، ثبت گروهها   

بـا وجـود ايـن نهـضت        . کشور و دريافت پروانه اقدام کنند      که براي ثبت در وزارت       اند  سياسي موظف نشده  

آزادي ايران بالفاصله بعد از تصويب قانون احزاب، به وزارت کشور مراجعه و درخواسـت ثبـت و صـدور                    

، در ظرف حداکثر مدت يک مـاه وسـيله وزارت           ۹بايستي بر طبق ماده      مياين درخواست   . پروانه کرده است  

  .نون احاله گردد قا۱۰کشور به کميسيون ماده 

هـاي رسـيده بـه      موظف اسـت بـه پرونـده   ۱۰کميسيون مذکور در ماده «:  قانون احزاب  ۱۲بر طبق ماده    

در صورتي که پس از رسيدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دليل اعالم نظـر ننمايـد،                  . نوبت رسيدگي نمايد  

  ».وزارت کشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر کند

 و وزارت کشور، هر دو از مفـاد قـانون احـزاب تخلـف               ۱۰نهضت آزادي ايران کميسيون ماده      در مورد   

جواب دادند که   » هيئت موسسين نهضت آزادي   «اي به     و پس از گذشت ده سال، در نهايت طي نامه          اند  نموده

 نه   در پاسخ به نهضت آزادي و      ۱۰نه کميسيون ماده    ! ؟!ت آزادي رد شد   ضه ن  تأسيس درخواست شما براي  

 که کي و چگونه موسـسين نهـضت آزادي، کـه آن را در               اند  آقاي بادامچيان در مصاحبه خود توضيح نداده      

  ؟اند  کرده تأسيس درخواست۱۳۶۰، در سال اند  نموده تأسيس۱۳۴۰سال 

بهتـر بـود    .  صادر نکرده است، که تاييد نظـر کميـسيون باشـد            رأي بر خالف ادعاي ايشان، دادگاه    : ثالثاً

 دادند کدام دادگاه؟ کـي؟ و چـه        مي، براي روشن شدن ذهن خوانندگان توضيح        اند   چنين ادعا کرده   ايشان که 

 بـه عـدم صـالحيت        رأي شويم که دادگاه بدوي پس از دريافت توضيحات آقاي بادامچيـان           ميي؟ متذکر   رأي

  .خود داده است

 قانون اساسي   ۱۶۸ اصل   عالوه بر اين، نهضت آزادي معتقد است به فرض هم که دادگاه صالحه بر طبق              

 بدهـد، فعاليـت نهـضت     رأيتشکيل بشود و به شکايت نهضت آزادي رسيدگي کند و به نفـع کميـسيون هـم      

 از دادگـاه درخواسـت انحـالل        ۱۷ بـر طبـق مـاده        ۱۰مگر آنکه کميسيون ماده     . آزادي همچنان قانوني است   

  .نهضت آزادي را بنمايد

  :اند ـ آقاي بادامچيان گفته۴

 تسامح و مدارا نيست که مرجع قانوني احزاب به اينها بگويد اصرار بـر اخـذ بـه قـول خودتـان               آ يا اين  «

  ».پروانه نداشته باشيد و همانطور مثل گذشته بمانيد

چرا نهضت آزادي ايران اصرار بر اخذ پروانه دارد؟ در طي يک صد سال گذشته، چه در نظـام اسـتبداد                     

هـاي مخـالف نبـوده و بـا سـرکوب گروههـاي               اضر به تحمل انديشه   سلطنتي، چه بعد از انقالب، حاکمان، ح      

سياسي معتقد به مبارزات علني و قـانوني، در نهايـت راه را بـراي مبـارزه مـسلحانه و برانـدازي قهرآميـز                        

اعتقاد ما اين است که حاکميت با قبول حقوق قانوني و مشروع مخالفين سياسي خـود، در                 . اند  هموار ساخته 

بخشد و راه را براي تغييرات تدريجي و تطابقهاي ضروري، بدون توسـل بـه زور و                  ميحکيم  واقع نظام را ت   

  .باشد ميناپذير  اين داروي تلخي است که براي بهبود وضع عمومي کنوني اجتناب. سازد ميقهر، هموار 

  : انقالبدـ اما در مورد نامه منتسب به رهبر فقي۵

 اشتباه خود کرده و اعتراف نمـوده کـه اصـل نامـه در زمـان                 ـ خوشبختانه آقاي بادامچيان اقرار به     ۱/۵

 صادر شـده    ۳۰/۱۱/۶۰ که اگر واقعاً نامه، کذايي در        اند  حيات امام منتشر نشده است، اما ايشان جواب نداده        

هنگـام اعـالم اجـراي قـانون        ه  ، بـ  ۶۷بوده است، چرا وزير کشور وقت، آقاي محتشمي، طراح نامه، در سال             

هضت آزادي را بالمانع اعالم کردند؟ آقايان اصغرزاده و موسوي الري، نمايندگان مجلـس              احزاب، فعاليت ن  



  

۱۶۵  

 بـا صـراحت بيـشتر در ميزگـرد دانـشگاه      ۱۳۶۷ نيز همين موضوع را در بهمن سـال        ۱۰در کميسيون ماده    

  .اعالم نمودند

سـت آن را تاييـد کـرده        موسسه نشر آثار امام که فعالً يک نهاد قـانوني ا          «: اند  ـ آقاي بادامچيان گفته   ۲/۵

  ». شکايت نموده است۶۹بلکه عليه سران نهضت آزادي به دادسراي عمومي در سال . است

  :چنينو هم

و حتـي در    . همواره اين نامه را تاييـد کردنـد       ) ره(االسالم و المسلمين حاج سيداحمد خميني        مرحوم حجت «

ه با ايشان داشتم صراحتاً نامه را تاييد ديداري که اينجانب پس از طرح موضوع درخواست پروانه اين گرو

  ».فرمودند و نظرات صريح امام را در نفي نهضت آزادي توضيح دادند

 اتخاذ شده با متن وصيت امام، توجه آقاي بادامچيـان           ياه  براي نشان دادن تضاد و تعارض شيوه      : اوالً

  :نمائيم ميو ساير تالشگران براي اثبات اصالت اين نامه را به فراز ذيل جلب 

شود و ممکن است پس از من حجم آن          ميواقعيت که به من داده       اکنون که من حاضرم بعضي نسبتهاي بي      «

شود مـورد تـصديق نيـست مگـر آنکـه         ميکنم آنچه به من نسبت داده شده يا          ميلهذا عرض   . افزوده شود 

چيـزي گفتـه      ميصداي من يا خط و امضاي من باشد با تصديق کارشناسان يا در صـداي جمهـوري اسـال                  

  ».باشم

واقعيت به مـن، بـه    نامه نيامده است که براي تاييد نسبتهاي بي گردد، در وصيت  ميبه طوري که مالحظه     

  .موسسه نشر آثار و يا به حجت االسالم والمسلمين حاج احمدآقا رجوع شود

ه راهـي بـراي بررسـي     کـ انـد  آقاي بادامچيان مطلبي را به نقل از مرحوم حـاج سـيداحمدآقا آورده       : ثانياً

از . دهـد  مـي اما شواهدي در دست است که خالف نظـر ايـشان را نـشان     . صحت و سقم آن در دست نيست      

هنگام بيماري و بستري بودن شادروان مهندس بازرگـان در بيمارسـتان دي، مرحـوم حـاج                 ه  جمله اينکه، ب  

زنـده هـستند، از آقـاي مهنـدس         رود و در حضور شاهدان عيني، کـه همـه            ميسيداحمدآقا به عيادت ايشان     

کند که پدرم هميشه از زهد و تقوي و مراتب ديانت و اخـالص               ميطلبد و چند بار تکرار       ميبازرگان حالليت   

هنگـام ديدارشـان از آقـاي مهنـدس عبـدالعلي      ه ايشان مشابه همين سخنان را ب. کرده است ميشما ياد خير  

بنـابراين  . ، ابـراز داشـتند    ندرگان به منزل ايشان رفته بود     بازرگان، که براي تسليت فوت مرحوم مهندس باز       

نان کسي که در دسترس نيست تا اين ادعـا را تاييـد نمايـد ارزش حقـوقي و قـانوني و حتـي                        خاستناد به س  

  .سياسي هم ندارد

  :  کهاند  ـ آقاي بادامچيان گفته۳/۵

 بـه دادسـراي عمـومي و        ۶۹و   ۶۸کـرد شـکايتي در سـال         مـي نهضت آزادي ايران که مطالـب را پيگيـري          «

دادستاني تسليم کرده است و دادسراي عمومي نيز با سماجت و دقت شکايت را بررسي و جلسات متعددي 

  ».را تشکيل داده است ولي هيچگونه حکمي صادر نشده است

کـرد و جلـسات    مـي به راستي چرا دادسراي عمومي که با سماجت و دقـت شـکايت نهـضت را بررسـي             

  يل داد، حکمي صادر نکرد؟متعدد هم تشک

 صـادر  ، عليه نهضت آزادي ايران رسيدگي نـشد و حكمـي  ۶۹چرا به شکايت موسسه نشر آثار در سال      

  نگرديد؟

، دبيرکل فقيد نهضت آزادي ايران، شکايتي عليه آقاي محتشمي بـه دادسـراي عمـومي                ۶۹ و   ۶۸در سال   

از آقـاي محتـشمي ارائـه اصـل نامـه ادعـايي را              براي رسيدگي به اين شکايت، دادگاه       . تهران تسليم نمودند  
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حـاال چـرا نامـه رهبـر بـه          (آقاي محتشمي متعذر شدند که اصل نامه در دفتر امـام اسـت              . درخواست نمود 

دادگاه از دفتر امام اصـل نامـه        ). وزارت کشور به دفتر امام تحويل داده شده است خود سوال ديگري است            

 يـاد   زنـده ( حضور کارشناسان و حضور شـاکي        رغم  عليود، اما   را براي بررسي کارشناسان درخواست نم     

 و به همين دليل دادگاه نتوانست       ل نامه هرگز به دادگاه ارائه نشد      و وکيل شاکي، اص   ) قاي مهندس بازرگان  آ

در حالي که امروزه با وسايل پيـشرفته الکترونيکـي و کـامپيوتري ايـن نـوع ارزيابيهـاي                   . حکمي صادر کند  

  .باشد ميسهولت و با دقت فراوان ميسر کارشناسانه به 

آيا عدم صدور حکم جز اين است که اگر نهضت آزادي ايران محکوم بـود، دادگـاه کمتـرين ترديـدي در           

  داد؟ ميصدور حکم نشان ن

آيا جز اين است که عدم صدور حکم فقط براي اين بود که مطلب را همان جا درز بگيرند تـا بـه جاهـاي                      

  باريک نکشد؟

همـه  » خـط يـا امـضاي مـن       «و نـه    » خـط و امـضاي مـن      «نامه تصريح شـده اسـت کـه          وصيتـ در   ۴/۵

 اند  نوشته ميها را     که احکام و نامه   . اند  دانند که رهبر فقيد انقالب منشي داشته       مياندرکاران و مسئوالن     دست

 و ايجـاد  اين امر در زمان حيات ايشان هـيچ اشـکال حقـوقي و سياسـي نداشـته             . اند  کرده ميو ايشان امضا    

ها و احکام صـادره در زمـان حيـات ايـشان فقـط امـضاي ايـشان را                     بنابراين برخي از نامه   . کرده است  مين

سـنجي ايـشان در يـک امـر ظريـف و دقيـق               نامه بر خط و امـضا، نـشانه نکتـه          تصريح وصيت . داشته است 

آيا رهبر انقالب   . باشد ميواقعيت به ايشان     باشد و بدون شک انعکاس نگراني ادعاي نسبتهاي بي         ميسياسي  

واقعيتي را ادعا     که مردم عادي کوچه و خيابان با جعل خط و امضاي ايشان نسبتهاي بي              اند  نگران اين بوده  

نامه که هم خط و هم امضاي ايـشان،          کنند؟ يا نگراني از جاي ديگري بوده است و با اين تصريح در وصيت             

 انـد    يا موسسه نشر آثار و يا هيچ فرد ديگري، باشد خواسته           با تصديق کارشناسان، و نه تاييد فرزندشان و       

  از هر نوع ادعاي خالف احتمالي جلوگيري شود؟

  : کهاند ـ آقاي بادامچيان در توضيحات خود آورده۵/۵

 دربـاره نامـه     ۲۷/۴/۱۳۷۱ــ   ۱۴۵۰ به شـماره     ۱۰اي خطاب به اعضاي محترم کميسيون ماده         اينها در نامه  «

حتي با ايـن فـرض محـال کـه          : نويسند ميح تشکيکهاي خود درباره نامه صراحتاً       حضرت امام، پس از شر    

صحت انتساب خط و امضاي نامه به رهبر فقيد انقالب محرز شـود ـ آنچـه در نامـه مـورد بحـث دربـاره        

باشد و تا زماني که در يک دادگاه  مينهضت آزادي و رهبران و اعضاي آن آمده است از مقوله تهمت و افترا       

  ».ح قانوني رسيدگي و اثبات نشود فاقد ارزش و اعتبار و غيرقابل اعتنا خواهد بودصال

  : کهاند گيري کرده سپس ايشان نتيجه

دانند و به آن اعتنـايي   ميآورند و آن را فاقد ارزش و اعتبار      مينهضتيهاـ به امام راحل تهمت و افترا وارد         «

ري انقالب و ملت و امام امت و مـتهم کـردن ايـشان بـه     نخواهند داشت ـ آيا جسارت به مرجع تقليد و رهب 

  » و قانون اساسي نيست؟فقيه واليتتهمت و افترا نشانگر عدم التزام اينان به اصل 

  :پردازيم ميدر پاسخ به چند نکته 

الي نيستند که مقام رهبر فقيد انقالب را باالتر از مقام امامـان معـصوم               غآقاي بادامچيان قطعاً    : نکته اول 

بدانند؟ و رهبر فقيد انقالب هرگز در هيچ مـوردي خـود را معـصوم و      ) ع( العارفين علي    ام در راس آنها ام    و

و قاضـي   ) ع(حـال ببينـيم برخـورد امـام علـي           . مقامي باالتر و يا حتي هم طراز با امامان معصوم ندانستند          

 هزاروچهارصد سال اسـت     يک يهودي چه بود؟    زمان آن بزرگوار با ادعاي مالکيت زره آن حضرت در نزد          



  

۱۶۷  

 چهارصد سال است که راويـان و يـادآوران    وکه شيعيان افتخار پيروي از آن امام بر حق را دارند، و هزار      

امام و خليفـه مـسلمين در   ) ع( که حضرت علي اند  آن امام راستان در کتب معتبر نوشته و بر سر منابر گفته           

يهـودي ادعـاي خليفـه      . نمايـد  مـي ينـد و آن را مطالبـه        ب ميشهر کوفه زره خود را در دست يک مرد يهودي           

امام و خليفه مسلمين بـه      !) و عجب محيط باز و آزاد و امني       ! عجب جرأتي و جسارتي   (کند   ميمسلمين را رد    

، شاهدي دال بر تعلق زره      )ع(قاضي از شاکي، امام علي      ) چه جامعه باز و دموکراتي    . (کند ميقاضي شکايت   

کنـد   مـي را رد   ) ع(نتوانست شاهدي يا سندي ارائه دهد قاضي شکايت علي          ) ع(ون علي   طلبد و چ   ميبه خود،   

  ).چه قاضي مستقل و آزادي(

اين حادثـه خـود بـه تنهـايي گـواه بـر             . اين يک داستان نيست بلکه يک ارزش به عظمت تمام تاريخ است           

  .حقانيت امامت و خالفت آن بزرگوار و آن امام همام است

داد گردن يهودي را بزنند کـه بـه          ميان مشاور قاضي آن زمان بود البد، درجا دستور          اگر آقاي بادامچي  

  !زني داده است تهمت دروغ) ع(علي 

به راستي در حکومتي که مدعي ادامه آن حکومت و راه آن امام بزرگوار است، چگونه بعضيها به خـود                    

  از آن اسوه تقوي و اخالق؟آيا اين است مصداق تبعيت !! دهند اين گونه نظر بدهند مياجازه 

کند و همچنان بر آن موضع ايستاده است و          مينهضت آزادي ايران به آن چيزي که نوشته است افتخار           

در نوشتن آن تعمد داشته است تـا شـايد از ايـن             . داند ميآن را عين ارزشهاي واالي اسالمي و تشيع علوي          

  . مسئولين متنبه گردندرهگذر ارزشها و فضيلتهاي از ياد رفته احياء شوند و

  : دارد که مينکته دوم ـ اصل يکصد و هفتم قانون اساسي با صراحت اعالم 

  ».رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است«

جرم است؟ مگر مفهـوم کلـي تـساوي رهبـر بـا سـاير         ميآيا استناد به قانون اساسي در جمهوري اسال     

  ن موارد است؟مردم در برابر قانون به جز اي

به فرض صحت انتساب نامه کذايي به رهبر فقيد انقالب، از آقاي بادامچيان و همـه کـسانيکه                  : نکته سوم 

پرسيم آيا به فرمايشات ايشان در تمام مـوارد          ميباشند   ميچون و چرا از رهبر فقيد انقالب         بي تمدعي تبعي 

م است؟ آيا به روحانيون توصـيه نکردنـد از زي            مرد  رأي ميزان: کنند؟ آيا ايشان نفرمودند    ميعمل کرده و    

شما حتي يک نـانوايي     : آيا خطاب به يکي از بزرگان همين گروه سياسي نفرمودند         ! طلبگي خود خارج نشوند   

توانيد اداره کنيد؟ آيا ايشان بارها و بارها از اولويت کوخ نشينان بر کاخ نـشينان سـخن نگفتنـد؟                     ميرا هم ن  

د که ما اگر از سر تقصيرات صدام بگذريم از فهد هرگز نخواهيم گذشت؟ پـس چـه                  آيا ايشان تصريح نکردن   

ايـران در عربـستان سـعودي دو کـشور ايـران و        ميد محترم شـد و سـفير جمهـوري اسـال         هشد که ملک ف   

  عربستان را دو بال دنياي اسالم معرفي کرد؟

ان موضـعي را در مـورد نهـضت    نکته چهارم ـ اگر نامه مورد بحث اصيل است و رهبر فقيد انقـالب چنـ   

 پيگيري نهضت آزادي در گرفتن پروانه،       رغم  عليو چرا   ! ، پس به چه دليل آن همه مسامحه؟       اند  آزادي داشته 

مسئوالن، به قول آقاي بادامچيان اصرار داشتند نهضت آزادي دنبال پروانه نيايد ولـي بـه فعاليـت خـودش                    

  ادامه دهد؟

  : که اند ـ آقاي بادامچيان مدعي شده۶

سران نهضت آزادي که در دولت موقت بودند بدون اطالع امام با برژينسکي آمريکايي ديدار کردند و ايـن                   «

  ».باشد مي به الجزاير رمالقات مشکوک در آن شرايط حساس حاصل قرار و مدارهاي دکتر يزدي قبل از سف



  

۱۶۸  

عاليتهاي وزارت امـور خارجـه و در   ترين ف جيا ر ترين و  مالقات و مذاکره با ديپلماتهاي خارجي از ابتدايي       

اگر . دولتي که بر سر کار است يا مورد اعتماد است يا نيست           . ن وزير امور خارجه هر کشوري است      آراس  

گيـري و اسـتعفاء      درخواسـت کنـاره   دولت موقـت چنـدين بـار        . ايف دولت است  ظباشد اين نوع ديدارها از و     

 يـاد   زنـده . ورزيدنـد  مـي ر ادامه کـار دولـت موقـت اصـرار           کردند و ب   ميداشت و هر بار با اصرار آن را رد          

مهندس بازرگان بعد از بازگشت از سفر الجزاير در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران جـواب دادنـد کـه نـه                       

دولتـي کـه بـراي هـر        . من هويدا هستم و نه امام محمدرضا شاه که براي هر کاري از ايشان اجـازه بگيـرم                 

  .خورد ميالي جرز   به دردکاري بخواهد اجازه بگيرد

 که رهبر فقيد انقالب     اند   سال پيش را مطرح ساخته     ۱۶آقاي بادامچيان در حالي که اين مطالب کهنه شده          

اي از زحمــات و خــدمات آن دولــت، آقــاي مهنــدس بازرگــان و   بعــد از اســتعفاي دولــت موقــت طــي نامــه 

قضيه دنبـال چـه چيـزي هـستند؟ ايـشان خـوب             آقاي بادامچيان از طرح اين      . همکارانشان، قدرداني نمودند  

 در زمينـه سياسـت خـارجي توسـط          اي  دانند که بعد از دولت موقت چه اقدامات نـسنجيده و خودسـرانه             مي

نظيـر سـفر محرمانـه مـک فـارلين، همتـاي            . (مقامات مسئول و غيرمسئول دولت ايران صورت گرفته اسـت         

کننـد بـه     مي اين مسائل نهضت آزادي را دعوت يا تحريک          آيا آقاي بادامچيان با طرح    ). برژينسکي، به تهران  

  دانند؟ ميآيا طرح آنها را در شرايط کنوني به نفع حاکميت  طرح اين نوع مسائل بپردازد؟

  :اند ـ آقاي بادامچيان گفته۷

بيند که نهضتيها  ميها حضور داشته و داغ هزاران همرزم خود را ديده است وقتي               آن بسيجي که در جبهه    «

شود و گاه به اقداماتي مثل حمله به دفتـر           مي جبهه و جهاد و دفاع اينگونه تعرض و طعنه دارند ناراحت             به

  ».زند ميسابق نهضت آزادي و يا تجمعاتي از آنها دست 

  آميز چيست؟ منظور آقاي بادامچيان از اين سخنان تحريک

مشهر نه تنها مخالف نبـود بلکـه مرتبـاً          نهضت آزادي ايران با جبهه و جهاد و دفاع تا زمان فتح خر            : اوالً

 خرمـشهر   حمخالفت نهضت آزادي ايران با ادامه جنگ بعـد از فـت           . خود نيز، در حد توان شرکت داشته است       

 و معترفند که ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر به           اند  خوشبختانه امروز، همه به اين نکته پي برده       . بوده است 

مرحـوم حـاج سـيداحمدآقا در       . انـد    انقالب هم، با ادامه جنـگ موافـق نبـوده          رهبر فقيد . نفع ايران نبوده است   

  :اي چنين گفته است مصاحبه

در مورد مسائل خرمشهر امام معتقد بودند که بهتر است جنگ تمام شود اما باالخره مسئولين جنگ گفتند                  «

امام اصالً با   .  از عراق بگيريم   برويم تا بتوانيم غرامت خودمان را     ) اروندرود(که ما بايد تا کنار شط العرب        

گفتند اگر بناست شما جنگ را ادامه بدهيد بدانيد که اگر اين جنگ با اين وضعي                 مياين کار موافق نبودند و      

بايد اين جنگ را تـا      ] يا[که شما داريد ادامه يابد و شما موفق نشويد، ديگر اين جنگ تمام شدني نيست و ما                  

الن هم که قضيه فتح خرمشهر پيش آمده بهتـرين مقطـع بـراي پايـان جنـگ                  اي خاص ادامه بدهيم و ا      نقطه

  »).۱۴/۰۱/۷۴ـ اسالمي روزنامه جمهوري ( .است

آيا بايد نهضت آزادي را که به دليل احساس مسئوليت در برابر ملت و مملکت، با شجاعت و با صراحت                    

شده است مالمت و سرزنش کرد يا و صداقت نظرات خود را اعالم کرده است و پيامدهاي آن را هم متحمل        

  !ورزيدند ميآنان که بر ادامه جنگ اصرار 

رفتگـان، از    مخالفـت بـا ادامـه جنـگ، از ايثـارگري بـسيجيان و جبهـه           رغم  علينهضت آزادي ايران    : ثانياً

آفرينيهاي جبهه تجليل به عمل آورده است و براي آنان و هـزاران زن و مـرد پيـر و جـواني کـه بـا                           حماسه



  

۱۶۹  

  .باشد ميج بسيار قائل ر ااند ها حمايت کرده اريهاي خود از جبههفداک

 اگـر گروهـي از همـين        .شـدند  ميهاي برخورد قابل توجيه باشد ايشان نبايد ناراحت           اگر اين شيوه  : ثالثاً

اهللا يزدي شدند، و اگر گروه ديگر از همين بسيجيان به کساني             بسيجيان، در مهديه تهران مانع سخنراني آيت      

با سوءاستفاده از نام انقالب، واليت، جبهه و جنگ و بسيجيان و مستضعفان و جانبـازان بـه زرانـدوزي                  که  

 و به کساني که در اول انقالب آه در بـساط نداشـتند و امـروز از زمـره تعـداد انگـشت شـماري                          اند  پرداخته

اين ! کنند نبايد ناراحت شوند   گردد، حمله    ميهايشان به بيش از يک صد ميليارد تومان بالغ           هستند که دارايي  

براي . هاي عمل، قطعاً نه به نفع نظام جمهوري اسالمي است و نه به نفع بسيجيان و جبهه رفتگان                   نوع شيوه 

  .داري تجاري و اين نوع زراندوزيها راههاي بهتري وجود دارد مقابله با رشد سرمايه

  :  کهاند ـ آقاي بادامچيان در پايان توضيحات خود آورده۸

شوند و طبعاً در     ميآنچه مهم است اين است که مقامات مملکتي با تسامح و مدارا با نهضت روبرو شده و                  «

  ».کنند ميجامعه آزاد دو طرف از آزادي استفاده 

اين چه نوع آزادي است که يک طرف از تمام امکانات تبليغـاتي برخـوردار اسـت، راديـو و تلويزيـون و                       

گويـد و    مـي گارنگ فراوان در اختيار انحصاري خود دارد، و هـر چـه بخواهـد               هاي کثيراالنتشار رن    روزنامه

نويــسد امــا طــرف ديگــر دســت و پــا بــسته، از کمتــرين حــق، کــه حــق دفــاع اســت محــروم اســت ، و   مــي

 سال که از انقالب     ۱۷آيا بعد از    . کنند که حق مشارکت در انتخابات را ندارند        ميرکاران مرتب تکرار    اند  دست

وز زمان آن نرسيده است که همه گروهها و احزاب مخالف حاکميت از حق فعاليت آزاد و امنيـت       گذرد هن  مي

  اجتماعات و فعاليتها برخوردار باشند؟

کوشـد تـا روزي برسـد کـه اصـول       مـي نهضت آزادي ايران با توکل به خـداي اليـزال اميـدوار اسـت و      

 درآيد و همه احزاب و گروههـاي سياسـي          مصرحه در فصل سوم قانون اساسي، بدون کم يا زياد، به اجرا           

  . نمايد تأمينزادي حق فعاليت آزاد را داشته باشند و دولت امنيت اين فعاليتها را تضمين وآاز جمله نهضت 

  .با تشکر از گردانندگان و مسئولين روزنامه صبح 

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ آبان ماه ۷

  



  

 ۱۷۰

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۳۶: شماره

 ۲۳/۰۹/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

   )آنجلس در لوس(يان مصاحبه خبرنگار راديوي ايران

  با آقاي دكتر ابراهيم يزدي

  

تواننـد بـه      اعضاي نهضت آزادي مي    « :اند  اي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفته       ـ آقاي سيدرضا زواره   ۱س

صورت منفرد و خارج از تشكيالت خود نامزد بشوند در انتخابات و در صورت تاييد، شركت كنند در انتخابـات،         

  شما نظرتان راجع به اين قضيه چيست؟» .توانند شركت بكنند شكيالت نميما به صورت حزب يا ت

هاي نهضت آزادي ايران به اين مطلب، كه نـه تنهـا از جانـب ايـشان بلكـه از جانـب        ج ـ در يكي از بيانيه 

االصـول بـر طبـق     هر شهروند ايراني علـي . برخي ديگز از مسئوالن مملكت بيان شده، جواب داده شده است 

. هيچ قانوني وجود نداد كه از اين عمـل ممانعـت كنـد            . نام نمايد   ق دارد كه خود را كانديدا كند و ثبت        قانون ح 

نيازي نيست كه . اي هم نيست اند هيچ پايه و اساس قانوني ندارد و مطلب تازه     بنابراين، نظري كه آقايان داده    

  .وند ايراني چنين حقي را دارداينها بگويند كه افراد نهضت آزادي حق دارند يا حق ندارند، هر شهر

اي در انتخابات شركت كنند؟ به عنوان نمونه، دسـتيار وزيـر              ـ آيا شهروندان ايراني بايد با عقيده ويژه       ۲س

فقيه باشند آيا به نظر شما اين         خواهند به مجلس راه پيدا كنند بايد پيرو واليت          تعاون گفته بود كه كساني كه مي      

  شرط حتمي است؟

هـايي را   هايي را مقرر نكرده و قانون انتخابـات هـم چنـين محـدوديت     ساسي چنين محدوديتج ـ قانون ا 

مقرر نكرده است، اينها تبليغات و اظهارنظرهاي گروه خاصي است كه به اين نحله سياسي يا اين طرز تفكـر           

  .سياسي معتقد است ولي به هر حال مبناي قانوني ندارد

  ي ندارد يا اين طرز فكر؟ فقيه مبناي قانون ـ اصوالً واليت۳س

اي  توانند در انتخابات شركت كنند كه داراي عقايد ويـژه  ج ـ اين طرز تفكر كه مدعي است تنها كساني مي 

  .باشند خارج از محدوده قانون اساسي است و وجاهت يا مبناي قانوني ندارد

هـايي بـراي آزاد       ، چـه تـضمين    ايد  وگو كرده   ـ شما براي شركت در انتخابات حتماً با مسئوالن رژيم گفت          ۴س

  ايد؟ بودن انتخابات دريافت كرده

  .ايم وگويي نداشته ج ـ ما با هيچ يك از مسئوالن مملكت در اين مورد يا موارد ديگر گفت

آيا به نظر شما يك فضاي باز سياسي وجود دارد كه شـما در ايـن انتخابـات شـركت كنيـد، چـون در                           ـ  ۵س

  ايد؟   به ياد دارم انتخابات را تحريم كردهانتخابات پيشين تا آنجا كه من

ج ـ ببينيد، هر سازمان سياسي و هر گروه سياسي براي تأمين و تحقق حقوقي كه براي ملت به موجـب   

هـاي    انتخابـات يكـي از مـواردي اسـت كـه سـازمان            . بايست تالش نمايـد     قانون اساسي مقرر شده است مي     

ايي كه قانون اساسي مقرر كرده است تالش و فعاليـت كننـد،    ه  توانند براي كسب حقوق و آزادي       سياسي مي 

اين وظيفه ملي، ميهني، شرعي و عرفي ماست كه حقـوق خـود را       . چه جو سياسي مساعد باشد و چه نباشد       

  .مطالبه كنيم و براي تحقق آن تالش نماييم

 مبـارز و اينكـه ايـن        اي چندي پيش دفاعي كردند از جامعه روحانيت         در حالي كه آقاي سيدرضا زواره       ـ  ۶س
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جامعه در انتخابات پيشرو است و موفق خواهد بـود، و در حـالي كـه رژيـم دسـت از انحـصارطلبي و اختنـاق                          

  برنداشته است، به نظر شما نتيجه انتخابات چه خواهد بود؟

اي كردند خالف قانون و حتي خالف تعقل و تدبير سياسي است؛ براي اينكـه   ج ـ صحبتي كه آقاي زواره 

شان عضو حقوقدان شوراي نگهبان هستند و قانوناً حق نداشتند و ندارند كه بـه نفـع يـك گـروه سياسـي                       اي

گيري سياسي يـك عـضو برجـسته شـوراي نگهبـان در               اين خود نشان دهنده موضع    . خاص اظهارنظر كنند  

  . شده استهاي زيادي هم در داخل ايران به ايشان اعتراض. انتخابات است، چنين حقي را ايشان نداشتند

  كند؟ ـ شما واقعاً اعتقاد داريد كه االن در ايران انحصارطلبي و اختناق حكومت مي۷س

  .ايم ج ـ ما اين را به كرات در نشريات خود منعكس كرده

فارس و گفته بوديد  اي چند هفته پيش داده بوديد در باب خطرات تهديدكننده امريكا در خليج ـ يك بيانيه۸س

آويز بـه آمريكـا بدهـد و تـالش كـرد بـراي          كرد از اقدامات نهان و آشكاري كه بهانه و دست          كه بايد پرهيز جدي   

پرسـش مـن ايـن      . المللـي    بين  اثر كردن اين بهانه در سطح جهاني و حركت در چارچوب روابط شناخته شده               بي

هايش برقراري روابط  آيا يكي از كار   است كه نهضت آزادي اگر به فرض در انتخابات اكثريت را به دست بياورد،             

  فوري با آمريكا و از پيش پا برداشتن اختالفات ايران و آمريكا خواهد بود؟

نهضت آزادي ايـران نگفتـه اسـت    . بيني را نداريم شرطي گذاشتيد كه ما چنين پيش ج ـ البته شما يك پيش 

خواهـد آورد و اگـر بـه         اكثريتي را به دست       كند، يا اگر شركت كرد،      كه به طور قطع در انتخابات شركت مي       

  !هاي خودتان شرط شما خيلي سريع پيش رفتيد با اين پيش. دهد دست بياورد دولت تشكيل مي

ـ ولي به هر حال، آيا شما در ذهنتان خواستار تجديد رابطه هستيد؟ آيا تجديد روابـط بـا آمريكـا جـزو                       ۹س

  ؟...هاي شما هست به عنوان يك سياستمدار و يك دبيركل سازمان هدف

به طور كلي، معتقد به ايـن هـستيم كـه مـصالح دولـت ايـران       . ايم ها نظرمان را داده ج ـ در همان اعالميه 

كند كه در سطح جهاني روابط خود را به سطح قابل قبول و بهينـه برسـاند و بـر اسـاس مـصالح                  ايجاب مي 

  .ه هنوز مشكل دارند منهاي بعضي از كشورها ك ملي، روابط حسنه با همه كشورهاي خارجي داشته باشد،

هـاي    دهد كه جامعـه روحانيـت مبـارز اكثريـت كرسـي             ـ يك مساله ديگر اينكه همه چيز خبر از اين مي          ۱۰س

آبادي هم به آن اشاره كرده است و خـود شـما بهتـر از هـر                   نجف  مجلس پنجم را تسخير خواهد كرد و آقاي دري        

هـا،    ر وزارت كشور انجام شده كه اين عزل و نـصب          هاي تازه د    دانيد كه يك سلسله دراز از عزل و نصب          كس مي 

بنابراين همان طور كه . اي از دخالت در انتخابات دارد     ها، نشانه   هاي ايران و اصوالً خبرگزاري      به نوشته روزنامه  

 اگر نهضت آزادي با يك       بنابراين،. توان فرض كرد كه نهضت آزادي اكثريت را بدست بياورد           خود شما گفتيد، نمي   

فقيه بگذرد و فكرهايي مثل دين و دولت رابه            كوچك به مجلس برود، چگونه خواهد توانست از فيلتر واليت          اقليت

  اجرا بگذارد؟

دهد؛ ما كه نگفتيم شركت  نهضت آزادي هنوز نگفته است كه كانديدا مي. ج ـ فرض شما بسيار بعيد است 

ادي كانديدا بدهـد و كانديـداهاي نهـضت         اگر به فرض تحليل اوضاع به آنجايي برسد كه نهضت آز          . كنيم  مي

بينـي همگـان، صـالحيت كانديـداهاي          خوان رستم بگذرند و شوراي نگهبان، بـر خـالف پـيش             آزادي از هفت  

ايـن  . نهضت آزادي را هم تاييد كند و از طرف مردم هم انتخاب شوند، يـك اقليتـي در مجلـس خواهنـد بـود                       

  .ها در ايران هنوز مطرح نيست صحبت

  از ديد شما انتخابات آزاد چه مفهومي دارد،       . هايي كه در ايران مطرح است، انتخابات آزاد است          ـ صحبت ۱۱س

  در شرايط ايران؟

اعتبـار نظـام در گـرو انتخابـات سـالم و            «نهضت آزادي در اين اواخر تحت عنـوان          اي كه   ـ در اعالميه    ج
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بايستي بـر طبـق قـانون         جمله اينكه مي  منتشر كرده است، اين شرايط را يك به يك برشمرده است؛ از             » آزاد

هاي سياسي، به خصوص آنهايي كه در خارج از حاكميت قرار دارند، حق فعاليـت آزاد را                 اساسي همه گروه  

هـاي    داشته باشند، بتوانند روزنامه و نشريات خود را منتشر كنند، هيچ ممانعتي بـراي تجمعـات ايـن گـروه                   

ياسي حق داشته باشـند كـه بـه طـور عادالنـه از امكانـاتي كـه          سياسي وجود نداشته باشد و همه احزاب س       

. بايـستي امنيـت فعاليـت احـزاب سياسـي تـأمين شـود            مي. وجود دارد و متعلق به مردم است، استفاده كنند        

اينهـا شـرايطي اسـت كـه مربـوط بـه            . عالوه بر اين، بايد احزاب بتوانند آزادانه با مردم ارتباط برقرار كننـد            

از طرف ديگر، انتخابات سالم سـازماني زمـاني ميـسر خواهـد بـود كـه انتخابـات بـر                . استآزادي و امنيت    

هـاي مـشخص      شـوند بـا برنامـه       ها صورت گيرد و افرادي كه كانديـدا مـي           هاي سياسي گروه    اساس برنامه 

ه در آن اعالميـه، ايـن مـوارد بـ         .  شوند و نه به دليل وابستگي به اين يا آن مركز قدرت             سياسي وارد صحنه  

شـود اعتـراض شـده اسـت؛ هـم بـه              مـي   هـايي كـه       در همان جا به بعضي از حركت      . تفصيل بيان شده است   

سخناني كه عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفته است اعتراض شده و هم بـه اسـتفاده نامـشروع برخـي از                     

كه همـه   (ها   از امكانات دولتي در سفر به شهر        )كه در حال حاضر خودشان كانديدا هستند      (مسئوالن كشور   

بـه هـر حـال، در آن اعالميـه، شـرايط            .  اعتـراض شـده اسـت       )دانند اين سفرها، سفرهاي تبليغاتي اسـت        مي

  .ايم انتخابات آزاد و سالم را يك به يك برشمرده

باشـد،    ـ اين گونه كه شما صحبت كرديد، انتخابات مورد نظر شما شبيه انتخابات پارلماني در غرب مي                ۱۲س

   براي بيان اراده ملي؟يعني آزادي كامل

پذير است؛ من هم شرايطي را كه بـه نظـر    ج ـ شما سوال كرديد كه انتخابات سالم در چه شرايطي امكان 

  .رسد بيان كردم نهضت آزادي مي

ـ حزب ملت ايران، به رهبري آقاي فروهر، اين انتخابات را تحريم كرده و همراه بـا حـزب ملـت ايـران،                       ۱۳س

مرز، اين انتخابات را تحريم كردند و پيشنهاد تشكيل يـك             ها، بخصوص در برون     شخصيتاي از احزاب و       سلسله

  جبهه فراگير داده شده؛ شما در اين مورد نظرتان را بفرماييد؟

گذرد، بنده زياد مطلغ نيستم و تمركز ما بيشتر در داخل و بررسـي   ـ از آنچه كه در خارج از كشور مي        ج

  .دانيم شورمان است، اين را مفيدتر و مؤثرتر از هر چيز ديگري ميو تحليل اوضاع و امكانات در ك

  . ميليون ايراني وجود دارند۳ـ البته در خارج از كشور هم بيش از ۱۴س

  .كنم ولي اساس كار در داخل كشور است ـ من آنها را نفي نمي ج

 آيـا شـما بـا     حريم كردند؛ـ ولي آقاي داريوش فروهر در داخل كشور هستند، در آنجا اين انتخابات را ت ۱۵س

  ايشان موافقيد؟

  .دهيم دهند، ما هم نظر خودمان را مي ـ ايشان نظر خود را مي ج

 قـانون اساسـي حـق دارد كـه بـر            ۹۹ـ آيا شوراي نگهبان واقعاً طبق قانون اساسي و با اتكا بر اصـل               ۱۶س  

  يي انتخابات شركت كند؟انتخابات نظارت كند و تشخيص صالحيت نامزدها را بدهد و در كارهاي اجرا

ـ قانون اساسي نظارت را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است؛ شـوراي نگهبـان در دوره گذشـته بـا                   ج

وزارت كشور اختالفي پيدا كرد و منجر به اين شد كه اين بار، نظري را كه شوراي نگهبـان داشـت، مجلـس                       

 نظارت استصوابي است؛ يعني تمام مراحل        ن،تاييد كرد؛ به اصطالح خودشان گفتند كه نظارت شوراي نگهبا         

اگر بخواهيم بر طبق قانون قضاوت      . انتخابات، از جمله صالحيت كانديداها را، شوراي نگهبان بايد تاييد كند          

هـاي جزايـي      نظير كساني كه سابقه محكوميت    : كنيم، قانون تعيين كرده است كه چه كساني صالحيت ندارند         
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اما اينكـه آيـا شـوراي       .  افرادي كه سفيه باشند و يا به سن قانوني نرسيده باشند           و يا جنايي داشته باشند يا     

نگهبان حق دارد كه صالحيت سياسي كانديداها را بر اساس معيارها و باورهاي خود تـصويب يـا رد كنـد،                     

  .ما معتقد نيستيم كه شوراي نگهبان قانوناً چنين حقي را دارد! خير

خواستم بپرسم كه آيا در آستانه انتخابات اسفند ماه آينـده، شـما بـراي                  مي ـ در ارتباط با مبارزاتتان    ۱۷س

ايد و با چـه كـساني قـصد داريـد مؤتلـف             هاي خارج از نهضت آزادي تالشي كرده        ها و طيف    جلب نظر شخصيت  

  بشويد، در صورتي كه كانديدا معرفي بفرماييد؟

  .اند را ديده» أمين آزادي انتخاباتتالشگران ت«هاي  ج ـ قطعاً دوستان خارج از كشور اطالعيه

  كنيد؟ ـ بله، شما كه فرموديد كه به خارج از كشور زياد توجه نمي۱۸س

ايـم و داريـم و    اي را داشـته   فرماييد در داخل كشور؛ من گفتم كه ما در داخل كشور چنين برنامه              ـ شما مي    ج

ازرگان، ايـن برنامـه مـورد بحـث،        از دو سال پيش، قبل از درگذشت شادروان مهندس ب         . عمل هم شده است   

بعـد از درگذشـت     . ولي به دليل كسالت ايشان، اجراي آن به تعويق افتـاد          . مذاكره و تصويب قرار گرفته بود     

هـاي برجـسته ملـي، مـذهبي، دانـشگاهي و         طي چند ماه گذشته، شخصيت    . ايشان، اين برنامه به اجرا درآمد     

هـايي را بـا       هـا و مبـارزات سياسـي دارنـد اعالميـه            ليـت متخصصين در داخل ايران، كساني كـه سـابقه فعا         

اند، تحت نام تالشگران تأمين آزادي انتخابات، كـه معـرف هـدف و اسـتراتژي                  امضاهاي متعدد صادر كرده   

هـا وجـود دارد؛ فقـط نهـضت آزادي            در اين گروه، طيف وسيعي از همه احزاب و گروه         . مبارزه ايشان است  

  .ايران نيست

مـن ايـن    . دهـد   نظرهاي آزاديخواهانه آنها مي     ها حكايت از نقطه     گذاشتند كه همه شرط   ـ شش شرط هم     ۱۹س

  .ام اعالميه را در خارج از كشور ديده

بنـابراين، عـرايض بنـده فقـط توضـيح مواضـع و       . ج ـ نهضت آزادي ايران هم بخشي از اين مجموعه است 

اي داخل كـشور در همـين خـط در حـال     هاي نهضت آزادي ايران نيست؛ بلكه طيف وسيعي از نيروه    فعاليت

  .فعاليت هستند

  . ـ نام شما هم در ميان امضاكنندگان است۲۰س

  .هاي مشترك است ج ـ بله، همه اينها فعاليت

اي بخـصوص در مـورد انتخابـات بـه هـم              مـرز در يـك نقطـه        ـ پس به اين ترتيب، درون مرز و برون          ۲۱س

ـ            رسيده هـاي بـسيار      كنـد؟ آيـا همـان نگـاهي را دارد كـه در دوران               ياند؟ رژيم به نهضت آزادي چگونـه نگـاه م

  كرد؟  كرد و تعطيل مي اش نسبت به نهضت آزادي داشت و دفاتر نهضت آزادي را غارت مي گيرانه سخت

گويند اين است كه نهضت آزادي حق فعاليت ندارد؛ همان  آنچه مي. ج ـ ما االن دفتري نداريم كه غارت شود 

گفتنـد كـه فعاليـت مـا          زدند و مي    ياد مهندس بازرگان هم مي      زدند، در زمان زنده      مي حرفي كه در گذشته هم    

 تـا زمـاني    انـد؛  گوييم كه حرف آنها قانوني نيست؛ تا زماني كه رگ گردنمان را نزده قانوني نيست؛ ما هم مي  

مهندس بازرگان بوده زنيم؛ عيناً همان سياستي كه در زمان          كه بيايند جلو دهانمان را بگيرند؛ حرفمان را مي        

  .و فرقي نكرده است

زدند در شـعارهاي      ـ در زمان مهندس بازرگان، يك سلسله افتراء و برچسب هم به نهضت آزادي هم مي               ۲۲س

  آيا آن شعارهاي تكراري قطع شده است يا نه؟. تبليغاتي رژيم

  .كنند هنه را تكرار ميج ـ به آن نسبت نيست؛ اما اينجا و آنجا هنوز كساني هستند كه همان شعارهاي ك

آيا اين ترور حمله به صلح خاورميانـه نبـود؟ و           . ـ راجع به ترور اسحاق رابين نظر خود را بيان كنيد          ۲۳س

  آيا شما طرفدار اين روند صلح در خاورميانه هستيد؟
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، مـا  اما در مورد ترورهـا . ج ـ راجع به صلح خاورميانه، نهضت آزادي تحليل خود را قبالً منتشر كرده است 

تواند مبـارزات بـر حـق مـردم           نه ترور فتحي شقاقي مي    . كند  معتقد هستيم كه تروريسم مشكالت را حل نمي       

تواننـد عقربـه زمـان را بـه عقـب             فلسطين را متوقف كند و نه افراطيون اسـرائيلي كـه رابـين را كـشتند مـي                 

اهي اوقات خودشان قرباني همان     كنند گ   ترور رابين نشان داد كه كساني كه تروريسم را باب مي          . برگردانند

  .شوند تروريسم مي

  ...ـ راجع به دكتر سروش۲۴س

  ) با قطع مكالمه، سوال ناتمام ماند(

  ٭بخش روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  

                                                      
 .متن مصاحبه ويرايش شده است ٭
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  آزادي ايران به حزب رفاه تركيه تبريك نهضت

  ۱۴۱۶ شعبان ۱۸

  ۱۹۹۶ ژانويه ۱۰

  الدين اربكان پروفسور نجم

  دبيركل حزب رفاه 

  آنكارا، تركيه

  برادر عزيز 

  اهللا و بركاته  السالم عليكم و رحمه

 به حزب شما و به ملت تركيه پيـروزي حـزب             از طرف خود، نهضت آزادي ايران و مردم ايران، به شما،          

اين پيروزي به روشني روندهاي تحوالت سياسي جديـدي را    . گويم  رفاه را در انتخابات ملي اخير تبريك مي       

دهد كه دموكراسي لزوماً در تضاد و تعارض با اسـالم و يـا    عالوه بر اين نشان مي  . دهد  ان مي در تركيه نش  

كنـد كـه تنهـا راه     بلكه برعكس، تجربه شما در تركيه يك بـار ديگـر ثابـت مـي              . باشد  با منافع امت اسالم نمي    

ميـز دموكراتيـك    آ  هـاي مـسالمت     مطمئن براي تحقق حق حاكميت مردم، از جمله مسلمانان، از طريـق شـيوه             

  .باشد مي

شـود كـه       بلكه پيروزي همه كـساني محـسوب مـي          پيروزي حزب رفاه نه تنها پيروزي امت اسالم است،        

  .كنند براي صلح و عدالت و آزادي تالش مي

خواهم كه توفيقـات بيـشتري را در راه خوشـبختي و توسـعه واقعـي بـه        از خداوند سبحانه و تعالي، مي 

  .كيه عنايت فرمايدحزب رفاه و برادران تر

  برادر شما در اسالم

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران
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  المسلمون مصر تسليت نهضت آزادي ايران به جمعيت اخوان

  به نام خدا

  ۱۴۱۶ رمضان ۵

  ۱۹۹۶ ژانويه ۲۶

  

  برادر مصطفي مشهور

  المسلمون مرشد جمعيت اخوان

   مصر قاهره،

  برادر عزيز

  اهللا و بركاته علي جميع اخواننا و رحمهالسالم عليكم و 

المـسلون، و يـك فعـال     ما با اندوه فراوان خبر سفر ابدي برادر محمد حامد ابوالنصر، مرشد فقيه اخـوان       

  . دار براي اسالم و بهروزي ملت مصر را دريافت كرديم سابقه

اسـالمي محـسوب   المسلمون، مـردم مـصر و امـت        درگذشت او در واقع يك خسران بزرگي براي اخوان        

هـاي او را بپـذيرد و او          ها و ازخودگذشتگي    كنم فداكاري    سبحانه و تعالي دعا مي      به درگاه خداوند،  . گردد  مي

  .را مشمول رحمت و مغفرت و بركات خود قرار بدهد

از طرف خود و نهضت آزادي ايران و برادران شما در ايران مراتب تسليت خالصانه خود را به دوستان       

  .دارم ن و خانواده آن مرحوم ابراز ميو همرزما

 به شما و برادران شما در جمعيت، توفيق جلب رضاي حق و خدمت به امـت اسـالم               بزرگ،  خداوند منزه 

  .را عنايت فرمايد

  

  برادر شما در اسالم

  دكتر ابراهيم يزدي 

  دبيركل نهضت آزادي ايران
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  )۳۰/۰۹/۷۴(دي مصاحبه نشريه گزارش هفته با آقاي دكتر ابراهيم يز

  

با توجه به نزديك شدن انتخابات مجلس شـوراي اسـالمي نـشريه      

هـاي شـاخص      گزارش هفته تصميم گرفته است، نظر افراد و چهره        

سياسي و فرهنگي كشور را در مورد شركت در انتخابـات مجلـس         

جويا شود و در نشريه به چاپ رساند لـذا از حـضورتان اسـتدعا               

  .هاي ذيل پاسخ دهيد شدارم در صورت امكان به پرس

  ـ آيا نهضت آزادي ايران، در انتخابات آتي مجلس شركت خواهد كرد يا خير؟ ۱س

نهضت آزادي ايران معتقـد اسـت انتخابـات فرصـت مناسـبي اسـت بـراي همگـان، از جملـه احـزاب            ج ـ 

حقوق اساسي هر   از جمله   . هاي اساسي خود را مطالبه و يا از آن استفاده نمايند            سياسي، تا حقوق و آزادي    

شهروندي اين است كه در صورتي كه واجد شرايط ذكر شده در قانون انتخابات باشـد، نـامزد يـا داوطلـب              

حق هر حزب سياسي در رابطه با انتخابات اين اسـت كـه   . نام اقدام نمايد    نمايندگي مجلس بشود و براي ثبت     

شن سياسي دارنـد و مـستقل هـستند و برنامـه            يا كساني را رأساً نامزد نمايد يا از نامزدهايي كه سابقه رو           

اند حمايت نمايد و مردم را از يك طرف نسبت به حقوقشان آشنا و از                 مدون در جهت مصالح ملي ارائه داده      

  . گذرد آگاه سازد طرف ديگر از آنچه در كشور مي

 حقـوق ناديـده     نمايد براي مطالبـه     نهضت آزادي ايران با استفاده از فرصت انتخابات از مردم دعوت مي           

گرفته شده خود همت كنند و در اين مرحله از تمام كساني كه واجد شرايط قانوني هـستند و مـورد احتـرام                    

نـام در تـاريخ مقـرر اقـدام           كند از حقوق قانوني خود استفاده كننـد و بـراي ثبـت              باشند، دعوت مي    مردم مي 

  .نمايند

شروط است، اوالً به طـرز عمـل شـوراي نگهبـان            شركت يا عدم شركت در مراحل بعدي انتخابات منوط و م          

در رسيدگي به صالحيت نامزدهاي انتخابات و ثانياً به امكانات عادالنه تبليغات انتخابـاتي بـراي تمـام نامزدهـا،                    

اگر همانطور كه قـانون  . هاي سياسي مخالف حاكميت بخصوص نامزدهاي معرفي يا حمايت شده از جانب گروه       

راً هم سخنگوي شوراي نگهبان آن را اعالم كرده است، اين شورا وظيفه خود را صـرفاً                 مقرر داشته است، و اخي    

هاي سياسـي امتنـاع ورزد        تطبيق وضعيت نامزدهاي انتخابات با شرايط مندرج در قانون بداند و از اعمال سليقه             

نـامزد  هاي سياسي مستقل و غيروابسته به حاكميت، كـه بـه صـورت منفـرد يـا گروهـي                     و صالحيت شخصيت  

اند تصويب گردد و همچنين فرصت و امكاناتي كافي براي تبليغات انتخاباتي فراهم باشد، به احتمـال قـوي،                     شده

  .هاي سياسي مخالف، از جمله نهضت آزادي ايران در مراحل بعدي انتخابات شركت خواهند نمود گروه

يد داليل عدم شركت    ـ در صورتي كه پاسخ شما منفي و يا به صورت آري مشروط است بفرماي              ۲س

  ترين شروط حضرت عالي براي شركت در انتخابات چيست؟ و يا مهم

 آزادي انتخابـات، ضـرورت و اهميـت مـشاركت      ج ـ تا كنون هر آنچه مقامات مسئول كـشور در مـورد   

اند، از مرحله حرف و تبليغ تجاوز نكرده است و هنوز هيچ اقدام جدي ملموسي در جهـت آزادي            احزاب گفته 

ليت احزاب سياسي مخالف حاكميت صورت نگرفته است و هيچ عالمتي در تصميم جدي دولت در حفـظ                  فعا
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هـاي فـشار همچنـان بـه طـور علنـي و بـا                 شـود و گـروه       نمـي   هاي سياسي مخالف ديده     امنيت فعاليت گروه  

سئول اگـر مقامـات مـ     . دهنـد   صراحت با ناديده گرفتن تمام قوانين، به تشديد جو رعب و وحشت ادامـه مـي               

  .ها را تضمين نمايند بايستي آزادي و امنيت گردهمايي گويند واقعاً جدي هستند مي كشور در آنچه مي

مردم عموماً و نهضت آزادي خصوصاً، جدي بودن سخنان مقامـات را بـاور ندارنـد و آنهـا را تبليغـات            

رسد تنها محك سنجش اين       با وجود اين، به نظر مي     . دانند  انتخاباتي، براي مصرف افكار عمومي خارجي مي      

هاي درون حاكميت كه از اعتبار سياسـي، دانـش    بندي هاي غيروابسته به جناح   ادعاها اين باشد كه شخصيت    

هاي مشخصي دارند، به صورت منفـرد يـا گروهـي قـدم بـه جلـو                   و تجربه و مديريت برخوردارند و برنامه      

  .نام نمايند بگذارند و جهت نامزدي در انتخابات ثبت

هايي از گشايش فضاي سياسي و يا تحقق شرايط مذكور براي شركت در انتخابـات       آيا نشانه  ـ۳س

  بيني حضرت عالي در اين مورد چيست؟ خورد يا خير؟ و اساساً پيش به چشم مي

  كننـد بـه چـشم    ج ـ همانطور كه گفتم، هنوز هيچ نشانه جـدي از انجـام آنچـه مقامـات دولتـي ادعـا مـي        

بـه طـوري كـه از       . شوند  تلقي مي » غيرقانوني«هاي مخالف حاكميت همچنان       ب و گروه  هنوز احزا . خورد  نمي

. ها يا انتشار آزادانه و وسيع نـشريه و روزنامـه محـروم هـستند                حق داشتن دفتري و مركزي براي فعاليت      

د كننـ   هاي كثيراالنتشار، حتي از درج آگهي ختم به امضاي نهضت آزادي ايران خودداري مـي                هنوز روزنامه 

هاي كثيراالنتشار صبح از درج آگهي درگذشت همسر جناب آقاي سيداحمد صدر              به عنوان نمونه، روزنامه   (

  ).سيدجوادي، يكي از موسسين و رهبران نهضت آزادي ايران خودداري كردند حاج

رسد كه دولت ايران در تنگناي فشارهاي سياسـي، اقتـصادي و اجتمـاعي داخلـي و خـارجي                     به نظر مي  

هـاي فراگيـر توجـه        گيرندگان اصلي در حاكميت به عمـق بحـران          اما متاسفانه بسياري از تصميم    . ردقرار دا 

 صـرفاً بـا هيـاهوي        نـشيني،   كوشند تا در صورت امكان بدون كمترين عقـب          بنابراين عموماً مي  . كافي ندارند 

  .نشيني، اين مرحله را پشت سر بگذارند تبليغاتي، و اگر نتوانند، با حداقل عقب

اگـر ايـن احـزاب وارد صـحنه     . هاي سياسي مخالف حـائز اهميـت اسـت       ر اينجا عملكرد احزاب و گروه     د

بشوند حاكميت يا ناچار خواهد شد هر آنچه را گفته است پس بگيرد، كه در آن صورت بر حجم فـشارها و                      

ؤثر احـزاب   ها افزوده خواهد شد، يا آنكه از روي اجبار بـه ضـرورت و خردمنـدي فعاليـت آزاد و مـ                       بحران

زدايـي    سياسي مخالف را تن دردهد، كه در آن صورت فصل جديدي در روابط و مناسبات سياسي و تـنش                  

  .سياسي آغاز خواهد شد

دانيد حزب ملت ايران شركت در انتخابات مجلس را تحـريم اعـالم كـرده، بـه                   ـ همانطور كه مي   ۴س

  ير؟نظر شما تحريم انتخابات در شرايط فعلي عمل درستي است يا خ

هاي گذشته است، كه عمالً  ها و احزاب سياسي در دوره هاي سنتي گروه ج ـ تحريم انتخابات ادامه شيوه 

  .كند اي را حل نمي ايم هيچ مشكل و مساله ديده

كننـدگان   دهد كه مرتبـاً از تعـداد شـركت    هاي گذشته نشان مي   كنندگان در انتخابات در دوره      آمار شركت 

زرگـي از واجـدين شـرايط رأي دادن، عمـدتاً بـه دليـل نارضـايتي از عملكـرد                    كاسته شده اسـت، اكثريـت ب      

بنابراين منتظر اعالم تحريم اين يا آن گروه سياسـي          . كنند  انحصاري حاكميت، عمالً در انتخابات شركت نمي      

رشـد مـردم نـسبت بـه مـشاركت در تعيـين               تفاوتي روبـه    از طرف ديگر چنين وضعيتي يعني بي      . باشند  نمي

هاي خودكامه محسوب بشود، از نظر مصالح ملي   خود، اگر يك پديده مطلوب سياسي براي دولت        سرنوشت

  .به هيچ وجه مطلوب نيست و نبايد، خصوصاً توسط احزاب سياسي مخالف، به آن دامن زده شود
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  نامه به مدير مسئول روزنامه سالم

  

  مدير مسئول محترم روزنامه سالم 

  با سالم، 

 آن روزنامـه، در پاسـخ يكـي از خواننـدگان كـه ادعـاي                ۷۴ آذر ماه    ۲۵در شماره   » مالو سال «در ستون   

هـايي ماننـد      خواهي گردانندگان روزنامه سالم را زير سوال برده، نسبت به نبـود آزادي بـراي گـروه                  آزادي

ي نهضت آزادي ايران كه صادق و مورد اعتماد مردم هستند اعتراض داشته است، مطالبي عليه نهضت آزاد                

قلمي شده بود كه الزم است بر طبق قانون مطبوعات، توضيحات زير را در پاسخ به آن مطالب در نخـستين         

  .شماره بعدي روزنامه درج فرماييد

اي  هاي ملي ـ مذهبي برجسته  ه ايد كه در ميان سران نهضت آزادي چهر از اينكه اذعان و تصديق فرموده

ايد متشكريم، امـا از ايـن بابـت       مرسوم، همه واقعيات را انكار نكردهاند و بر خالف رويه      مانند بازرگان بوده  

سـيدجوادي،    اهللا طالقاني، دكتر يداهللا سـحابي، احمـد صـدرحاج           هاي شاخص ديگر نظير مرحوم آيت       كه چهره 

، دهنـد   دكتر ابراهيم يزدي و ديگراني را كه بحمداهللا در قيد حياتند و به فعاليت سياسي و ديني خود ادامه مي                   

كـسوتان مبـارزه وجـود نـدارد كمـال       ايد كه در ميان افراد فعلي نهضت پـيش    كتمان نموده و چنين القا كرده     

  .ايد انصافي را به خرج داده بي

پرسيم كه آيا تشكيل نهضت آزادي قائم به فـرد بـوده اسـت؟ هـر چنـد كـه مرحـوم مهنـدس                از شما مي  

كليدي و اساسي داشـته اسـت، نهـضت آزادي يـك            بازرگان در تأسيس و رهبري نهضت آزادي ايران نقش          

 ساله در كشور است و با وجود آنكـه تعـدادي از رهبـران و فعـاالن آن در رژيـم                      ۴۰حزب متشكل باسابقه    

اند و متاسفانه در جمهوري اسالمي نيز تحت فـشارها،   گذشته زندان و شكنجه ديده و يا آواره از وطن بوده    

اند، سرفرازانه به حيات خـود ادامـه داده اسـت و بـراي اثبـات       ار داشته اساس ديگر قر    مضايق و اتهامات بي   

اهميت و جايگاه آن در ميان مردم همين دليل بس كه هنوز پس از درگذشت مهندس بازرگان، هيأت حاكمـه                    

ها و انديشه نهضت اعتراف مي كند، از فعاليت آزاد ايـن حـزب                كنوني كه بعضاً به حقانيت نهضت و نهضتي       

  .نمايد ده جلوگيري ميشناخته ش

نظري است يا آن كه به واقع نگراني عميقـي از اعتمـاد و اقبـال مـردم بـه        آيا اين امر صرفاً ناشي از تنگ      

كنند و بـه طـور        هايي از حاكميت خود دائماً نهضت آزادي را مطرح مي           نهضت آزادي وجود دارد؟ چرا جناح     

ها و نـشريات مجـاز نيـستند كـه حتـي نـام نهـضت                  مهكوبند؟ چرا هنوز بسياري از روزنا       يكطرفه آن را مي   

  زدن مطرح كنند؟ بستن و تهمت آزادي را آزادانه و بيطرفانه و نه براي دروغ

ايد كه دولت موقت در پي تسخير النه جاسوسـي آمريكـا بـه                 تكراري متداول نوشته    اينكه بر طبق كليشه   

 كرات توضيح داده شده ولي گـوش شـنوايي          عنوان اعتراض استعفا كرد، نادرست است و همان طور كه به          

وجود نداشته است، دولت موقت اوالً دولت نهضت آزادي نبـود و ثانيـاً قبـل از آن قـضيه نيـز چنـد بـار در         

اي ايجـاد كـرده بودنـد اسـتعفا           ها و هرج و مرج و موجي كه عـده             اعتراض به تعدد مراكز قدرت و كارشكني      

  .اش مورد قبول قرار گرفت تقدير از زحمات چندين ماههكرده بود تا سرانجام استعفاي آن با 



  

۱۸۰  

هايي مانند سالم كه خود از كمبـود آزادي شـكايت دارنـد و طعـم            رود كه روزنامه    به هر حال، انتظار مي    

 بيش از آنكه بخواهند موضوعات اساسـي جامعـه           اند،  شكني را، هر چند اندك، چشيده       كشي و قانون    تلخ حق 

طبوعات را لوث كنند، از حق و حقيقت دفاع نمايند و به خوانندگان خود آگاهي دهنـد                 مانند آزادي احزاب و م    

هاي خودخواهانـه، زور، فـشار و سـتم شـده      جويي  ها، قدرت   كه نهضت آزادي به ناحق قرباني انحصارطلبي      

  .نداي مانند سالم نيز قادر نيست كه حق را درباره آن آزادانه بيان ك است، تا آن حد كه حتي روزنامه

  

  والسالم

  بخش روابط عمومي 

  



  

 ۱۸۱

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۳۸: شماره

 ۱۰/۱۰/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  بيانيه پيرامون دخالت آمريكا در امور داخلي ايران

  

  ميهنان عزيز، هم

درپي وزيـر امـور خارجـه و ديگـر            هاي گروهي آمريكا و تهديدهاي پي       سازي گسترده رسانه    پيرو زمينه 

كا مطـرح گـشت و دولـت        دولتمردان آمريكايي، نخست طرح قانوني محاصره اقتصادي ايران در سناي آمري          

كلينتون حتي قبل از تصويب اين طرح، محاصره محدودي را عليه ايـران اعمـال كـرد تـا در جنـگ قـدرت از           

عليه ايران كـه نهايتـاً متـضمن        » آلفونسِو دماتو «اخيراً هم طرح تعديل شده سناتور       . رقباي خود پيشي گيرد   

هـاي اقتـصادي،    ت سياسي عليـه ايـران و مجـازات   همزمان با حمال. مردم ايران است به تصويب رسيدمجازات  

در حالي كه . فارس نيز به اجرا درآمده است لشكركشي گسترده، سازمان يافته و خطرناك دولت آمريكا در خليج

گردد، تداركات و     فشارهاي اقتصادي دولت آمريكا در عمل به مجازات مردم محروم و زحمتكش ايران منجر مي              

  .دهد فارس حيات ملي ميهن ما را مورد تهديدهاي جدي قرار مي ريكا در خليجتحريكات وسيع نظامي آم

توزانه ياد شده در باال، هفته گذشته نقاب قـانوني و اصـول گرايانـه آمريكـا فـرو                     عالوه بر اقدامات كينه   

 المللـي، يـك اعتبـار بيـست         هاي شـناخته شـده بـين        رغم منشور ملل متحد و پيمان       افتاد و سناي آمريكا علي    

  !ميليون دالري براي براندازي دولت ايران تخصيص داد

پرده آمريكا    جويي مستقيم و بي     ساز سلطه   نهضت آزادي ايران اين دخالت آشكار و وقيحانه را كه زمينه          

خيـز و مـستقل در        در خاورميانه بوده و در راستاي اسارت و اشغال مستقيم و غيرمـستقيم كـشوري نفـت                

  .شمارد يرد به شدت محكوم و مردود ميگ فارس صورت مي منطقه خليج

يافتـه و دقيـق آمريكـا، از          هـاي سـازمان     اثر كردن برنامه    هموطنان دلير ايراني بايد هوشيار باشند كه بي       

فـارس و اكنـون       حمالت سياسي تا تـصويب طـرح محاصـره اقتـصادي، اعـزام نيروهـاي نظـامي بـه خلـيج                    

 پايان يافته و نه بـدون تـأثير و تبعـات نـامطلوب خواهـد              تخصيص اعتبار براي براندازي دولت ايران، كه نه       

هاي اصيل انقالب اسالمي كـه اسـتقالل اولـين آنهـا             بود، جز با همبستگي ملي و وفاداري به اصول و آرمان          

  . ميسر نخواهد بود. باشد مي

ري گيـ   خواهد كـه بـا موضـع        نهضت آزادي ايران از كليه هموطنان گرامي در داخل و خارج از كشور مي             

  .يكپارچه عليه اين طرح و با همبستگي و وحدت خود، استقالل ايران عزيز را پاسداري نمايند

ها و عملكردهاي حاكميت و تـالش      كند كه مخالفت نيروهاي ملي با سياست        نهضت آزادي ايران اعالم مي    

اله درونـي   ها و ناديـده گـرفتن حقـوق ملـت يـك مـس               ها، انحصارطلبي   براي نجات ملت و مملكت از كجروي      

  .هاي بيگانه ارتباطي ندارد مربوط به ملت ايران است و به نيروهاي اجنبي و قدرت

براي ما حفظ استقالل كشور به همان انـدازه حيـاتي و ارزشـمند اسـت كـه تـأمين و تـضمين حقـوق و                          

  .هاي اساسي ملت آزادي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۴ دي ماه ۱۰تهران ـ 



  

 ۱۸۲

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۴۱: شماره

 ۱۶/۱۰/۱۳۷۴:ختاري
  

  

  نامه صبح نامه به مدير مسئول هفته

  

  نامه صبح جناب آقاي مهدي نصيري مدير مسئول هفته

نهضت آزادي در مدار «اي تحت عنوان  نامه مقاله  آن هفته۷/۹/۷۴ مورخ ۳۳ شماره ۶با سالم، در صفحه     

به قلم آقاي محسن صادقي درج شده بود كه سراسر حاوي توهين و افترا و تهمت به نهـضت                   » ستون پنجم 

 قانون مطبوعات خواستاريم كه جوابيـه نهـضت آزادي ايـران را بـه                لذا، بر طبق  .  بود آزادي و مسئوالن آن   

  .شرح زير در همان صفحح و در اولين شماره بعدي درج نماييد

 نهضت آزادي ۷/۸/۷۴ مورخ ۱۵۲۸رسد كه مقاله ياد شده در واكنش نسبت به نامه شماره    ـ به نظر مي   ۱

 مهـر  ۱۸آميز آقاي بادامچيان منـدرج در شـماره    الب نادرست و تهمتبه مط نامه كه حاوي پاسخ     به آن هفته  

  .نامه نوشته شده است  آن هفته۷۴ماه 

 نهـضت آزادي بـه ادعاهـاي        ۷/۸/۷۴نامه، بدون درج پاسخ مـورخ         ـ جاي بسي تأسف است كه آن هفته       ۲

مطالـب تكـراري و     اي اقـدام بـه درج         آقاي بادامچيان مجدداً به صورت يكطرفه و تحـت نـام فـرد ناشـناخته              

  .اي بر عليه نهضت آزادي نموده است كليشه

هايي مانند سنگيني كفه مليت بر اسالميت، جانبـداري از الئيـسم، رويـارويي بـا نظـام،         ـ در مورد تهمت   ۳

 تناقض تـز وفـاداري بـه نظـام بـا تـالش بـراي تغييـر                   جدايي فرهنگ و ادبيات سياسي ما از فرهنگ انقالب،        

 همـسويي بـا دشـمن و ايفـاي نقـش              ادامه بحران به عنوان شرط براندازي رژيـم حـاكم،          حاكميت، اعتقاد به  

تنها به ايـن    . كه هر يك براي پاسخگويي نياز به ارائه مطالب مفصل و مستند دارد            ... ستون پنجم در جنگ و      

مثـال  كنيم كه به كليه موارد فوق و بسياري مطالب مشابه ديگـر كـه مطـرح كـردن آنهـا توسـط ا                        بسنده مي 

نويسنده مقاله تازگي ندارد و در مقاطع مختلف به وسيله نهـضت پاسـخ داده شـده و در نـشريات مـا درج                        

نامـه صـبح بـه قـانون         گرديده است، ولي با كمال تأسف عدم اعتقـاد و تمكـين عملـي نـشرياتي ماننـد هفتـه                   

  .ان شما نرسدهاي ما به خوانندگ مطبوعات و به انصاف و مروت اسالمي باعث شده است كه پاسخ

كنيم كه اگر شما آمادگي خـود را بـراي گـشايش يـك بحـث مـستند                    لذا بدين وسيله باز هم يادآوري مي      

  .فوق قاطعانه و مستدل پاسخ خواهيم داد تاريخي با نهضت اعالم كنيد، ما به كليه موارد 

ز مكتب اسـالم و سـيره   نامه صبح كه پيروي ا     كنيم كه نشرياتي مانند هفته      پايان مجدداً گوشزد مي   ـ در   ۴

بـه رويـه آن بزرگـواران در برخـورد بـا           ائمه اطهار را به صورت انحصاري براي خود قائل هستند حـداقل             

مـن اكـراه دارم كـه       «: ديگران حتي دشمنانشان توجه كنند و به ياد آورند كه امام اول شيعيان فرموده است              

  .دايت رهنمون گرددخداوند همه ما را به طريق ه        »شما از سبابين باشيد

  وهللا خيرالحاكمين

  بخش روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران 

  ۷۴دي ماه 



  

 ۱۸۳

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۴۰: شماره

 ۱۶/۱۰/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  مصاحبه نماينده خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران

  )۲۵/۰۹/۷۴(با آقاي دكتر يزدي 

  

هاي داخل سيـستم چـه نظـري     بندي ـ شما به عنوان كسي كه خارج از سيستم هستيد، در رابطه با جناح     ۱س

گويند راست و چپ قبول داريد يا خيـر؟ و   هايي كه مي بندي  داريد؟ آيا اين جناح     بندي  ه تعريفي از جناح   داريد و چ  

  كنيد؟ بندي مي اگر قبول نداريد، خودتان چه تقسيم

هاي انقالب بـه شـرحي كـه در فـصل سـوم       ها را آرمان بندي ـ نهضت آزادي ايران مبنا و پايه در جناح      ج

بنـدي كنيـد بايـد     اگر بخواهيد جنـاح   به عبارت ديگر، شما داند و نه چيز ديگري، يقانون اساسي آمده است م 

وقتـي مـا    . هاي سياسي مختلف به آرمان آزادي و آرمان حاكميـت ملـي هـستند يـا خيـر                   ببينيد كه آيا گروه   

از حـدود   . گردد به چند چيز مـشخص       هاي انقالب، دقيقاً برمي     گوييم وفاداري يا اعتقاد به انقالب يا آرمان         مي

صد سال پيش كه اين بخش يا اين دوره از مبارزات ملي در كشور ما شكل گرفت، هميشه سه وجه يـا سـه                        

يك وجه يا يك محـور آن از جهـت سـلبي مبـارزه بـا اسـتبداد و از جهـت                      . محور اساسي مطرح بوده است    

يك وجه ديگر   . ه است هاي مردم و تحقق حاكميت مردم بر سرنوشت خود بود           ايجابي تأمين حقوق و آزادي    

هاي محوري مبارزات مردمي در طي صد سال گذشته مبارزه عليه سلطه بيگانه يا به تعبيـر ديگـري،                     آرمان

وجه سوم مبارزه عليه ظلم و ستم و اختالفات عظيم طبقاتي و فقر و محروميـت   . تأمين استقالل كشور است   

محور اول در طول اين يك صـد سـال از اولويـت             دو وجه اول يا دو      . خواهي است   يا به تعبير ديگري عدالت    

اول برخوردار بوده است، به اين دليل كه تا ملت حقوق خود را بـه دسـت نيـاورد و صـاحب خانـه خـود و                           

تواند نسبت به مسائل      مسلط بر سرنوشت خويش نشود و استبداد داخلي و سلطه بيگانه را از بين نبرد، نمي               

خوب، در انقالب اسالمي ايران در واقـع        . يع عادالنه ثروت تصميم بگيرد    ديگر از جمله عدالت اجتماعي و توز      

بنـابراين، در نهـضت آزادي ايـران        . اين دو آرمان اصلي اوليه كليدي وجود داشته است و هنوز هـم هـست              

هـاي اصـلي انقـالب        ها بر اين اساس قرار دارد كه آيا فالن گروه سياسي بـه آرمـان                بندي  بندي يا گروه    طبقه

هاي اساسي اعتقاد دارد يا خير؟ در مورد اعتقاد به استقالل، ما              حاكميت مردم و تأمين حقوق و آزادي      يعني  

 چه در داخل نظام و چـه خـارج از نظـام،              هاي سياسي شناخته شده،     نيروها و گروه  . بينيم  مشكل حادي نمي  

ر نيست، اگر چه به عنـوان يـك         اختالف و مشكل در اين محو     . عموماً و اكثراً به آرمان استقالل معتقد هستند       

هـاي اساسـي مـردم تـأمين نـشود و             حزب سياسي، نهضت آزادي ايران معتقد است كه اگر حقوق و آزادي           

هـايي كـه      حكومت. حاكميت در نهايت با ملت نباشد، آرمان دوم يعني استقالل به زودي مخدوش خواهد شد              

يا زود، يكي از اين دو سرنوشـت را پيـدا خواهنـد             پايگاه مردمي نداشته و منبعث از خود مردم نباشند، دير           

بـه عبـارت ديگـر، در كـشورهاي         . شـوند    مـي   روند، و يا به اجانب تسليم       كنند و از بين مي      يا سقوط مي  : كرد

. توانـد وجـود داشـته باشـد     جهان سوم، حكومت ملي و مستقل و در عين حال استبدادي وجود ندارد و نمي           

زيرا حتي حكومتي كه صالح ولي فاقد پايگاه        . تواند ادامه پيدا كند     ري ملي نمي  ديكتاتوري صالحان يا ديكتاتو   

كنـد يـا بـراي حفـظ خـودش الجـرم        مردمي باشد، به زودي در قبال فشارهاي داخلي و خارجي سقوط مـي          
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هـا را بـر ايـن     بنـدي  مـا مبنـاي جنـاح   . گـرديم بـه اول بحـث     بنابراين، برمـي  . شود  تسليم فشارهاي بيگانه مي   

هـاي مردمـي    االصول، عميقاً و صادقانه به آرمان حقوق و آزادي         ذاريم كه آيا اين جناح يا آن جناح علي        گ  مي

همـان  . خـواهي اسـت     كنـيم و آن عـدالت       يك معيار ديگر هم ما اضافه مي      . و حاكميت ملت معتقد است يا خير      

خواهي يا مبارزه عليه  دالت ع طوري كه مختصراً اشاره كردم، در مبارزات يكصد ساله گذشته ملت ما آرمان     

اين آرمـان تـا     . استثمار كه خواهان برقراري عدالت و توزيع عادالنه ثروت است، هميشه وجود داشته است             

امـا بعـد از   . شـد  هنگامي كه استقالل كشور و آزادي ملت به دست نيامده بـود، بـه طـور جـدي مطـرح نمـي                   

انقالب به ناچـار    .  كار مبارزان سياسي قرار گرفت     پيروزي انقالب تحقق اين آرمان به طور جدي در دستور         

هـا بـه عنـوان يـك          بندي  بنابراين، در جناح  . تفاوت باشد   تواند نسبت به اين آرمان بي       توانسته است و نمي     نمي

ضـمناٌ بايـد توجـه داشـت كـه          . بايست به اين آرمان يا خواست مردمي و ملي توجه داشته باشـيم              معيار مي 

به هر حـال،    . ه به عدالت اجتماعي اعتقاد ندارند اگر چه ممكن است شعارش را بدهند            هايي هم هستند ك     گروه

  .ها بايد در نظر گرفته شود بندي اينها معيارهاي مهم و اساسي است كه در برخورد با جناح

  بينيد؟ هاي موجود را چگونه مي بندي ايد و با اين معيار، جناح ـ با توجه به تعريفي كه داده۲س

هاي سياسي     الزم باشد كه از نظر عملي، و از ديدگاه ديگري در رابطه با قدرت و حاكميت گروه                 ـ شايد   ج

اند و آنهايي كه در خارج از قدرت و حاكميت            را تقسيم كرد به آنهايي كه درون قدرت و حاكميت قرار گرفته           

ر خـارج از حاكميـت و   دهـيم كـه برخـي د    هاي را در اين چهارچوب قـرار مـي     بندي  در واقع، ما جناح   . هستند

هـاي سياسـي وجـود دارد و آن           بندي ديگـري هـم بـر اسـاس واقعيـت            جناح. برخي در درون آن قرار دارند     

هـاي انقـالب بـه     ـ اعتقاد بـه آرمـان    ۱: عبارت از اين است كه چهار معيار يا چهار عامل مورد نظر قرار گيرد             

ــ موضـع در   ۴ـ التزام به قانون اساسي ۳مي ـ وفاداري به نظام جمهوري اسال۲شرحي كه در باال گفته شد    

هـايي وجـود دارنـد كـه          بر ايـن اسـاس، گـروه      . اين چهار مقوله را بايد از يكديگر تفكيك كرد        . برابر حاكميت 

گيرند، چون خودشان هم جزء حاكميت هستند، و هر گونـه انتقـاد و ايـراد از         حاكميت را مترادف با نظام مي     

بيننـد، در حـالي كـه احـزاب و            اكميت را به منزله تضعيف و تحقير نظـام مـي          حاكميت و تالش براي تغيير ح     

 مثل نهضت آزادي ايران، اين نگـرش را قبـول ندارنـد و آن را خـالف                   نيروهاي مخالف و خارج از حاكميت،     

زيرا قانون اساسي با صراحت تغيير حاكميت را هر چهـار سـال يـك بـار از طريـق                    . دانند  قانون اساسي مي  

مردم هر چهار سال يك بار اين حق را دارند كه كل حاكميـت يـا                . ت ادواري به رسميت شناخته است     انتخابا

بنابراين . جمهور مترادف با نظام نيست      رئيس.  آن را به طور كامل يا به طور نسبي تغيير دهند            هايي از   بخش

جمهـور ديگـر را      رئـيس  جمهور را كنـار بگذارنـد و يـك          مردم حق دارند در هر چهار سال يك بار اين رئيس          

هر چهار سال يك بار حق دارند كل مجلس را عوض كنند و به تبع آن نهادهاي منشعب از آن و يـا                       . بياورند

هايي هـستند كـه چـون داخـل حاكميـت قـرار               ها و جناح    ه  اما گرو . متاثر از آن و يا تابع آن را هم تغيير دهند          

خواهند قدرتشان را از دست بدهند هر نوع ايـراد و             ه نمي  و طبيعي است ك     داشته و قدرت را در دست دارند،      

دانند و اين انديشه بسيار       انتقاد از حاكميت و هر نوع تالش براي تغيير حاكميت را مترادف با تغيير نظام مي               

هايي هم هـستند كـه بـه نظـام وفادارنـد امـا بـه عملكردهـا و                     از طرف ديگر، احزاب و گروه     . خطرناكي است 

  .دانند اندركاران را تغيير نظام نمي باشند و تغيير دست كميت سخت معترض ميهاي حا سياست

بينيم تبـديل     هايي كه در داخل سيستم مي       بندي  ـ در مورد ضرورت تشكيل احزاب سياسي، و اينكه جناح         ۳س

ده؟ و  كنيد كه شرايط تا چه اندازه براي تشكيل اين احزاب فـراهم شـ               به احزاب سياسي بشوند، حاال شما فكر مي       

  شود، در جامعه و يا در خود نظام؟ كنيد كه اين ضرورت تا چه اندازه احساس مي فكر مي



  

۱۸۵  

االصـول نظـام    باشـد، علـي   ج ـ انقالب اسالمي ايران كه ادامه مبارزات ملت ايران از ابتداي قرن اخير مي 

ي خودكامـه و    هـا   پارلماني و مشاركت مردم در تعيين سرنوشت و اسـتقرار حاكميـت ملـي در برابـر نظـام                  

نظام پارلماني و انتخابات مردمي شرايط و نيازهاي ويـژه خـود را             . استبدادي و ديكتاتوري را پذيرفته است     

يكي از آنها اين اسـت كـه نظـام          . هاي خود را دارند     جوامع باز سياسي در شرايط كنوني جهان ويژگي       . دارد

هـا در زمينـه       گر، در جامعه ايراني، ديـدگاه     از طرف دي  . باشد  پارلماني بدون وجود احزاب سياسي ناقص مي      

اقتصادي، اجتماعي و حتي ديني به طور طبيعي متنـوع و متفـاوت اسـت و بـر اسـاس ايـن                        مسائل سياسي،   

هر يك از اين جريانات بسترهاي اجتماعي و اقتصادي و . اند  ـ فكري شكل گرفته  ها، جريانات سياسي ديدگاه

 باز سياسي، اگر فرصت داده شود، ايـن جريانـات خـواه يـا نـاخواه در                  در يك جامعه  . تاريخي خود را دارد   

كننـد و چنـين تحـولي، اگـر           يابند و بروز و ظهور سياسي خـارجي پيـدا مـي             قالب احزاب سياسي سامان مي    

امكان آن داده شود، براي سالمت جامعه مفيد و ضروري اسـت، بـه طـوري كـه آرام آرام هـر يـك از ايـن                           

هاي  ها از چارچوب برداشت اين ديدگاه. كنند هاي خودشان را تنظيم و تدوين مي         ديدگاه ها و جريانات    گرايش

. كند كه قابل بحث و بررسـي و دوام خواهـد بـود              رود و نظام جديد جمعي و حزبي پيدا مي          فردي بيرون مي  

هـا يـا      رايشگ. اند  اما نكته دوم اين است كه احزاب سياسي در ايران هرگز فرصت رشد و توسعه پيدا نكرده                

هـاي    جريانات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديني متنوع و متفاوت در جامعه ما وجود دارنـد، امـا حكومـت                  

استبدادي و خودكامه و فشارهاي سياسي هرگز اجازه نداده است كه احزاب سياسي شكل بگيرنـد و رشـد                   

 جريانـات انحـصارطلب       انقـالب،  چه در نظام گذشته در دوران استبداد سلطنتي و چه متاسفانه پس از            . كنند

زننـد كـه احـزاب سـابقه      اند و بر سر مردم مي در حاكميت همين را مستمسك قرار داده و آن را چماق كرده          

البتـه در گذشـته بـسيار دور، پـس از           . باشـد   ورزي است و بر خـالف واقعيـت مـي           اين غرض . خوبي ندارند 

ران، احزابـي در ايـران بـه وجـود آمدنـد كـه بـه                فروپاشي استبداد رضاشاه و ورود ارتـش متفقـين بـه ايـ            

اما در برابر آن احزابي هم به وجود آمدند كه متعهد بـه كـشورشان و        . كشورهاي خارجي وابستگي داشتند   

اي بـه     انـد و خـدمات برجـسته        مند و معتقد به فرهنگ كـشورشان بـوده          مند به مردم و ميهنشان، عالقه       عالقه

اند و همه احزاب را بـا         توانيم بگوييم كه احزاب سابقه خوبي نداشته        اين ما نمي  بنابر. اند  كشورمان انجام داده  

به عنوان مثال، نهضت آزادي ايران در ارديبهشت سال چهل تأسيس شـد و در حـدود يـك          . يك چشم ببينيم  

سران و رهبران و فعاالن آن بازداشـت شـدند و           . سال بعد از تأسيس، مورد تهاجم استبداد شاه قرار گرفت         

ها و احـزاب سياسـي         نه تنها نهضت آزادي بلكه هيچ يك از گروه          از آن تاريخ به بعد،    . حزب عمالً تعطيل شد   

اين را نبايد به حساب اين گذاشت كه احزاب در ايـران سـابقه خـوبي ندارنـد و                   . ديگر نتوانستند نفس بكشند   

 ۴۲اكمه سران نهضت آزادي در سال       دريغ مردم به هنگام مح      خير، حمايت بي  . كنند  مردم از آن استقبال نمي    

و واكنش جامعه ما نسبت به آن محاكمه خود حاكي از آن است كه مردم مـا از يـك حـزب سياسـي ملـي و                

تاريخ گواهي  . اند  هاي مردم ايستاده باشد و با استبداد سازش نكند، حمايت كرده            ديني كه براي تحقق آرمان    

در شـرايط   . م محاكمـه سـران نهـضت آزادي انجـام گرفـت            مردمي بـه هنگـا      دهد كه چه حمايت گسترده      مي

هايي كه در فصل سوم قانون اساسي بـا صـراحت آمـده اسـت تـضمين و                    كنوني، ما معتقديم كه اگر آزادي     

 دولـت، مجلـس،      مـردم، . تأمين شود، آرام آرام يك آرايش جديد از نيروهاي سياسي ايران ظاهر خواهد شد             

طلبــي يــا از روي  عناصــري از روي فرصــت. انــد كثيــف خــسته شــدههــاي سياســي  همــه از ايــن بانــدبازي

رونـد نـوع ديگـري عمـل          دهند، اما وقتي بـه مجلـس مـي          نگري، در هنگام انتخابات يك نوع شعار مي         سطحي

گيري در تمام سطوح آن، چه در مجلس و چه در غيرمجلس به نـوعي فلـج    مجموعه سيستم تصميم . كنند    مي
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هاي الزم براي ارزيابي منطقي و علمي         روند فاقد كيفيت    ه مجلس و يا به دولت مي      بسياري از آنها كه ب    . است

از مسائل اساسي كشورمان هستند و چون وابستگي حزبي ندارند، هيچ گروه يا حزب سياسي وجود نـدارد    

اينـد  كه به آنها كمك كند تا بتوانند درباره مسائل اساسي مملكت اظهارنظرهايي كنند يا تصميماتي اتخـاذ نم                 

در يـك مجلـس حزبـي، افـرادي كـه از طـرف يـك حـزب سياسـي كانديـدا                      . كه منطقي و حساب شده باشـد      

نمايد كه واجد شرايط خـاص و         كند و كساني را نامزد مي       شوند، خود آن حزب در مرحله اول مطالعه مي          مي

ر كانديـداهاي يـك     اگـ . كند متعهد اسـت     دوم اينكه حزب در برابر كانديداهايي كه معرفي مي        . ضروري باشند 

حــزب انتخــاب شــوند و بــه مجلــس برونــد، از امكانــات حــزب بــراي بررســي و مطالعــه علمــي و دقيــق و  

سوم اينكه مبارزه انتخابـاتي و  . شوند مند مي ها و يا در موارد ضروري ديگر بهره        كارشناسانه لوايح و طرح   

هـاي   اي بـراي فعاليـت   ي برنامـه يا مشاركت در انتخابات بر اساس تحزب بـه ايـن معنـا اسـت كـه هـر حزبـ             

به ايـن   . اين خود مستلزم پيامدهاي خوبي در جامعه است       . كند  انتخاباتي كانديداهاي خود تدوين و اعالم مي      

اين نكات همه براي    . دهند  ها رأي مي    ها رأي بدهند، به برنامه      معنا كه آرام آرام مردم ما به جاي اينكه به آدم          

  .ت بنيادي داردحفظ سالمت جامعه و نظام ضرور

نظـري     احزاب داد، االن يك نقطه     ۱۰ـ اين نكته قابل توجه است كه به دنبال آن نظراتي كه كميسيون ماده               ۴س

با توجه به اين شـرايطي كـه ايجـاد          . توانند فعاليت سياسي بكنند     ايجاد شده كه كساني هم كه پروانه ندارند مي        

  لني دارد؟شده آيا نهضت آزادي برنامه خاصي براي فعاليت ع

 ۱۰فرماييـد كميـسيون مـاده     يكي موضعي است كه مـي . ج ـ مطلبي كه جنابعالي فرموديد دو بخش دارد 

ايـن همـان   . هاي نهضت آزادي از اين موضع اسـتقبال شـده اسـت           خوب، در يكي از بيانيه    . اتخاذ كرده است  

ول بـه هنگـام بحـث       اگـر بـه مـشروح مـذاكرات مجلـس دوره ا           . موضع قانون اساسي و قانون احزاب است      

در يكـي از لـوايحي كـه    . گردد پيرامون قانون احزاب و اليحه احزاب مراجعه شود، موضوع كامالً روشن مي 

اما در همـان  . دولت به مجلس داده بود، شرط فعاليت احزاب را كسب مجوز از وزارت كشور ذكر كرده بود                

. اشـد و بـه همـين دليـل هـم حـذف شـد       ب كه اين شرط خالف قانون اساسي مـي     مذاكرات مجلس عنوان شد 

در مشروح مذاكرات همان جلسه آمده است كه        . نماينده وزارت كشور هم در مجلس اين شرط را پس گرفت          

فـرق  . آيند پروانه بگيرنـد     گيرند و احزابي كه نمي      آيند و پروانه مي     احزابي كه مي  : احزاب دو نوع خواهند بود    

 حزبي كه پروانـه نگرفتـه ممكـن اسـت نتوانـد از برخـي امكانـات        ميان اين دو نوع حزب در اين است كه آن    

 بـر   ۱۰مـدتها كميـسيون مـاده       . هايي شده اسـت     يك چنين بحث  . عمومي مثل راديو و تلويزيون استفاده كند      

هـايي حـق      كرد كـه تنهـا احـزاب و گـروه           خالف قانون اساسي و قانون احزاب اصرار داشت و پافشاري مي          

اند كه حرفي را كه  حاال به اينجا رسيده.  به تعبير خودشان مجوز بگيرند      از كميسيون،  فعاليت دارند كه بيايند   

آقاي مهاجراني، معـاون    . اند  اند نادرست بوده است و موضع خودشان را اصالح و آن را اعالم كرده               زده  مي

 اين اسـتقبال    خوب است، و ما از    . رياست جمهوري هم در سخنان اخيرشان مجدداً بر اين مطلب تكيه كردند           

شود، نهضت آزادي ايران، همـان   اما درباره قسمت دوم سوال شما كه به نهضت آزادي مربوط مي         . كنيم  مي

هاي متعدد اعالم كرده است، معتقد است كه فعاليت احزاب بـه هيچوجـه مـشروط و                   طور كه در طي اعالميه    

 ندارد كه بگويد يـك حـزب سياسـي،       هيچ مقامي در كشور اين حق را      . منوط به كسب مجوز يا پروانه نيست      

اين موضوع تنها با حكـم يـك        . مثالً نهضت آزادي ايران يا هر سازمان ديگري، حق فعاليت سياسي را ندارد            

دارد كه رسيدگي به اين مسائل بايد در دادگاه علني بـا           قانون اساسي كه مقرر مي     ۱۶۷دادگاه، بر طبق اصل     

هـاي يـك      بيني كرده است كه اگر فعاليـت        قانون احزاب پيش  . ستحضور هيأت منصفه باشد، قابل رسيدگي ا      
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 قانون احـزاب بـود،      ۱۶حزب سياسي، اعم از اينكه پروانه داشته باشد و يا نداشته باشد، مغاير با مفاد ماده                 

تواند پرونـده حـزب خـاطي را بـه دادگـاه               كه بر عملكرد احزاب سياسي نظارت دارد، مي        ۱۰كميسيون ماده   

تواند بعـد از رسـيدگي در حـضور هيـأت منـصفه، بـا شـرايط                    كند و اين دادگاه است كه مي       صالحه ارسال 

در مورد نهـضت آزادي ايـران   . بيني شده است، از فعاليت يك حزب جلوگيري كند   اي كه در قانون پيش      ويژه

 سـومين  .دانـد  قـانوني مـي   بنابراين، نهضت آزادي ايران خود را يك حزب     . اين اقدامات صورت نگرفته است    

نهـضت آزادي ايـران بارهـا و بارهـا اعـالم      . نكته در سوال شما به فعاليت علني نهضت آزادي مربوط است         

كرده است كه يك حزب سياسي علني و قانوني است و به مبارزه علني سياسـي قـانوني معتقـد اسـت و نـه                     

  .چيز ديگري

 و با توجه بـه اينكـه        ۱۰سيون ماده   ـ با توجه به شرايط به وجود آمده و مسئله مطرح شده توسط كمي             ۵س

شود كه به سـوي   هاي مختلف تشكيل مي شود، از طيف ها و اظهاراتي كه از سوي مقامات مي جامعه ما، بنابر گفته  

حاال نهضت آزادي، با توجه به اين شرايط، نظرش در مـورد انتخابـات چيـست؟ آيـا                  . رود  جامعه حزبي پيش مي   

 باشد براي اين تحزب، و آيا نهضت آزادي در اين انتخابات به عنوان يك حـزب                 تواند آن منشايي    انتخابات ما مي  

  كند؟ و يك گروه و تشكل سياسي شركت مي

االصول از اينكه مقامات مسئول در حاكميت به ضرورت حضور و فعاليت احزاب سياسي پي  ج ـ ما علي 

كننـد اسـتقبال      اي اخيـر تكيـه مـي      ه  هاي خودشان به خصوص در هفته       ها و سخنراني    اند و در مصاحبه     برده

يـا بـه    (دانـي     به عمل كار برآيد بـه سـخن       . شود  اما معتقديم كه با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمي         . كنيم  مي

بـه عبـارت ديگـر، طـرز برخـورد      . به زبان ديگر، دو صد گفتـه چـون نـيم كـردار نيـست     . نيست) راني  سخن

خواسـت مثـل پهلوانـان روي بـدنش تـصوير             ني است كه مي   حاكميت با فعاليت احزاب مثل آن پهلواني قزوي       

اما وقتي خالكوب كارش را شروع كرد، مدعي پهلواني دردش آمد و گفت چـه كـار                 . كوبي كند   شيري را خال  

و به همين ترتيب شكم و يال شير رها شد و در پايـان             كشم، گفت آن را رها كن         كني، گفت دم شير را مي       مي

اگر به ضرورت فعاليت احزاب سياسي اعتقـاد داشـته          . »يال و دم و اشكم كه ديد        يشير ب «: قصه موالنا گفت  

بايـست    باشيم بايد بپذيريم كه تمام احزاب سياسي اعم از آنها كه درون حاكميت هستند يا بيرون از آن مـي                   

حاكميــت بايــد بپــذيرد كــه احــزاب مخــالف و خــارج از حاكميــت عملكردهــا و . حــق فعاليــت داشــته باشــند

هـا و    گـروه   در ميـان  . هاي آنها را قبول ندارند، و بايد آنها را و انتقادها و ايرادات آنها را تحمل كنند                  ستسيا

احزاب سياسي مخالف بيرون از حاكميت، نهضت آزادي ايران معياري براي آزادي فعاليت احـزاب سياسـي        

ني نهـضت آزادي ايـران حكـم يـك          قبول و اقرار و اعتراف به فعاليت آزاد و قـانو            براي حاكميت   . شده است 

خواهد مردم ادعاهـايش را در مـورد ضـرورت فعاليـت احـزاب                اگر چنانچه حاكميت مي   . داروي تلخ را دارد   

  .سياسي بپذيرند و باور كنند، راهي ندارد جز اينكه اين دارو را بخورد و به اين درمان تن دردهد

ت كه هر حزب سياسي از جمله نهـضت آزادي          اما مشاركت نهضت آزادي ايران در انتخابات، طبيعي اس        

انتخابات حزبي در دنيا يك معنا دارد كه بـا آنچـه در بـاال مـا                 . ايران وظيفه دارد كه در انتخابات شركت كند       

اند كه انتخابات در ايـران حزبـي نيـست و             بعضي از مقامات مملكت به كرات گفته      . بحث كرديم متفاوت است   

انتخابات حزبي معنايش اين است كـه كانديـداها بـا          . ز انتخابات حزبي است   اي ا   اين يك معناي مخدوش شده    

گيري به هنگام اعالم نتيجه شمارش آراء، كانديداهاي هـر            پس از رأي  . كنند  نام مي   اعالم وابستگي حزبي ثبت   

اما اگر  . روند  شوند و به مجلس مي      حزبي متناسب با درصد آرائي كه حزب به دست آورده است انتخاب مي            

 درصد آراء را بدست ۵۱انتخابات حزبي نباشد و اكثريت آراء مالك باشد، ممكن است كانديداهاي يك حزب         
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اگـر انتخابـات حزبـي      . ولي صددرصد نمايندگان را به خود اختصاص بدهـد        %) ۳۳در انتخابات ايران    (آورد  

مـثالً در   . فرسـتد   مجلس مي آورد به همان نسبت، نماينده به         مي  باشد، هر حزبي به نسبت آرائي كه به دست          

 نفر از كانديداهاي يك گروه حاضر انتخاب ۳۰انتخابات تهران، در حالت اول، يعني انتخابات غيرحزبي، تمام         

 درصد آرا هم به دست بياورد  ۶۰ولي در حالت دوم، يعني انتخابات حزبي، اگر حزب اكثريت مثالً            . شوند  مي

 درصـد آراء را بـه دسـت آورده          ۱۰حزبي كـه در آراء تهـران        برد و آن       كرسي را مي   ۳۰ درصد از    ۶۰فقط  

بنـابراين  . در ايران ما چنين انتخابـاتي نـداريم       . فرستد   نفر را به مجلس مي     ۳ها يعني      درصد كرسي  ۱۰است  

مـشاركت يـك شـخص      . كنند نه به صـفت گروهـي و حزبـي           نام مي   كانديدها به صفت شخصي و فردي ثبت      

مشاركت يـك شخـصيت حقـوقي يعنـي         .  يك شخصيت حقيقي متفاوت است     حقوقي در انتخابات با مشاركت    

يك حزب سياسي مثل نهضت آزادي ايران در مراحل مختلف مشاركت معناي متفـاوت دارد كـه بـه ترتيـب                     

هـاي واجـد    نـام كننـد يـا از همـه شخـصيت       كانديداهايي را تعيين كند كه بروند ثبـت ـ ۱: تواند چنين باشد   مي

ـ براي كانديداهايي كه خود معرفي ۲مردم دعوت كند تا بيايند جلو و كانديدا بشوند   صالحيت و مورد وثوق     

اي را تدوين و اعـالم نمايـد تـا مـردم بـر       خواهد مورد تأييد قرار دهد، برنامه مشخصي و ويژه كند يا مي   مي

 آزادي و   ـ در صورت مطلـوب بـودن شـرايط انتخابـات از جهـت             ۳. ها به كانديداها رأي بدهند      اساس برنامه 

هـاي رأي برونـد و آراء         سالمتي از مردم دعوت كند كه در انتخابات فعاالنه شركت كنند و به پـاي صـندوق                

هاي كانديداها به صندوق بريزند و يـا اگـر ضـروري دانـست از شـركت در                    خودشان را با آگاهي از برنامه     

بر روند انتخابات نظارت مـستمر داشـته        ـ  ۴. گيري نمايد و در مواردي هم آن را تحريم نمايد           انتخابات كناره 

ها جزئي از وظـايف       اين. باشد تا سالمت و اعتبار انتخابات از طرف صاحبان قدرت مورد تجاوز قرار نگيرد             

اما آيا نهضت آزادي ايران تا چه مرحله در ايـن انتخابـات حـضور پيـدا خواهـد                   . يك سازمان سياسي است   

به عنوان يك حزب ما نهايت      . نتخابات سالم و آزاد وجود دارد يا خير       كرد، بستگي دارد به اينكه آيا شرايط ا       

اما اگر حكومت، حاكميت و صاحبان قـدرت، همچنـان          . دانيم كه در انتخابات شركت كنيم       وظيفه خودمان مي  

ها پافشاري كنند و همچنان مانع شوند كه نهضت به عنوان يك حزب سياسي فعاليت داشته                  بر انحصارگري 

امه داشته باشد، دفتر مركزي داشـته باشـد و افـراد و آحـاد مملكـت بـدون تـرس و نگرانـي از                         باشد، روزن 

خواهد  فشارهاي مقامات امنيتي كشور با آن همكاري داشته باشند، در آن صورت اين حاكميت است كه نمي        

ر فعال  گذارد نهضت آزادي در انتخابات شركت داشته باشد و همه خواهند گفت كه حاكميت از حضو                 و نمي 

كند مبني بر اينكه نهضت آزادي در ميان مردم پايگاه            ترسد و عليرغم تبليغاتي كه مي       آن در در انتخابات مي    

ندارد، نگران است كه در صورت حضور فعال كانديـداهاي نهـضت در انتخابـات بـا آراء سـنگين از طـرف                       

 بايـد تمـام شـرايط را بـراي حـضور      اگر حاكميت واقعاً چنين ترس و نگراني را نـدارد،    . مردم انتخاب شوند  

و .  نهضت آزادي در ميان مردم پايگاه دارد يا خير          نهضت آزادي در انتخابات فراهم نمايد تا معلوم شود آيا         

هاي ضروري از جمله روزنامه و دفتر و غيره را كه عرض كردم براي نهضت تأمين شود و                    اگر همه آزادي  

هاي نهـضت آراء كـافي بـه دسـت نيـاورد، نهـضت آزادي ايـران                 نهضت در انتخابات شركت كند، و كانديدا      

اما ما معتقديم حاكميت به دليل تـرس و  . هيچگونه تعللي در پذيرفتن اين شكست انتخاباتي نشان نخواهد داد        

  .كند تراشي مي نگراني از پيروزي مخالفين سياسي مانع

هـاي قبلـي      ين است كه نسبت به آن صحبت      دهنده ا   فرماييد و نشان    ـ با توجه به اين صحبتي كه االن مي        ۶س

كنيـد حـاال، بـا توجـه بـه ايـن ديـدگاه               تـر نـسبت بـه مـسائل نگـاه مـي             كه انجام شد يك مقـداري خوشـبينانه       

هـا و تبـديالتي    بينيد يعني در نهايت چي هست؟ آيـا بـاز هـم نگـرش             تان، انتخابات را چه طوري مي       بينانه  پيش
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  بريد فراهم بشود؟ كنيد و ازآن نام مي  شرايطي كه شما فكر ميصورت خواهد گرفت و اميدي هست كه اين

مـن بـه   . شايد به تعبيري درست باشد. كنم خوشبيني كه بنده ابراز مي. ج ـ دو نكته را جنابعالي فرموديد 

معتقدم كه دستاوردهاي اين انقالب آنچنـان اسـت كـه حتـي             .  رخ داده اعتقاد دارم    ۱۳۵۷انقالبي كه در سال     

رسـد و هرگـز نخواهنـد         توانند و زورشان نمـي      خواهند آن دستاوردها را از ميان بردارند نمي          مي آنهايي كه 

نكته دوم  . بيني من به ملت و مردم و به انقالب است نه نسبت به حكام و مقامات و مسئولين                   خوش. توانست

دازه در ايـن مقطـع   بيني كنم كه حاكميت تا چـه انـ    براي من سخت مشكل است كه پيش      . بيني آينده است    پيش

به عنـوان نمونـه امـروز       . شود  عالئمي از تعديل ديده مي    . خودش را تعديل كند   . نشيني كند   حاضر است عقب  

ها خبر دادند كه شوراي نگهبان موضع گذشته خود را اصالح كرده است يا اگر اصالح نكرده است                    روزنامه

تواننـد    صالحيتشان را شـورا رد كـرده، مـي        تبيين كرده است و گفته است حتي كساني كه در دوره گذشته             

در حالي كه قبالً بعضي از محافل وابسته به شـوراي نگهبـان اعـالم كـرده بودنـد كـه                     . نام كنند   اقدام به ثبت  

اين موضع جديـد يـك   . آنهايي كه در دفعات گذشته صالحيتشان رد شده وقتشان را تلف نكنند و جلو نيايند     

گوي شوراي نگهبان، كه اخيراً در نماز جمعه صحبت كرده اسـت، مبنـي       يا تصريح سخن  . تعديل خوبي است  

بر اينكه شوراي نگهبان كارش بررسي شرايطي است كه يك نامزد نمايندگي بر اسـاس قـانون بايـد داشـته                     

به عبارت ديگر ايـن سـخن       . باشد كه در صورت داشتن اين شرايط شورا صالحيت وي را تأييد خواهد كرد             

هاي سياسي صـالحيت كانديـدها را    ها يا ديدگاه وراي نگهبان حق ندارد بر اساس سليقه   كند كه ش    روشن مي 

آيـا  . بلكه بررسي صالحيت صـرفاً در چهـارچوب مـوارد تـصريح شـده درقـانون بايـد باشـد                   . بررسي كند 

ر هاي خارج از حاكميت از خود نشان خواهد داد؟ مثال اقرا            حاكميت چنين تعديلي را در مورد احزاب و گروه        

و اعتراف خواهد كرد كه نهضت آزادي ايران حق حيات دارد؟ شايد هـم حاكميـت در مـورد نهـضت آزادي                      

نـام كننـد، از يـك         گويد اعضا و عناصر نهضت آزادي ايران بياينـد ثبـت            از يك طرف مي   . دچار تناقض باشد  

گوينـد   ف مـي امـا از آن طـر  . كننـد  طرف ديگر به ضرورت مشاركت احزاب سياسـي در انتخابـات تكيـه مـي      

!! كانديداهاي نهضت آزادي منهاي نهضت آزادي، يعني نهضت آزادي حـق مـشاركت در انتخابـات را نـدارد                  

احـزاب فعـال باشـند قطعـاً يـك            اگر قرار باشد كه در انتخابات آينـده         . اين تناقض است  . شود  آخر اينكه نمي  

 هر گروهـي حـق دارد در انتخابـات     ساله بيش از۳۴سازمان سياسي مثل نهضت آزادي ايران با يك سابقه        

هاي نهضت، در انتخابات حـضور   حضور داشته باشد و كانديدا معرفي كند و كانديداهايش بر اساس برنامه       

فقـط  . بيني كـنم كـه حاكميـت واقعـا چـه كـار خواهـد كـرد                  توانم پيش   من نمي . پيدا كنند نه به صورت فردي     

 نهـضت آزادي ايـران        همانطور كه عرض كردم بپذيرد كه،      توانم توصيه كنم و اميدوار باشم كه حاكميت         مي

  .حق فعاليت سياسي آزاد را دارد و به اين حقي كه نهضت دارد صريحاً و رسماً گردن بگذارد

ـ آيا نهضت آزادي فهرستي از كانديدهايش را تعيين كرده و آيا خودتان احتماالً ممكن اسـت كـه در ايـن                      ۷س

شـان   توانند بدون اينكه وابستگي حزبي ن بنا بر مسائلي كه گفته شد كه افراد مي     انتخابات كانديد شويد؟ چون اي    

  را مثالً بخواهند مشخص كنند به صورت منفرد شركت بكنند؟

ج ـ در قانون انتخابات ما اين الزام وجود ندارد كه افراد بايـستي وابـستگي حزبيـشان را هـم در هنگـام       

زادي ايران به دليل اينكه عضو يك حزب هستند تـا هنگاميكـه حـزب             اما اعضاي نهضت آ   . نام اعالم كنند    ثبت

نام در انتخابات را ندارند و در صورتي كه نهـضت آزادي ايـران چنـين تـصميمي را                     تصويب نكند، حق ثبت   

  .بگيرد به موقع اعالم خواهد كرد

فـراهم شـود امـا    كند به شرطي كـه شـرايط    ـ فرموديد نهضت آزادي فعاالنه در اين انتخابات شركت مي    ۸س



  

۱۹۰  

يعنـي االن هـيچ مـشخص       . ايم كه افرادي را معرفي كنيم يا نكنـيم          فرماييد كه ما چنين تصميمي نگرفته       اينجا مي 

  نيست كه شما كانديداي خاصي داريد و ليست انتخاباتي خواهيد داد؟

مـا  . ردـ عرض كردم نهضت آزادي هنوز اعالم نكرده است و هر موقع كه صالح بداند اعالم خواهد كـ                    ج

انـد كـه      كنيم هنوز مقامات دولتي حاضر نـشده        هنوز هيچگونه عالئمي از باز شدن جو سياسي مشاهده نمي         

هر گروه كـوچكي    . اي ندارد    ساله هنوز هيچ روزنامه    ۳۴يك حزب سياسي باسابقه     . روزنامه ما را پس دهند    

دهنـد در تمـام       شان اجازه مـي   كند يك روزنامه دارد، و به خود        كه حتي به صورت يك باند سياسي عمل مي        

هـا را بـر هـم         ها دخالت كننـد، جلـسات سـخنراني         مسائل مملكتي حضور فيزيكي پيدا كنند، در امور دانشگاه        

انــد و  هــايي كــه قانونــاً تأســيس شــده  انــد و شــركت بزننــد، در امــور مراكــزي كــه قانونــاً تأســيس يافتــه 

اما يـك حـزب     . د، آتش بزنند و برخورد فيزيكي كنند      هايي كه اجازه كتابفروشي دارند دخالت كنن        كتابفروشي

شوندگان و حتـي      ها يا مصاحبه كنندگان و مصاحبه       روزنامه.  ساله، اجازه انتشار روزنامه ندارد     ۳۴باسابقه  

 دهنـد در هـر كجـا عليـه     آنهايي كه صاحبان قدرت در درون حكومت هستند به خودشان اجـازه و حـق مـي             

امـا  . ند، نهضت آزادي را به انواع و اقسام جرائم مرتكب نـشده مـتهم كننـد               پاشي كن   نهضت آزادي ايران سم   

پرواضح است كه اگر دولت حاضر شود . كنند  هاي نهضت آزادي را به اين اتهامات هيچ كجا چاپ نمي            جواب

حق فعاليت آزاد را براي نهضت آزادي ايران بپذيرد، معنايش اين است كـه مـا هـم مثـل بقيـه بايـد بتـوانيم                          

 از سـاختماني كـه متعلـق بـه نهـضت             نامه منتشر بكنيم و ما هم مثل بقيه بتوانيم از دفتر كار خودمـان،             روز

معـذالك معنـاي    . اما چنين چيزي هنوز اتفاق نيفتاده اسـت       . هايمان را بزنيم    آزادي است استفاده كنيم، حرف    

عرض بنـده ايـن اسـت    . ندعرايض بنده اين نيست كه نهضت آزادي ايران در انتخابات ممكن است شركت نك         

نهضت رسماً اعالم نكـرده باشـد        كه نهضت آزادي ايران هنوز چنين چيزي را اعالم نكرده است تا وقتي كه             

  .بنده هم از جواب صريح معذور هستم

هاي مسئوالن بـه      اند كه از زندان بيرون بيايد، يا در سخنراني          ـ االن مثالً آقاي اميرانتظام را دستور داده       ۹س

هـايي هـم      دهيم مغايرتي ندارد كه شما آزاد باشيد كه فعاليـت           فته شده كه مثالً اگر ما پروانه به شما نمي         نوعي گ 

هاي آينده اين تصميم خودش را صريحاً اعالم كند يا به             دهيد كه مثالً حاكميت در ماه       آيا چنين احتمالي مي   . بكنيد

 بنابراين تصميمات شما مبتني بر تصميمات هيئت        پس. نوعي كه فضاي بازتري را اعالم بكند براي فعاليت شما         

  حاكمه خواهد بود؟

چون شما فرموديـد ايـن تـساهل        . ـ من نگفتم فعاليت نهضت آزادي منوط به تصميم هيئت حاكمه است             ج

به عنوان مثال در نظر بگيريد كه فالن حـزب  . بينيم وجود دارد، بنده عرض كردم ما اين چنين عالئمي را نمي       

هاي اساسي حاكميت كنوني است، هنوز كه انتخابات شروع نشده اسـت در همـه                  يكي از قدرت   و گروهي كه  

هـاي مختلـف در تهـران و          كنـد و در دانـشكده       هـاي انتخابـاتي مـي       هـا و سـخنراني      ها مرتباً فعاليـت     دانشگاه

ي اين چنين   آيا به نهضت آزادي يا به افرادي از نهضت آزاد         . گذارند  وگو مي   ها جلسه بحث و گفت      شهرستان

دهند؟ آيا انجمن اسالمي فالن دانشكده اجازه دارد كه از مسئوالن و افراد شناخته شده نهضت      امكاني را مي  

آزادي، به مانند افراد وابسته به حاكميت، براي سخنراني دعوت كند يا خير؟ آيا اگـر امـروز نهـضت آزادي                     

ناپـذير مـشاركت در     خير؟ شـرط الزم و اجتنـاب  ايران درخواست برگزاري ميتينگ كند اجازه خواهند داد يا       

دهنـد كـه مـا در         وقتي كه اجازه نمـي    . انتخابات براي يك گروه سياسي امكان برقراري ارتباط با مردم است          

ها فعاليت داشته باشيم، وقتي اجازه ندهند كه ما ميتينگ برگزار كنـيم و از مـردم بـراي حـضور در            دانشگاه

اي سياسي مخالف از جمله نهضت آزادي اجـازه و امكـان ايـن را ندهنـد كـه از                    ه  آن دعوت كنيم يا به گروه     



  

۱۹۱  

هـا سـواالت اساسـي اسـت كـه       كند؟ ايـن   آيا كسي آزادي احزاب را باور مي        هاي عمومي استفاده كنند،       مكان

اينها بايد روشن شود تا نهضت آزادي ايـران بتوانـد نظـر خـودش را                . هنوز جوابي به آنها داده نشده است      

  .امون آزادي احزاب اعالم كندپير

ـ در مشاركت سياسي مردم و تحولي كـه در آينـده صـورت خواهـد گرفـت شـما اهميـت انتخابـات و                         ۱۰س

  بينيد؟ مشاركت مردم را چگونه مي

هاي متعدد به اين مطلب پرداخته است و توضيح داده است كه انتخابات               ـ نهضت آزادي ايران در بيانيه       ج

اين انتخابات در شرايطي برگزار خواهد شد كه بـه          . ساز است    اسالمي سرنوشت  دوره پنجم مجلس شوراي   

اي است بـراي حاكميـت    كننده بنابراين به حق نقطه عطف و تعيين   . هاي گذشته متفاوت است     طوركلي با دوره  

تسليم هاي مردم  كننده است از اين جهت كه اگر نپذيرد كه به حقوق و آزادي   اما براي حاكميت تعيين   . و نظام 

هاي احتماالً غيرقابل ترميم خواهد كرد و اگر شـرايط            شود، حاكميت خود و نظام را دچار يك سلسله بحران         

مناسب را براي يك انتخابات سالم و آزاد فراهم نكند نه تنها اعتبار خود بلكه اعتبار نظام را بـه طـور جـدي                        

  .كننده است  تعييناين اتتخابات از اين جهت حساس و. مورد سوال قرار خواهد داد

كنيد يك بحران به وجود       بينيد؟ چرا فكر مي     مي  ـ از جهت حاكميت و نظام، شما اين بحران را ناشي از چه            ۱۱س

  دهد؟ آمده كه اين انتخابات دارد پاسخ به آن مي

بحث حـساسيت شـرايط بـود آن هـم بـه      . ها نبود ج ـ من واژه بحران را به كار نبردم چون بحث بحران 

اما تصور ما ايـن اسـت       . عدد سياسي، اقتصادي و اجتماعي كه از حوصله اين مصاحبه خارج است           داليل مت 

گيرنده در درون حاكميت خود به حساس بودن انتخابات آينده بـه عنـوان يـك                  كه مقامات مسئول و تصميم    

لف اظهـار  نقطه عطف اقرار و اعتراف دارند و شاهد آن هم بيانات و اظهارات متعددي است كه به صور مخت               

گويد صـرف     اما نهضت آزادي ايران مي    . بنابراين در حساس بودن اوضاع اختالف نظري نيست       . شده است 

بايـد متناسـب بـا حـساسيت اوضـاع كنـوني اقـدامات عملـي معنـادار                  . بيان و اظهار اين مطالب كافي نيست      

  .د كردكننده صورت بگيرد و گرنه اين اظهارات را هيچ كس باور نكرده و نخواه تعديل

  بخش روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران

  ۷۴دي ماه 

  



  

 ۱۹۲

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۷۴۱۹۲: شماره

 ۲۰/۱۰/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  جمهوري  نامه دكتر يزدي به رئيس

  

  ناب آقاي هاشمي رفسنجانيج

  رياست محترم جمهوري

هـاي    با سالم و آرزوي توفيق جلب رضاي حق در خدمت به خلق به طوري که مستحضر هستيد در ماه                  

دها و مراکز معين قـدرت در حاکميـت تحريـک، بـسيج و     طلب که از طرف نها      اخير عناصر خودسر و آشوب    

کننـد و بـا سـلب امنيـت          ميشوند و به اجتماعات عمومي و خصوصي و به محل کار مردم حمله               ميحمايت  

با نزديک شدن زمان انتخابات آينده مجلس، بر دامنه اين          . نمايند ميشهروندان جو رعب و وحشت را تشديد        

  . ه شده استگيري افزود حرکات به طور چشم

در طي دو هفتـه گذشـته افـراد ناشناسـي بـه کـرات بـه منـزل اينجانـب تلفـن زده و بعـد از فحاشـي و                               

 که اجازه نخواهند داد نهضت آزادي ايران به فعاليت خـود ادامـه دهـد و تهديـد                   اند  ناسزاگويي، اظهار داشته  

  .ند کشيد که منزل و دفتر کار اينجانب را منفجر کرده و به آتش خواهاند کرده

 به مجتمع قضايي ميرداماد تهران گزارش و درخواست رسيدگي و شناسايي            ۱۶/۱۰/۷۴مراتب طي نامه    

در چند سال پيش نيز کساني از همين قماش، منزل مسکوني اينجانب را با بمـب منفجـر                  . متخلفين شده است  

عـريض و طويـل انتظـامي و        هاي    متاسفانه دستگاه . کردند و آتش زدند و خسارات فراوان بر جاي گذاشتند         

کنون براي دستگيري و مجازات محرکين و عاملين اين نوع تجاوزات به حريم امن مردم اقـداماتي                  امنيتي تا 

  .جدي و بازدارنده انجام نداده است

همين امر بر جرات و جسارت اين افراد در ارتکاب به اين نوع جرائم افزوده است به طوري که اين چنين                 

  .زنند ميه دست به هر اقدام خالف انسانيت و قانون ترس و واهم بي

هاي ايذايي تفهيم کنند که عقيـده را بـا زور و خـشونت                کساني بايد به محرکين و عاملين اين نوع حرکت        

ها نه مانع ادامه فعاليت نهضت آزادي ايران و نه موجب اعتبـار حاکميـت                 اين نوع حرکت  . توان مهار کرد   مين

  .  و جهان خواهد شدافکار مردم ايران در

 سالمت  ،هاي فشار، تحت هر نامي که صورت گيرد، آن هم در آستانه انتخابات              اقدامات خودسرانه گروه  

تــشديد ايــن حرکــات در تهــران و . ســازد مــيانتخابــات و اعتبــار حاکميــت و نظــام را بــه شــدت مخــدوش 

سـازي ايـران بـا      »ثبات بي« خود را    شود که دولت آمريکا نقشه و برنامه       ميها، در شرايطي انجام       شهرستان

باشـد و    ميثباتي   صراحت اعالم کرده است و اين نوع حرکات به طور قطع، نه نمايش ثبات، بلکه انعکاس بي                

  .نمايد ميثباتي را تشديد  در واقع بي

ايـد کـه از      کـرده جنابعالي به عنوان رئيس قوه مجريه در برابر خداوند و مردم به کتاب خدا سوگند يـاد                  

يس جمهور مـسئول حفـظ امنيـت افـراد و           ئانون اساسي و حقوق ملت پاسداري نمائيد، به موجب قانون، ر          ق

بنا بر همين مسئوليتي که به عنوان      . باشد و وظيفه دارد از وقوع اين نوع حوادث جلوگيري کند           مياجتماعات  

صـورتي کـه مقامـات     سـت در طبيعي ا. ددگر مي بر عهده داريد اين نامه براي جنابعالي ارسال جمهور  رئيس



  

۱۹۳  

اي متوجـه آنـان خواهـد        مسئول جلوي اعمال خودسرانه گروههاي فشار را نگيرند، مسئوليت هر نوع حادثه           

  .بود

  .با تشکر از اقدام عاجلي که مبذول خواهيد داشت

  

  دكتر ابراهيم يزدي 

  دبيركل نهضت آزادي ايران 

۲۰/۱۰/۷۴  

  

  



  

 ۱۹۴

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰يس تاس

  ۱۵۴۲: شماره

 ۲۱/۱۰/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  بيانيه پيرامون 

   حقوق و آزاديها  تأمين ومشارکت در انتخابات

  

  ملت شريف ايران_ هموطنان عزيز 

سـاز اقتـصادي، فـشار و         بحرانهـاي سرنوشـت   . گذرانـد  مـي کشور ما دوران پرتب و تاب و حساسي را          

ت پيچيده اجتماعي و رکود و جمود فرهنگـي، حيـات           السرکوب سياسي، فساد گسترده مالي و اداري، معض       

فرسـاي تـورم و بيکـاري اکثريـت مـردم،             فـشار طاقـت   . رار داده اسـت   ملي ما را در معرض خطرات جدي ق       

خطرات جدي خارجي تماميـت ارضـي کـشورمان را          . بخصوص طبقات کم درآمد، را از پاي درآورده است        

  .کند ميتهديد 

در چنين شرايط حساسي است که انتخابات دوره پنجم مجلس شورا به زودي برگزار خواهد شـد و بـه                    

هـاي خـود را بـا شـما           داند که ديدگاهها، مواضع، سياستها و برنامه       ميزادي ايران الزم    همين دليل نهضت آ   

مردم فداکار، که صاحبان اصلي اين مرز و بوم هستيد، در ميان گذاشته و در راستاي انجـام وظـايف ملـي                      

  .خود از شما کمک بخواهد

ما انتخابات سـالم و آزاد مقـدمات و         ا. باشد مياعتبار هر نظامي در گرو برگزاري انتخابات سالم و آزاد           

ناپذيري دارد که اگر فراهم نـشود چنـان انتخابـاتي نـه تنهـا موجـب اعتبـار                    شرطهاي ضروري اجتناب   پيش

  .اعتباري آن خواهد افزود گردد بلکه بر بي ميحاکميت و نظام ن

ــه    ــران، در اعالمي ــه نهــضت آزادي اي ــا و احــزاب سياســي مخــالف، از جمل ــدد  گروهه خــود، هــاي متع

 حقـوق و     تـأمين  هـا   شرط  ترين پيش  عمده. اند  هاي ضروري سالمت و اعتبار انتخابات را برشمرده         شرط  پيش

آزاديهاي اساسي ملت و امنيت فعاليتهاي سياسي است که در اصول فـصل سـوم قـانون اساسـي تـصريح                     

  .شده است

ان نغـزي پيرامـون   يک به فراخور ذهنيت و موقعيت خـود سـخن         گرچه مقامات مسئول صاحب قدرت هر     

رسـد کـه بـسياري از        مـي ، امـا بـه نظـر        اند  ضرورت مشارکت احزاب و وجود آزاديهاي سياسي بيان کرده        

کوشـند بـدون     مـي  اصلي در حاکميت به عمق بحرانهاي فراگير توجه کافي نداشته، عمومـاً              گيرندگان تصميم

ضـرر ايـن مرحلـه را      حداقل تغييرات بيکمترين تغيير و صرفاً با هياهوي تبليغاتي و در غير اين صورت، با        

در هر حال، هنوز نه تنها گـام مثبتـي در جهـت بـه رسـميت شـناختن فعاليـت آزاد احـزاب                        . از سر بگذرانند  

، بلکه بـرعکس، عاليمـي از تـشديد فـشارهاي سياسـي، از جملـه دسـتگيريهاي                  اند  سياسي مخالف برنداشته  

 در وزارت ارشاد و سازمان صدا و سيما، فعل و انفعاالت            .شود ميگسترده در قم و ساير شهرستانها ديده        

گروههاي فشار همچنان آزادانـه     . جديدي به وضوح در جهت تشديد اختناق و سانسور صورت گرفته است           

  .زنند ميدست به انجام هر عملي عليه مخالفان واقعي و يا فرضي 

الها سابقه مبارزه با اسـتبداد و       در چنين شرايطي، شخصيتها، احزاب و گروههاي سياسي مخالف، که س          

 به جاي آنکه دست روي دسـت بگذارنـد          ،اند  استيالي خارجي را داشته، طعم تلخ استبداد را به کرات چشيده          
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اند و از آنجا کـه انتخابـات         جويي پرداخته  شيدگي ملت و مملکت باشند، به رايزني و چاره        پا  از هم  گر و نظاره 

نـوع   کنـون دو   ترين راههاي اعمال حاکميت مردم است، تـا        دم از عمده  ادواري در راستاي تحقق حاکميت مر     

نگرش نخست بر اين پايه قرار دارد که چون دولت هيچ يـک             . مشي متفاوت مطرح گرديده است     نگرش و خط  

حاصل بـوده،    نکرده است، لذا شرکت در آن بي     تأمين شرطهاي اساسي سالمت و آزادي انتخابات را       پيش از

  . گذاشته، انتخابات را تحريم نمودبايد مطابق سنت

نگرش دوم شرکت در انتخابات را به عنوان فرصت مناسبي در راستاي ادامه تالش براي تحقـق حقـوق                   

. و آزاديهاي اساسي ملت تلقي نموده، معتقد است که بايد از فرصتهاي قانوني براي نجات ملت استفاده کرد                 

دانند که در نهايـت      ميگيري انفعالي    حرکتي و موضع   ات را بي  اين نيروها تحريم انتخاب    بخش قابل توجهي از   

  .به هيچگونه تغيير وضعي منجر نخواهد شد

اعتبار به حقوق ملت هيچگاه به رضا و رغبت حاضـر بـه              دهد که حکومتهاي بي    ميتجربه تاريخي نشان    

هـرم حمايـت و پـشتيباني        بـا ا   يمـ  بلکه سازمانهاي مرد   اند  نشيني در برابر ملت و تمکين از قانون نشده         عقب

  .اند نشيني وادار ساخته ملت، آنها را به عقب

در مطالعه و بررسي وضعيت کنوني جامعه و واکنش مردم در امر انتخابات بايد به دو نکته زيـر توجـه                    

  .کرد

درک سياسـي   انقـالب اسـالمي ايـران بـر شـعور و         . نکته اول رشد آگاهي و شعور سياسي مردم اسـت         

هـر  . اند   و مردم عموماً و اکثراً سياسي شده       گذاشته است دم ميهن ما اثرات عميقي باقي       بخش وسيعي از مر   

کس کمترين ارتباطي با مردم کوچه و بازار، در تاکسي و اتوبوس و در صف خريد مايحتاج زندگي داشـته                    

 سياسـي   برد که آنها مطالب و رويدادهاي      ميباشد و فرصت و حوصله شنيدن نظرات مردم را پيدا کند، پي             

  .کنند ميفهمند و با صراحت و زيرکي بيان  ميرا خوب 

توجهي آنها به    تفاوتي مردم نسبت به اجراي وظايف و مسئوليتهاي سياسي و بي           ميلي و بي   نکته دوم بي  

تفاوتي رو به رشد     رغبتي و بي   بي. باشد ميمشارکت در تعيين سرنوشت خودشان، بخصوص در انتخابات،         

ف سياسي از يک طـرف نـشانه سـرخوردگي مـردم اسـت و از طـرف ديگـر ناشـي از                       مردم در انجام وظاي   

  .باشد ميطلبي و پرهيز از درگيري و خطر و حاصل رسوبات باقيمانده از استبداد مزمن  روحيه عافيت

اي  از يک طرف، حاکميت انحصاري طبقه     . اما سرخوردگي مردم ريشه در رويدادهاي بعد از انقالب دارد         

 دين، انقالب و مستضعفان، سرکوبي هر نوع اعتراض و انتقاد و جلـوگيري از طـرح هـر نـوع                     تحت نام خدا،  

فکر و انديشه جديد و مستقل و از طرف ديگر، پيامدهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي حاکميت اين طبقه يا                   

 سال گذشته سبب شده است که ياس و ناميـدي بـه تـدريج جـايگزين شـور و نـشاط سياسـي                    ۱۶قشر طي   

الهاي اول انقالب گشته آثار خود را در کاهش تدريجي و چـشمگير ميـزان مـشارکت مـردم در انتخابـات                   س

به طوري که دامنه عدم مشارکت مردم در انتخابات گذشته به آن حـد              . ادواري گذشته به وضوح نشان دهد     

خـاب شـدن در دور   شد قانون انتخابات را تغييـر داده حـداقل آراي الزم بـراي انت        رسيد که حاکميت مجبور   

تـوان   مـي رغبتي مردم در انتخابات را در واقع         بي. گيري را از اکثريت مطلق به يک سوم کاهش دهد           رأي اول

  .رود مياعتنايي مردم به حاکميت به شمار  تلقي کرد که در هر حال نشانه بارز بي» مبارزه منفي«نوعي 

اشاره شد، تنها در شکل مبارزه منفي و عدم   اما برخورداري مردم از آگاهي و شعور سياسي، که به آن            

در مواردي نظير انتخابات رياست جمهوري دوره گذشته، کـه مـردم            . شرکت در انتخابات بروز نکرده است     

 رفتند، بخشي از آراي خود را، به رغم کانديداي اصلي شناخته    رأي هاي مختلف به پاي صندوقهاي      با انگيزه 
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همچنـين، در انتخابـات مجلـس در    . اي به صندوق ريختنـد  گمنام و ناشناختهشده حاکميت، به نام فرد نسبتاً   

بعضي از شهرستانها، مردم با وجود تبليغات وسيع کانديداهاي وابسته به حاکميت و فشارهاي سياسي، به                

  . دادند که به هيچ يک از جناحهاي حاکميت وابسته نبودند رأيکساني

 نسبت به انجام وظايف و مسئوليتهاي سياسي، از جمله شرکت در            رغبتي مردم  تفاوتي يا بي   بنابراين، بي 

توان گفـت کـه ايـن واکنـشها      ميبلکه به جرات  . انتخابات، را نبايد به منزله غيرسياسي بودن مردم تلقي کرد         

حاکي از آن است که قدرت و سيطره گسترده حاکميت و تبليغات انحصاري سالهاي متوالي نتوانسته اسـت                  

 ابـراز   ي سياسي مردم را مخـدوش سـازد و آنهـا از هـر فرصـتي، از جملـه انتخابـات، بـرا                      آگاهي و شعور  

دهـد کـه ممکـن اسـت      مياين امر نشان . کنند مينارضايتي خود از عملکردها و سياستهاي حاکميت استفاده   

يـب  توان بـراي هميـشه آنهـا را فر         ميبتوان با فشار و سرکوب چشمها، گوشها و دهان مردم را بست، اما ن             

تفاوتي نوعي واکـنش منفـي اسـت کـه فقـط گرايـشهاي               بي. تفاوتي است  رغبتي و بي   مشکل مردم در بي   . داد

هر قدر مردم درک و شعور سياسي داشـته باشـند و          . دهد، اما به هيچوجه راهگشا نيست      ميمردم را نشان    

جار خـود را از وضـعيت       در کوچه و خيابان و يا در محافل دربسته، با صراحت يا طنز، اعتراض و حتي انز                

دار  ها بـه يـک حرکـت سياسـي جهـت           دهند، تا زماني که اين نارضايتي      نابسامان اقتصادي و سياسي نشان    

شـيراز،  : تبديل نشود، هيچ حاصلي نخواهد داشت حتي حرکتها و شورشهاي خودجوش در شهرهايي نظيـر   

سـازد، امـا در نهايـت     مـي ا مـنعکس  با وجود آنکه عمق نارضايتي مردم ر       مشهد، اراک، قزوين و اسالمشهر    

  .منجر به تغيير ساختار حاکميت و يا تعديل سياستهاي آن نخواهد شد

تفاوتي مردم نسبت به مشارکت فعال در انجام وظايف و مـسئوليتهاي سياسـي               رغبتي و بي   از طرفي بي  

امانيهاي اگـر مـردم از گرانـي و فـشارهاي اقتـصادي و نابـس              . ترين وضعيت بـراي حاکميـت اسـت        مطلوب

برند، اگر هر روز شاهد برمالشدن فسادهاي گسترده مالي در ادارات و نهادهاي دولتـي و                 مياجتماعي رنج   

، بايد بداننـد    اند  نگر به تنگ آمده    غير آن هستند و اگر از فشارهاي سياسي و تبليغات يکطرفه گروهي سطحي            

توانند به تغيير و بهبود اوضاع اميدوار        ميي  که تنها با شرکت فعاالنه در ايفاي وظايف و مسئوليتهاي سياس          

  .باشند

انتخابـات ادواري  . قانون اساسي در فصل پنجم چگونگي اعمال حق حاکميت ملت را تصريح کرده اسـت              

اين حق را به    ... بيني شده در قانون اساسي، نظير انتخابات مجلس شورا، رياست جمهوري، شوراها و               شپي

ميت، مسئوالن و مقامات مملکتي ناراضي هـستند، آنهـا را از طريـق انتخابـات                ملت داده است که اگر از حاک      

تـا  . تغيير حاکميت، خواه جزئي يا کلي نبايد به معناي تغيير نظام تلقي گـردد             . ادواري کالً يا جزئاً تغيير دهند     

عمـل  هـا در بـستر يـک         زماني که مردم و گروههاي سياسي انفعالي عمـل کننـد، و اعتراضـها و نارضـايتي                

  .سياسي فعال تبلور بيروني پيدا نکند، هيچ تغيير و بهبودي در اوضاع صورت نخواهد گرفت

بر اين اساس، انتخابات ادواري فرصت بسيار مناسبي است براي آنکه مقاومتها و واکنشهاي انفعالي به                 

  .اقدامات تعيين کننده و موثر تبديل شود

کوشيد کـه بـه طـور مـستقيم و غيرمـستقيم، ايـن               مي در حالي که حاکميت در جهت استمرار قدرت خود        

ه دارد، احـزاب و گروههـاي سياسـي مخـالف وظيفـه دارنـد کـه ايـن                   اواکنشها را در همان سطح انفعالي نگ      

  .واکنشها را فعال کرده و آن را به اقدامات سياسي مؤثر تبديل نمايند

طبيعـي  . گـردد  مـي ظوري محسوب   ترين فرصت براي تحقق چنين من      مشارکت در انتخابات آينده مناسب    

اي مـانع مـشارکت احـزاب و گروههـاي سياسـي مخـالف در                کوشد که بـه هـر وسـيله        مياست که حاکميت    
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اما عدم مشارکت داوطلبانه مخالفان در انتخابـات و تحـريم آن همچـون گذشـته، کـه تـاثير                    . انتخابات گردد 

کننـد نخواهـد داشـت، وسـيله         مـي  شـرکت    چنداني در ميزان مشارکت کساني که به هـر دليـل در انتخابـات             

 وجود آزادي   رغم  عليتبليغاتي مناسبي به دست حاکميت خواهد داد که به مردم ايران و جهان اعالم کند که                 

 در  انـد   حاضر نـشده    ميگسترده، گروههاي سياسي مخالف و منزوي به دليل نداشتن زمينه و مقبوليت مرد            

  .انتخابات مشارکت نمايند

 و نهضت آزادي ايران خـصوصاً، صـادقانه بـودن مواضـع و سـخنان مقامـات را بنـا بـر                       مردم عموماً، 

تجربيات گذشته باور نداشته، آنها را صرفاً تبليغات انتخاباتي براي مصرف افکار عمومي داخلي و خـارجي                 

نـام   رسـد کـه تنهـا محـک سـنجش صـدق ايـن ادعاهـا، داوطلبـي و ثبـت           مـي با وجود اين، به نظـر      . دانند مي

  .باشد ميبنديهاي حاکميت  خصيتهاي مستقل ملي ـ مذهبي خارج از جناحش

تـرين    شخصيتهاي مردمي، حسن استفاده از شرايط موجود و استفاده از ابتدايي نام  ثبتداوطلب شدن و    

حقوق هر شهروند ايراني بوده، نـه تنهـا امتيـاز دادن بـه حاکميـت و يـا تاييـد سياسـتها و عملکردهـاي آن                           

در شرايط حساس و   ميردد، بلکه نشانه آمادگي اين افراد در قبول پيامدهاي خطير چنين اقدا           گ ميمحسوب ن 

  .متالطم کنوني است

 .دهد مي قبول صالحيت نامزدهاي مخالف قرار        يا اي حاکميت را بر سر دو راهي رد        چنين اقدام شجاعانه  

نامزدهـاي مخـالف را رد کنـد،    ورزيهاي سياسي و بر خالف قانون اساسي، صالحيت        ا غرض بگر حاکميت   ا

به دست خود سند رسوايي و مخدوش بودن انتخابات را امضا کـرده و بـيش از پـيش بـه اعتبـار داخلـي و           

 گروهها و احزاب معرفي کننده نامزدها، چيزي از   ،خارجي خود لطمه وارد خواهد کرد بدون آنکه شخصيتها        

  .دست بدهند

 درون حاکميت وجود داشته باشـند کـه حـساسيت اوضـاع             يش در اند  و عاقبت  صري خردگرا ااما اگر عن  

کنوني کشور و اهميت انتخابات آينده و مشارکت احزاب و نيروهاي مخالف را درک کرده، به مصالح عاليـه                 

کشور بيش از منافع کوتاه مدت حاکميت توجه نموده و قادر باشند که متناسب با آن عمل کنند، حاکميت بـا                     

  .ي گروههاي مخالف عمالً حضور گروههاي سياسي مخالف را خواهد پذيرفتتاييد صالحيت کانديداها

کوشد که از    ميسابقه داخلي و خارجي      دولت ايران علي رغم تنگناهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بي         

 و طبيعي است کـه در صـورت         ن مرحله را پشت سر بگذارد     طريق هياهوهاي تبليغاتي و نمايش انتخابات، اي      

ر اين زمينه سعي خواهد کرد که با تمکين به حقوق و آزاديهاي سياسـي گروههـاي مخـالف از               عدم توفيق د  

  .در اين شرايط، چگونگي عملکرد مردم و احزاب سياسي مخالف حائز اهميت است. تنگناها خارج شود

 اگر حاکميت راه دوم را انتخاب کند، فصل جديدي در مناسبات سياسي کشور گشوده گـشته، راه بـراي                  

  .  تدريجي حقوق و آزاديهاي اساسي ملت و حاکميت مردم و تغيير و بهبود اوضاع هموار خواهد شدمينتأ

يکي مـشکل سياسـي ـ روانـي، و ديگـري      : در آن صورت، جبهه مخالفان با دو مشکل روبرو خواهد شد

  .مشکل ساختاري در انتخابات کنوني

 آن از ناحيـه مـردم مـايوس و نااميـد و             مشکل اول متهم شدن به سازش با حاکميت و مشروع شناختن          

  .باشد ميمخالفان با مشارکت در انتخابات 

امـا در   . انـد   از مدتي قبل گروههاي ضدانقالب و طرفداران براندازي انتشار چنين شايعاتي را آغاز کـرده              

بـستها و گـشودن راههـاي نجـات          راستاي انجام وظايف و مسئوليتهاي ملي و به خاطر نجات کشور از بـن             

از خطرات اسـتقبال کننـد،       کنند، از آبروي خود مايه بگذارند و       ميضروري است کساني که تعهدي احساس       



  

۱۹۸  

  .گذشته از آنکه در صورت توفيق اين استراتژي جديد، هر گونه نگراني دراين مورد منتفي خواهد شد

 مخـالف    اگر حاکميت به حضور و فعاليت نامزدهاي گروههـاي سياسـي            كه اما مشکل دوم؛ واضح است    

تن در دهد، با تمام نيرو سعي خواهد کرد که مانع تماس و ارتباط آنها بـا مـردم و در نتيجـه انتخـاب آنهـا                           

 و هـا و نـشريات، مـساجد    در حال حاضر، تمام امکانات تبليغاتي از جمله راديو و تلويزيون، روزنامـه         . شود

. باشـد  مـي  و يا در کنتـرل دولـت         لت است باشد يا مستقيماً در دست دو       اماكن عمومي كه متعلق به عموم مي      

نامزدهاي انتخاباتي گروههاي دولتي، با استفاده از اين گونه امکانات، از ماهها قبل تبليغات خـود را شـروع                   

بـا وجـود ايـن، دولـت     . شـوند  ميهاي جمعي ظاهر  هاي مختلف در رسانه   کرده و هر روز به عناوين و بهانه       

به موجب اطالعيـه وزارت کـشور،   . انتخاباتي را تا حد امکان کوتاه سازدسعي خواهد کرد که زمان تبليغات     

بـراي کانديـداهاي    . بيني شده که بسيار کم است      تنها يک هفته فرصت براي تبليغات نامزدهاي انتخابات پيش        

، ايـن   اند  کنون از هر فرصتي، تحت پوششهاي مختلف و با امکانات دولتي براي خود تبليغ کرده               دولتي که تا  

اما براي نامزدهاي انتخاباتي گروههاي سياسـي مخـالف، کـه از همـه              . محدوديت زماني تاثير چنداني ندارد    

  .باشند، اثرات منفي تعيين کننده دارد ميامکانات محروم 

نکته ديگر اينکه دولت ممکن است براي جلوگيري از پيروزي نامزدهاي مخالف از ابزارهاي غيرقانوني و           

بر خالف ادعاي معاون سياسـي وزارت کـشور در ديـدار            .  صندوقها استفاده نمايد   دخل و تصرف در آراي    

 بلکه توسط دولـت تعيـين شـده و          اند  سفراي کشورهاي اروپايي، هياتهاي نظارت توسط مردم انتخاب نشده        

ايـن  . عالوه بر اين، مشکل گروههاي فشار وجـود دارد        . باشند ميعموماً متعلق به يک جريان سياسي خاص        

شوند، عمالً به صورت ابزار سرکوب عمـل         ميها، که از طرف نهادهاي صاحب قدرت، بسيج و حمايت           گروه

هـا اسـتفاده     هکنون هر جا که حاکميت نتوانسته حرکتهاي مردمي را متوقف سـازد، از ايـن گـرو                 تا. کنند مي

ردم، حتـي    مـ  هاي متعدد از رفتـار خودسـرانه گروههـاي فـشار در سـرکوبي حرکتهـاي                 نمونه. نموده است 

عالوه بر فشار نهادهـاي دولتـي، گروههـاي فـشار، امنيـت را از مـردم سـلب                   .  فکري، وجود دارد   حركتهاي

  . ردندگ ميدم در انتخابات به نفع نامزدهاي مخالف رکنند و مانع شرکت جدي م مي

مسئوليت شـانه  توان به دليل وجود ين احتماالت از  مياما آيا . باشد مياين نگرانيها عموماً صحيح و بجا      

  خالي کرد؟

بينـي   با اين رفتارهاي قابل پيش    . هاي سياسي مخالف تن در دهد      هاگر حاکميت به حضور نامزدهاي گرو     

  چگونه بايد مقابله نمود؟

بيني کرد که مطـرح کـردن آنهـا فقـط      توان از هم اکنون پيش ميهاي متعددي را     ترديد روشها و شيوه    بي

کت گروههاي مخالف وارد مرحله دوم يعني در هنگام اعالم رسمي اسـامي             زماني مفيد خواهد بود که مشار     

  .کانديداهاي انتخابات مجلس بشود

  . استنام ثبتبحث و بررسي کنوني عمدتاً پيرامون مرحله اول يعني ضرورت داوطلب شدن و 

  

  هموطنان عزيز

بر خطـرات تهديدکننـده،   تفاوتي در برا بي. سازي کشور عزيزمان را دربرگرفته است      بحرانهاي سرنوشت 

  .پردازيد ميافزايد و در نهايت شما هستيد که بهاي سنگين آن را  ميبر عمق و دامنه اين بحرانها 

تنها با حسن استفاده از فرصت انتخابات و فعال شـدن اسـت کـه    . تفاوتي و انفعال نيست   زمان، زمان بي  

  . سرنوشت خود را رقم زنيد، نموده تأمين وتوانيد حقوق و آزاديهاي خود را مطالبه مي



  

۱۹۹  

اگر بپذيريم که کليد بحرانهاي گـسترده کنـوني در گـرو حـل بحـران سياسـي بـوده، انتخابـات فرصـت                        

رود، بايد از اين فرصت استفاده کرده، حاکميت را وادار ساخت که بـا               ميمناسبي براي اين منظور به شمار       

اين . آميز بحران سياسي بردارد    ريجي و مسالمت  تحمل نامزدهاي نيروهاي مخالف اولين گام را براي حل تد         

  .حق ملت است و ملت بايد اين حق را مطالبه نمايد

نهضت آزادي ايران، با توکل به خداوند متعال و با پيروي از راه و رسم بنيانگزاراني چـون شـادروانان                    

ريزي نموده، عمـري     يه سال پيش پا   ۳۵اهللا طالقاني و مهندس مهدي بازرگان که اين نهضت مقدس را در              آيت

را در خدمت صادقانه به اين ملک و ملت سپري کردند، مصمم است که همگام و همراه با سـاير شخـصيتها                      

و نيروهاي سياسي ملي ـ مذهبي مورد اعتماد مردم، در جهت استيفاي حقوق ملت افراد شايسته و معتبـري   

 معرفـي نمايـد و از تمـامي کـساني کـه بـه               اي مشخص که بعداً اعالم خواهـد شـد،         را، در چهارچوب برنامه   

حاکميت ملت عميقاً معتقدند و در خود شايستگي و آمادگي دفاع از حقوق ملت و تحقق آرمانهـاي انقـالب را       

  .کند که در اين برنامه مشارکت فعاالنه نمايند ميبينند دعوت  مي

  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۷۴دي ماه 

  

  

  

  .ياري دهيد ا با تکثير و توزيع نشريات نهضت آزادي و ارسال کمکهاي ماهانه خود ما رابا توجه به محدوديته: هموطن عزيز

   تومان۱۰۰: هزينه فتوکپي

  



  

 ۲۰۰

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۴۳: شماره

 ۲۳/۱۰/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  جمهوري پيرامون  نامه سرگشاده به رئيس

  حمله به مراسم سالگرد مهندس بازرگان در زنجان 

  
  مقام محترم رياست جمهوري اسالمي ايران

الق و خدمت به مردم براي جنابعالي، گزارش حملـه بـه خانـه يکـي از                 با سالم و آرزوي توفيق طاعت خ      

  .رسانيم مياعضاي نهضت آزادي ايران در زنجان را به شرح زير به استحضارتان 

ريـزي و همـاهنگي      اي از محترمين شهر زنجـان بـه منظـور برنامـه            ، هنگامي که عده   ۱۳/۱۰/۷۴در تاريخ   

 مهندس مهـدي بازرگـان در منـزل يکـي از دوسـتان جمـع          ياد  زندهبراي برگزاري مراسم سالگرد درگذشت      

  . شب مورد هجوم و حمله افراد ظاهراً ناشناس قرار گرفتند۳۰/۱۰شده بودند در ساعت 

هـا نمـوده و بـه دو اتومبيـل            مهاجمين با استفاده از اهرم فلزي مبادرت به شکـستن در ورودي، شيـشه             

  .تندپارک شده در کناز منزل خسارت عمده وارد ساخ

منـدان نهـضت آزادي در شـهر     اين گونه افراد ناشناس قبالً نيز جلسات بازگشت به قرآن اعضا و عالقـه  

اند که موضوع در موقع خود به مقامـات مـسئول اطـالع               کرات مورد هجوم و تعرض قرار داده      ه  زنجان را ب  

  . استهداده شد

 مـسکن و شـغل اشـخاص مـصون          بر طبق اصل بيست و دوم قانون اساسي حيثيت، جان، مال، حقـوق،            

  .است مگر در مواردي که قانون تجويز کند

دو ماه بـه زمـان برگـزاري انتخابـات دوره             نامزدها و کمتر از    نام  ثبتاينک که کمتر از يک ماه به تاريخ         

پنجم مجلس باقي مانده است و با توجه به اينکه جنابعالي و ساير مديران سياسي و اجرايي کشور به مردم                    

 که انتخابات در شرايط آزاد برگزار خواهد شد، آيا با حضور اين گروههاي              ايد   و جهانيان اعالم نموده    ايران

توان باور داشت که انتخابـات در شـرايط آزاد و            ميها و اجتماعات      فشار و هجوم افراد غيرمسئول به خانه      

  برگزار خواهد شد و امنيت فعاالن در انتخابات حفظ خواهد گرديد؟ سالم

توانند مانع اين خودسريها شوند و يـا اينکـه خـود،     ميا سازمانهاي عريض و طويل امنيتي و انتظامي ن       آي

  محرک و عامل اين حرکات هستند؟

ثبـاتي اوضـاع و عـدم توانـايي          رسد که جريانها و مراکزي سعي دارند با انجام اين اعمال بـي             ميبه نظر   

  .ا نشان دهنددولت در حفظ آرامش و امنيت شهروندان را به دني

ما از جنابعالي به عنوان عاليترين مقام اجرايي کشور و کسي که در حضور نمايندگان مجلس و مقامات                  

 اشـخاص و حقـوقي کـه قـانون اساسـي      ت که از آزادي و حرمـ ايد  کشور به خداوند متعال سوگند ياد کرده      

خواهيم که مقرر فرماييد     مي،  ايد  هبراي ملت شناخته است حمايت کنيد و سوگندنامه مربوط را نيز امضا کرد            

ت او مجازات شوند و جبران خـسار       اوالً به اين موضوع دقيقاً رسيدگي شده و مهاجمين شناسايي، دستگير          

  .ثانياً مأموران انتظامي و امنيتي از تکرار اين نوع حمالت جلوگيري نمايند. وارده شود

  نهضت آزادي ايران

۲۳/۱۰/۷۴  



  

 ۲۰۱

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۴۳: شماره

 ۲۶/۱۰/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  وزنامه ايران نامه به مدير مسئول ر

  

  مدير مسئول محترم روزنامه ايران

هاي اخير روزنامه ايران مطالبي درباره نهضت آزادي و آقاي دکتر يزدي درج شـده                 با سالم، در شماره   

شود که بر طبق قانون مطبوعات، توضـيحات زيـر در اولـين              ميباشد و لذا درخواست      مياست که نادرست    

  .شماره بعدي آن روزنامه درج گردد

متنـي را بـه شـرح زيـر         » ديگه چه خبـر؟   « دي ماه خود در ستون       ۱۹ـ روزنامه ايران در شماره مورخ       ۱

  :درج كرده است

و در  تشکيل داده»  آزادي انتخابات  تأمين تالشگران«، گروهي را با عنوان      »نهضت آزادي « خبر ديگر اينکه    (

از کساني که به طور منفـرد قـصد دارنـد در            از سوي تشکلهاي مستقل و تعدادي       «: اي اعالم کرده که    هبياني

تشکيل شده تا بر انتخابات مجلس      »  آزادي انتخابات   تأمين تالشگران«انتخابات آينده مجلس شرکت کنند،      

در اين بيانيه البته توضيح داده نشده که نظارت اين گروه بر انتخابات، بـه               » .شوراي اسالمي نظارت کند   

  )چه شکلي خواهد بود

  :دو نکته نادرست و غيرواقع آمده استدر اين خبر 

بلکه جمعي . توسط نهضت آزادي ايران تشکيل نشده است»  آزادي انتخابات تأمينتالشگران«نکته اول ـ  

 در مبارزه با استبداد و استيالي خارجي دارند، از          اي  از شخصيتهاي معتبر سياسي که سوابق شناخته شده       

ظور ايفاي وظيفه ملي و دينـي نظـرات خـود را پيرامـون مـسائل و                 ماهها قبل به دور هم جمع شدند و به من         

هايي با امضاهاي شخصي به اطالع مـردم رسـاندند و سـرانجام     مشکالت ايران و انتخابات آينده، طي بيانيه    

  .اند را براي خود انتخاب کرده»  آزادي انتخابات تأمينتالشگران«نام 

  .باشند ميهاي تالشگران  امضاکنندگان بيانيهالبته افرادي از نهضت آزادي ايران نيز جزء 

 نادرست ايد  و قسمتهايي از آن را نقل کردهايد  را که به نهضت آزادي منتسب ساختهاي نکته دوم ـ بيانيه 

  . از طرف نهضت آزادي ايران منتشر نشده استاي است و چنان بيانيه

  :نامه ايران آمده استروز» ديگه چه خبر؟« دي ماه در ستون ۲۱ـ در شماره پنجشنبه ۲

بـراي انتخابـات آينـده مجلـس شـوراي      «:  داده و اعالم کرده کهاي  خبر اول اينکه گروه دکتر يزدي بيانيه      (

سران اين  «: البته، خبرگزاري فرانسه که اين خبر را داده، اضافه کرده که          » .کند مياسالمي، نامزدي معرفي ن   

ايـن خبرگـزاري در مـورد       ! »انـد   زد انتخاباتي منـصرف شـده     نهضت، زير فشار مقامهاي ايران، از اعالم نام       

  .)فشارها توضيحي نداده است

آقاي دکتر يزدي دبيرکل نهضت آزادي ايـران کـه          . وجود ندارد » گروه دکتر يزدي  «سازماني به نام    : اوالً

باشـند و بعـد از درگذشـت شـادروان مهنـدس مهـدي               مي شده است،     تأسيس ۱۳۴۰در ارديبهشت ماه سال     

  .اند رگان، دبيرکل فقيد نهضت آزادي، از طرف شوراي مرکزي حزب به اين سمت انتخاب شدهباز

اي مبني بـر عـدم معرفـي نامزدهـاي انتخابـات صـادر نکـرده اسـت و            نهضت آزادي ايران اعالميه   : ثانياً

نيـه کـذايي   انتساب اعالميه مجهول مورد استناد را به نهضت آزادي قوياً تکذيب نموده، و بر خالف مفـاد بيا          



  

۲۰۲  

  .معتقد است که گروهها و احزاب مخالف حاکميت بايد در انتخابات شرکت کنند و کانديدا معرفي نمايند

يک نسخه از بيانيه اخير نهـضت       . واضح است که نهضت آزادي خود نيز به اين توصيه عمل خواهد کرد            

  .رددگ ميآزادي که در آن مواضع نهضت را توضيح داده شده است به پيوست ارسال 

  

  بخش روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران

  

  



  

 ۲۰۳

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۴۴: شماره

 ۲۸/۱۰/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  در آستانه نخستين سالروز فقدان بنيانگذاربيانيه 

  

يک سـال از درگذشـت شـادروان مهنـدس مهـدي بازرگـان، ايـن نمونـه برجـسته آزادگـي، دينـداري و                         

زادي او که در طول زندگي پربارش دمـي از خـدمت بـه مـردم و مبـارزه در راه آ                    . دوستي سپري شد   ميهن

 ساالري بازنايستاد، صحت و عمـق ارزشـهاي واالي         ملت، استقالل کشور، سالمت و سعادت جامعه و مردم        

  .نظير خويش به اثبات رساند  انساني را بارها با صداقت، شجاعت، اعتدال و پشتکار کماسالمي و

رياکـاري، ديانـت    گويي، حقيقت بر غوغاساالري، يکرنگي بر دورويي و          او نشان داد که صداقت بر دروغ      

فروشي، علم بر جهل، عشق بر کينه و نفرت، سازندگي بر ويرانگري، اعتدال بر               دوستي بر وطن   بر کفر، ميهن  

افراط و تندروي، مهر و گذشت بر انتقام و خـونريزي، فروتنـي بـر تکبـر و خودپـسندي، عـدالت بـر ظلـم و             

  .خواهند گشتآزادي بر استبداد و خودکامگي برتري داشته، بر آنان پيروز 

در صحنه سياست و جامعه نيـز او نـشان داد کـه تنهـا راه تعـالي و سـعادت جامعـه ايـران و موفقيـت                            

جنبشهاي مردمي آن بر همسويي دو رکن ديانت و مليت استوار است، دو بالي که بدون آن سفينه جامعه به    

  .قله سالمت و رستگاري پرواز نتواند کرد

 ديگـران  دو اجتماعي فوق، او با سعه صدر، تحمـل و احتـرام بـه عقايـ         کنار ارزشهاي برجسته فردي      در

نشان داد که هر موفقيتي در جامعه منوط به تحمل افکار مخالف، تسامح و همکاري همـه نيروهـاي مردمـي                  

سـاالري معتقـد     او عميقاً به جامعه قانونمند يا جامعه مدني و مردم         . معتقد و متعهد به آرمانهاي انقالب است      

 بر اين باور داشت که حذف و طرد ديگران و خودمحوري متکي بر اشرافيت افالطوني جـز جـدايي و                     بود و 

قهر مردم، ايجاد هرج و مرج، اسـتبداد داخلـي و اسـتيالي خـارجي، وابـستگي و ويرانگـي بيـشتر ارمغـاني                        

  .نخواهد داشت

 نشان داد که مـردم      ياد  هزندواکنش گسترده و شورانگيز مردم دلير و رنجيده ايران در پي درگذشت آن              

رغم تبليغات وسـيع و مـستمر دولتـي خـدمتگزاران صـديق             ايران داراي شعور سياسي بااليي هستند و علي       

  . قائلنداي شناسند و براي آنان ارج و منزلت ويژه ميخود را 

در آستانه سالروز درگذشت آن بزرگمرد فقيد، ياران و همرزمـان وي در نهـضت آزادي ايـران افتخـار                    

 ديني، پشتگرمي به لطف و حمايت مردم و بنا بـر             ملي و  کنند که با توکل بر خداوند توانا، احساس وظيفه         مي

  .وصيت آن بزرگوار، پرچم نهضت آزادي را همچنان برافراشته نگاه دارند

 افتخـار  بنديم کـه راه پـر      ميدر اين نخستين سالروز فقدان بنيانگذار نهضت آزادي ايران بار ديگر پيمان             

 نهـضت آزادي   تأسيسدهيم، راهي که محورها و عناصر اصليش را خود وي در هنگام اعالم         مياو را ادامه    

  .»ما ايراني، مسلمان و مصدقي هستيم «:ايران به زباني ساده اما پرمحتوا چنين بيان کرد

  .روانش شاد، آرمانش پيروز و راهش مداوم باد

  نهضت آزادي ايران



  

 ۲۰۴

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱/۱۵۴۴: شماره

 ۰۱/۱۱/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  

  ات از طريق پست اطالعيه ارسال نشري

  

  هموطن عزيز

با توجه به حساسيت، اهميـت بـسزا و بـيش از پـيش انتخابـات اسـفند مـاه مجلـس شـوراي اسـالمي و                

واقعيتهاي موجود سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشورمان در اين مقطع تـاريخي، همچنـين جايگـاه واقعـي                  

ترين حقوق شناخته شـده ملـي     که از اولي بر آن  و كنترل  ملت به منظور مشارکت در امر انتخابات و نظارت        

نهضت آزادي ايران به حکم وظيفه شرعي و قانوني خويش و با انگيزه روشنگري افکار عمومي اقـدام    . است

  .به توسعه تکثير نشريات و ارسال آن از طريق پست براي هموطنان نموده است

اميدواريم ما را   . امي برداشته باشد   حقوق اساسي ملت گ     تأمين باشد تا در راستاي رضاي قادر متعال و       

  .در تحقق اين اهداف ياري دهيد

  

  با آرزوي توفيقات شما

  بخش روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران



  

 ۲۰۵

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۴۷: شماره

 ۱۶/۱۱/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

   در انتخابات نام ثبتاطالعيه 

  

رساند پيرو اعالم نظرات و مواضع نهـضت آزادي ايـران در بيانيـه مورخـه                 ميبه اطالع هموطنان عزيز     

اعـضاي برجـسته نهـضت        حقوق و آزاديها، چنـد تـن از         تأمين ن مشارکت در انتخابات و     پيرامو ۲۱/۱۰/۷۴

 صبح روز شانزدهم بهمن ماه بـه صـورت گروهـي    ۱۰آزادي، به همراه شخصيتهاي مستقل ملي در ساعت  

  . نمودندنام ثبتدر محل فرمانداري استان تهران حضور يافته و به عنوان نامزد انتخاباتي 

  . اين زمينه متعاقباً اعالم خواهد شداطالعات بعدي در

  بخش روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  ۷۴ بهمن ماه ۱۶

  



  

 ۲۰۶

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۴۸: شماره

 ۲۱/۱۱/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  نامه کيهان هوايي پاسخ آقاي دکتر توسلي به تحريفات هفته

  

هموطنان عزيز، مجموعه حاضر شامل پاسخ آقاي دکتر توسلي به          

اي از مـصاحبه خبرگـزاري جمهـوري     مقاله کيهان هوايي، خالصـه    

  .باشد مي و اصل مقاله کيهان هوايي مياسال

  بخش روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  

  تعالي بسمه

  سردبير محترم کيهان هوايي

   ۲۵/۱۰/۷۳تهران 

رنگي « در ستون آخر زير عنوان       ۱۴ کيهان هوايي در صفحه      ۲۰/۱۰/۷۴ مورخ   ۱۱۶۴با سالم، در شماره     

ري نسبت به شخص اينجانب درج شـده بـود کـه چـون             مطالب طنزآلود و نيشدا   » بهتر است يا سفيد و سياه     

کنم براي رفع سوءتفاهم به      ميعالوه بر موهن بودن آن حاوي تحريفات و اشتباهاتي نيز هست، درخواست             

  .درج پاسخ آن طبق قانون مطبوعات اقدام فرماييد

بـه دنبـال نـام    ... و شخص متشخص فرهنگـي  » خان«نخست از اينکه القاب بلند بااليي از قبيل نهضتي و      

ارزاني کساني باشد که در جايگاه خـوانين و فئودالهـاي گذشـته             » خان«اما لقب   .  متشکرم ايد  اينجانب افزوده 

» فرهنگ«خود تصور کنند و اگر کسي احياناَ يک کلمه درباره           » رعيت«کنند همه را     مي و تالش    اند  قرار گرفته 

شان خـوش نيامـد، بالفاصـله او را بـه چـوب فحـش و              مذاقـ به  سخني گفت که    ... » انتخابات«يا  » سياست«يا

تا ديگر کسي هوس سخن گفـتن از  !! کنند» سکه يک پول«و » افشا«شالق اهانت ببندند و يا به قول خودشان         

انحـصاري و يکـسويه از   » پيامها« يعني همه .آزادي انتخابات و نقش جرايد در اين مورد را در سر نپروراند        

چشم وگوش بسته عليه امثال بنده سـرازير  » رعيت«ل مطلق برخي جرايد به سوي مرکز به پيرامون و از عق 

االبد بر تخت خاني خود تکيه زده به غارت جان و جيب مردم ادامه               شود و حضرات هم با خيال راحت و الي        

  :دهند؛ که به قول سعدي

  برآورنـد غالمان او درخـت از بيـخ  گـر زباغ رعيت ملـك خـورد سيبــي

  كشند لشكريانش هزار مرغ به سيخ   نج بيضه كه سلطان ستم روا داردبه پ    

اينجانـب بـا خبرگـزاري    ) اي  کلمـه ۱۲۰۰حـدود   (سـف اسـت کـه از مـصاحبه طـوالني      أوم اينکه جاي ت   د

جمهوري اسالمي ايران که پس ازحذف و سانسور قسمتهايي از آن، به طور ناقص پخش شده و هيچ کـدام                    

جـز اشـاره دو    (اند و ماهنامه عريض و طويل حتي به درج خالصه آن اقدام نکردهاز جرائد روزانه و هفتگي      

و کيهان هوايي تنها يک جمله آن را آن هم به طور ناقص نقل کرده و بـه قـول خـود                  ) سطري روزنامه ايران  

زنـد و بـراي مخـدوش سـاختن اصـل مـسئله کـه همانـا آزادي             مـي دسـت   » عقده گـشايي  «به پاسخگويي و    

بـه دنبـال    » نهـضتي آزادي  « با آوردن صفت      است حضور آزاد اپوزيسيون در صحنه انتخابات     مطبوعات و   

مگر عضويت در يـک   ! کند» افشا« سال کار قلمزني و مبارزه سياسي اينجانب را          اند  و نام اينجانب پس از سي    



  

۲۰۷  

  حزب ملي ـ اسالمي شناخته شده قديمي جرم است؟

و عمداً از آن احتـراز شـود تـا بـه          (الصه مطلب درج نشود     آيا اين نحوه عمل کيهان هوايي که اصل يا خ         

شـما خـود    ! و تنها به تمسخر گرفتن و پاسخ آن اکتفا شود حق و عدالت و آزادي است؟               ) گوش کسي نرسد  

آيد که شما هم طرفدار آزادي هـستيد، امـا از آن آزادي و               ميهاي شما چنين بر     البته از نوشته  . قضاوت کنيد 

از خـود شـما حرفـي زد، بـه اصـطالح دشـمن خيـالي خـود را                    کنيد، که هر کس غير     يمانتخاباتي طرفداري   

و . و آزادي را منحصراً براي خود و قبيله خود نگه داريد نه براي اطالع و روشن شدن عموم مـردم                    » افشا«

» ادربـر «حرف آخر اينکه اينجانب نه به سياه و سفيد و رنگي کار دارم نه به شهردار و نه به شهرداري، نـه                

شهردار سابق تهران آقاي مهندس توسلي هستم و نه حتي با ايشان نسبتي دارم و ايـن برداشـت شـما هـم                       

  .است که خداوند بر شما ببخشايد) و يا عمدي و هميشگي(يکسره اشتباه لپي 

  واهللا خير حافظاً و هو ارحم الراحمين

  با تشکر

  غالمعباس توسلي

∗∗∗  

  .س پنجم در فضاي باز و آزاد انجام نخواهد شدانتخابات مجل: يک عضو نهضت آزادي

دهد که انتخابـات پنجمـين دوره مجلـس شـوراي             وضعيت کنوني نشان مي   : دکتر غالمعباس توسلي گفت   

تمـامي تريبونهـا و حتـي مطبوعـات     : توسـلي دليـل آورد  . اسالمي در فضايي باز و آزاد انجام نخواهد شد  

شـود و در ايـن شـرايط، حتـي اگـر افـرادي از         منتـشر نمـي   کنند و نظرات اپوزيـسيون        يکسويه تبليغ مي  

  .هاي خود را به مردم اعالم کنند اپوزيسيون نامزد انتخابات شوند، قادر نخواهند بود برنامه

در شـرايط   : کـرد افـزود     ه انتخابات مجلس گفتگـو مـي      ژوي که با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمي وي       

هاي آنها، به نامزدهاي انتخاباتي مورد نظـر          مردم با ارزيابي برنامه   عادي، احزاب در جامعه وجود دارند و        

شود و ديگر طرفها توان تبليغ        اما زماني که بمباران تبليغاتي به نفع يک گروه انجام مي          . دهند خود رأي مي  

  .ندارند، انتخابات آزاد معنا ندارد

دانند، به عناوين      را متولي انقالب مي    نامه صبح و کيهان، خود     برخي جرايد همچون هفته   : دکتر توسلي گفت  

کنند، در چنين شرايطي آيـا انتخابـات          هاي خود را درج نمي      زنند و پاسخ نوشته     مختلف به افراد تهمت مي    

  آزاد معني دارد؟

برخي گروهها در جامعه وجـود  : باشد، در مورد گروههاي فشار در جامعه گفت وي که استاد دانشگاه نيزمي  

دهنـد و يـا گروههـايي      کر و نظري هستند، اما مسائل و مصالح کـشور را تـشخيص نمـي              دارند که داراي ف   

چنين گروهـايي از هـر   ). داري تجاري که بر اقتصاد ايران تسلط دارد مثالً سرمايه(هستند که منافعي دارند     

  .کنند نوع فکر انتقادي و باز شدن جامعه به انحاء مختلف جلوگيري مي

 وجود اپوزيسيون را براي رشد سياسي يک جامعه ضروري توصيف کرد و گفت              اين استاد دانشگاه تهران   

که الزم است در يک جامعه، اپوزيسيون قوي، امنيت و آزادي بيان وجـود داشـته باشـد تـا افـراد بتواننـد                        

ارعاب بزنند، مانع در  اما وقتي محيط ناامن باشد و افرادي هم باشند که آشکارا دست به. حرفشان را بزنند

  .شود اه رشد سياسي جامعه ايجاد مير

تا افرادي و احزابي با آراي مختلف . هيچ نظام پارلماني بدون وجود احزاب پايدار نيست: دکتر توسلي گفت

ها و سياستهاي خود را اعالم کنند، نظام پارلمـاني صـحيح و               وجود نداشته باشند که در طول سال برنامه       

  .آيد پايداري به وجود نمي

افتـد، امـا در عمـل، بـه دليـل وجـود                در زمان انتخابات سر و صداي زيادي در اين باره راه مـي             :وي افزود 
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گروههاي فشار، انحصاري بودن تريبونها و نبود تبليغات آزاد، امکان فعاليت برابر گروههاي مختلف براي               

  .شود ابراز آراء و عقايدشان از آنان سلب مي

فراهم شود که مردم خودشان از ميان نامزدهاي انتخابـاتي، افـراد            بايد شرايطي   : دکتر توسلي اظهار داشت   

مورد نظرشان را انتخاب کنند و عملکرد شوراي نگهبان و محدوديتهاي موجود، در واقع حق انتخاب مـردم                  

  .کند را از آنان سلب مي

دور   سالميبه تدريج هر چه از سالهاي پيروزي انقالب ا: وي درباره موانع مشارکت سياسي در کشور گفت

گيري در گزينش، عدم فـضاي آزاد        شويم، جريانات به سمت محدود کردن اعضاي گروههاي ديگر، سخت           مي

مطبوعاتي، عدم توسعه احزاب براي پرورش سياسي مردم و در نهايت، ايجاد جو فشارو ارعاب در جامعـه                 

  .رود پيش مي

شـود و   اال تعيين و سمت خاصي هدايت ميکنند سياست از ب در اين شرايط، مردم فکر مي: وي تصريح کرد 

  . ارزش است نظر آنها بي

در صورت عدم برگزاري انتخابات به صورت معقـول و بـه دور از          : شناسي ايران گفت   رئيس انجمن جامعه  

هر گونه ظاهرسازي و فريبکاري، به تدريج مردم از صحنه بيرون رفته و ميزان مشارکت سياسي کـاهش                  

  .تفاوتي مردم خواهد شد جر به بيخواهد يافت که اين من

با توجه به سنت استبداد در کشور که ريـشه در تـاريخ دارد، مـردم بـه خـوبي قـادر بـه                        : وي اضافه کرد  

  .شناسند شناخت شاخصهاي استبدادند و در عين حال به خوبي معيارهاي آزادي را مي

 حالت موجود نگه دارند و حرکتي کساني که بخواهند سکان کشتي کشور را همچنان به: دکتر توسلي افزود

کننـد، امـا در نهايـت شـرايط        رسد مردم فشارها را تحمل مـي        باز را موجب نگردند، گرچه ظاهراً به نظر مي        

  .خطرناکي به وجود خواهد آمد

انتخابات در شرايط فعلي زمان خوبي براي مشارکت مردم است و اگر اين موقعيـت از       : وي خاطرنشان کرد  

  .دانيم چهار سال ديگر چه خواهد شد و اين گره تا آن زمان الينحل باقي خواهد ماند ميبين برود، ما ن

دکتر توسلي مشکل فعلي کشور را سياسي دانست و تاکيد کرد تا زماني که اين مشکل حل نشود مـشکالت                    

  .فرهنگي و اقتصادي حل نخواهد شد

: در آينـده سياسـي کـشور گفـت    وي درباره نقش سياسي گروههاي دگرانـديش بـه ويـژه نهـضت آزادي              

  .سفانه اکنون جريان حاکم درصدد محدود کردن فعاليتهاي سياسي و کنار گذاشتن گروههاي ديگر استأمت

نهضت آزادي به عنوان يک گروه شناخته شده درکشور و دنيا، مورد اعتماد همه است               : دکتر توسلي افزود  

  .د که در جامعه آزادي استنخواهد کر و در صورت کنار گذاشتن آن، ديگر کسي فکر

هـا   نهضت آزادي در اين انتخابات براي اولين بار به طور جدي جلو آمـده و خيلـي                : کيد کرد أدکترتوسلي ت 

اند که نهضت آزادي فعاليت کند و اگر جو باز شود و امکانـاتي فـراهم شـود و قـانون در                        اميد به اين بسته   

  .شته باشددا  تواند نقش مهمي جامعه حکومت کند، نهضت مي

هـايي را کـه در       نهضت آزادي تشخيص داده است که بايد به ميدان بيايـد، مـشارکت کنـد و گـره                 : وي گفت 

  .المللي و ديگر امور کشور به وجود آمده، حل کند اقتصاد، روابط بين

در حال حاضر مشکالت زيادي براي نهـضت آزادي بـه وجـود آمـده، مـثالً روزنامـه آن را                     : وي اضافه کرد  

اند که ديگر از  اند و بعد تعهد گرفته اي را به زندان برده اند و عده اند، به محل نهضت حمله کرده ف کردهتوقي

انـد و بـا فحاشـي و     آن امکانات استفاده سياسي نشود و از دادن پروانه فعاليت به آن نيز خودداري کـرده   

  .گذارند کاري صورت دهد تهمت نيز نمي

ي باز در جامعه تاکيد کرد و گفت در دستگاه شاه هم زمـاني فـضاي بـاز                  دکتر توسلي بر لزوم وجود فضا     

  .ايجاد شد که ديگر کار از کار گذشته بود و مردم به هيچ چيز اعتقاد و ايماني نداشتند
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پس . گيرد  اعتمادي در مردم قوت مي     در شرايط کنوني هم اگر فضاي باز ايجاد نشود، روحيه بي          : وي افزود 

به هر حال، هنوز هم دير نـشده  . رين شرايط براي اين امر بود که فرصت از دست رفتاز جنگ تحميلي، بهت 

  .و اکنون نيز فرصت مناسبي است

همه چيز به پاي روحانيت و مذهب نوشته شده و اين براي مسلمانان سخت است که در                 : دکتر توسلي گفت  

م مشکالت جامعه را به مذهب نـسبت        دهند و تما    تبليغات داخل و خارج، مذهبيون را به جاي مذهب قرار مي          

  . دهند مي

اي منطقي و عادل از اسالم ترسيم شود اما آن را بـا               سالها در دانشگاهها تالش شد تا چهره      : وي اضافه کرد  

  .اند روشهاي احساسي مخدوش کرده

 را بـه  اخواهنـد تبلـور ايـن عـدالت و تقـو         گوييم اسالم عادل است، مردم مي       تنها گفتار کافي نيست؛ اگر مي     

  .وضوح ببينند

در شرايطي هستيم که جامعه پايدار شده، مذهب اهميت خـود را نـشان              : استاد دانشگاه تهران اظهار داشت    

داده و لذا بايد افراد در هر مقامي هستند از حالت مسئول خصوصي جامعه خود را بيرون بکشند و مردم از 

د واين کارهـا در راسـتاي قـانون بايـد صـورت             طريق انتخابات آزاد در تمام سطوح مشارکت داشته باشن        

  .گيرد

اين است که مردم مسلمان يک حکومت اسالمي به وجود آورند، حکومت اسـالمي چيـزي    اصل بر: وي افزود 

خارجي نباشد که از بيرون به مردم تحميل شده باشد مردم مسلمان حق داشته باشـند انتقـاد و اعتـراض                     

  .زنند دست و دلشان نلرزد ف ميکنند، حرف خود را بزنند و وقتي حر

انـد و مـردم همـه چيـز را از آن      برخي از روحانيون خود را به جاي کل مذهب قـرار داده     : دکتر توسلي گفت  

بنابراين، همه ضعفها به گردن ديـن و        . زنند  بينند و افرادي هم دانسته يا ندانسته به آن دامن مي            دريچه مي 

  .رسد جدايي دين از سياست به گوش ميو در اينجاست که زمزمه  افتد مذهب مي

  تهران ـ خبرگزاري جمهوري اسالمي

۱۰/۱۰/۷۴  

∗∗∗  

  بهتر است يا سياه و سفيد؟» رنگي«

وقتي جناب آقاي غالمعباس خان توسلي نهضتي آزادي، از شخصيتهاي متـشخص و شـاخص و شـخيص                  

باشـيم، دلمـان    » نگـار  حواشـي «فرمايند ما که       فرمايش مي  »انتخابات و آزادي انتخابات   «فرهنگي راجع به    

  !خواهد اين سوژه ناب سياسي را بياوريم توي ستون فرهنگيمان مي

ريـيس انجمـن    «اسـت ولـي خـان االن        » نهضتي«کشد و     درست است که غالمعباس خان کباده سياست مي       

 که نظري هم الخصوص که اظهار تر است، علي بودنش عجالتاً غليظ» فرهنگي«است و » شناسي ايران جامعه

داننـد، بـه عنـاوين     خود را متـولي انقـالب مـي      ... برخي جرايد،   «: فرمايد  مي. اند خيلي فرهنگي است     فرموده

در چنين شرايطي آيـا انتخابـات       . کنند  هاي خود را درج نمي      زنند و پاسخ نوشته     مختلف به افراد تهمت مي    

   ١»آزاد معني دارد؟

آن وقتي معناي درست و حـسابي پيـدا   » انتخابات آزاد  « راستي انتخابات درچنين شرايطي چه معنا دارد؟      

» آقايـان «جهت  زنند و بعضي مواقع بيخود و بي آيند و نق مي کند که اين دو سه تا جريده هم که هي مي          مي

  .کنند، درشان تخته شود و بروند پي کارشان را سکه يک پول مي

ها بساطشان را جمع کنند و بيخود جـاي        »و سفيد سياه  «کند که اين      آن وقتي معنا پيدا مي    » انتخابات آزاد «

که ما نفهميـديم    (بند اين عزيزان     حاصل حضور نيم  «: ها را تنگ نکنند که بتوانند بيايند و بفرمايند        »رنگي«

                                                      
  . از گفتگوي غالمعباس توسلي عضو نهضت آزادي با خبرگزاري جمهوري اسالمي. ۱
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... دريهـا، افـشاگريها و سـخنهاي تکـراري اسـت             آماده شدن بستري براي پرده    !) منظور کدام عزيزان است   

گيـرد، در پـيش        را که عمالً از ناديده گرفتن مصالح عالي نظام سرچشمه مي           هاي ناگشوده   بستري از عقده  

   ١؟»سازد روي مردم مفتوح مي

را نشان مردم » هاي ناگشوده عقده«شود که آدم بتواند بيايد و  آزادي انتخابات فقط آن وقتي محقق مي! بله

چه معنـي   ! ارزد  ته باشند، مفت نمي   بدهد واال آن آزادي انتخاباتي که ديگران هم توي آن حق حرف زدن داش             

  دارد که آدم را افشا کنند؟

بـوده و بايـد يـک طـوري هـواي           » اخـوي شـهردار تهـران     «هر چه باشد، جناب غالمعباس خان يک وقتـي          

  !اين طور نيست؟.  را داشته باشدها» رنگي«

  ۲۰/۱۰/۷۴کيهان هوايي ـ 

  

                                                      
   ۲ ـ ص ۷۴/ ۱۱/۱۰ همشهري ـ .۲



  

 ۲۱۱

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۵۰: شماره

 ۲۱/۱۱/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  اساس آقاي مهندس بهزاد نبوي پاسخ به سخنان بي

  

، به نقل از آقاي بهزاد نبوي، عضو شوراي مرکزي مجاهـدين    ۱۷/۱۱/۷۴نامه صبح در شماره مورخ      روز

باشد و   ميمطالبي را در مورد نهضت آزادي نقل کرده است که کالً نادرست و تحريف شده                  ميانقالب اسال 

 به نهضت آزادي    نشانه آن است که گوينده از گذشته هيچ نياموخته و تصور نموده است که با رنگ پراکني                

  :در اين گفتگوها چنين آمده است.  مدرن، را به دست آوردياتواند دل جناح راست، اعم از سنتي  مي

در تمـام دوران کوتـاه   .  بودنـد ترزدنـد، خودشـان از همـه انحـصارگر      مـي نهضتيها که ايـن حرفهـا را        «ـ  ۱

ده باشد؟ حتي تا رده مديرکلي کسي       ش) مجموعه آنها (اللهي را اسم ببريد که وارد         حکومتشان يک نفر حزب   

را راه  ) منـافقين ( مجاهـدين    فقـط تيپهـاي جبهـه ملـي و بعـضاً          . کردنـد  مـي را در مجموعه خودشان قبول ن     

  .»دادند مي

تعداد قابل توجهي از مقامـات  . انصاف و يا بازيگر سياسي است اطالع يا بي گوينده اين کلمات يا خيلي بي 

و غيره در دولـت موقـت صـاحب مقـام بودنـد و              ... ي گرفته تا وزرا   جمهور رئيسبرجسته کنوني، از معاون     

اين مقامات در دولتهاي بعدي نيز سمتهايي داشته        . اند  رئيس محترم جمهوري خود معاون وزير کشور بوده       

اللهـي، اعـم از چـپ، راسـت،           پس چگونه گوينده اينها را حزب     . اند  و تا امروز همچنان بر سرير قدرت نشسته       

داند؟ آيا چنين امري توهين به اين مقامات نيست؟ شايد هم منظور اصلي گوينده شخص                ميا سنتي ن  مدرن ي 

  !خودش است

وقتي ما راجـع بـه      . اي در شوراي انقالب دنبال اين بودند که مسعود رجوي را شهردار تهران کنند              عده «-۲

  .»واهيد تسويه کنيدخ ميشما مسائل داخلي زندانتان را : گفتند مياينها نظر منفي داديم، 

بالفاصــله بعــد از اســتقرار دولــت موقــت شــادروان مهنــدس بازرگــان و انتخــاب جنــاب احمــد صــدر   

سيدجوادي به وزارت کشور، آقاي مهندس محمد توسلي حجتي به سمت شهردار تهران معرفـي شـدند                  حاج

. شهر تهران را ادامه دادندو شروع به کار کردند و تا مدتي بعد از استعفاي دولت موقت نيز خدمت به مردم      

بنابراين، ادعاي فوق حداقل دربـاره دوران دولـت موقـت نادرسـت اسـت و شـايد ايـن موضـوع در دوران                        

  .شوراي انقالب مطرح شده باشد که در اين صورت، ربطي به نهضت آزادي و دولت موقت نداشته است

 تا حاال چند نفر عـضو       ۶۰مگر از سال    . مداني ميما نهضت آزادي را در سرنوشت انقالب و نظام موثر ن           «-۳

  .»جديد دارند؟ هيچي

نهضت آزادي ايران هرگز ادعا نکرده است که نقش و اثر انحصاري در انقالب و نظام داشته است،                  : اوال

بلکه معتقد است که در کنار همه قشرهاي مردمي و ساير احزاب و گروههـاي سياسـي در انقـالب حـضور                      

کنـد، زيـرا     مـي از اين بابت پاداش و اجري نيز مطالبـه ن         . قدرت خود موثر بوده است    داشته و در حد توان و       

مبارزه نهضت آزادي همواره بر سـر       . آنچه را انجام داده است براي رضاي خدا و بهروزي ملت بوده است            

  ! قدرت ارزاني شيفتگان آن باد. حجت بوده است و نه قدرت

باشد؟ حزب نازي آلمان، حزب فاشيـست ايتاليـا و           ميعضايش  مگر معيار حقانيت يک حزب تعداد ا      : ثانيا

حزب کمونيست شوروي ميليونها عضو داشـتند و در سرنوشـت کـشورهاي خـود و جهـان بـسيار مـوثر                      
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در برابر حزب اموي چند عضو داشت کـه حـاال بعـضيها بـراي               ) ع(مگر حزب علي  . بودند، اما بر حق نبودند    

  اندازند؟ ميتعداد اعضايشان چرتکه 

ول مدعيانش همـه اعـضاي آن در يـک           که به ق   ترس و واهمه از فعاليت آزاد و علني نهضت آزادي         : ثالثا

کننـد و از حـضور آن در صـحنه           مـي گيرند از چيست؟ چرا از فعاليت چنـين حزبـي جلـوگيري              ميوانت جا   

  ؟اند وحشت زده شده

  ».پناهنده شده بودند تن، از ترس مردم، به نخست وزيري ۷۲اين آقايان بعد از شهادت  «-۴

خبري و يا ترکيبي از  کاري يا مصداقي از جهل و بي اين سخنان يا از مقوله تحريف حقايق ناشي از فراموش     

  .آنهاست

اعضاي نهضت آزادي ايران به هيچوجه از ترس مردم بـه نخـست وزيـري پناهنـده نـشدند، بلکـه دفتـر                   

سبت انفجار دفتر حزب جمهـوري اسـالمي تـشکيل     که به منااي العاده سياسي نهضت آزادي در نشست فوق   

داد، با درک حساسيت اوضاع کشور و خطرات احتمالي تهديدکننـده، دو نفـر از اعـضاي برجـسته خـود را                      

مامور کرد که به محل نخست وزيري بروند و به آقاي نخست وزير مالقات نموده، حمايت نهضت آزادي را                  

آن دو  .  نامهربانيها و انحصارطلبيها، اعالم نمايند     رغم  عليز،  سا  از دولت، در آن شرايط حساس و سرنوشت       

به نخست وزيري رفتند، با مرحوم رجايي ديدار کردند و پيام نهضت آزادي را در حمايت از دولـت، ضـمن                     

مرحوم رجايي نيز از حسن سياست و تدبير نهضت آزادي ايران استقبال و             . حفظ مواضع خود، ابالغ کردند    

  .تشکر کردند

 خرداد اتفاق بيفتد، که با آگاهي امـام عقـيم مانـد، ايـن     ۳۰ در تظاهرات اليحه قصاص که قرار بود واقعه  -۵

  .»آقايان هم همراهشان بودند

نهـضت آزادي ايـران نـه از آن وقـايع اطـالع قبلـي و نـه در آن حـضور و                       . اين ادعا دروغ محض اسـت     

ن تاريخ صادر کرد، مواضع خود را کـامالً شـرح   اي که بالفاصله در هما نهضت در اعالميه . مشارکت داشت 

 مهنـدس بازرگـان، در همـان        يـاد   زنـده بخشي از اين مواضع، توسط دبيرکل فقيد نهضت آزادي ايـران،            . داد

  .زمان از صداي جمهوري اسالمي پخش گرديد

  .کند ميدر پايان، نهضت آزادي ايران همگان و قبل از همه اعضاي خود را به رعايت تقوا دعوت 

  

  بخش روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران

۲۱/۱۱/۷۴  

  

  

  

  



  

 ۲۱۳

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۴۹: شماره

 ۲۱/۱۱/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

و ) لندن(» ةالحيا«مصاحبه آقاي غسان بن جدو، خبرنگار روزنامه عربي 

  )۱۱/۱۱/۷۴(بخش عربي راديو بي بي سي با آقاي دکتر ابراهيم يزدي 

  

  کنيد؟ ميـ آيا شما شخصاً خود را براي انتخابات نمايندگي کانديدا ۱س 

  .ل زياد و به همراه جمعي از شخصيتهاي معتبر سياسي مورد وثوق مردمج ـ به احتما

  کنيد که شوراي نگهبان اجازه شرکت به کانديداهاي حزب شما را خواهد داد؟ ميـ آيا فکر ۲س 

هـاي سياسـي در رد يـا     ج ـ اميدوارم که شوراي نگهبان، بر خالف انتخابات دوره قبل، از اعمـال سـليقه   

  .داً امتناع ورزدقبول کانديداها اکي

   ليست ديگري مثالً ليست تکنوکراتها، وارد کنيد؟ درـ آيا احتمال دارد که کانديداهاي خود را۳س 

  .وجهچج ـ خير، به هي

  ـ نظر شما راجع به بيانيه کارگزاران دولت چيست؟۴س 

رد، امـا  ج ـ در بيانيه مورد نظر، چيزي که موجب مالمت آنها از طرف گـروه مخـالف باشـد، وجـود نـدا      

اعتراضي که به همه جناحهاي حاکميت وارد است استفاده از امکانات وسيع دولتي به نفع کانديداهاي مورد                 

  .باشد مينظر خودشان 

ـ آيا برخورد اخير ميان کارگزاران دولت و جامعه روحانيت مبارز را فقط مربوط بـه انتخابـات مجلـس        ۵س  

  هاي فکري و سياسي دارد؟ اگر دارد، اين ابعاد چيست؟ شهدانيد، يا اينکه اين برخورد ابعاد و ري مي

 از اين برخورد مربوط به انتخابات مجلس و جنگ قدرت بـين جناحهـاي حاکميـت اسـت، امـا      يج ـ بخش 

مؤتلفـه اسـت     جناح اکثريت حاکميت در کنترل هيأتهاي     . تري نيز دارد   ابعاد فکري، سياسي و اقتصادي عميق     

و از نظر فکري مخالف سرسخت خردگرايي و هر گونه نـوآوري اسـت، از               که حزب قشرگراي مذهبي است      

نظر سياسي با هر نوع آزادي و برخورد آراء و عقايد مخالف اسـت، بـه حاکميـت مـردم اعتقـادي نـدارد و                          

دانـد و از نظـر اقتـصادي، نماينـده          مـي هاي سرکوبي را براي حذف مخالفان مباح و مجـاز             استفاده از شيوه  

شکل از افرادي است کـه عمومـاً تحـصيلکرده و الجـرم             تجناح ديگر م  . صفت است  جاري دالل داري ت  سرمايه

 نظــر اقتــصادي، حــداقل در حــد باشــند و از مــيخردگــرا و تــا حــدودي معتقــد بــه تــضارب آراء و عقايــد 

ريج المللي نيز به تـد      در برخوردهاي سياسي ملي و بين     . داري صنعتي اعتقاد دارند    پردازي، به سرمايه   نظريه

  .گويند مياز واقع گرايي سخن 

  کنيد؟ ميدر ايران را چگونه ارزيابي   ميـ وضع سياسي عمو۶س

رحه در قانون اساسي در بـاب حقـوق و   ص و نقض اصول مج ـ در حال حاضر فشار، اختناق، سرکوبي 

ال مـا   شـوند فعـ    مـي گروههاي فشار که از جانب نهادهاي خاصي بسيج و حمايت           . آزاديهاي ملت ادامه دارد   

نظيـر حملـه بـه    ( دهنـد  مـي کنند و مردم را مورد ضرب و شتم قرار         مييشاء هستند، به تجمعات مردم حمله       

ها و مجالت و      ؛ به دفاتر روزنامه   )زنجان اهللا شهر  مراسم يادبود شادروان مهندس بازرگان در مسجد رسول       

نـوز هـم در ايـران صـاحبان قلـم را، بـه         عالوه بر ايـن، ه    . زنند ميکنند و آنها را آتش       ميکتابفروشيها حمله   



  

۲۱۴  

هاي جناحهايي از حاکميت جور نيست، به اتهامـات واهـي محاکمـه و بـه                  صرف نوشتن مطالبي که با سليقه     

  ). نظير آقاي سيدعباس معروفي، مدير مسئول مجله گردون(کنند  ميزندان و شالق محکوم 

ي در حال انتقال تدريجي از يک جامعه بـسته          اوضاع عموم . از تغيير مشهود است     ميبا وجود اينها، عالئ   

 آنچنان  ۱۳۵۷ بهمن   ۲۲در واقع، پيامدهاي سياسي و اجتماعي انقالب        . به سوي يک جامعه باز سياسي است      

. عميق و گسترده است که نيروهاي انحصارطلب و سرکوبگر قادر به حفظ و ادامـه وضـع موجـود نيـستند                    

  .سي در درون جامعه روند مثبتي داردرسد که تحوالت سيا ميبنابراين، به نظر 

  بخش روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران 

  

  

  

  

  

  . را ياري دهيدود ما ماهانه خبا توجه به محدوديتها با تکثير و توزيع نشريات نهضت آزادي و ارسال کمکهاي: هموطن عزيز

   ريال ۵۰۰: هزينه فتوکپي

  



  

 ۲۱۵

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۵۱: شماره

 ۳۰/۱۱/۱۳۷۴:تاريخ
  

  

  

  مليمصاحبه سردبير و صاحب امتياز نشريه افتخارات 

  ۲۹/۱۱/۷۴ با آقاي دکتر ابراهيم يزدي

  

زادي و  آـ آيا شما اطمينان به آزادي کامل انتخابات داشتيد کـه شـرکت کرديـد؟ و چنـد نفـر از نهـضت                        ۱س

، موضوع تشخيص صالحيت چگونه بوده و چند نفر مـردود و            نام  ثبت و پس از     اند   کرده نام  ثبتمندان شما    هعالق

شدگان در انتخابـات شـرکت    ا قبولباشد؟ و آي ميالعمل شما چه  بر چه داليلي و عکس و بنااند چند نفر تاييد شده  

  خواهند کرد؟ 

ايم که انتخابات در شـرايط سـالم و آزاد    اول آنکه ما به کرات نوشته. ج ـ اين سوال شما چند بخش دارد 

 بـه معنـاي     نـام   ثبـت ي و   ناپذير آن وجود ندارد و اعالم داوطلبـ        شرطهاي اجتناب  يعني پيش . شود ميبرگزار ن 

دوم آنکـه در  .  اسـت بـراي مطالبـه حقـوق و آزاديهـاي اساسـي      اي بلکه وسيله. قبول آزادي انتخابات نيست 

 نفر از شخصيتهاي برجسته ملي مذهبي و مورد وثوق مردم به طور دسته جمعـي در فرمانـداري                   ۱۵تهران  

هيات اجراييـه   .  ايران هستند  يعضو نهضت آزاد  از اين عده، هفت نفر      .  کردند نام  ثبتتهران حضور يافتند و     

 به هر يک از اين داوطلبان، اطالع داده است که صالحيت            اي  هاي جداگانه   انتخابات فرمانداري تهران طي نامه    

هر يـک   . بدون آنکه داليل رد صالحيتها ذکر شده باشد       .  نفر را تاييد نموده است     ۴ نفر را رد نمود و تنها        ۱۱

 که داليل رد صالحيت آنها مـستدل اطـالع          اند  داً بر طبق قانون اعتراض و درخواست نموده       از اين افراد منفر   

 بـه طـرز کـار هيـأت اجرايـي           اي  نفري طـي اعالميـه    ۱۵همچنين اين گروه    . داده شود تا جواب مستدل بدهند     

ز قطعـي  سوم آنکه شرکت آنها که صالحيتشان مورد تاييد قرار گرفته است، هنو    . اند  اعتراض شديدي نموده  

  .نيست

  مندان چند نفر شرکت و چه تعداد قبولي و مردود داريد؟ هو عالق ـ در شهرستانها از نهضت آزادي۲س 

 نفـر از اعـضاي   ۶ج ـ در بعضي از شهرستانها نظير تبريز، زنجان، قزوين، اصفهان، کـازرون و مـشهد    

  .اند  تمام آنها را رد کرده کردند، امانام ثبتنهضت آزادي به همراه ساير شخصيتهاي سياسي معتبر 

ـ آيا از علت مردود شدن صالحيت منفرديني که به جايي وابستگي ندارند ودر عين حـال سـوابق سـوء                     ۳س  

  هم ندارند و عالوه بر اين تحصيلکرده و متخصص هم هستند اطالعي داريد؟

هـا   خاص تحصيل کردهدر ميان اين اش. اند ج ـ صالحيت بيش از دو سوم داوطلبان انتخابات را رد کرده 

اي در امور اقتصادي، سياسي و فرهنگي وجود دارند که عموماً فاقـد سـوابق سـوء                  و متخصصين برجسته  

در مقابـل، اکثريـت قريـب بـه اتفـاق           . اکثر قريب به اتفاق آنان وابستگي گروهـي و حزبـي ندارنـد            . باشند مي

  .هاي حاکميت تصويب شده است صالحيت وابستگان به جناح

، هيچ کجا و در هيچ موردي، به داوطلبان علل رد صالحيت نه کتباً و نـه  اند نکه چرا اينها را رد کرده آيا اي 

  .اند داند چرا آنها را رد کرده ميبنابراين هيچ کس ن. شفاهاً اطالع داده نشده است

ا خير؟ اگر داريد    مدت تبليغاتي داريد ي    ميـ آيا اميد به آزادي کامل انتخابات در مراحل مختلف با وجود ک            ۴س  



  

۲۱۶  

  تا چه حد؟

ج ـ خير، اميدي به آزادي کامل انتخابات وجود ندارد بلکه بايد تالش کرد تا هر قدر ممکن است آزاديهـا    

اگر حاکميت بر سر راه تبليغات انتخاباتي نامزدهاي مستقل ملي مذهبي موانعي ايجاد نمايد،              . را بدست آورد  

  .تنها چاره اعالم انصراف خواهد بود

  ش روابط عموميبخ

  نهضت آزادي ايران

  

  



  

 ۲۱۷

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۵۲: شماره

 ۱۳۷۴ /۰۱/۱۲:تاريخ
  

  

  

  نماينده ويژه کميسيون١گزارش مالقات و مذاکره آقاي موريس کوپيتورن

  حقوق بشر با نمايندگان نهضت آزادي ايران

   درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران

  مقدمه و توضيح

 که عمدتاً زير نفـوذ قـدرتهاي بـزرگ، بـه ويـژه              عملکرد ناهمگن و غيرعادالنه نهادهاي مختلف سازمان ملل متحد        

  ـ باشد، در ارتباط با مسائل مربوط به جهان سوم ـ خصوصاً کشورها و جنبـشهاي اسـالمي    اياالت متحده امريکا مي

اي بوده است که اعتبار آنها را نزد مسلمانان و ساير ملتهاي ستمديده جهان به شـدت متزلـزل سـاخته و لـذا                         به گونه 

بـا  . هاي کميسيون حقوق بـشر و نهادهـاي مـشابه آن پديـد آورده اسـت                 د عميقي نسبت به اصالت انگيزه     شک و تردي  

هـا و مقاصـد       رغم وجود هر گونه داوري منفي نـسبت بـه انگيـزه            وجود اين، دولتها و ملتهاي رنجديده جهان بايد علي        

باره واقعيات عيني جوامـع خـود اوالً از         کميسيون مذکور و نمايندگان آن کوشش کنند که با ارائه اطالعات صحيح در            

جويي غيرمعقول و مبتني بر اطالعات نادرست و يک بعدي قدرتهاي بزرگ براي مداخله در امور داخلي                  هر گونه بهانه  

دار چنين نهادهايي براي بهبود وضع حقوق بـشر   جوامعشان جلوگيري کنند و ثانياً از امکانات هر چند محدود و جهت  

  .وامع خود بهترين بهره ممکن را ببرنددر کشورها و ج

نيز که بنا به درخواست شخص ايشان صـورت گرفـت            الذکر مالقات نمايندگان نهضت آزادي ايران با نماينده فوق       

مشي بوده و نبايد به معناي تاييد کلي عملکردهـاي سـازمان ملـل متحـد و نهادهـاي                    در راستاي همين سياست و خط     

  .وابسته به آن تلقي گردد

نـامبرده در دوران فعاليـت شـغلي خـود          . الملل است   قاي کوپيتورن تبعه کانادا و داراي درجه دکتراي حقوق بين         آ

از جمله بـه مـدت چهـار سـال، بـه عنـوان       . موريتها و مناصب سياسي نيز داشته است      أضمن تدريس در دانشگاهها م    

ي کـشورهاي ديگـر بـه عنـوان عـضو هيـأت             رئيس اولين هيأت ديپلماتيک در ايران و چند سال هم در مالزي و برخـ              

ديپلماتيک فعاليت کرده و اخيراً نيز از طرف کميسيون حقوق بشر به عنوان جانشين آقاي گاليندوپل منصوب گرديـده       

  .است

  

  ٢خالصه گزارش

 ۲۳ روز دوشنبه  ۳۰/۲۲ تا   ۲۰ از ساعت    اي  بنا به درخواست آقاي پروفسور کوپيتورن، مالقات و مذاکره        

ايـن   در.  در منزل آقاي دکتر ابراهيم يزدي، دبير کـل نهـضت آزادي ايـران صـورت گرفـت                  ۱۳۷۴بهمن ماه   

مذاکرات دستيار و مترجم آقاي کوپيتورن و نيـز دو تـن از اعـضاي دفتـر سياسـي نهـضت آزادي شـرکت                        

  .داشتند

                                                      
۱. Maurice Danby Copithorne  

   .مطالب اين گزارش از يادداشتهاي تهيه شده در جريان مالقات استخراج شده است .۲

  



  

۲۱۸  

اع ايران و   پس از مراسم معارفه، نماينده ويژه توضيح داد که فعالً به مدت کوتاهي براي آشنايي با اوض                

کسب اطالعات اوليه به ايران آمده و قصد دارد که در سفر ديگري تحقيقات و بررسيهاي خـود را تکميـل و                      

کنـون بـا تنـي چنـد از وزيـران            ايشان اضافه کرد که تـا     . گزارش آن را به کميسيون حقوق بشر تسليم کند        

است که از زنـدان      شرکت نموده و قرار   مالقات کرده، در يک جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده باند زنده دل             

نـامبرده گفـت کـه از مقامـات مـسئول درخواسـت مالقـات بـا آقـاي اميرانتظـام، يـک            . اوين نيز بازديد کنـد  

، دو نفر بهايي محکوم به اعدام و چند زنداني سياسـي از جملـه دو نفـر                  )آقاي عباس معروفي  (نگار   روزنامه

  . نموده استندا  هفته قبل بازداشت شده۲روحاني را که 

آنگاه آقاي دکتر يزدي ضمن معرفي دو عضو ديگر دفتر سياسي نهضت آزادي توضيح داد کـه بنـا بـر                     

بين دو معيار سنجش ميزان رعايت حقوق بشر و آزادي، يعني اعالميه جهاني حقوق بـشر                ادعاي دولت ايران،    

امـا  . وي ديگر مغـايرت وجـود دارد  و منشور سازمان ملل متحد از يک سو و مباني حقوق بشر در اسالم از س    

نهضت آزادي ايران بر اين عقيده است که اوال اصول مصرحه در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي                  

درباره حقوق و آزاديهاي ملت مغايرتي بـا اعالميـه جهـاني حقـوق بـشر نـدارد و ثانيـاً ايـن اصـول از طـرف                            

شخصي از نقض حقوق بـشر و اصـول مـصرح در قـانون         آقاي دکتر يزدي موارد م    . شود  حاکميت رعايت نمي  

هايي از فشارهاي موجود بر گروهها و طبقات مختلف از جملـه              اساسي ايران را به تفصيل توضيح داد و نمونه        

آقـاي کوپيتـورن در مـورد بهبـود جـو           . را شرح داد  ... بر روحانيون، دانشگاهيان، ارباب جرايد، نويسندگان و        

  :رح نمود که موارد زير به هنگام بيان توضيحات مورد توجه قرار گرفتسياسي نيز پرسشهايي مط

) ۲. کننـد  مـي انقالب بر روي همه مردم به ويژه زنـان اثـر گذاشـته اسـت و آنـان حـق خـود را طلـب                 ) ۱

هاي اقصادي دولت شکست خورده است و حتي مردم عادي کـه بـه طـور سـنتي طرفـدار روحانيـت                        برنامه

گـستردگي فـساد در     ) ۳ .در بين آنها بسيجيها و پاسداران نيز وجود دارند        . ده است  صدايشان درآم  اند  بوده

  .تصوير اوليه حکومت را در نظر مردم عوض کرده است) فناعم از ستاد و ص(داخل دستگاه حکومتي 

همين مسئله شکاف و برخوردهاي داخلي در دستگاه حاکم به وجود آورده و هر جناح جناحهـاي ديگـر                   

هـاي مختلفـي      شورشهاي خودجوش در چند نقطه رخ داده است که بهانه         . کند ميکستها معرفي   را مسئول ش  

  .هاي آنها مشابه و ناشي از فشارهاي سياسي و اقتصادي بوده است داشته ولي انگيزه

و نهضت آزادي نيز با توجه به همين وضعيت تصميم گرفته است که بـر خـالف گذشـته در فعاليتهـاي                       

االت اصلي و پاسـخهاي مطـرح شـده         ؤذيالً به ساير س   . ند تا به نيازهاي مردم پاسخ دهد      انتخاباتي شرکت ک  

  :گردد مياشاره 

  توان گفت که وضع سياسي در ايران سيال و متغير است؟ ميـ پس آيا ۱س

سعي داريم که فصل جديدي در دفتـر  ) نهضت آزادي ايران(ما . گذرانيم ميج ـ بلي ما يک دوره انتقال را  

بـا آنکـه حکومـت      .  کـرديم  نام  ثبتاي سياسي ايران باز کنيم و بر همين اساس، براي نامزدي مجلس             فعاليته

اگر چه بـراي    . کانديداها را رد کرده ولي در عين حال مشروعيت اپوزيسيون را پذيرفته است             صالحيت اکثر 

اي بـراي همـان       مقدمه تواند مياين کار حداقل بها را پرداخته است ولي همين مقدار هم نشانه خوبي است و                

آميز و به صورت     کوشش ما اين است که در چارچوب قانون، به طور مسالمت          . فصل جديد مورد نظر باشد    

  .علني فعاليت کنيم

ايد و به همين علت صالحيت بقيه کانديداها رد شده        ـ ولي دولت معتقد است که شما قانون را نقض کرده          ۲س

  .است



  

۲۱۹  

 بـه   رأي اين مطلب را ثابت کنند و هنوز هيچ دادگـاهي اند سال نتوانستهج ـ بلي اما پس از گذشت چندين  

بعد از شکايت ما از وزارت کشور، دادگاه بـدوي از خـود سـلب               . غيرقانوني بودن نهضت آزادي نداده است     

اما هنوز بعد از دو سـال، دادگـاه بـه شـکايت مـا      . صالحيت کرد و پرونده را به ديوان عدالت اداري فرستاد      

 قانون احزاب و حـزب او عقيـده دارنـد کـه             ۱۰  ماده آقاي بادامچيان رئيس کميسيون   . ي ننموده است  رسيدگ

 ما غيرقانوني هستيم، در حالي که بر طبق قانون، تنها يک دادگاه صالح با حضور                اند  چون به ما مجوز نداده    

  ). قانون اساسي۱۶۸اصل (تواند چنين حکمي صادر کند  ميهيأت منصفه 

و مذاکره کرده است ولي بـه علـت عـدم            ورن گفت که با تعدادي از وزيران و مقامات مالقات         آقاي کوپيت 

. داند که گفتگوها و سؤاالت ايشان چه اثري بر مصاحبه شوندگان داشـته اسـت      مي اوضاع ايران ن   اآشنايي ب 

 کوپيتـورن،   بـه نظـر آقـاي     . المللي مطرح است    کند که در سطح بين     ميدر هر حال سواالتي را مطرح کرده و         

ظاهراً دولت ايران تمايلي به آمدن وي به ايران ندارد و مايل است که ايشان را قانع کند که نيازي به آمدنش                   

  .نيست

به ايشان توضيح داده شد که احتماالً حـدود دو  . نماينده ويژه در مورد آزادي انتخابات هم پرسش نمود      

 نفري مـستقل ملـي   ۱۵صالحيت شناخته شده و از يک گروه  کرده بودند، فاقد نام ثبتسوم از داوطلباني که   

 نفر را ۴ نفر را رد و فقط ۱۱غيروابسته به جناحهاي حکومتي که هفت نفر آنان عضو نهضت آزادي هستند،   

  .اند تاييد کرده

همچنين، نظر نهضت آزادي پيرامون رابطه رشد و توسعه اقتصادي و آزاديهاي سياسـي سـوال شـد و                   

  .دهند، نه به آزاديهاي سياسي مي از کشورهاي جهان سوم، اولويت را به رشد اقتصادي اينکه در بعضي

در اين مورد توضيح داده شد که نهضت آزادي ايران معتقد است که توسعه بـه مفهـوم عـام آن بـدون                       

  .پذير نيست توسعه سياسي امکان

  :در جريان بحث و گفتگو، آقاي کوپيتورن هم چنين پرسيد

دين خلق در ايران پايگاه مردمي دارند و خطري براي نظام هـستند؟ مـن از افـراد برگـشته از                     ـ آيا مجاه  ۳س

  .دانم حرفهايشان تا چه حد وزن دارد ميام ولي ن دهسازمان مطالب زيادي شني

 وطـن دوسـت هـستند و چـون در     االصـول  علـي زيرا ايرانيـان  . ج ـ خير، آنها محبوبيتي در ايران ندارند 

  .عليه ايران، آنها به دشمن پيوستند، مردم اين عمل آنها را خيانت تلقي کردندجريان جنگ عراق 

  بخش روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران



  

۲۲۰  

  

  مان ملل متحدچکيده گزارش کميسيون حقوق بشر ساز

  

تورن نماينده مخصوص کميسيون حقـوق بـشر دربـاره          ياين چکيده بر مبناي گزارش آقاي موريس کوپ       

 قسمت و   ۱۲ صفحه، شامل    ۵۲اين گزارش در    . وري اسالمي ايران تهيه شده است     وضع حقوق بشر در جمه    

  :چکيده آن به شرح زير است.  منتشر شده است۱۹۹۶ مارس ۲۱باشد که در  مي پيوست ۱۱

ايـن سـفر از   .  از نماينده کميسيون دعوت شد که به ايران سفر کند۱۹۹۶ در ژانويه ـ مقدمه  :قسمت اول

نماينده کميسيون قبل از    .  بود ۱۹۹۱عملي شد که اولين سفر يک نماينده ويژه از سال            ۱۹۹۶ فوريه   ۱۶ تا   ۱۰

هاي مختلف درباره نقـض حقـوق          کشور اطالعات و نامه     خارج سفر از سازمانها و افراد مختلف در داخل و        

  :ت که سئواالت زير را مطرح نمايدش و در نظر دا بودبشر دريافت کرده

 سال پس از خاتمه جنگ ايران و عراق، آيا در جمهـوري اسـالمي               ۷سالمي و    سال پس از انقالب ا     ۱۷ ـ۱

  ي؟دايران قانون حاکم است يا خواست و اراده فر

شود، در اجراي قوانين مصوب و ترتيبات مقـرر بـه خـصوص قـانون اساسـي،                  مي آيا چنان که گفته      ـ۲

  گيرند؟ ميدارند و آنها را ناديده يا ناچيز  ميتعلل روا 

طلب، چنان که به شـدت شـايع اسـت رفتـار تنـد        مخالفان حکومت، حتي با مخالفان آرام و صلح اا ب  آي ـ۳

  کنند؟ ميشود و به سختي از آنان جلوگيري  مي

 آيا در ايران زنداني سياسي هست و به خصوص، آيا تفاوتي بين آن زنداني که نظر و عقيده ديگـري                     -۴

  دارد؟تي شده است، وجود ادارد با آن که مرتکب جناي

ده ديدار و گفتگو با سران حکومت، وزرا، معاونان و قـضات عـالي رتبـه بـود، هرچنـد                    نهدف اصلي نماي  

کرد که از اين مذاکرات تصوير روشني از وضع کشور به دست نياورد، اما آن را آغـاز مناسـبي                     ميتصور  

  .پنداشت مي

اي باشد براي ديداري  توانست مقدمه  مياي نظير ايران فقط      ديدار شش روزه از جامعه گسترده و پيچيده       

تـر و ديـدن جاهـايي        ماه بعد به عمل آورد و بدين طريق، با ايجاد روابط بيشتر و نزديک             ۱۲که در نظر دارد     

  .تري کسب کند خارج از تهران اطالعات جامع

در مالقات با رجال مهم، ازجمله موضوعات واجد اهميت رفتار نامناسـب ايـران بـا کـشورهاي جهـان و       

  .منطقه بود

حق حـضور  . هاي قضايي طوالني است  در جمهوري اسالمي ايران رسيدگيـنظام قانوني  : قسمت دوم

  . مبهم استدر جمهوري اسالمي اين حق کامالً. وکيل مدافع متهم در دادگاه نيز مطلبي اساسي است

مـرگ کـه اگـر هـم مـتهم           که متهم حق انتخاب وکيل ندارد، مگر در مورد محکومان به             اند  به نماينده گفته  

  .نمايد مي آن را معين  را انتخاب نکند دادگاه خودکسي

 کـه آنهـا هـم چـون ديگـر      انـد  درباره علت بقاي دادگاههاي انقالب در اين مدت طوالني، به نماينـده گفتـه          

 محـدود اسـت و بيـشتر         که صالحيت دادگاههاي انقـالب کـامالً       دان دادگاهها باقي خواهد ماند و اضافه کرده      

شود به مسائل نظامي، نظام گذشته و جنايات کامال خاص و مسائل خانوادگي کـه بقـاي آنهـا را                     ميمربوط  

نماينـده در چنـد     . کننـد  مي که آن دادگاهها هم چون ديگر دادگاهها عمل          اند   داده نايجاب کرده است و اطمينا    



  

۲۲۱  

زير دادگستري اظهـار داشـته      در ديدار با آقاي اسماعيل شوشتري، و      . جلسه دادگاه حضور پيدا کرده است     

. امـا حـاال دخـالتي ندارنـد       . کردند مياست که پيش از اين، مقامات قانوني و اجرايي در امور قضايي مداخله              

منبعث اسـت از آقـاي محمـد يـزدي سرپرسـت قـوه قـضاييه                اسالمي  نماينده درباره تعزيرات که از قوانين       

 نفـر در  ۵۰ حـداقل  ۱۹۹۵ و خـارج کـشور، در سـال       بر طبق نشريات داخل   . توضيحاتي دريافت داشته است   

آقـاي  . انـد   که دولت ايران توضيح داده است که اکثر آنها قاچاقچيـان مـواد مخـدر بـوده         اند  ايران اعدام شده  

افتخار جهرمي، رئيس کانون وکال، در خصوص طرز انتخابات وکال و نحوه کار و وظايف آنها توضـيحاتي                  

اي تنظيم و در قوانين گذشته تجديد نظر شده است، با اينهمه، چنان              وانين تازه در سالهاي اخير، ق   . داده است 

درمجموع، به نظـر    .  مداخالتي دارد  اهللا در بعضي موارد مستقيماً      اهللا جنتي هم يادآور شده گروه حزب       که آيت 

  .است مستقل مشغول به کار نماينده هنوز زود است بتوان گفت که يک نظام قانوني و رسيدگي کامالً

 موقعيت زنان در کشورهاي اسالمي، به خصوص در جمهـوري اسـالمي   ـموقعيت زنان  : قسمت سوم

شود و معلوم نيـست   ميدر حفظ اصول و سنتهاي قديمي اصرار . ايران مورد توجه مطبوعات خارجي است  

يـسوادي  موقعيت کنوني زن در کشورهاي در حال رشد معلول رعايت سنن و آداب ديني يا زاييـده فقـر و ب                

  .اين نظر هم وجود دارد که سنن ديني و فرهنگي موجب وجود اختالف موقعيت زن و مرد است. است

 درباره محدوديت فعاليت زنان، اگر نه در مراجع قانوني، در مجامع زنان بحث و گفتگو جريان دارد و از                  

در شـيوه پوشـش زنـان،       در مواردي چنـد، ازجملـه       . جمله اين که اشتغال زنان منوط به اجازه شوهر است         

چنـين  .  مذهبي دانست  توان آن را صرفاً    ميوضع در نقاط مختلف جمهوري اسالمي ايران، يکسان نيست و ن          

آن که اقدامي برخالف اسـالم شـده          بي ،رسد که با اين که زن و مرد داراي حقوق مساوي نيستند            ميبه نظر   

  .اند شرفتهايي داشتهباشد، در وضع آنها تغييراتي رخ داده و نخبگان سياسي پي

درباره اين فتوا از مدتي پيش، از سوي مقامات نظرات مختلف           ـ   فتوا عليه سلمان رشدي   : قسمت چهارم 

هرچند که براي اجراي آن هيچ      . ابراز شده است اما واقعيت اين است که فتوا هنوز به اعتبار خود باقي است              

اظهـار داشـته   ي اکبر واليتي، وزير امورخارجه، وي در مذاکره با آقاي عل    . گونه اقدامي صورت نگرفته است    

مند است که آن را      حاديه اروپا درباره اين موضوع پيشرفت زيادي داشته و ايران عالقه          است که مذاکره با ات    

دهد که هنوز بين مقامات ايراني اختالف نظر وجـود دارد و خـود               ميتحقيقات نماينده ويژه نشان     . دنبال کند 

کند و با کساني هم عقيده است که اين فتـوا و پرداخـت پـاداش را                  مي جان رشدي را محکوم      او نيز تهديد به   

اما با اين نظر موافق نيست که هرگاه بـه رشـدي حـق آزادي بيـان داده شـود،                    . دانند مياي براي قتل     انگيزه

  .اند مورد قبول کساني باشد که او را محکوم به مرگ کرده

در مالقـات  . انـد   بهاييها در ايران به عنوان اقليت مذهبي شـناخته نـشده  ـموقعيت بهاييان  : قسمت پنجم

 در  ۱۹۸۹ دو نفـر بهـايي کـه از آوريـل            –آبادي و بهنام ميثـاقي       اي که نماينده ويژه با کيوان خلج       نيم ساعته 

ه بـ .  داشـت ـ اند  از سوي دادگاه انقالب اسالمي به مرگ محکوم شده     ۱۹۹۳زندان اوين هستند و در دسامبر       

بهتر شده است و آنان از دادگاه عـالي تقاضـاي تجديـدنظر در حکـم                  مي که شرايط زندان اوين ک     اند  او گفته 

 از ۱۹۹۶ کـه در ژانويـه   ۱۳۲۵اهللا محرمي، يکي ديگر از بهاييـان متولـد         درباره حبيب . اند  صادر شده را کرده   

چنـين  . ه عالي حکم را تاييد نکرده است       که دادگا  اند  سوي دادگاه انقالبي يزد محکوم به مرگ شده است گفته         

شود که بهاييها محدوديتهايي دارند؛ گاه اموال بعضي از آنهـا را مـصادره کـرده و در مـوردي                     مياستنباط  

در جرايد عمومي از بهاييگري اعالم انصراف کند تا بتوانـد بـه کـار خـود ادامـه              که اند  پرستاري را واداشته  

  .دهد



  

۲۲۲  

 قبل از ورود نماينده ويژه به ايران، د و واقعه موضوع آزادي بيـان را  ـآزادي مطبوعات  : قسمت ششم

دادگـاه بـه دليـل      . اين دو واقعه مربوط است به نـشريات گـردون در تهـران و تـوس در مـشهد                  . مطرح کرد 

مطالبي که در آنها انتشار يافته بود حکم محکوميت و مجـازات مـسئوالن ايـن دو نـشريه و تعطيـل هـر دو                         

موضوع توس در دادگـاه مطـرح گرديـده         . ادر کرده که مورد اعتراض عمومي قرار گرفته است        نشريه را ص  

اما در مورد گردون، سـردبير و ناشـر   . ولي تا ورود نماينده ويژه به ايران، حکم محکوميت قطعي نشده بود     

مي، در هاري، معاون فرهنـگ و ارشـاد اسـال   زآقاي ا.  ماه زندان محکوم شده بود    ۶ ضربه شالق و   ۳۵آن به   

داننـد کـه     ميدرباره عباس معروفي مدير گردون اظهار کرده بود که آنان وظيفه خود              مالقاتي که با او شد،    

گـاه بـه کـسي       ايران آزادي مطبوعات به ميزان زيادي وجود دارد، اما هر          در. قانون مطبوعات را حفظ کنند    

درباره مجله گردون گفت که شکايات زيادي او . اهانت شود، او حق دارد سردبير و ناشر را به دادگاه بکشد        

اي را نـشان      محکوميت نظر موافق نداشته اسـت و روزنامـه          رأي شده بود و او خود عضو دادگاه بوده و با         

مجلـه گـردون در      ».اين حکم محکوميت دون شـأن مطبوعـات اسـت         «. داد که از او چنين نقل قول کرده بود        

. دادگاه انقالب اسالمي توقيف شد     آميز دانستند از سوي    اهانت به علت عکس پشت جلد که آن را          ۱۹۹۲سال  

  انتشار داد که مورد اعتراض واقـع گرديـد        اي  دو سال بعد، گردون مقاله    . اتهامات وارده در دادگاه تاييد نشد     

نگـاراني هـم جـزو آنهـا بودنـد از آن شـکايت کردنـد ولـي بـا آن کـه مـورد                          و جمعي از مردم که روزنامـه      

ر گرفت، موضوع پيگيري نشد، اخيراً يازده نفر که آقاي معروفي آنها را از عوامـل جمهـوري           بازخواست قرا 

گويد که مرتکب اقـدام خالفـي نـشده و           ميآقاي معروفي   . اند   را مطرح کرده   اي  داند، شکايات تازه   مياسالمي  

نماينـده  . نـداده اسـت   نه جلد از کتابهاي او را هم وزارت ارشاد اجازه انتشار            . قرباني جو موجود شده است    

 در دادگاه   تواند نظر روشني در اين باره که چه اقداماتي را قانوني و يا غيرقانوني و موجب تعقيب                 ميويژه ن 

  .دانست ابراز کندايران 

ـ : قسمت هفتم برد که به گناهان مختلـف محاکمـه    مي نماينده ويژه از تعدادي افراد نام درباره زندانيان 

نماينده ويژه دربـاره بازداشـت بعـضي از روحـانيون در تهـران و قـم، از       . اند م شدهو بعضاً به مرگ محکو  

اهللا العظمي سيد محمـد شـيرازي و ديگـران، پرسـشهايي کـرده ولـي         اهللا العظمي منتظري و آيت     اطرافيان آيت 

  .و لذا جا دارد که موضوع مورد توجه و پيگيري قرار گيرد اي نشنيده است پاسخهاي قانع کننده

ـ : مت هشتمقس  به بازديد از زندان اويـن رفتـه و   ۱۹۹۶ فوريه ۱۳ نماينده ويژه در ديدار از زندان اوين 

 به زبـان انگليـسي دربـاره        اي  آقاي الجوردي با نشان دادن جزوه     . آقاي الجوردي از او استقبال کرده است      

پردازنـد و از نظـر       مـي ي آنها   مقررات زندان اظهار داشته است که در زندان به تعليم زندانيان و تربيت روح             

، ۱۹۹۵در ژانويـه    ) آقاي الجـوردي  (به موجب گزارش سازمان زندانهاي ايران       . پزشکي تحت مراقبت هستند   

نماينده ويژه از کارگاههـاي مختلـف در زنـدان بازديـد            .  زنداني وجود داشته است    ۹۸۰۰۰در سراسر ايران    

شتن در اقدامات و فعاليتهاي ضدرژيم بودند، از جملـه بـا            کرده و با تعدادي از زندانيان که متهم به دست دا          

اميرانتظـام، معـاون نخـست وزيـر دولـت      . عباس اميرانتظام و دو تن از بهائيان مالقات و گفتگو کرده اسـت   

در مالقات با ديگر زندانيان، آنـان اظهـار         .  به اتهام جاسوسي به حبس ابد محکوم شد        ۱۹۸۰موقت، در سال    

توانند غذا و داروي دلخواه را تهيـه کننـد و            ميو آنان    و سال اخير، وضع زندان بهتر شده       که در د   اند  داشته

زنـدانيان  . البته موضوعات کتابها بايد موافق نظر مأموران باشد       . شود مينيز کتاب در اختيارشان قرار داده       

بـرد و غـذا و    مـي ن بـه سـر    امـ اي اميرانتظام در خارج از اوين در خانه. کنند ميهاي خود مالقات   با خانواده 

او پس از محاکمه . دهند وکيل مدافع انتخاب کند مياو شکايت داشت که اجازه ن    .کند ميدارويش را خود تهيه     



  

۲۲۳  

 متـري بـوده     ۲/۱*۲/۱ روز در يـک سـلول        ۱۶۰ روز در زندان انفرادي در اوين گذرانـده و پـس از آن               ۵۵۰

، چند بار مريض شده، بـه       ٭ همسرش را مالقات کرده    در طول دو سال و نيم پس از آن، سالي سه بار           . است

او در چهـار سـال اول در زنـدان          . هزينه خود جراحي نموده و يازده بار در بيمارستان بستري شـده اسـت             

، در طـول    ۱۹۸۱بر طبق اظهار او، در اوايل پـاييز         . اوين مجاز نبوده است که دفتر و قلم و کتاب داشته باشد           

 بـه بعـد     ۱۹۸۹از  . انـد   که بيشترشان وابسته به جناح چپ بودنـد اعـدام شـده            زندان سياسي    ۱۱۰۰يک شب   

، او حق داشته است که هر دو هفته يـک بـار بـا يکـي از                  ۱۹۹۴در  . وضع زندان اوين رو به بهبود رفته است       

کشها و دزدان هم اتـاق بـوده و غالبـاً مـورد تمـسخر و                  در زندان به ناچار با آدم     . بستگان خود مالقات کند   

حق داشتن   اکنون اميرانتظام تقاضا دارد که او را، در حضور هيأت منصفه با           . گرفته است  ميزار آنها قرار    آ

ــين   ــازمانهاي ب ــاظراني از س ــدافع و حــضور ن ــل م ــد  وکي ــه کنن ــي، محاکم ــاي  . الملل ــول آق ــات از ق مطبوع

مـرگ محکـوم خواهـد     که آقاي اميرانتظام در صورت تجديد محاکمه بـه     اند  رهبرپورقاضي دادگاه نقل کرده   

بعـضي از زنـدانيان بـه    . اند آقاي اميرانتظام گفته است که جرايد جواب او را به آن اظهارات چاپ نکرده             . شد

آقاي اميرانتظام به   . اند   به ايران رفته بود مورد آزار قرار گرفته        ۱۹۹۱علت ديدار با نماينده ويژه قبلي که در         

ار گرفته تا آن حد که شنوايي گوش چپ خـود را از دسـت               خصوص از اين که در معرض آزار جسماني قر        

  .داده است، شکايت داشت

  :که دربرگيرنده سه موضوع زير است: قسمت نهم

 در اين خصوص نماينده ويژه اطلالعـاتي کـسب کـرده و    ـالف ـ ناپديد شدن و مرگ مشکوک اشخاص   

 در  ۱۹۹۶ ژانويـه    ۲۰ سـاله، در     ۵۰مولوي احمد صـياد، يـک روحـاني سـني           : دو موردَ آن از اين قرار است      

 دسـتگير   ۱۹۹۰او در   .  فوريه در حومه شهر پيدا شده اسـت        ۲فرودگاه بندرعباس ناپديد شده و جسدش در        

شود، او چهـارمين روحـاني سـني         ميبه طوري که گفته     .  سال زندان در بندرعباس محکوم شده بود       ۵و به   

نماينـده ويـژه از مقامـات ايـران         . انـد   وکي ناپديد شده   به بعد در آن ناحيه در شرايط مشک        ۱۹۹۴است که از    

 مــورد دوم ناپديــد شــدن آقــاي احمــد ميرعاليــي نويــسنده و متــرجم .اطالعــاتي دربــاره او خواســته اســت

در گـزارش   . هـاي اصـفهان پيـدا شـد          در يکي از کوچه    ۱۹۹۵ نوامبر   ۱۴سرشناس است که جسد او بعداً در        

  .ک مهندس برازنده در مشهد نيز اشاره شده است قتل مرموز و مشکوبهنماينده ويژه 

ـ      دربـاره فعاليتهـاي بـرون مـرزي ايـران کـه انگيـزه سياسـي دارد         ب ـ خشونت در خـارج از کـشور 

گويند علي توسلي که سابقاً در سازمان فـدائيان خلـق ايـران              مياز جمله اين که     . حرفهايي بر سر زبانهاست   

مـورد ديگـر قتـل      .  در باکو ناپديد و ظاهراً ربـوده شـده اسـت           ۱۹۹۵  سپتامبر ۲۷فعاليت داشته در     )اکثريت(

ظـاهراً خـانم   .  در اسـتانبول اسـت  ۱۹۹۶ فوريه ۲۰و عبدالعلي مرادي در ) مريم خاوران جوکار(زهرا رجبي  

رجبي از مقامات مهم شوراي مقاومت ملي ايران و آقاي مرادي از هواداران مدعي اپوزيسيون ايـران بـوده                   

اي  مقامات ايرانـي طـي نامـه      . اند  آن دو را به قتل رسانيده     اسالمي  شود که مأموران جمهوري      يم ادعا   .است

همچنـين صـحبت از قتـل چنـد تـن از اعـضاي رهبـري حـزب                  . انـد   اتهامات در هر دو مورد را تکذيب کـرده        

 رويـان،  عبـداللهي، عثمـان  ) يا صـديق (دموکراتيک کردستان به نامهاي غفور مهدي زاده، علي اميني، صادق          

يدر يا صدر محمودي توسـط پاسـداران ايـران در خـاک             حابوبکر رحيمي، رحمان شعبان نژاد، علي عبداهللا،        

کنـد کـه بـراي     مـي نماينده ويژه با اظهار تاسف از ادامه خشونت به همه صاحبان نفوذ توصـيه            . عراق است 

                                                      
   )مترجم. (از زمان احضار و سپس بازداشت آقاي اميرانتظام، همسر و فرزندانش هرگز نتوانستند به ايران بيايند ٭



  

۲۲۴  

  .خاتمه دادن به اين خشونت تالش کنند

هاي عمل وزارت کشور و شواري نگهبان،   دوره پنجم مجلس شيوه در خصوص انتخابات:پ ـ دموکراسي 

 نفـر از شخـصيتهاي برجـسته        ۱۵خصوصاً حذف داوطلبـان بررسـي شـده و بـه عنـوان نمونـه، از مـشارکت                   

  .يافتند نام برده شده استنسياسي، که برخي از آنها عضو نهضت آزادي ايران بودند، ولي اجازه مشارکت 

از جملـه   . ازمانهايي که براي حفظ حقوق بشر در ايران تشکيل شـده اسـت             گزارش از س   قسمت دهم در  

کميسيون حقوق بشر اسالمي قوه قضاييه، اداره حقوق بشر وزارت خارجه، کميته حقوق بـشر مجلـس نـام           

  .برده شده است

 درباره مسئله پناهندگان به خصوص افغانيها و توضيحاتي که به نماينـده ويـژه داده                قسمت يازدهم در  

  .ده مطالبي آمده استش

ـ  نتيجه: قسمت دوازدهم بازديـد    نماينده ويژه اظهار کرده که براي او مشکل است که پس از ايـن گيري 

خواهـد داشـته    اين بازديد جنبه مشاهده، نظرخـواهي و شناسـايي منطقـه را             . کوتاه نظرات قطعي ابراز دارد    

اي فعـال و پرجنـب و جـوش اسـت و       يران جامعه جمهوري اسالمي ا  . ات پرداخته شود  يياست، تا بعداً به جز    

هـا بحثهـاي      در بـسياري از زمينـه     . بيشتر در مسائل مبتال به اجتماعي طيفي از نظرات مختلـف وجـود دارد             

هاي چندي    اما زمينه . تواند مقدمه تغييري اساسي باشد     ميخورد و اين خود      جدي و نسبتاً بازي به چشم مي      

  . که در اين گزارش به تعدادي از آنها اشاراتي شده استدر رابطه با حقوق بشر باقي است

نماينده ويژه از همکاري جمهوري اسالمي ايران در مدت شش ماهي که وي در اين سمت انجـام وظيفـه                

  .يه ادامه يابدوکند ابراز امتنان نموده و انتظار دارد که اين ر مي

  

  : پيوست به شرح زير دارد۱۱اين گزارش همچنين 

  .المللي حقوق بشر که ايران در آنها عضويت دارد  فهرست سازمانهاي بين ـ۱پيوست 

  .هاي رسمي نماينده ويژه شامل تاريخ مالقاتها و مسئوالن مالقات شده  ـ فهرست برنامه۲پيوست 

 ـ فهرست مالقاتهاي غيررسمي با شخصيتهاي سياسي، حقوقي و مطبوعاتي مستقل خـارج از   ۳پيوست 

 دکتر ابراهيم يزدي، عباس معروفـي، دکتـر عبـدالکريم سـروش، داريـوش فروهـر و                  شامل آقايان (حاکميت  

  ).کساني که نام آنها را، به درخواست خودشان ذکر نکرده است

  . ـ برخي از موضوعات مورد توجه براي پيگيريهاي آينده نماينده ويژه۴پيوست 

  .المللي ني و بين ـ اطالعات مربوط به اعدامهاي مطرح شده در مطبوعات ايرا۵پيوست 

  .الدين رئيس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه به نماينده ويژه  ـ نامه آقاي حسين شيخ زين۶پيوست 

الـدين شـامل توضـيحاتي دربـاره روحـانيون زنـداني،         ـ نامـه دوم آقـاي حـسين شـيخ زيـن      ۷پيوسـت  

  .اهللا العظمي آقاي سيدمحمد شيرازي بخصوص فرزند و اطرافيان آيت

دفتر سـازمان ملـل در ژنـو      آقاي سيروس ناصري نماينده دائم ايران در۷/۲/۹۶ ـ نامه مورخ  ۸ پيوست

  .به نماينده ويژه

   آقاي سيروس ناصري به نماينده ويژه۷/۲/۹۶ـ نامه دوم مورخ ۹پيوست 

   ـ اساسنامه کميسيون حقوق بشر اسالمي ايران۱۰پيوست 

  )ايران(ارجه  ـ اساسنامه اداره حقوق بشر وزارت خ۱۱پيوست 



  

 ۲۲۵

  تعالي بسمه

 انير انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
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  مصاحبه خبرنگار آژانس خبري ژاپن 

  )۰۲/۱۲/۷۴( با آقاي دکتر ابراهيم يزدي

  

ـ علت اينکه اعضاي نهضت آزادي ايران بعد از سه دوره عـدم حـضور در مجلـس، داوطلـب نماينـدگي                       ۱س

   کردند، چيست؟نام ثبتمجلس شدند و 

اين انتخابات با انتخابات گذشته تفاوت زيادي وضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي در زمان برگزاري ج ـ  

  .اندازه که ممکن باشد فعال شده و تجديد سازمان نمايند  هدف ما اين است که نيروهاي مخالف به هر. دارد

ضت آزادي انتقاد کرديـد و گفتيـد کـه          ه فوريه از مقامات مسئول به خاطر رد صالحيت اعضاي ن          ۱۲ـ شما در    ۲س

  ايد که در مراحل بعدي انتخابات شرکت کنيد؟ آيا تصميم گرفته. خواهيد گرفتتصميم نهايي را بعداً 

  .ج ـ نه هنوز

  دهندگان چيست؟  رأيها و تعهدات شما به ـ اگر شما در انتخابات شرکت کنيد اصول برنامه۳س 

اي، براي تغييرات و اصالحات عمده سياسي و اقتـصادي بخـصوص در زمينـه      ماده۶ج ـ ما يک برنامه  

  .قق حاکميت ملت داريمتح

بينيد؟ و نزاع قدرت را ميان جناح راست و          ميـ شما تغييرات در مجلس را در دوره بعد از انقالب چگونه             ۴س

  کنيد؟ مي نفره چگونه تحليل ۱۶گروه 

روشن عدم موفقيت گروههاي حاکم است در نتيجه، هر گروهي،   آمده پيامدهايوجود   بهج ـ درگيريهاي 

  .نمايد ميخاطر اين شکستها و بحرانهاي سياسي و اقتصادي سرزنش گروه ديگر را ب

ي، و وضـعيت سياسـي ايـران را در يـک            جمهـور   رئيسـ شما نتيجه انتخابات مجلس و انتخابات آينده         ۵س

  بينيد؟ ميآينده نزديک چگونه 

رم  تفـاوت چنـداني بـا مجلـس چهـا     االصـول  علـي شـود   مي مجلس پنجم، تا آنجا که به مردم مربوط ـج  

، هـم چنـان     انـد    سال گذشته، قدرت را انحصاراً در دسـت داشـته          ۱۷همان گروههايي که طي     . نخواهد داشت 

اگـر اوضـاع   . اي صـورت نخواهـد گرفـت       هيچ تغيير يا بهبود قابل مالحظه     . قدرت را در دست خواهند داشت     

 را ايجـاد نخواهـد      اي  ظـه سياسي به همين منوال ادامه يابد، انتخابات رياست جهموري نيز تغييـر قابـل مالح              

اما اوضاع سياسي، به هر حال، به طرف تغييرات تدريجي غيرقابل اجتناب به نفـع آزاديهـاي سياسـي                   . نمود

  .رود ميجلو   ميبيشتر براي نيروهاي مرد

  فقيه چيست؟  موضع شما درباه واليت» شود غيرقانوني است اما تحمل مي«شود گروه شما  ـ گفته مي۶س

تنها يک دادگاه صالحه عادي . ي ايران بر طبق قانون اساسي و قانون احزاب غيرقانوني نيستنهضت آزاد ـج  

چنين حکمي از طرف هـيچ دادگـاهي عليـه نهـضت آزادي             . تواند حکم به غيرقانوني بودن احزاب سياسي بدهد         مي

ان ملـزم بـه تبعيـت از        فقيه، بايد توجه کرد که در جامعه مـدني، شـهروند            در مورد واليت  . ايران صادر نشده است   

  .اعتقاد موضوع ديگري است و تفتيش عقايد بر طبق قانون اساسي ممنوع است. قانون هستند، نه اعتقاد به آن

   ايرانيروابط عمومي نهضت آزاد
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پاسخهاي آقاي دکتر يزدي به سواالت خبرنگار بخش عربي بي بي سي و 

  )۱۳۷۴ اسفند ۵(» الراي العام کويت«و » الرايه قطر«هاي  روزنامه

  

کننـد، اينکـه     مـي ـ چه توضيحي راجع به سخنان جريانات ديگر که جنبش شما را به اتهامات زير مـتهم                  ۱س

دموکراسـي  «و سياسـي  (Market economic) جنبش شما يک جنبش ليبرالي غربي است و صاحب فکر اقتصاد باز 

  هستيد؟» فقيه واليتضدحکومت ديني و اصل «و فکري و » غربي

هـا   سازند، ابتدا بايد درک خودشـان را از ايـن واژه   مي آنها که اين اتهامات را به نهضت آزادي وارد ج ـ 

نهضت آزادي ايران معتقد به حاکميت ملت و دموکراسي و آزاديهاي سياسي، بر اسـاس اصـولي           . بيان کنند 

آمـده اسـت،      ميکه در بيانيه جهاني حقوق بشر و فصلهاي سوم تـا پـنجم قـانون اساسـي جمهـوري اسـال                    

ثر از تحوالت تاريخي و شرايط ويژه       أ در هر جامعه خواه و ناخواه مت       شکل و محتواي دموکراسي   . باشد مي

بنابراين، دموکراسي در يک کشور و جامعه اسالمي ويژگـي خـود را             . سياسي و فرهنگي همان جامعه است     

  .د بودخواهد داشت که لزوماً شبيه به دموکراسي و ليبراليسم غربي نخواه

، ملت ايران خواستار جمهـوري اسـالمي بـود، نـه حکومـت              فقيه  واليتاما درمورد حکومت ديني و اصل       

نهضت آزادي ايران با حکومت انحصاري روحانيون مخـالف اسـت، نـه بـا جمهـوري اسـالمي،                   . روحانيون

ف جـامعي کـه   باشـد و تعريـ   مـي  مورد اختالف ميان علماي برجـسته شـيعه          فقيه  واليتمحتوا و دامنه اصل     

نهضت آزادي ايران مواضع و نظرات خود را در مورد واليت مطلقه فقيـه     . همگان آن را بپذيرند وجود ندارد     

 منتشر ساخته است و همچنـان از آن مواضـع دفـاع             ۱۳۶۷اي در سال      صفحه ۱۵۰به تفصيل در يک نشريه      

  .نمايد مي

نيون و غيرروحـانيون درگيـري زيـادي در         ـ بعضي از تحليلگران سياسي معتقدند که اکنون بين روحـا          ۲س

ايران وجود دارد و در واقع، آغاز حقيقي اين درگيري از آنچه امروز بـين گـروه کـارگزاران سـازندگي و جامعـه                   

  در اين باره نظر شما چيست؟. باشد ميروحانيت مبارز شاهد آن هستيم 

جهي از روحـانيون و علمـاي   بخـش قابـل تـو   . ج ـ درگيري فقط ميان روحانيون و غيرروحانيون نيـست  

گروه کارگزاران نماينـده جريانهـاي مخافـل        . برجسته قم و شهرستانها با ادامه وضع موجود موافق نيستند         

ايـن گـروه خـود بخـش        . شناسـد  مـي حکومت انحصاري روحانيون نيست، هيچ کس آنها را به ايـن صـفت ن             

ته قـدرت را در دسـت داشـته و مـسئول             سال گذشـ   ۱۷دهد که طي     مي از حاکميت کنوني را تشکيل       اي  عمده

  . تواند خود را از اين مسئوليت مبرا دارد ميوضع بحراني کنوني است و ن

ت مجدد احزاب بسيار سخن بـه       ليشود که در ماههاي اخير از احزاب سياسي و ضرورت فعا           ميـ مالحظه   ۳س

  واهد رسيد؟به نظر شما، آيا اين موضوع در کوتاه مدت به مرحله عملي خ. آيد ميميان 

. مطرح شدن بحث ضرورت فعاليت احـزاب سياسـي دو علـت و دليـل دارد    . ج ـ در کوتاه مدت قطعاً خير 

کاهش تدريجي کيفيت مجلـس شـورا در        . اول آنکه نظام پارلماني بدون فعاليت احزاب سياسي کاربرد ندارد         

در شـهرهاي    ميمتعدد مرد دوم آنکه شورشهاي    . باشد ميچهار دوره گذشته يکي ازعوامل طرح اين قضيه         

آميز انتقـاد و اعتـراض مـردم بـسته شـود، انباشـته شـدن                 مختلف نشان داده است که اگر راههاي مسالمت       



  

۲۲۷  

احـزاب سياسـي مخـالف، سـخنگوي مـردم معتـرض هـستند و نقـش                 . گـردد  مياعتراضات منجر به انفجار     

  . در ايجاد تعادل سياسي دارنداي عمده

نظـر شـما در ايـن بـاره         . ديگري مطرح اسـت    ي و توسعه و تقدم هر يک بر       ـ امروز شعار عدالت اجتماع    ۴س

  چيست و اگر براي مجلس انتخاب شويد چگونه از نظر خود دفاع خواهيد کرد؟

نهضت آزادي هم به عدالت اجتماعي و هـم  . ج ـ ابتدا بايد مقوالت عدالت اجتماعي و توسعه تعريف شود 

هـا داريـم، تعارضـي بنيـادي ميـان ايـن دو        کـه مـا از ايـن واژه   به توسعه معتقد است و بر اسـاس تعريفـي      

فرصتي كه ضرورت ايجـاب نمايـد نظـرات خـود را پيرامـون هـر دو مقولـه                   بدون شک، در اولين     . بينيم مين

  .همكنشي يا تقابل ميان اين دو منتشر خواهيم ساخت

وزي انقالب بسيار معروف بـود      ـ برخي تحليلگران سياسي معتقدند که دکتر ابراهيم يزدي در اوايل پير           ۵س

نظـر ديگـري    . ، لذا احتمال انتخاب شما در انتخابات کم خواهد بـود          اند  ولي امروزه اکثريت مردم او را از ياد برده        

نظرتان راجع به احتمـال انتخـاب شـدن     .  خواهند داد   رأي گويد که اکثر روشنفکران و تحصيل کردگان به شما         مي

  شما در انتخابات چيست؟

توان پاسخ درسـت داد کـه انتخابـات در شـرايطي آزاد و سـالم برگـزار        ميها زماني به اين سوال ج ـ تن 

. کانديداها، اعم از دولتي و غيردولتي، به طور عادالنه از امکانات تبليغـاتي برخـوردار باشـند                  ميگردد و تما  

گوييم که اگر چنين اسـت،       ميما  . حاکميت و مخالفين نهضت آزادي مدعي هستند که ما پايگاه مردمي نداريم           

چرا اين همه فشار و محدوديت عليه نهضت آزادي وجود دارد و ترس از چيست؟ شواهد و اطالعات حـاکي        

  رأي نتخابات سالم و آزاد باشد، مردم بر خالف نظر حاکميـت بـه کانديـداهاي نهـضت آزادي                  ا است که اگر  

دهد که عدم حضور در صحنه  مي، نشان اند طلع شده ما منام ثبتواکنش مردم، از هنگامي که از . خواهند داد 

عـي  هـاي همگـاني بـه معنـاي غيبـت آن از وجـدان جم              روزمره سياسي و حذف نام نهضت آزادي از رسانه        

  .جامعه نيست

ـ روابط ايران با کشورهاي عربي هنوز به حد مطلوب نرسيده است، خصوصاً روابط ايران با برخـي از                   ۶س

 همانند امارات متحده عربي به علت مسائل مربوط به جزاير مـورد بحـت و جـدل،                  ،فارس  خليجکشورهاي حوزه   

تـوان روابـط     مـي به نظر شما، چگونه     . ورد مصر، هنوز روابط ديپلماتيک وجود ندارد       م هنوز متشنج است و در    

  ايران با کشورهاي عربي را بهبود بخشيد؟

اي زمامـداران کـشورهاي عربـي و    ج ـ بخشي از اين وضعيت نامطلوب محصول سياسـتها و عملکردهـ   

بـراي بهبـود روابـط، اوالً بايـد     . باشد ميبخشي از آن حاصل شعارها و رفتارهاي مقامات مسئول در ايران      

اصل حاکميت مردم و عدم مداخله در امور داخلي ديگران را پذيرفت و به آن پايبندي جدي نشان داد، ثانيـاً                     

  .گانه در امور منطقه پايان داده شودبايد به حضور و دخالت مستمر دولتهاي بي

آيا اين بدان معني    . هايي ارسال کرديد    المسلمين مصر نامه    ها پيش براي حزب رفاه ترکيه و اخوان         ـ هفته ۷س

  هستيد؟اسالمي جنبشهاي  است که شما موافق روابط با

ز تجـارب  ج ـ ضروري است که احزاب اسالمي در کشورهاي اسـالمي بـا هـم رابطـه داشـته باشـند و ا       

مسائل و مشکالت جهان اسالم بر دو نوع است، دسته اول مسائلي کـه صـرفاً جنبـه                  . مند شوند  يکديگر بهره 

باشد، دسته دوم مسائلي که براي تمام کـشورهاي اسـالمي مـشترک     ميملي دارد و خاص يک کشور معين    

تماس .  هماهنگي داشته باشندتوانند در مسائل سياسي ـ عقيدتي با يکديگر  مي  مياحزاب سياسي اسال. است

 است که باالجبار در خارج از       اي  اي طوالني دارد و مربوط به دوره       و ارتباط من با جنبشهاي اسالمي سابقه      



  

۲۲۸  

  .بردم ميايران به سر 

آيا معتقد نيستيد که به صالح ايران است که روابط طبيعـي بـا   .  ـ امريکا امروز قدرت بزرگ جهان است ۸س

  ؟امريکا داشته باشد

بـر اسـاس   ) به استثناي اسرائيل در شرايط کنـوني (بايستي با تمام کشورهاي جهان  ميج ـ دولت ايران  

در دنيـاي کنـوني، حتـي کـشورهاي         . مصالح و منافع ملي کـشورمان روابـط سـالم و عـادي داشـته باشـد                

  .متخاصم نيز با هم رابطه ديپلماتيک دارند

توانـد همچنـان    مي که مدتي است آغاز شده و اينکه آيا ايران  ـ نظر شما راجع به روند صلح با اسرائيل ۹س

  موضع خود مبني بر دشمني با اسرائيل پايدار بماند چيست؟ بر

ج ـ در قرارداد بين ساف و اسرائيل، چندين نکته اساسي نظير سرنوشـت قـدس و حـق بازگـشت تمـام       

ارت ديگـر، صـلح پايـدار بايـد عادالنـه      به عبـ . آوارگان فلسطيني به سرزمينهايشان، ناديده گرفته شده است     

مهم اين است که آيا فرايند صلح در نهايت به ايجاد . باشد و در غير اين صورت، صلح دوامي نخواهد داشت      

 يک دولت مستقل فلسطيني منجر خواهد شـد يـا نـه؟ بـسياري از مخـالفين صـلح                     تأسيس شرايط عادالنه و  

سطين به آرمان خود برسد، خـواه از طريـق جنـگ و خـواه از                من شخصاً اميدوارم که ملت فل     . بدبين هستند 

  .طريق سياسي

 يـک دولـت مـستقل فلـسطيني          تأسـيس  اما در مورد موضع ايران، در صورتي که روند کنوني صلح بـه            

البته قدس شريف تنهـا يـک مـسئله         . بيانجامد، دولت ايران بايد خواست و اراده اکثريت فلسطينيان را بپذيرد          

بنابراين، دولتهاي اسالمي بايد براي اسـالمي بـودن و          . بلکه مربوط به تمام مسلمانان است     فلسطيني نيست،   

  .اسالمي ماندن قدس شريف سياستهاي واحدي را اتخاذ و پيگيري نمايند

  بخش روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران



  

 ۲۳۰

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

  معرفي کانديداي نهضت آزادي ايران براي 

  پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي

  

  معباس توسليدکتر غال

   ۱۳۱۴: ـ متولد

  )۱۳۳۸(ـ فارغ التحصيل دانشسراي عالي تهران 

  )۱۳۴۲(شناسي از دانشگاه پاريس  ـ ليسانس و فوق ليسانس جامعه

  )۱۳۴۵(ربن وشناسي س ـ دکتراي دولتي جامعه

  کنون تا) ۱۳۵۰(ـ استاد دانشگاه تهران 

  )۱۳۴۵ـ۱۳۴۰تاسيس (ـ عضو هيأت تحريريه ايران آزاد 

  ...) به همراه مرحوم طالقاني، بازرگان ۱۳۳۸(ضو هيإت موسس اولين انجمن اسالمي معلمين ايران ـ ع

  )۱۳۵۶ـ۱۳۵۳(شناسي دانشگاه تهران  ـ مدير گروه جامعه

  )۱۳۵۹ـ۱۳۵۷(ـ رئيس دانشگاه اصفهان 

  )۱۳۶۳ـ۱۳۵۹(ريزي علوم انساني ستاد انقالب فرهنگي  ـ مدير گروههاي برنامه

  )۱۳۶۹ـ۱۳۶۵( علوم اجتماعي دانشگاه تهران ـ رييس دانشکده

  )۱۳۵۷(ـ عضو هيأت مؤسس و اولين عضو هيأت اجرائيه جامعه اسالمي دانشگاهيان ايران 

  ـ همکاري نزديک با دکتر شريعتي در حسينيه ارشاد

  ـ رييس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي

  )۱۹۷۶ـ۱۹۷۲(ـ عضو هيأت مؤسس و معاون انجمن آسيايي علوم اجتماعي 

  ـ عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران 

  )داراي لوحه تقدير(ـ محقق ممتاز دانشگاه 

  دانشگاه آزاد اسالمي و تربيت مدرس، هاي دکترا در دانشگاه تهران  دوره تأسيسـ

   مقاله به فارسي، فرانسه و انگليسي ۵۰ـ داراي بيش از ده تأليف و ترجمه بيش از 

  زي نهضت آزادي ـ عضو شوراي مرک

  

  



  

 ۲۳۱

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

 

  معرفي کانديداي نهضت آزادي ايران براي 

  پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي

  

  مهندس عبدالعلي بازرگان 

  ۱۳۲۲: ـ متولد

  )دانشگاه شهيد بهشتي فعلي(ـ فوق ليسانس معماري از دانشگاه ملي ايران 

  ـ کارشناس ارشد مهندسين مشاور طرح و کاوش

  رکزي نهضت آزادي ايرانـ عضو شوراي م

  ـ عضو شوراي مرکزي انجمن اسالمي مهندسين

ـ مؤلف کتابهايي درباره تدبر در قرآن و مفاهيم سياسي و اجتماعي قرآن، نهج البالغـه، دعـاي کميـل و                     

  با مخالفان سياسي) ع(نيز رفتار علي 

  

  



  

 ۲۳۲

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

 

  معرفي کانديداي نهضت آزادي ايران براي 

   شوراي اسالميپنجمين دوره انتخابات مجلس

  

  مهندس ابوالفضل بازرگان

  ۱۳۴۳) پلي تکنيک تهران(ـ فوق ليسانس مهندسي مکانيک از دانشگاه صنعتي اميرکبير 

  ـ کارشناس ارشد در صنايع بخش خصوصي و خدمات در سازندگي کشور

  )کنون  تا۱۳۴۶از سال (ـ عضو انجمن فارغ التحصيالن پلي تکنيک تهران 

  )۱۳۵۸(ر دولت شادروان مهندس بازرگان ـ معاون نخست وزير د

 ـ عضو شوراي مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران

  ـ کارشناس ارشد و عضو هيات مديره بنياد صنعتي ايران

  ـ عضو شوراي مرکزي نهضت آزادي ايران

  ـ عضو شوراي مرکزي انجمن اسالمي مهندسين

  

  



  

 ۲۲۹

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

  معرفي کانديداي نهضت آزادي ايران براي 

  ميپنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسال

  

  دکتر حسن فريداعلم

   ۱۳۴۱) پلي تکنيک تهران(ـ فوق ليسانس مهندسي مکانيک از دانشگاه صنعتي اميرکبير 

  ۱۳۵۶) انگلستان(ـ دکتراي مهندسي توليد از دانشگاه بيرمنگام 

  ۱۳۵۶ـ موسس و رييس دانشکده مهندسي صنايع در دانشگاه صنعتي اميرکبير 

  ۱۳۵۶عتصابات کارگري ـ عضو کميته کمک رساني و هماهنگي ا

   ۱۳۵۷ـ اولين انتخاب آقاي مهندس مهدي بازرگان براي رياست دانشگاه 

  ـ عضو هيأت موسس جامعه اسالمي دانشگاهيان

  ۱۳۵۸ـ عضو شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش

  ۱۳۵۹ـ معاونت تحقيقاتي و سرپرست مؤسسه مطالعات و تحقيقات وزارت فرهنگ و آموزش عالي 

  ۱۳۵۹ـ۱۳۶۱گاه مازندران رياست دانش

  ۱۳۶۱االختيار ستاد انقالب فرهنگي براي بازگشايي دانشگاهها  ـ نماينده تام

  ۱۳۶۱ـ عضو شوراي برنامه ريزي سازمان مديريت صنعتي ايران 

   ۱۳۶۳ـ عضو هيأت موسس و رييس هيات مديره بنياد صنعتي ايران 

 ۱۳۷۴هاي توليدي از سال       عتي و کارخانه  ـ کارشناس رسمي وزارت دادگستري در رشته ماشينهاي صن        

  تاکنون

  ـ عضو هيأت امناي جامعه فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي اميرکبير

  ـ عضو انجمن اسالمي مهندسين

  عضو شوراي مرکزي نهضت آزادي ايرانـ 

  



  

 ۲۳۳

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۵۶: شماره

 ۱۳۷۴ /۱۱/۱۲: ختاري

  فوري

  

  

  تخاباتي نامه به وزارت كشور و درخواست برگزاري ميتينگ ان

  

  وزارت کشور

  جناب آقاي بشارتي وزير محترم کشور

  با سالم

به طوري که مستحضريد شوراي محتـرم نگهبـان صـالحيت دو نفـر از اعـضاي نهـضت آزادي ايـران،                      

تاييـد نمـوده    اسـالمي   آقايان دکتر حسن فريداعلم و ابوالفضل بازرگان، را براي نمايندگي مجلـس شـوراي               

شـود کـه بـا       ميهاي اين نامزدان به مردم، بدين وسيله درخواست           توضيح برنامه  به منظور معرفي و      .است

 بهمـن اسالمـشهر در      ۲۲برگزاري سه ميتينگ در دانشگاه تهران، ورزشـگاه شـهيد شـيرودي و ورزشـگاه                

  . بعداز ظهر موافقت فرماييد۶ تا ۴روزهاي دوشنبه چهاردهم و سه شنبه پانزدهم اسفند ماه از ساعت 

  ه خاطر اقدام عاجلي که معمول خواهيد نمودبا تشکر ب

  

  ستاد انتخاباتي نهضت آزادي ايران

  

  ۸۳۹۶۶۷ تلفن ۲۳۴خيابان استاد شهيد مطهري، شماره : نشاني

  ۲۰۴۲۵۵۸يا توسط تلفن و فاکس

  ۸۸۲۱۱۹۹تلفن منزل آقاي دکتر فريداعلم

  ۸۰۸۸۴۷۹تلفن منزل آقاي مهندس بازرگان 

  

   فرمانداري محترم تهران رونوشت جهت اطالع و اقدام به

  

  



  

 ۲۳۴

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

   انتخاباتيدعوت نهضت آزادي ايران به گردهمايي

  

  هموطنان عزيز، مردم شريف تهران

ضت آزادي ايران براي هاز آنجا که آقايان دکتر حسن فريداعلم و مهندس ابوالفضل بازرگان نامزدهاي ن          

شود که براي شـنيدن توضـيحاتي       مينمايندگي پنجمين دوره مجلس شوراي اسالمي هستند، از شما دعوت           

 هاي تدوين شده سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي نهـضت آزادي ايـران در روزهـا و سـاعات                    پيرامون برنامه 

  .شده در محلهاي زير حضور يابيدمعين 

   بعدازظهر در صحن چمن دانشگاه تهران۶ تا ۴ اسفند ماه از ساعت ۱۴ـ دوشنبه ۱

   بعدازظهر در ورزشگاه شهيد شيرودي۶ تا ۴ اسفند ماه از ساعت ۱۵ـ سه شنبه ۲

   بهمن اسالمشهر۲۲ورزشگاه   بعدازظهر در۶ تا ۴ اسفند ماه از ساعت ۱۵ـ سه شنبه ۳

  

  با تشکر قبلي 

  ستاد انتخاباتي نهضت آزادي ايران

  

  

  

  

  



  

۲۳۵  

  

  

   به آقايان فريداعلم و بازرگانوزارت کشورجوابيه مديركل سياسي 

   انتخاباتيو رد درخواست برگزاري ميتينگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ۲۳۶

  

  

   پيرامون   تن از نامزدهاي نمايندگي۱۵بيانيه 

  انتخابات مجلس پنجم شوراي اسالمي 

  به نام خدا

  ۷۴ اسفند ۱۲

  

  هموطنان عزيز

مندان به سرنوشـت کـشور و از جملـه           هسال قبل از طرف جمع کثيري از عالق         که حدود يک   اي  در بيانيه 

  :ر منتشر گرديد متذکر شديمامضاءکنندگان زي

 ما .از آينده کشور نگران کننده استاند  و چشمتميهن ما با مشکالت و مصائب بزرگي دست به گريبان اس«

گذرانيم، عمده واحدهاي توليدي     ميترين دوران حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود را           اکنون، بحراني 

اي که پيوسـته      جان مردم در برابر گراني افسارگسيخته      شوند و  ميبه رکود و ورشکستگي و تعطيل تهديد        

حاکميت گروهي خاص و مديريت مديران اغلـب تـانوان و بعـضاً             . در حال افزايش است به لب رسيده است       

سودجو، موجب گرديده است که روز به روز مسائل و مشکالت بيشتر و اميد به بهروزي و بهبـودي کمتـر                     

جويانه بيگانگان و فقدان يکي مشي استوار در سياست خـارجي، کـشور را      افزون برآن، مطامع سلطه   . گردد

پذير ساخته و تماميت ارضي کشور در معرض خطـر جـدي قـرار گرفتـه                در برابر فشارها و نيرنگها آسيب     

تـر بـر اسـاس شـناخت آگاهانـه از            ژرفاي بحرانهاي حاکم بر کشور چنان است که اگر هر چه سريع           . است

لي و خارجي، يک سياست جامع و انديشمندانه اتخاذ نشود در آينده نزديک بـا فاجعـه    اوضاع و احوال داخ   

شرايط بحراني کنوني بيش از هر چيز، حاصل ساختار حاکميتي اسـت کـه اصـل                . ملي روبرو خواهيم بود   

 بايد هر. حاکميت ملت را باور ندارد و از مشارکت واقعي مردم در تعيين آزادانه سرنوشت خود نگران است    

مند گشتن کشور    تر شرايطي فراهم گردد تا مردم در سرنوشت خود دخالت کرده و موجبات بهره              عچه سري 

بايد روالي پيش گرفته شود که مردم نـسبت بـه اثـر شـرکت     . آفرين فراهم گردد از يک مجلس توانا و نقش     

درند بدون هيچگونه مانع    خود در انتخابات معتقد گردند و آزادي انتخابات را باور کرده و لمس کنند که قا               

تنها دراين صورت است که مـردم بـا تمـامي    .  از سوي حاکميت، نمايندگان خود را انتخاب کنند       اي  و تصفيه 

نيرو به صحنه خواهند آمد و با بهره جستن از حقـوق و آزاديهـاي مـصرح در قـانون اساسـي بـا تـالش                          

  ».کنند ميناپذير فعاليت  خستگي

  : در اين بيانيه گفته شد

ترين فرصت ممکن، آزادي فعاليتهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي براي گروههاي سياسـي               بايد در کوتاه  «

و شخصيتها و صنفهايي که ملتزم به قانون بوده و به اصل حاکميت ملي، استقالل و تماميت ارضي کشور،                   

 هاي همگاني ن از رسانهبايد آزادي گفتن و نوشتن و بهره جست    . فراهم آيد  يکپارچگي و وحدت ملي معتقدند    

 شود و مردم بتوانند با رعايت موازين قانوني، به جاي واکنشها و شورشهاي کور، آزادانـه بـه نقـد                     تأمين

بايـد کليـه    . عملکرد حاکيمت پرداخته و از هر گونه فشار و تهديد و جو ارعاب و خـشونت در امـان باشـند                    

ا حاکميت از صحنه در پيش گرفته شده است کنار          روشهايي که براي خارج ساختن کانديداهاي غيرموافق ب       

  ».گذارده شود

منـدان بـه     ه آزادي انتخابـات از طـرف جمـع کثيـري از عالقـ              تـأمين  در تعقيب اين بيانيه، تالشهايي براي     



  

۲۳۷  

 آزادي انتخابـات از جانـب گروههـاي          تـأمين  هـاي متعـدد شـرايط       سرنوشت کشور به عمل آمد و در بيانيه       

  .ن گرديدمختلف ملي و مذهبي بيا

 ما به اين نکته واقف بوده و هستيم که آزادي انتخابات، امري نيست که با چند روز و چنـد هفتـه مانـده                  

 بلکـه   . گردد  تأمين ،المللي است   سازيهايي که ظاهراً به منظور ارائه به مراجع بين          و با صحنه    رأي به روز اخذ  

ملـت احـساس امنيـت کـرده و رايحـه آزادي را      بايد بساني باشد که همه افـراد و آحـاد      جو حاکم بر کشور   

در شرايطي که امنيت قضايي وجود ندارد و هيچ کس مطمئن نيست که اگر در مـسير انتقـاد                   . استنشاق کنند 

از اعمال حکومت کالمي بر زبان آورد فردا چه به روز او خواهد آمد، در شرايطي که عـاليترين احـساس و                      

بازيچه شده به عنوان وسيله تحکيم قـدرت انحـصارطلبان مـورد            عواطف بشري يعني عواطف مذهبي مردم       

هاي آزاد، تعطيل و هيچ حـزب و گـروه سياسـي ـ حتـي       گيرد، در شرايطي که روزنامه ميسوءاستفاده قرار 

آنها که به اساس انقالب اصيل پايبندند ولي با حاکميت فعلي مخالفنـد ـ حـق حيـات و حـضور ندارنـد و در       

رويند و ظرف چند روز از       مي به جناحهاي حاکميت در آستانه انتخابات چون قارچ          عوض گروههاي وابسته  

گيرنـد، سـخن    مـي  احزاب و يا به نحوي از جانب شوراي نگهبان مورد تاييـد قـرار             ۱۰ طرف کميسيون ماده  

  .اي بيش نيست گفتن از آزادي انتخابات و سالم بودن آن گزافه

م و ايـ  آميـز بحرانهـا از دسـت نـداده     يد خود را براي حل مسالمتما با آگاهي از همه شرايط نامساعد، ام      

هنوز هم اين اميد را داريم که قبل از آنکه کشتي وطـن در گـرداب مـشکالت و بحرانهـا غـرق و کـشور بـه                            

  .طلبيها و انحصارگريها شود  عقل و درايت، جايگزين قدرت،شورشهاي کور و ويران کننده دچار گردد

مندان به سرنوشت کشور ـ کـه تنهـا     هيدهايي که از طرف مسئولين داده شد، عالقبا توجه به وعده و وع

س و نااميـدي و     أبست کنوني ايران را باز شدن فضاي سياسي کشور و از بين رفتن جو يـ                راه خروج از بن   

 تـاز  دانستند ـ به احتمال اينکه شايد اين بار حاکميـت يکـه    ميتفاوتي و دخالت مردم در سرنوشت خويش  بي

وعيـدها را   و  کند گرديده و اندکي از اين وعـده          ميتا حدودي متوجه خطري که مملکت و خود آنها را تهديد            

جامه عمل بپوشانند با اين اميد که از طريق انتخابات دوره پنجم تا حدي فضاي سياسي کشور باز و راهـي                     

  .ي انتخابات آغاز کردند آزاد تأمينبراي مشکالت و بحرانهاي کنوني پديد آيد، تالشهايي را براي

در جهت رفع موانـع يـک انتخابـات      ميسفانه در قبال اين تالشهاي خيرخواهانه، حاکميت هرگز قد      أاما مت 

از برگـزاري دو  . سالم و آزاد برنداشت و از هر گونه ارتبـاط مـوثر مـا بـا مـردم جلـوگيري بـه عمـل آورد          

هـاي داخلـي و خـارجي مطـرح و            ماينـدگان رسـانه   مصاحبه مطبوعاتي ممانعت به عمل آمد تا نظرات ما با ن          

 طبق قانون درج نکردند و      ،مطبوعات و نشريات نظرات ما را حتي در مورد پاسخ به اتهامات           . منعکس نگردد 

  .وزارت ارشاد نيز از صدور مجوز چاپ نشريات خودداري کرد

 بـه ايـن وعـده و        در چنين وضعي گروهي از شخصيتهاي سياسي مخالف حاکميت، معتقد به عدم اعتنـا             

کردند ولي از آنجا کـه رجـال حکومـت بـا شـروع مقـدمات                 ميوعيدها تحريم پيشاپيش انتخابات را توصيه       

انتخابات در هر اجتماع و سخنراني و يا خطبه نماز جمعه باز هم از وجود آزاديها و سـالم بـودن انتخابـات                       

يي که بخصوص از جانب خبرنگاران خارجي       آوردند و از آنجا که اينان در برابر پرسشها         ميسخن به ميان    

شـد مـدعي وجـود آزادي در کـشور بودنـد و نبـود جنـاح مخـالف واقعـي را در مجلـس معلـول               مـي مطرح  

دانستند، الزم بود حاکميت در برابـر    ميعالقگي جناح مخالف به شرکت در انتخابات و نداشتن زمينه ملي             بي

 نـام   ثبـت ه اين سان بود که ما به عنـوان داوطلـب نماينـدگي              و ب . يک امتحان عملي و محک تجربي قرار گيرد       

داوطلب شدن براي نمايندگي مجلس از حقوقي است که قانون اساسي براي هر شـهروند ايرانـي                 … نموديم



  

۲۳۸  

ييد يا رد داوطلبـي و اجـازه        أبول قيموميت کسي براي ت    قبه رسميت شناخته است و اعالم داوطلبي به منزله          

هيچ کس و هيچ مقامي حق ندارد يک شـهروند ايرانـي را از              . ت در انتخابات نيست   خواهي از وي براي شرک    

تواننـد از بـين داوطلبـان، آنـاني را کـه       مـي حقي که قانون به وي داده است منع کند و تنها مردم هستند کـه     

: ده اسـت   قانون مدني آمـ    ۹۵۶ در ماده    . ملت و مجلس ناشي از اراده ملي باشد         رأي مايلند برگزينند تا ميزان   

ايـن مفهـوم در     » شـود  ميزنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام            اهليت براي دارا بودن حقوق با     «

از همـه حقـوق انـساني،       … همـه افـراد ملـت       «:  قانون اساسي با صراحت تمام اعالم گرديده است        ۲۰اصل  

  »دارند برخورسياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالمي

گيرنـد و   مـي با اين صراحتها، چگونه است که هيأتهاي اجرايي وزارت کشور غربال صالحيت بـه دسـت       

بـر  » نگهبان قانون اساسي  «شمرند و شورايي که نام       ميکساني را که هيچ منع قانوني ندارند فاقد صالحيت          

ظـارت کنـد خـود را    وي گذارده شده است و طبق قانون اساسي وظيفه دارد که در حسن اجراي انتخابـات ن      

سـازد کـه فقـط بـه         مـي دهد و مردم را ناگزير       ميييد قرار   أقيم مردم دانسته و عده معيني را مورد قبول و ت          

شورايي کـه خـود     ! کدام شورا؟ !  دهند که صالحيت آنها از صافي شوراي مذکور گذشته است؟           رأي کساني

 و معـاون    جمهور  رئيس معاون   و! اد سه قوه  اي است از افر     بر خالف اصل تفکيک قواي ثالثه، ترکيبش ملقمه       

  !...دستگاه قضائيه و رئيس سازمان ثبت امالک را به عنوان عضو در خود جاي داده است

 نمودند که جز وابستگان به جناحهاي حاکم، سايرين فاقد          نام  ثبتداوطلبان نمايندگي مجلس در شرايطي      

 نـام   ثبتپس از   . ابات و سالم بودن آن به وجود نيامد       هر گونه امکان بودند و هيچ يک از شرايط آزادي انتخ          

شکني ادامه يافت و هياتهاي اجرايي در تهران و شهرستانها اقدام بـه              داوطلبان، همچنان جو اختناق و قانون     

هيـأت اجرايـي    . قلع و قمع کرده هر که را مصلحت دانستند از ليست افراد مورد قبول خـود خـارج سـاختند                   

فري، که از جمعي از اعضاي نهضت آزادي ايران و گروهي از داوطلبان مستقل تـشکيل                 ن ۱۵گروه   تهران از 

قبول کرد و صـالحيت     ) سه نفر از اعضاي نهضت آزادي و يک نفر داوطلب مستقل          (يافته بود تنها چهار نفر      

ايت نکه اعالم کرد که چنانچه اعتراضي باشـد شـک         آسايرين را بدون ذکر هيچ دليل رد نمود و تعجب آورتر            

بعداً شوراي نگهبان صالحيت همان سه نفر عـضو نهـضت آزادي را رد و بـه                 ! خود را مستدالً تسليم داريم    

عضو ديگر نهضت آزادي و يک نفر از داوطلبان مستقل را که قبالً در هيـأت اجرايـي رد شـده                      ها دو آنجاي  

بوده است و کوپن ايـن عـده        بندي خاصي در کار      گويي سهميه ! بودند به عنوان واجد صالحيت اعالم داشت      

رسد که از ابتدا تعمدي در کار بوده است که جز            ميبه نظر   ! پذيرفته است  مي نفري به همين تعداد خاتمه       ۱۵

هايي از داوطلبان مستقل از حاکميـت کـه بـه طـور               در بعضي از موارد استثنايي از شناختن صالحيت چهره        

؟ ما به ايـن نحـو عمـل شـوراي           ! گيرند خودداري نمايند   شد در صدر ليست منتخبين قرار      ميطبيعي برآورد   

داريم که رد صالحيت اکثريت امضاکنندگان بر خالف قـانون و بـر اثـر                مينگهبان شديداً معترضيم و اعالم      

هـدف  . تسـ ترفندهاي موهن سياسي و به علت نگراني حاکميت از ورود دگرانديشان در صـحنه انتخابـات ا               

با ايـن ترتيـب عمـالً انتخابـات بـه صـورت             . باشد ميارگريهاي يک طبقه خاص     نهايي اين اعمال ادامه انحص    

دهنـدگان    رأيانتصابات درآمده است و در اين رهگذر نه تنها حقوق داوطلبان نمايندگي بلکه حقوق اساسـي          

  .مورد تجاوز قرار گرفته است

ين که بر خالف قـانون از حـق          و يا ساير   اند  ما امضاکنندگان اعم از چند نفري که مورد تاييد قرار گرفته          

 و مردم آگاه و عالقمند به سرنوشت        مکني مي از شرکت در چنين انتخاباتي خودداري        ،اند  خود محروم گشته  

 کنيم نمايندگاني کـه از صـافي شـوراي نگهبـان       ميما صريحاً اعالم    . کشور نيز به وظايف خود آشنا هستند      



  

۲۳۹  

انـد نماينـدگان    گـران ـ امكـان شـركت در انتخابـات را يافتـه      اند و با اين مجوز ـ و با سلب حـق از دي   گذشته

.  مستقيم مردم انتخـاب گردنـد       رأي باشند نه نمايندگان ملت که بايد با       مي و جناح طرفدار آن      شوراي نگهبان 

مجلسي که از چنين نمايندگاني تشکيل شود مظهر اراده ملت نبـوده و فاقـد مـشروعيت قـانوني اسـت و در                       

اني کشور قادر به انجام وظايف خطيـر خـود و مقابلـه بـا بحرانهـاي کنـوني مملکـت                     شرايط حساس و بحر   

  .با اميد به ياري خداي بزرگ و با آرزوي پايندگي و سربلندي کشور و ملت عزيز ايران. نخواهد بود

نگـار ـ دکتـر نـورعلي تابنـده ـ         ـ محمـد بـسته   ∗ ـ مهندس عبدالعلي بازرگان ∗مهندس ابوالفضل بازرگان

اهللا سـحابي ـ     ـ دکتـر حبيـب داوران ـ مهنـدس عـزت      ∗ ـ دکتـر غالمعبـاس توسـلي    ∗ محمـد توسـلي  مهنـدس 

ــ دکتـر نظـام الـدين      ∗ ـ دکتـر حـسن فريـداعلم    ∗ابوالفضل ميرشمس شهشهاني ـ مهندس هاشم صـباغيان  

  ∗فرـ دکتر ابراهيم يزدي اکبر معين  محمد محمدي اردهالي ـ مهندس علي-قهاري

  

  

                                                      
   عضو نهضت آزادي ايران ∗



  

 ۲۴۰

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

   :شماره

 ۱۳۷۴ /۱۲/۱۲:تاريخ
  

  

  يان دكتر فريداعلم و مهندس بازرگان آگهي انصراف آقا

  از شركت در انتخابات مجلس پنجم 

  

   ابرار ،هاي ايران، همشهري، اطالعات، کيهان، سالم روزنامهمحترم ول ئمدير مس

  با سالم

خواهشمند است مقرر فرماييد که اطالعيه پيوست بـه صـورت آگهـي در صـفحه اول اولـين شـماره آن                      

  .اب مربوطه به نشاني زير ارسال گرددروزنامه درج شود و صورت حس

  با تشکر قبلي

  ستاد انتخاباتي نهضت آزادي ايران

  ۸۳۹۶۶۷ تلفن ۲۳۴خيابان استاد شهيد مطهري، شماره : نشاني

  

  مدير محترم مسئول روزنامه

  با سالم،

  .خواهشمنديم مقرر فرماييد که آگهي زير در اولين شماره بعدي روزنامه درج گردد

  با تشکر قبلي             

  ـ ابوالفضل بازرگان ـ محمد بسته نگار حسن فريداعلم

  

  ها  براي آگهي در روزنامه

  اعالم انصراف

بنا به داليلي که جداگانه به اطالع هموطنان عزيز خواهيم رساند، انصراف خود را از نـامزدي نماينـدگي                   

  .کنيم ميدوره پنجم مجلس شوراي اسالمي اعالم 

  الفضل بازرگان ـ محمد بسته نگارـ ابو حسن فريداعلم

  



  

 ۲۴۲

  تعالي بسمه

 يرانا نهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

 ۱۳۷۴ /۱۳/۱۲:تاريخ
  

  

   يد اعلمآقاي دكتر فراعالم انصراف 

  به فرمانداري تهراناز نامزدي نمايندگي دوره پنجم مجلس 

  

  

  به فرمانداري محترم تهران 

  انصراف از نامزدي نمايندگي دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي: موضوع

  

قبـال ملـت و      عضو نهضت آزادي ايـران بـه منظـور انجـام وظيفـه در              با سالم، اينجانب حسن فريداعلم    

 از حقوق قانوني خود به عنوان نـامزد نماينـدگي دوره پـنجم مجلـس شـوراي اسـالمي                    مملکت و با استفاده   

ولـي اقـدامات بعـدي بـراي     .  کردم و شوراي محترم نگهبـان نيـز صـالحيت اينجانـب را تاييـد نمـود         نام  ثبت

ها مورد موافقت مقامات ذيربط قرار نگرفته به طـوري      و درج آگهي در روزنامه     سخنراني در مجامع عمومي   

هاي سياسي و اقتصادي به مـردم بـه ناچـار از اينجانـب سـلب شـده            ه امکان اعالم نامزدي و ارائه برنامه      ک

وسـيله از نـامزدي نماينـدگي        بنابراين ضمن ابراز تشکر به خاطر تاييد شوراي محتـرم نگهبـان بـدين             . است

 به طرق مقتضي به     اجالًنمايم و خواهشمندم مقرر فرماييد که مراتب ع        ميمجلس دوره پنجم اعالم انصراف      

  .اطالع مردم شريف ايران و نهادهاي ذيربط در امر انتخابات برسد

  

  با تشکر

  دکتر حسن فريد اعلم

  هاي جمعي به مطبوعات کشور و رسانه: رونوشت

  



  

 ۲۴۱

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  :شماره

 ۱۳۷۴ /۱۳/۱۲:تاريخ
  

  

  مهندس ابوالفضل بازرگان  آقاي اعالم انصراف

  به فرمانداري تهراناز نامزدي نمايندگي دوره پنجم مجلس 

  

  به فرمانداري محترم تهران 

  انصراف از نامزدي نمايندگي دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي: موضوع

  

قبـال ملـت و       نهضت آزادي ايران به منظور انجام وظيفـه در         با سالم، اينجانب ابوالفضل بازرگان عضو     

مملکت و با استفاده از حقوق قانوني خود به عنوان نـامزد نماينـدگي دوره پـنجم مجلـس شـوراي اسـالمي                       

ولـي اقـدامات بعـدي بـراي     .  کردم و شوراي محترم نگهبـان نيـز صـالحيت اينجانـب را تاييـد نمـود         نام  ثبت

ها مورد موافقت مقامات ذيربط قرار نگرفته به طـوري     و درج آگهي در روزنامه    سخنراني در مجامع عمومي     

هاي سياسي و اقتصادي به مـردم بـه ناچـار از اينجانـب سـلب شـده            که امکان اعالم نامزدي و ارائه برنامه      

وسـيله از نـامزدي نماينـدگي        بنابراين ضمن ابراز تشکر به خاطر تاييد شوراي محتـرم نگهبـان بـدين             . است

 به طرق مقتضي به     نمايم و خواهشمندم مقرر فرماييد که مراتب عاجالً        ميجلس دوره پنجم اعالم انصراف      م

  .اطالع مردم شريف ايران و نهادهاي ذيربط در امر انتخابات برسد

  

  با تشکر

  مهندس ابوالفضل بازرگان

  هاي جمعي به مطبوعات کشور و رسانه: رونوشت

  

  



  

 ۲۴۳

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۷۴۱۲۰۲ :شماره

 ۱۳۷۴ /۱۳/۱۲:تاريخ
  

  

  اعالم انصراف كانديداهاي نهضت به وزارت كشور 

  

  وزارت کشور

  معاونت سياسي و اجتماعي 

   اداره کل سياسي

  م با سال

  :رسانيم مي، توضيحات زير را به اطالعتان ۱۲/۱۲/۷۴ مورخ ۱۴۲۸۶/۴۳بازگشت به نامه شماره 

 براي نامزدي نمايندگي دوره پنجم مجلس شوراي اسـالمي، عـضويت خـود را در    نام ثبت ـ ما در فرم  ۱

  .نهضت آزادي ايران صراحتاً ذکر کرده بوديم

وابـستگان تـشکيالتي بـه احـزاب، سـازمانها و           «نتخابـات،    قـانون ا   ۳۰ مـاده    ۳از آنجا که به موجب بنـد        

از داوطلـب شـدن نماينـدگي       » گروههايي که غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعالم شده اسـت            

 مجلس محرومند، تاييد صالحيت ما براي نمايندگي مجلس شوراي محترم نگهبان دليل روشني بـر ايـن امـر              

  . دي ايران را قانوني تشخيص داده استاست که شوراي مذکور نهضت آزا

ما نيز با استقبال از تصميم اتخاذ شده توسط شوراي نگهبان تصميم گـرفتيم کـه بـه عنـوان نامزدهـاي       

نهضت آزادي ايران در انتخابات شرکت کنيم وبه اين منظور سـتاد انتخابـاتي نهـضت آزادي فعاليتهـايي را                    

  . آغاز نمود

ا تصميم وزارت کشور در عدم موافقت با فعاليت ستاد انتخاباتي نهضت آزادي ايـران               با توجه به توضيحات باال، م     

  .دانيم و نسبت به آن شديداً معترضيم هاي درخواست شده را غيرقانوني مي و عدم صدور مجوز براي گردهمايي

توجـه بـه   ـ در مورد وجود منع قانوني در استفاده از مکانهاي درخواستي ما براي گردهمايي مردم، با      ۲

تر امکانات تبليغاتي براي نامزدها از وظايف وزارت کشور و نهادهاي وابسته بـه    هر چه وسيع  تأمين اين که 

نمـود   مـي رفت که وزارت کشور مراکز ديگري را که منع قانوني نداشته باشد معرفي          باشد، انتظار مي   ميآن  

  .گرفت ميتا اقدامات الزم صورت 

ر و موانع ديگري که بر سـر راه فعاليـت مـوثر سـتاد انتخابـاتي نهـضت                   در هر حال، اقدام وزارت کشو     

باشد و ما را اجباراً      ميآزادي ايران ايجاد شده است عمالً به معناي جلوگيري از فعاليت انتخاباتي اينجانبان              

ده وادار به انصراف از نمايندگي دوره پنجم مجلس نموده و لذا مراتب به فرمانـداري تهـران اطـالع داده شـ                     

  .است

  با احترام

  حسن فريداعلم ـ ابوالفضل بازرگان

  شوراي محترم نگهبان : رونوشت

  هاي همگاني رسانه               



  

 ۲۴۴

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۵۵۴ :شماره

 ۱۳۷۴ /۱۳/۱۲:تاريخ
  

  

  بيانيه پيرامون انتخابات مجلس پنجم 

  کند مينهضت آزادي ايران در انتخابات شرکت ن

  

  ملت شريف ايران، هموطنان عزيز

 ايـران بـراي اداي وظيفـه در برابـر ملـت و کـشور بـه قـصد         ، نهضت آزاديايد همان طور که مطلع شده  

شرکت در انتخابات دوره پنجم مجلس و مطالبه حقوق و آزاديهاي اساسي ملت که ناديـده گرفتـه و پايمـال                     

ايران در تهران آزادي شده است، با عزم راسخ و صادقانه گام به پيش گذاشت و تعدادي از اعضاي نهضت          

 نـام  ثبـت در شهرستانها صالحيت تمامي اعضايي کـه  .  کردندنام ثبتامزد انتخابات و شهرستانها به عنوان ن   

 در تهران، با آن که برخي از مسؤوالن خردگرا با هوشياري و درايت سياسي،               .کرده بودند مردود شناختند   

ي  نفر نامزدهاي نهضت آزادي ايـران را تاييـد کردنـد، فـشار جناحهـا               ۷در مرحله اول صالحيت سه نفر از        

انحصارطلب باعث گرديد که در مراحل بعدي، صالحيت آن سه نفر بدون ذکـر داليـل قـانوني و صـرفاً بـر                       

ها و مصالح سياسي جناحهاي حاکم رد شود و صالحيت دو نفـر ديگـر، کـه صالحيتـشان در                      اساس سليقه 

  .مراحل اول و دوم رد شده بود، تاييد گرديد

بت به اقدام ناصواب فوق با اميد به ايـن کـه ايـن روزنـه                رغم معترض بودن نس    نهضت آزادي ايران علي   

کوچک بتواند در باز شدن فضاي سياسي بسته جامعه مؤثر افتد تصميم گرفت که بـراي معرفـي دو نـامزد                     

و ادامه شـرکت   شده يعني آقايان دکتر حسن فريداعلم و مهندس ابوالفضل بازرگان به مردم            صالحيت تاييد

به اين منظور ستاد انتخاباتي نهضت آزادي فعاليتهايي را آغاز کرد ولي مواجه بـا               ند و   در انتخابات تالش ک   

  :موانع جدي زير شد

هاي انتخاباتي آقايان دکتر حسن فريـداعلم        ـ وزارت کشور با درخواست صدور مجوز براي گردهمايي        ۱

  .و مهندس ابوالفضل بازرگان در دانشگاه تهران و برخي از ورزشگاهها مخالفت کرد

ـ در حالي که مسؤوالن برخي از مساجد تهران براي دادن اجازه سـخنراني انتخابـاتي نامزدهـا اعـالم                   ۲

آمادگي کرده بودند اجراي اين امر را موکول به کسب مجوز از دفتر امور مساجد کردند و دفتر مذکور نيـز                 

  .در صدور مجوز تعلل ورزيد

نامزدهـا مراجعـه شـد ولـي بـا اسـتناد بـه دسـتور                ـ به چاپخانه غيردولتي براي چاپ پوستر تبليغاتي         ۳

وزارت ارشاد مبني بـر ممنوعيـت چـاپ نـشريات مربـوط بـه گروههـاي سياسـي از قبـول سـفارش چـاپ                          

  .خودداري کردند

  .هاي کثيراالنتشار حاضر به درج آگهي ستاد انتخاباتي نهضت آزادي نشدند ـ روزنامه۴

شما مردم شريف و قدردان ايران به خاطر پشتيباني         نهضت آزادي ايران ضمن سپاسگذاري و تجليل از         

 شرطهاي الزم بـراي انتخابـات آزاد         تأمين تان در اين امر خطير به دليل عدم        و تشويق مخلصانه و صادقانه    

ايـم و همچنـين انحـصار کليـه امکانـات تبليغـاتي مـؤثر در دسـت                   که در تحليلهاي گذشته آنها را برشـمرده       

حهاي حاکميت در انتخابات شرکت نخواهد کرد و هيچ يک از نامزدهـاي ديگـر را                کانديداهاي وابسته به جنا   



  

۲۴۵  

  .نمايد مينيز تاييد ن

  .ه ملت عزيز تقديم خواهيم کردب گزارش و تحليل مشروح خود را اي ما در بيانيه جداگانه

ما عميقاً باور داريم که شـما مـردم شـريف از هوشـياري و آگـاهي سياسـي برخورداريـد و در مـورد                         

  .دانيد تصميم مناسب خواهيد گرفت ميقداماتي که شايسته ا

جدال ما با حاکميت بر سر حجت است نه قدرت، ما در برابر خداوند يکتا و ملت قهرمان ايـران حجـت را              

، ۵۷م و همچنان مصمم و استوار در راه تحقق همه جانبه آرمانهاي واالي انقالب اسالمي بهمـن               اي  تمام کرده 

الل و جمهوري اسالمي با توکل به ايزد توانا و اميد به پشتيباني ارزنده هموطنان عزيز به                 يعني آزادي، استق  

  .تالشهاي خود ادامه خواهيم داد

  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۷۴ اسفند ۱۳

  

  



  

 ۲۴۶

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

  آزادي در قانون اساسي

  بسمه تعالي

  هموطنان عزيز

ق شوراهاي منتخب خـود مـردم       در نظام جمهوري اسالمي، به موجب قانون اساسي امور مردم، از طري           

  :شود؛ حقوق خود را مطالبه كنيد اداره مي

  :اصل يكصدم

هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و سـاير امـور              براي پيشبرد سريع برنامه   

 رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يـا     

گيـرد كـه اعـضاي     استان با نظارت شورائي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي             

  .آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند

شـوندگان و حـدود وظـايف و اختيـارات و نحـوه انتخـاب و نظـارت             كننـدگان و انتخـاب      شرايط انتخـاب  

عايـت اصـول وحـدت ملـي و تماميـت ارضـي و نظـام                شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آها را كه بايد با ر          

  .كند جمهوري اسالمي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي

  

  هموطنان عزيز

  . بود۱۳۵۷ بهمن ۲۲آزادي يکي از شعارها و آرمانهاي انقالب 

لب توان آزادي مردم را سـ      اي نمي  بر حسب قانون اساسي در نظام جمهوري اسالمي ايران به هيچ بهانه           

  . کرد

در جمهوري اسالمي ايران آزادي و استقالل و وحدت و تماميت ارضي کشور             : اصل نهم قانون اساسي   

هيچ فرد يا گروه يا مقامي حـق نـدارد          . از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است            

ي و تماميـت ارضـي ايـران كمتـرين          استفاده از آزادي به استقالل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظام         به نام   

حفظ استقالل و تماميت ارضي کشور آزاديهـاي مـشروع          اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام             خدشه

  .را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند

  

  هموطنان عزيز

  .اسالمي نبايد هيچ كس از راه نامشروع صاحب ثروتهاي كالن شوددر نظام جمهوري 

  :و نهم قانون اساسي هلاصل چ

دولت موظف است ثروتهاي ناشـي از ربـا، غـصب، رشـوه، اخـتالس، سـرقت، قمـار، سـوء اسـتفاده از                        

ها و معامالت دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي و داير                      كاري  موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه    

  .حب آن رد كندكردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صا

  



  

۲۴۷  

  

  هموطنان عزيز

يعني حق امر به معروف و نهي از منکر مردم نـسبت بـه دولـت                آزادي  در نظام جمهوري اسالمي ايران،      

  .ادي انتقاد از سياستها و عملکردهاي حاکميت است آن آزکه تجلي

منکـر  در جمهوري اسالمي ايران دعوت به خير، امر بـه معـروف و نهـي از              : اصل هشتم قانون اساسي   

اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت بـه مـردم و مـردم نـسبت بـه                         وظيفه

  .دولت

  

  هموطنان عزيز

  . است» راي مردم«اساس مشروعيت نظام جمهوري اسالمي ايران 

ه  در جمهوري اسالمي ايران امور کشور بايد بـا اتکـا بـه آراي عمـومي ادار                 :اصل ششم قانون اساسي   

  .شود از راه انتخابات و يا از راه همه پرسي

  

  هموطنان عزيز

  :حقوق و آزاديهايي را که قانون اساسي براي شما تصويب کرده است مطالبه کنيد

 مـورد   اي  هدتوان به صرف داشتن عقيـ      تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي        : اصل بيست و سوم   

  .تعرض و مؤاخذه قرار داد

نشريات و مطبوعات در بيان مطالـب آزادنـد مگـر آنکـه مخـل بـه             :  قانون اساسي  اصل بيست و چهارم   

  .مباني اسالم و يا حقوق عمومي باشد

  

  :االصول آزاد است به موجب قانون اساسي فعاليت احزاب سياسي علي

آزادند، مشروط به اينکه اصول استقالل، آزادي، وحـدت ملـي،           ... احزاب، جمعيتها   : اصل بيست و ششم   

توان از شرکت در آنها منع کـرد         مي هيچ کس را ن    .ين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي را نقض نکنند        مواز

  .و يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت

  

  .برخورداري مردم از حقوق و آزاديهاي اساسي بدون امنيت امکان ندارد

حکـم و ترتيبـي کـه قـانون     توان دستگير کرد مگـر بـه    ميهيچ کس را ن: اصل سي و دوم قانون اساسي 

  .کند ميتعيين 

شـود   مـي  اصل، برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شـناخته ن      :اصل سي و هفتم قانون اساسي     

  .مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد

 .رار و يـا کـسب اطـالع ممنـوع اسـت           هر گونه شکنجه براي گرفتن اق     : اصل سي و هشتم قانون اساسي     

  .شود مياين اصل طبق قانون مجازات متخلف از 

  نهضت آزادي ايران

  



  

 ۲۴۸

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 
  

  

  تراكت گراميداشت ياد دكتر مصدق

  

  

  به نام خدا

  .بداريم  مصدق را گراميياد 

  .ما ايراني، مسلمان و مصدقي هستيم

  

  ياد مهندس مهدي بازرگان  از سخنراني زنده

  ۱۳۴۰ضت آزادي ايران در ارديبشهت ماه هدر مراسم تأسيس ن

  ران آزادي اينهضت 

  ۱۳۷۴ اسفند ماه ۱۴ 

  

  



  

 ۲۴۹

  

  

  پيوست

    درباره ايران خاورميانه /بان حقوق بشر گزارش ديده

  ) ۱۹۹۶جمعه اول مارس (

  

اي است که    بخش اول متن بيانيه   : اين گزارش شامل دو بخش است     

 منتشر کرده است کـه در       ۱۳۷۴يازدهم اسفند ماه     اين سازمان در  

مـتن  : بخـش دوم  . باشد   و نهايي مي   اي از گزارش کامل     واقع چکيده 

کامل و نهايي گزارش سازمان از وضعيت حقـوق بـشر در ايـران              

ترجمه .  منتشر گرديده است   ۱۳۷۴باشد که در اواخر اسفند ماه         مي

  .شود مندان منتشر مي هر دو متن براي اطالع عالقه

  :بخش اول

 نفر از اعضاي پارلمان،     ۲۷۰اي انتخاب   بر) ۱۳۷۴ اسفند   ۱۸برابر با    (۱۹۹۶ مارس   ۸مردم ايران در روز     

  . خواهند داد رأيسازد، مييند انتخاباتي که به شدت مشارکت شهروندان را محدود آيا مجلس، در فر

حقوق بشر و انتخابات مجلـس در جمهـوري         : قدرت در تقابل با انتخاب    «بان حقوق بشر در گزارش       ديده

توانـد معـرف     ميي کرد که تنها در صورتي انتخابات مجلس         گير که امروز منتشر شد، نتيجه    » ايران  مياسال

يک رقابت واقعي براي کسب قدرت در سيستم سياسي باشد که موانع تعمدي از سر راه نامزدها و همچنين                   

  .ديگر محدوديتهاي سياسي برداشته شود

باشـد،   مـي ت شوراي نگهبان، که منصوب دولـ )  اسفند۱۱(در آغاز مبارزات انتخاباتي در اول ماه مارس   

آميـز و دلخواهانـه حـذف         درصد از داوطلبان نامزدي نمايندگي مجلس را بر اسـاس معيارهـاي تبعـيض              ۴۴

نمود که اين اقدام شديداً به دستيابي به فرآيند سياسي و حق آزادي انتخابات شهروندان لطمه وارد سـاخته      

نظام سياسي، وفاداري و التزام عملي به        با زير سوال بردن مواردي از قبيل تعهد به           ]ي نگهبان [شورا. است

صالحيت نامزدي ايـشان را  ) فقيه واليت(اسالم يا عدم حمايت نامزدان از اصل حکومت توسط فقيه برجسته  

  .رد کرده است

حاکميـت قـانون توسـط گروهـي از         «: خاورميانه گفـت کـه    / بان حقوق بشر   کريستوفر جرج، رييس ديده   

مقـررات   آنها تضمينهاي حقـوق بـشر در قـانون اساسـي خـود و             . شود مينخبگان روحاني ناديده انگاشته     

 از  هر حزب سياسي که خارج از دايره بسته خودشان باشـد بـه نحـو مـؤثري                . گيرند ميالمللي را ناديده      بين

  »شود مي حذف ]انتخابات[يند آفر

مهاجم طرفدار دولت عالوه بر اين، حق آزادي اجتماعات و آزادي بيان، از طريق حمالت شديد گروههاي       

نگـاران مخـالف يـا       روزنامـه . به اجتماعات مخالفان و رهبران و کتابفروشيها بيش از پيش نقض شده اسـت             

با خطر تعقيب، زنداني شدن، تنبيهات بـدني و همچنـين حمـالت              مستقل به خاطر اعمال حق آزادي بيان خود       
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 قانوني، دسترسي به وسـايل      نام  ثبتحق  احزاب سياسي مخالف از     . شوند ميمجريان خودسر قانون مواجه     

فعاليت عمومي آنهـا،    .  دفتر محروم هستند    تأسيس ارتباط جمعي عمده، حق استفاده از تريبونهاي عمومي يا        

هـاي   آميز گروههاي وفادار به دسته     در مواردي که هم که ممنوع نباشد، در معرض تهديد مستمر و خشونت            

حتي علماي ديني که بـا روحـانيون حکـومتي سـازش ندارنـد،              . ردمختلف حکومتي و رهبران مذهبي قرار دا      

عمـدتاً بهـايي و سـني و همچنـين برخـي         (رهبـران اقليتهـاي مـذهبي       . انـد   بدون اتهام يا محاکمه زنداني شده     

  .کامالً از زندگي سياسي حذف شده و در معرض زنداني شدن يا اعدام قرار دارند) روحانيون بلندپايه شيعه

 به ايـران مـسافرت کنـد و         ۱۹۹۶ بشر به دعوت دولت ايران موفق شد که در ابتداي سال             بان حقوق  ديده

ينــد سياســي ايــران، بــه ويــژه تــضمينها و محــدوديتهايي را کــه بــر اســاس  آابعــاد حقــوق بــشر را در فر

هـاي عمـومي در دوران قبـل از انتخابـات وضـع              المللي آزادي بيان، همکاري و گردهمايي       استانداردهاي بين 

/ بـان حقـوق بـشر      اي، ديـده   سابقه سه هفتـه    موريت بي أدر اين م  . ه است، مورد بحث و بررسي قرار دهد       شد

خاورميانــه موفــق شــد کــه بــا بــسياري از فعــاالن سياســي، حقوقــدانان، نماينــدگان مجلــس، نويــسندگان،  

اگـر چـه    . ايـد نگاران، ديپلماتهاي ارشد اروپايي و مقامات دولت در تهـران و اصـفهان مـصاحبه نم                روزنامه

بان حقوق بشر از بازديد از شهر مذهبي قم که روحانيون برجسته منتقد دولـت در آن زنـداني هـستند                      ديده

توانست با يکي از زندانيان سياسي درازمدت که هنـوز در   ميمنع شد، اما دست او کامالً باز بود، و از جمله          

  .س اميرانتظام، مالقاتي خصوصي داشته باشدوزير، عبا برد، يعني معاون سابق نخست ميبازداشت به سر 

بينانـه و روشـن و       بان حقوق بشر دعوت دولت ايران را قويـاً بـه تعيـين و اعمـال معيارهـاي واقـع                    ديده

هاي مشخص که ريشه در قانون داشـته باشـد، بـراي تعيـين صـالحيت نامزدهـاي انتخابـات توصـيه                        رويه

المللي سازگار خواهد کرد و چارچوبي به         ا با استانداردهاي بين   چنين ساختاري اقدامات ايرانيان ر    . نمايد مي

پـذير باشـد و حـق انتخـاب بـدون تبعـيض بـر                يند سياسي امکان  آدست خواهد داد که در آن دستيابي به فر        

  .اساس عقيده يا ديگر عوامل اختياري براي همه تضمين شود

مقام و شـش قاضـي مـذهبي اسـت،          شوراي نگهبان، که يک مجمع دولتي متشکل از شش روحاني عالي            

، اولين مهلت اعالم نامزدهـا،      )۱۳۷۴ بهمن   ۲۳ (۱۹۹۶ فوريه   ۱۲تا  . دايبايد تمام کانديداهاي مجلس را تاييد نم      

معيارهـاي  .  نفر از نامزد بالقوه نتوانستند از گذر بررسيهاي شورا با موفقيت عبور کنند             ۵۱۲۱ درصد از    ۴۴

 هـيچ   رأيا اجباري ندارد که داليل خود را اعالم کند و در مقابل اين  رد صالحيت نامزدها مبهم است و شور      

المللي که از      به قوانين بين    ايران آميز اين رويه ناقض التزام     ماهيت دلخواهانه و تبعيض   . توان کرد  مياقدامي ن 

  .باشد مينمايد،  ميدليل دفاع  حقوق شهروندان در مشارکت امور عمومي بدون محدوديتهاي بي

 ايران صراحت دارد که نمايندگان مجلـس بايـد مـستقيماً توسـط مـردم              اسالمي  اساسي جمهوري  قانون

بـسياري از ايرانيـان   . انتخاب شوند و شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس و رياسـت جمهـوري نظـارت کنـد        

ه بينـي شـد    که شوراي نگهبان از مرز بيطرفي خود که توسط تهيـه کننـدگان قـانون اساسـي پـيش                اند  مدعي

. شدگان از انتخابات مدعي هستند که تصميمات شورا انگيـزه سياسـي داشـته اسـت                حذف. خارج شده است  

انگيزتـرين وجـه فرآينـد       آميـز بحـث    قدرت شورا در حذف نامزدها به طور دلخواهانه و بـه نحـوي تبعـيض              

  .انتخابات شده است

 دولت يا حمايـت آن از عمليـات   سوء استفاده ديگر که اثر مخرب بر آزاديهاي سياسي داشته است تحمل 

دهـي شـده     ايـن مهاجمـان سـازمان     . باشـد  مـي اللهـي     گروههاي مهاجم متعصب مـذهبي معـروف بـه حـزب          

سرسپرده، رهبران سياسي و مذهبي هر گروه از منتقدان دولت را هدف گرفته، اقدام بـه آتـش زدن امـوال،                     
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الت با عدم واکنش نيروهـاي امنيتـي مواجـه          اين حم . نمايند ميضرب و شتم افراد و متفرق کردن اجتماعات         

  .اند شود و اين گروههاي مهاجم آزادي بيان و اجتماعات را جداً تضعيف کرده مي

 قانون اساسي حق تشکيل احزاب سياسي را به رسميت شناخته است حاکمان جمهـوري               ۲۶اگرچه ماده   

موضع رسـمي   . کنند ميباشد ممانعت   زير سيطره حکومتي ن    اسالمي از تشکيل گروههايي که فعاليت آنها در       

وجود داشته باشـد، و  ) ايدئولوژيک(دولت اين بوده است که در جمهوري اسالمي نبايد اختالف نظر عقيدتي            

کننـد و آنهـايي      مـي  پشتيباني   فقيه  واليتتوان مردم کشور را به دو دسته يعني آنهايي که از مفهوم              مياينکه  

که ارائه  » مشروعيت از طريق تبعيت از اصول اسالمي      « و ايده    فقيه  واليت .کنند تقسيم نمود   ميکه پشتيباني ن  

هـايي   هاين مفهوم گـرو   . کند ميدهد، مفهومي است کشدار که در طيف وسيعي ايجاد اختالف و پراکندگي              مي

 هاييکنند و نيز آنهايي که طرفدار افزايش کنترل دولت هستند، گروه   ميرا که از اقتصاد بازار آزاد پشتيباني        

 که طرفدار تماس با غرب بوده و کساني که طرفدارمقابله با آن هستند و همگي خود را به رعايت اصـول                      را

اما مخالفان اين مفهوم در رقابتهاي سياسي جايي ندارند اينکه چه کسي            . گيرد ميدانند دربر  مياسالمي مقيد   

  .اساس صالحديد دلخواهانه رهبري است  بر است مبتني بر موازين قانوني نيست بلکهفقيه واليتله يا عليه 

بـه عنـوان يـک حـزب سياسـي          ) ۱۹۸۱مـصوب   (گروهي که بخواهد تحت قانون فعاليت احزاب سياسـي          

کميـسيون اختيـار رد هـر    .  کند بايد از طريـق کميـسيون احـزاب سياسـي درخواسـت پروانـه نمايـد                 نام  ثبت

اين واقعيـت کـه کميـسيون اجبـاري بـه           . نون نيست در عين حال، رد پروانه مبتني بر قا       . درخواستي را دارد  

  .کند ميارائه دليل براي تصميمات خود ندارد، صدور احکام دلخواهانه را تشويق 

اند با موانع بيشماري مواجه       در حالي که يک حزب نياز به کسب پروانه فعاليت ندارد، آنهايي که فاقد پروانه              

هاي پرتيراژ تحـت کنتـرل    استفاده از تلويزيون، راديو و روزنامهنامزدهاي يک حزب بدون پروانه از     . باشند  مي

احزاب بدون پروانـه همچنـين از تـشکيل اجتماعـات در محلهـاي عمـومي ماننـد دانـشگاهها،                    . اند  دولت محروم 

ترين تهديد براي احزاب بدون پروانه آن است که در فعاليتهاي عمـومي              بزرگ. شوند  مساجد و خيابانها منع مي    

  .باشند پذير مي د حمايت موثر پليس بوده و در مقابل حمله گروههاي مهاجم مورد تاييد دولت، آسيبخود فاق

مشروط » منافع مردم «و  » اصول اسالمي «اما با قيود    . کند ميقانون اساسي ايران از آزادي بيان حمايت        

، »وبي بپيوندنـد  بـه خـ   «خواهد کـه     مي از مطبوعات    ۱۹۸۵همچنين، قانون مطبوعات مصوب سال      . شده است 

مـشي   ايـن خـط   » .اهدافي را که در قانون اساسي بيان شده است، حمايت نماينـد           «و  » شيطان را ممنوع کنند   «

هـا، کتابهـا و سـاير     مبهم تعريف شده، اختيارات دلخواهانه وسيعي را براي مسئوالن جهت توقيف روزنامـه     

  .آورد مياشکال بيان عقايد که مورد تاييدشان نباشد، فراهم 

دولت برخالف قانون مطبوعات که به موجب       . شود ميتوسط رهبران مذهبي کنترل      کليه نشريات روزانه  

. ها را با صدور حکم اجرايي بسته است         ها بايد به دادگاه ارائه شود، روزنامه        گونه ادعا عليه روزنامه    آن هر 

 و دو نفر از آنان، صادق       اند  ان افتاده نگاران مورد ارعاب قرار گرفته، تهديد شده، يا به زند          برخي از روزنامه  

هـيچ يـک از     . باشـند  ميجوادي حصاري و عباس معروفي، اکنون در معرض زنداني شدن و شالق خوردن              

اگرچه چند روزنامه يا مجله بـا ديـدگاههاي متنـوع، حتـي گـاهي               . احزاب سياسي اجازه نشر روزنامه ندارد     

تـوان بـه آسـاني از طريـق          مـي بند، اين گونه نـشريات را نيـز         يا ميشامل نظرهاي منتقدانه از دولت، انتشار       

  .کنترل کرد که اين امر کمتر از تعطيل نيست) دار يارانه(محدوديت استفاده از کاغذ سوبسيدي 

ها و تعقيب نويسندگان و سردبيران به خـاطر اظهـار عقيـده، کـه در                  ها و مجله    بستن دلخواهانه روزنامه  

ي بيان مورد حمايت قرار گرفته، نقض صريح تعهدات ايـران در قبـال             دالمللي آزا  معيارهاي پذيرفته شده بين   
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و ) مهـاجم (روشـهاي ديگـر از قبيـل کنتـرل کاغـذ مـورد نيـاز يـا تحريـک عناصـر                      . المللي اسـت    قوانين بين 

ها توسط عوامل دولتي، نيـز در تنـاقض بـا تعهـد               دهي يا ناديده گرفتن حمالت خصمانه به روزنامه        سازمان

  .باشد ميت در حفظ آزادي بيان دول

نگـاران از    شود، نويـسندگان و روزنامـه      ميتر   که هر قدر چالش براي مشروعيت دولت قوي        بديهي است 

بـان   نويسندگاني که سه سال قبـل مـشتاق بودنـد کـه ديـده             . شوند ميتر   زده گيري دولت وحشت   ترس انتقام 

هـا    نوشـته . ورزيدنـد  مـي نگاه داشتن نام خود اصرار      حقوق بشر از ايشان نقل قول کند، امسال بر محرمانه           

بـراي  . در معرض سانسور شديد قرار دارد       ميتوسط کميسيوني تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسال        

نويسندگان و ناشران راهي براي رجوع بـه دادگاههـا بـراي    . باشد ميجلوگيري از نشر نيازي به ارائه دليل ن 

  .خود ندارندهاي  لغو دستور توقيف نوشته

  .المللي دارد هاي زير را به دولت ايران و جامعه بين بان حقوق بشر در گزارش خود، توصيه ديده

  

  به دولت ايران

افراد بايد مجاز باشند که براي انتخابات مجلس شوراي اسالمي، فارغ از اعتقـادات مـذهبي، سياسـي يـا                    

گر بايد تنها بر پايه معيارهاي روشن و مکتوبي کـه           رد صالحيت به داليل دي    . ديگر اعتقاداتشان نامزد شوند   

  .پذير باشد قانون تصريح شده است امکان در

کانديداهاي رد شده بايد از داليل حذف خود مطلع شوند و فرصت مقابله با حذف خود را در برابـر يـک                 

  .مرجع بي طرف داشته باشند

ز جملـه هـواداران احـزاب و گروههـاي          آميـز را بـراي همـه، ا        دولت بايد حق آزادي اجتماعـات مـسالمت       

  .سياسي مخالف، محترم شمارد

شـود،   ميدولت بايد با اقدامهاي فوري و موثر به حمالتي که به اجتماعات عمومي و افراد منتقد از دولت        

آنهايي کـه  . گونه حمايت از اين حمالت خودداري نمايند  مقامات رسمي دولتي بايد از تاييد يا هر       . خاتمه دهد 

 تعقيب و   ،ل اين حمالت هستند بايد بر طبق قانون به خاطر تخريب اموال، مانند آتش زدن کتابفروشيها               مسئو

  .مجازات شوند

تمام احزاب سياسي که فعاليتشان غيرقانوني نيست بايد به وسايل ارتباط جمعي و تريبونهـاي عمـومي                 

  .دسترسي داشته باشند

  .ها از طريق صدور احکام اجرايي خودداري نمايد مهدولت بايد از توقيف دلخواهانه مجالت و روزنا

المللـي آزادي بيـان       نويسندگان، ناشران و سردبيران نبايد به علت استفاده از حقوق شـناخته شـده بـين               

  .تحت پيگرد قرار گرفته، زنداني شده يا مورد تنبيه بدني قرار گيرند

  .راحت لغو کنددولت بايد فتواي قتل نويسنده انگليسي سلمان رشدي را به ص

المللـي حقـوق    بانهـاي بـين   بانهاي محلي حقوق بشر را از بين ببرد و با ديده    دولت بايد محدوديتهاي ديده   

  .بشر وابسته به سازمانهاي مستقل غيردولتي همکاري نمايد

  

  المللي به جامعه بين

روط به تحقـق شـرايط      دولتهاي اعطاکننده کمکهاي فني و اقتصادي به دولت ايران بايد اين کمکها را مش             

  .فوق نمايند
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  :بخش دوم

  زمينه

 ايرانيـان بـراي انتخابـات پنجمـين دوره مجلـس            ]۱۳۷۴هجدهم اسـفند    [ ۱۹۹۶در روز هشتم ماه مارس      

در ايـن انتخابـات،     .  خواهنـد رفـت     رأي جمهوري اسالمي ايران به پاي صندوقهاي     ) مجلس(شوراي اسالمي   

اگـر  .  عامل مهمي در ارزيـابي نتيجـه آن بـه شـمار خواهـد آمـد                همانند انتخابات ديگر، وضعيت حقوق بشر     

آزاديهاي بيان، همکاري و اجتماعات در جامعه وجود نداشته باشد بعيـد اسـت کـه برگـزاري انتخابـات بـه                      

  .دهندگان باشد  رأيصورت آزاد و عادالنه صورت گيرد، يا اينکه نتيجه آن منعکس کننده خواسته

∗∗∗  
ضعيت آزاديهاي اساسي و حاکميـت قـانون را در دوران مقـدماتي انتخابـات               اين گزارش تصويري از و    

بان حقوق بـشر از جمهـوري اسـالمي      ديدهاي سابقه سه هفته گزارش مبتني بر يک بازديد بي . کند ترسيم مي 

نخستين بازديدي که در سالهاي اخير توسط يک سازمان مستقل غيردولتي حقوق بـشر، بـه              . باشد ميايران  

  .لت ايران صورت پذيرفتدعوت دو

 دي ماه تا سوم بهمن      ۱۲[ ۱۹۹۶بان حقوق بشر بازديد خود را از تاريخ اول تا بيست و دوم ژانويه                ديده

نماينده اين سازمان در طول بازديد خود بـا فعـاالن سياسـي، حقوقـدانان، نماينـدگان                 .  انجام داد  ]۱۳۷۴ماه  

رفت و  . ارشد و نيز مقامات رسمي دولت ايران مالقات نمود        نگاران، ديپلماتهاي    مجلس، نويسندگان، روزنامه  

آمدهاي نماينده تحت مراقبت دقيق دولت صورت گرفت ولي با وجود ايـن انجـام تعـداد زيـادي مالقـات در                      

با آن درخواست نماينده براي بازديد از قم به منظور ديدار بـا طرفـداران   . پذير گشت تهران و اصفهان امکان  

رات ظـ ايشان توانست بـا افـرادي کـه مـنعکس کننـده طيـف وسـيعي از ن          . داني اجابت نشد  رهبران مذهبي زن  

  .باشند، ديدار کند ميسياسي 

پذيرد که دولت ايران با فريادهايي از داخل جامعه مواجه است که             ميانتخابات حاضر در زماني صورت      

اهللا خميني حاکميـت     اهللا روح   آيت  به رهبري  ۱۹۷۹خواستار تغييرات اساسي در شکل دولتي که بعد از انقالب           

بحثهاي وسيعي در مورد نقش روحانيت در سياست و لزوم جداسـازي مـذهب     . باشند ميرا به دست گرفت     

ها در ميان جامعـه تبعيـدي در خـارج از کـشور و در ميـان دولتهـاي                     اين خواسته . و دولت در جريان است    

که در داخـل ايـران، رهبـري کـه از روزهـاي آغـازين               هر چند   . مندي پيدا کرده است    غربي شنوندگان عالقه  

دولـت توانـسته   .  سياسـي مـسلط اسـت   انقالب قدرت را در انحصار خود درآورده است همچنان بر فـضاي   

 زمينه حقـوق بـشر، بـه        المللي از سوابق عملكرد آن در       است از برخي از اين فشارها، از جمله انتقادهاي بين         

ه در تالش براي حفظ استقالل ايران و اصولي اسالمي اسـت، حمايتهـاي              اين بهانه که در يک دنياي خصمان      

محدوديتهاي قـانوني و    . فضاي مخالف در چهارچوب اين شعار مردم پسند تنگ است         . مردمي را جلب نمايد   

  .کند ميتر  حتي بسته اي را اداري در رابطه با آزادي بيان و مشارکت سياسي اين چنين فضاي بسته

ت حقوق بشر در ايران بدل به جنـگ لفظـي بـين مقامـات ايـران و دولتهـاي غربـي                      بحثهاي جدي وضعي  

جويانه از ناحيه قدرتهاي متخاصم کـه قـصد          دولت ايران انتقادات حقوق بشر را اقداماتي عيب       . گرديده است 

هـاي   روشي که در ايران بـه دليـل سياسـتها و لفـاظي            . دهد ميدارند سياستهاي آن را متزلزل سازند، جلوه        

يـک  . باشد ميگيري نموده است، از اعتبار برخوردار   به قصد براندازي دولت ايران هدف  اًتآمريکا، که صراح  

بان حقـوق بـشر گفـت کـه           هاشمي رفسنجاني، حجت االسالم نوربخش، به ديده       جمهور  رئيسمشاور امنيتي   
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حقوق بـشر را بـه عنـوان        ايران هرگز تسليم فشارهاي مستقيم يا غيرمستقيم قدرتهاي غربي که قصد دارند             

ايران در گذشته مانع بازديـد سـازمانهاي حقـوق بـشر کـه              ). ۱(اهرمي عليه ايران به کار گيرند، نخواهد شد       

، شده و از نظارت و تهيـه گـزارش اوضـاع داخلـي توسـط سـازمانهاي                  اند  مند به بازديد از ايران بوده      عالقه

بوده است که بحث در زمينه حقـوق بـشر در جـوي             اين بدان معنا    . محلي حقوق بشر جلوگيري نموده است     

خاورميانه با بازديـد دو     /بان حقوق بشر   بازديد ديده .  سياسي و با شواهد محدود صورت گرفته است        شديداً

تن از مخبران کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد که با آزادي بيان و عدم تساهل مـذهبي سـر و کـار                       

 به سرعت با نخستين بازديد نماينده جديداالنتصاب ويژه سازمان ملـل در             اين بازديدها . دارند، همزمان بود  

اهـل کانـادا   )  (MAURICE COPITHORNEمورد وضعيت حقوق بشر در ايران، آقاي مـوريس کـاپيتورن  

  .پس از گذشت پنج سال از بازديد نماينده قبلي مصادف گشت

اي نظـارت بـر حقـوق بـشر، در سـطح            اميد است که اين بازديدها نمايانگر روندي به سوي توسعه فـض           

بان حقوق بشر به نوبـه خـود اميـدوار اسـت کـه               ديده. المللي، توسط دولت ايران باشد      داخل و در سطح بين    

م با ايجاد موانع توسـط دولـت        أموريت ديگر عاري از مراقبت تو     أاي نزديک براي انجام يک م      آينده بتواند در 

براي دستيابي به چنين نظارتهايي بـه منزلـه ابـزار حفـاظتي حقـوق               ايجاد تسهيالت   .  نمايد تبه ايران مراجع  

  . المللي اجباري است باشد که رعايت آن در قانون بين ميبشر 

 آميـز رسـماً     دشنام توزانه در برابر مطرح شدن بحث حقوق بشر در ايران امروز در شعارهاي             لحن کينه 

مـرگ بـر     «ه طرفـداري از دولـت بـا فريادهـاي          نقش بسته بر در و ديوارهاي تهران و در تجمعـاتي بـ             مجاز

روابـط رينالـدو    . مـشهور اسـت   ) سلف نماينـده ويـژه دبيركـل سـازمان ملـل، آقـاي كـاپيتورن              (» گاليندوپل

با دولت ايران از هنگامي که گزارشهاي او، حسب وظـايف  ) REYNALDO GALINDO-POHL (گاليندوپل

  .تري به خود گرفت، تيره شد  جنبه انتقاديمحوله از طرف کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد،

 دولتهاي غربـي بـه ايـن معنـا اسـت کـه              ران و در حال حاضر، لحن معموالً منفي بحث حقوق بشر بين اي          

 ،گزارشهاي حقوقي بشر با اين خطر که از ناحيه هر يک از طرفين به عنوان يک سالح تبليغـاتي تلقـي گـردد                      

نماينده مجلس شوراي اسالمي که درون مجلـس اقـدام بـه تـشکيل     سعيد رجايي خراساني،    . باشد ميمواجه  

بان حقوق بشر اظهار داشت که در سـالهاي اوليـه بعـد از انقـالب،             يک کميته حقوق بشر کرده است، به ديده       

. المللي عليه خود توصـيف نمـود         توطئه بين   از دولت انتقادات مربوط به حقوق بشر را عمداً به عنوان بخشي          

فهيم اين نکته به مردم که حقوق بشر صرفاً يک تبليغ نيست و اين موضوع به مسائل روزمـره                   به نظر وي، ت   

  )۲. (زندگي ارتباط دارد، بسيار مشکل شده است

تمرکـز اصـلي ايـن    . در اين راستا بحث وضعيت حقوق بشر تا حد امکان بايد مبتنـي بـر واقعيـات باشـد           

فـي  [يند انتخابات اثر خواهد داشـت ولـي گـزارش           آبر فر گزارش بر مواردي از حقوق بشر است که احتماالً          

همچنين هدف گزارش درصدد ارزيابي کلي .  در مقام ارزيابي ميزان عادالنه بودن اين انتخابات نيست         ]نفسه

بسياري از مسائل حقوق بشر که در اين گزارش مورد بحـث قـرار              . باشد ميوضعيت حقوق بشر در ايران ن     

ات مطرح است و نياز مبرم به توجه فوري دولت ايران و کـساني کـه در خـارج                   گرفته است در وراي انتخاب    

  . در فکر افزايش احترام به حقوق بشر در اين کشور هستند، دارد]از کشور[

  

  يند سياسيآدستيابي به فر

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس              ۹۹ماده  
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ينـد  آرا بر عهده شـوراي نگهبـان گذاشـته اسـت تـا از دخالـت قـوه مجريـه در فر                     ) مجلس(مي  شوراي اسال 

بيني کرده است که انتخابـات بايـد توسـط يـک هيـأت               قانون اساسي همچنين پيش   . انتخابات جلوگيري شود  

  .بيطرف نظارت شود

. ده اسـت  تـشکيل شـ   ) شش مقام مـذهبي و شـش حقوقـدانان        (دوازده عضو انتصابي     شوراي نگهبان از  

شـوند؛   ميمنصوب  ) اي اهللا خامنه  در حال حاضر آيت   (اعضاي روحاني شورا توسط رهبر جمهوري اسالمي        

 نـامزد   ،شـود  مـي ييـد   أحقوقدانان توسط رييس قوه قضائيه که خود منصوب رهبر بوده و توسط مجلـس ت              

  .شوند مي

جريـان اسـت کـه آيـا شـوراي          با توجه به نقش شوراي نگهبان در انتخابات گذشته، اينک مباحثـاتي در              

در . کنندگان قانون اساسي بوده ايفا نموده است يـا خيـر  ءنگهبان آنچنان نقش بيطرفي را که مطمح نظر انشا 

 فقيـه   واليـت اعتقـاد بـه اصـل        بـي «يـا   » فاقد التزام عملـي بـه اسـالم       «عمل، شورا نامزدهايي را که به نظرش        

شورا اجباري به ارائه ادله خـود بـراي کنارگـذاري           . رده است ، کنار گذا  اند  بوده) ۳ (»)حکومت فقيه برجسته  (

  .نامزدها ندارد و تصميمات شورا نهايي و غيرقابل فرجام خواهي است

، به اين مساله معترض     اند  بسياري از ايرانيان، از جمله آنان که در انتخابات گذشته نيز کنار گذارده شده             

دليـل گرفتـه شـده اسـت، اينـان          يا بر مبناي ادعاهـاي بـي        که تصميمات شورا ريشه سياسي داشته،      اند  بوده

شورا را به دليل قائل شدن قدرتهاي شبه قضايي و شـبه قانونگـذاري بـراي خـود بـه فـرا رفـتن از حـوزه                           

» نظارت«کنند که    ميدر يک کالم، اين منتقدان اظهار       . اند  بيني شده در قانون اساسي متهم نموده       وظائف پيش 

قـانون   بـه طـوري کـه در      . باشد ميشود، ن  ميد کردن کسي که نامزد انتخابات مجلس        دربرگيرنده قدرت طر  

گري شـوراي    ن مجلس بايد مستقيماً توسط مردم، و نه از طريق واسطه          ااساسي تصريح شده است، نمايندگ    

  .في نفسه غيرقانوني است) وتو( انتخاب شوند و اعمال اين حق رد ،نگهبان يا هيچ هيأت رسمي ديگري

هايي   متمم ۱۹۹۵استاي کوششي براي قانوني کردن حق وتو براي شوراي نگهبان، مجلس در سال              در ر 

بيني شده بود ولي اين اقـدام        يندي توجيهي پيش  آبر قانون انتخابات شوراي اسالمي وضع کرد که در آن فر          

توانـد   مـي شـورا   هـا    بر اساس ايـن مـتمم     ) ۴. (هم نتوانست توجيه قانوني براي اعمال قدرتي را فراهم سازد         

توانـد تـصميمات     مـي شـورا   . هاي نظارتي با قـدرت نظـارت در هـر ناحيـه انتخابـاتي منـصوب نمايـد                   کميته

هاي نظارت را مبني بر رد يا تاييد صالحيت نامزدها مورد تجديد نظر قـرار دهـد ولـي مبنـاي قـانوني                         کميته

 شـورا همچنـان توسـط مخالفـان         قـدرت حـق رد    . ها همچنان مبهم و دلبخواهي است     »عدم صالحيت «اعالم  

اختيـارات شـوراي نگهبـان      «براي مثال، روزنامه سالم نوشت کـه        . گيرد ميدولت به شدت مورد انتقاد قرار       

و شـوراي نگهبـان    بيني کساني است که معتقدند در روند انتخابات مجلس و عملکرد جناح راسـت  مؤيد پيش

  )۵(» .ه گذشته مشاهده نخواهد شددر حذف ديگران نسبت به گذشته تغيير مثبتي نسبت ب

رسد که حتي اعضاي شوراي نگهبان نيز در مورد دامنه قدرت نظامي شـورا اخـتالف عقيـده                   ميبه نظر   

  :اهللا محمد امامي کاشامي، سخنگوي رسمي شورا براساس گفتار آيت. دارند

. ه شـخص کيـست  کند که هيچ ربطي به اين ندارد ک ميشوراي نگهبان موضوعات را در سطحي نظارت     «

 بـا .  کـاري نـدارد    ]داوطلبـان [شوراي نگهبان بـا صـالحيت        ...از کجا آمده و نماينده چه گروه يا فردي است         

شـورا  . شود، و اينکه آيا به صـحت برگـزار شـده يـا خيـر کـاري نـدارد                   مي هم که انتخابات برگزار      اي  رويه

چه خالفي صورت گرفته آيـا خالفهـا باعـث          درصدد اين است که ببيند آيا خالفي انجام گرفته يا خير و چنان            

  اين بـدان معنـا اسـت کـه شـوراي           .اين است نکته اصلي   . اختالل در روش برگزاري انتخابات گرديده يا خير       
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بر اساس قانون مردم نامزدهاي خـود را بـر اسـاس التـزام عملـي بـه اسـالم                    .  را مدنظر دارد   نگهبان قانون 

تواند در يک جمهوري اسالمي نماينـده        مي به اسالم التزام ندارد، ن     بديهي است که کسي که    . نمايند ميمعرفي  

 وفـادار باشـد، او بايـد    فقيـه  واليـت همچنين بايد به جمهوري اسالمي و ] داوطلب نمايندگي[.  باشد]پارلمان[

  )۶(» .اين به معناي صالحيت نيست. او بايد وفاداري خود را به نمايش گذارد. وفاداري خود را اعالم بدارد

اي، ضـابطه اصـلي صـالحيت نامزدهـاي مجلـس را بـه شـرح زيـر                   اهللا خامنـه   رهبر انقالب اسالمي، آيت   

  :توصيف نموده است

. تعهد به سيستم، اسالم و انقالب، و اينکه آنها سعي در ايفاي مسئوليتها و وظايف نمايندگيـشان بنماينـد                  

انقالبي و مسئوليتهاي نمايندگي نيستند بـه       از ورود آنهايي که مرتکب فساد مالي شده و متعهد به ماموريت             

  )۷. (مجلس بايستي جلوگيري شود

بان حقوق بشر اظهـار داشـت کـه وي از نقـش شـوراي نگهبـان حمايـت                    سعيد رجائي خراساني به ديده    

به عنوان مثال، وي از رد صالحيت حجت االسالم صادق خلخالي، قاضـي دادگـاه انقـالب و نماينـده       . کند مي

وي اظهار داشت که بـر اسـاس مـدارک، او           .  ياد کرد  ۱۹۹۱وراي اسالمي، در انتخابات سال      سابق مجلس ش  

  )۸. (بايد کنار گذارده شوند مي يک سارق است و چنين افرادي ]خلخالي[

تواند با اقرار به ايمـان، بـدون نيـاز بـه اينکـه               ميصالحيت  «اهللا امامي کاشاني اظهار داشته است که         آيت

اهللا احمد جنتي، با صراحت بيشتري در زمينه اعتبار حـق            دبير شوراي نگهبان، آيت   . »رددثابت شود، احراز گ   

 قانون اساسي دولت را از تجـسس در زمينـه اعتقـادات             ۲۳اگر چه ماده    . وتوي شورا اظهارنظر نموده است    

تلويحـاً  » تالتزام عملي به واليت مطلقه فقيه ضروري اس       «وي با اظهار اينکه     . شهروندان برحذر داشته است   

  )۹. (معتقد است که اين تعهد بايستي در بازجويي مشخص شود

ايـن دقيقـاً همـان قـدرت بـازجويي و           . نمايد مياهللا جنتي قدرت شورا را به قدرت يک بازپرس تشبيه            آيت

. برانگيختـه اسـت    صدور حکم در رابطه با اعمال احتماالً خالف قانون يا خالف اسالم است کـه انتقـادات را                 

بـا در   . کنند که قدرت قضايي صرفاً در شاخه مستقل قـضايي متبلـور اسـت              مياهللا جنتي اشاره     دان آيت منتق

در حالي که احکـام هـر       . سازد مياختيار گرفتن اين قدرت، شوراي نگهبان اصل استقالل سه قوه را متزلزل             

. بـل فرجـامخواهي نيـست     تصميمات شورا مـستقالً قا    . تر قابل فرجامخواهي است    دادگاه در دادگاههاي عالي   

منتقدان همچنين معترضند که با وارد ساختن اتهامات جنايي به افراد بدون اجبار به ارائه هر گونه مستندات             

  )۱۰. (کند مياعتبار  و بدون طي مراحل رسيدگي به جرم، شورا حاکميت قانون را بي

نامزد بالقوه قابل اعتراض تـشخيص  را که شورا در مورد يک       » لفاتيخت«کنند که    ميديگر منتقدان اشاره    

بنابراين، شورا در عمل تصميم بـر حـذف نامزدهـا را    . ممکن است که بخودي خود خالف قانون نباشد  . دهد

دهد که اين خود يک مورد ديگر از پاي فراتـر گـذاردن از محـدوده                 ميبراساس قانون غيرمدون خود انجام      

  )۱۱. (باشد ميقدرت قانوني شورا 

نهـضت آزادي ايـران و وزيـر    ) ولـي تحميـل شـده   ( حزب غيرقـانوني    ]دبيرکل[ يزدي، رهبر    دکترابراهيم

بان حقوق بشر اظهار داشت که تـصميمات      سابق امور خارجه در زمان دولت موقت مهدي بازرگان، به ديده          

ه يـزدي اظهـار کـرد کـ    ) ۱۲. (است» غيرعادالنه و دلخواهانه«شوراي نگهبان در مورد رد صالحيت نامزدها      

او . باشـد  مـي قدرت وتوي شوراي نگهبان غيرقانوني و مداخله در حق مردم در انتخـاب نماينـدگان خـويش        

: يند انتخابـات دانـست و گفـت       آاعمال قدرت شوراي نگهبان را يک مداخله غيرموجه قوه مجريه دولت در فر            

پانزده نفر از حاميان     ».اشيمب مي انتخابات   ]امر[ما نيازمند يک هيأت مستقل نظارتي و جداي از دولت براي            «
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در ابتـدا، تنهـا چهـار تـن از ايـن پـانزده نفـر توسـط                  . نهضت آزادي خود را نامزد انتخابات مجلس نمودنـد        

بـان حقـوق بـشر       ديـده ) ۱۳.(هاي نظارت منتخب شوراي نگهبان داراي صالحيت تشخيص داده شـدند            کميته

شده بـود اعتـراض خـود را بـه شـوراي نگهبـان       اطالع حاصل کرد که به نامزدهاي رد صالحيت شده گفته          

به فاصله کمـي در آسـتانه آغـاز رسـمي     ) ۱۴. (اعالم کنند ولي دالئل رد صالحيت به ايشان اعالم نشده بود    

تبليغات انتخاباتي، سه تن از چهار نامزد نهضت آزادي، از جملـه دکتـر ابـراهيم يـزدي، وزيـر اسـبق امـور                        

اسبق، مهـدي بازرگـان، در راس گـروه قـراردارد، نيـز رد صـالحيت                خارجه که از زمان فوت نخست وزير        

  )۱۵. (شدند

المللي حقوق مدني و سياسي که ايران نيـز يـک دولـت امـضاکننده آن اسـت مقـرر                       عهدنامه بين  ۲۵ماده  

  :دردا مي

کـه عبـارت اسـت از نـژاد، رنـگ،      [ ذکر شده است۲هر شهروند، فارغ از هر يک از تمايزاتي که در ماده   «

سيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي يا هر گونه عقايد ديگر، اصالت ملي يا اجتماعي، صـفات، والدت يـا هـر       جن

  : بدون هيچگونه محدوديت غيرمتعارف داراي اين حق و فرصت خواهد بود که]گونه وضعيت ديگر

  رکت نمايد؛الف ـ راساً يا از طريق نمايندگاني که آزادانه انتخاب نمايد، در اداره امور عمومي مشا

  داشته باشد و بـا ] رأيهر نفر يک[ب ـ در انتخابات ادواري و حقيقي که جنبه همگاني و با تساوي آراء  

  ». داده يا انتخاب شود رأيدهندگان باشد،  رأي مخفي که ضامن آزادي بيان و تمايلرأي

يـف شـده و     تعر ربـط  قدرت شوراي نگهبان در وتوي حق مشارکت نامزدها که بر اساس ضـوابطي بـي              

باشد، به وضوح با حقوق مشارکت سياسي افراد که در عهدنامه محترم شـمرده شـده                 ميغيرقابل اعتراض   

  .است، مغايرت دارد

عالوه بر آن، مبناي قانوني که شـورا حاکميـت خـود را بـر آن بنـا نهـاده اسـت، در ايـران مـورد بحـث                 

 که شورا به عنوان هيأتي که       اند   جنتي، اعالم داشته   اهللا طرفداران اختيارات وسيع شورا، از قبيل آيت      . باشد مي

اهللا  آيـت .  قـرار دارد   فقيـه   واليـت از طرف رهبر منصوب شده است از نظر قدرت مطلقـه تنهـا در رده بعـد از                   

شوراي نگهبان نهادي غيرقابل دسترسـي اسـت و هيچگونـه انتقـادي از آن            «اي اظهار داشته است که       خامنه

بـا ايـن   » قانون را به عنوان دستورالعمل خود بـه کـار گيريـد   «رات او به شورا که دستو» .تحمل نخواهد شد 

  .منافات دارد) ۱۶(» ...قانون اساسي در مرتبه بعد از اسالم و مذهب قرار دارد«نظريه ايشان که 

 فرمـان  ۱۹۸۸اهللا خمينـي در سـال    آيـت . در عمل، بخشي از اختيارات شوراي نگهبان کمرنگ شـده اسـت    

راي تشخيص مصلحت را براي حل اختالفات بين مجلس و شوراي نگهبان و از بـين بـردن حـق                    تشکيل شو 

قانون اساسي در واقع استقالل سه قوه را که شامل قوه مقننه نيـز         . وتوي شورا در قانونگذاري صادر نمود     

يگـري  در مقابـل هـر موضـوع د         مياگر چه قانون اساسي براي احکـام اسـال        . بيني کرده است   شود، پيش  مي

در عمـل،   . بينـي ننمـوده اسـت      اولويت قائل شده است، براي هيچ يک از سه قوه حاکميت قدرت مطلقـه پـيش               

دولـت توانـايي کنـار گـذاردن        . يند انتخاباتي بيشتر تابع قدرت سياسي است تا قانون مـدون          آدستيابي به فر  

دهد، دارد و بـه همـين نحـو          يمکساني را که به لحاظ ايدئولوژي يا هر دليل ديگري غيرقابل قبول تشخيص              

تعريف نشده در مقابل قانون تـصريح شـده،          ميبا قائل شدن ارجحيت براي ارزشهاي اسال      . کند مينيز عمل   

  .رهبري براي خود قدرت مطلقه کنار گذاردن نامزدهايي را که به نظرش نامطلوب باشند، کسب نموده است

 ۲۷۰ نفر خود را بـراي انتخابـات مجلـس           ۵۱۲۱،  ]۱۳۷۴ بهمن   ۲۴[ ۱۹۹۶ فوريه   ۱۲تا پايان مهلت قانوني     

شورا چهل و چهار درصد از اين عده را از اينکه نامشان در فهرست انتخابات ظاهر                .  نامزد کرده بودند   هنفر
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با عنايت به اينکه شورا هيچ دليلي براي رد صالحيت اين عده اعـالم ننمـوده اسـت، هـيچ                    .  محروم کرد  دشو

 کدام يک از اين افراد بر اساس ضوابطي کـه ريـشه قـانوني دارد و کـدام يـک بـه                       راهي براي قضاوت اينکه   

 کـه در ايـن صـورت چنـين امـري مغـاير             انـد   نادرستي، به دليل عقايد سياسي يا مذهبي، رد صالحيت شـده          

باشـد، وجـود    مـي المللي حقـوقي مـدني و سياسـي     تعهدات ايران به عنوان يک امضا کننده مفاد عهدنامه بين         

تواند در دادگـاه بـدون نيـاز بـه تـسامح از طـرف هيـأتي سياسـي از قبيـل                       ميضوابط حقوقي معتبر    . ندارد

تـر   المللي آن نزديـک     چنين ساختاري عملکرد ايران را با تعهدات بين       . شوراي نگهبان موجب احقاق حق شود     

بـراي همگـان،    ينـد سياسـي     آخواهد ساخت و چارچوبي را به وجود خواهد آورد که در آن، دستيابي به فر              

  .بدون تبعيض يا بر مبناي عقيده يا ديگر عوامل دلخواهانه، فراهم خواهد گرديد

  

  آزادي اجتماعات

مغـاير اصـول    «در قانون اساسي جمهوري اسالمي، حق آزادي اجتماعات به اين شرط کـه چنـين حقـي                  

ي و سياسي کـه ايـران نيـز         المللي حقوق مدن     عهدنامه بين  ۲۱ماده  ) ۱۷. (نباشد، تصريح گرديده است   » اسالم

  :دارد که ميتر مقرر  يکي از امضاکنندگان آن است در اين مورد به صورتي صريح

هيچگونه محدوديتي در اعمال اين حق نبايد وضع شود، مگر محدوديتهايي کـه در انطبـاق بـا قـانون و                     «

عمومي، بهداشت عمـومي    آنچه که در يک جامعه دموکراتيک به خاطر حفظ امنيت ملي يا ايمني عمومي، نظم                

  .ن باشدديگرايا اخالق يا حفظ آزادي 

 ديماه  ۱۳[ ۱۹۹۶ ژانويه   ۲در تاريخ   . نمايد ميدولت ايران مکرراً و پيوسته حق آزادي اجتماعات را نقض           

، تالشگران آزادي انتخابات، سازماني که توسـط اعـضاي نهـضت آزادي ايـران و جبهـه ملـي بـراي             ]۱۳۷۴

پذيرد تشکيل شده است، درصدد تـشکيل کنفرانـسي          ميه در دوران انتخابات صورت      نظارت بر خالفهايي ک   

به بهانه اينکه قادر بـه تـضمين امنيـت برگـزاري کنفـرانس نخواهـد بـود،                    مينيروي انتظا . مطبوعاتي برآمد 

 درصـدد برآمدنـد کـه يـک کنفـرانس           ] بهمـن  ۱۲[ ژانويه   ۳۱دهندگان مجدداً در تاريخ      سازمان. مداخله نمود 

نيروي انتظامي مجدداً مداخله کرد، اين بار به بهانـه          . مطبوعاتي در منزل يکي از رهبران گروه برگزار نمايند        

هاي مکرر   دهي گروه بر اين اساس که عمليات نيروهاي انتظامي با اطمينان         . اينکه گروه غيرقانوني بوده است    

  .نموددولت در مورد آزاد بودن انتخابات مغايرت دارد، اظهار شکايت 

. از آزادي اجتماعات همچنين به خاطر سرکوبي اعتراضـات عمـومي و اغتـشاشات ممانعـت شـده اسـت         

 با توسل به زور توسط نيروهـاي امنيتـي          ۱۹۹۵تظاهرات خياباني در اعتراض به اوضاع اقتصادي در سال          

سـلولهاي  سرکوب شد و دستگيرشدگان بدون ذکر مـوارد اتهـام يـا محاکمـه بـراي مـدتهاي نـامعلومي در                      

صدها نفر معترض به افزايش بهاي بليط اتوبوس، در اسالمشهر، واقع در حومه              .شوند ميانفرادي نگهداري   

  .برند مي دستگير شدند و بعد از گذشت بيش از يک سال هنوز در توقيف به سر ۱۹۹۵تهران، در آوريل 

ههايي از متعصبين مذهبي که در      بار گرو  ازه تحمل، و گاه تشويق دولت از اعمال خشونت        اند   هيچ چيز به  

چنـين  . باشند اثرات تبـاه کننـده بـر جـو آزاديهـاي اساسـي نداشـته اسـت                  مياهللا معروف     ايران به نام حزب   

آنها منتقدان و افـراد مختلـف    . نمايند ميگروههايي غالباً از افرادي در داخل دولت و رهبري روحانيت تبعيت            

تش کشيده، افراد را مـورد ضـرب و شـتم قـرار داده و اجتماعـات را               آزاد فکر را هدف گرفته، امالک را به آ        

  .زنند ميبرهم 

بان حقوق بشر خود شاهد نگرش پذيراي مقامات در رابطه با ايـن گـروه مهـاجم بـه هنگـام               نماينده ديده 
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بـه  .  در تهـران بـود     ]۱۳۷۴ دي مـاه     ۳۰[ ۱۹۶۶ ژانويـه    ۱۹برگزاري مراسم يادبود مهدي بازرگان در تاريخ        

گام اجراي مراسم، شخصي که قبالً نيز عبدالکريم سروش نويسنده و فيلسوف را مورد حملـه قـرار داده                   هن

نيـروي انتظـامي    . کـرد سـاکت سـازد      مـي بود، سعي کرد که سخنگو را که از خصلت خودکامه رژيم انتقـاد              

 شخـصي قـوي     در خارج از محل مراسم، گروهي به سـرکردگي        . تماشاگر بود و هيچ اقدامي به عمل نياورد       

اگر چه توقـف اتومبيـل در ايـن محـل     . هيکل، به نام حاجي بخشي، با اتومبيل رسيد و جلو مسجد پارک کرد      

کنندگان در مراسم شيشه اتومبيل ايـشان را شکـسته           آنها با اين ادعا که يکي از شرکت       . معموالً ممنوع است  

هنگـامي کـه    . بهانه مراسم را تعطيل کـرد     نيروي انتظامي با اين     . است درصدد به هم ريختن مراسم برآمدند      

بان حقوق بشر نگراني خود را در مورد اعمـال ايـن گـروه مهـاجم طرفـدار دولـت بـه حجـت االسـالم                           ديده

کر واقعيت وجودي مساله شد ولي بعداً اقرار کرد که مطلب جاي نگرانـي              نايشان ابتدا م  . نوربخش ابراز کرد  

  .مساله تحقيق خواهد نموددارد و وعده داد که دولت در مورد اين 

 بـه خـاطر چـاپ کتـابي کـه از نظـر برخـي مـسئوالن غيراسـالمي                    ۱۹۹۵کتابفروشي مرغ آمين در اوت      

اهللا جنتي عضو    برخي از مسئوالن رده باال، از قبيل آيت       . زا به آتش کشيده شد      شناخته شده بود با بمب آتش     

بايـستي   مـي آنها آنچه را که مسئوالن «ارت که سوزي کتابفروشي با اين عب شوراي نگهبان، از مسببان آتش 

  .تقدير نمود» .دادند، انجام دادند ميانجام 

چگونه شخصي کـه خـود عـضو قـوه مقننـه اسـت       «طرفداران رييس جمهور رفسنجاني با اين سوال که       

) ۱۸(بـه وي جـواب دادنـد        » نماينـد؟  مـي کشاني باشد که خود را مجـري قـانون قلمـداد              تواند مشوق آدم   مي

اهللا خميني کـه هنگـامي کـه مـسئوالن در حفـظ اسـالم                تندروها عملکرد خود را با استناد به اين وصيت آيت         

زمـاني کـه روزنامـه      . اللهي بايستي اين وظيفه را به عهده گيرنـد، توجيـه نمودنـد              کوتاهي کردند، افراد حزب   

مـتهم کـرد،   » تـشويق هـرج و مـرج     «اهللا جنتي را به      آيت) ۱۳۷۴ مرداد ماه    ۱۷ (۱۹۹۵ اوت   ۲۱سالم در تاريخ    

در سـپتامبر،  . سـر دادنـد   » مرگ بر دشمنان اسالم   «گروهي در خارج از دفتر روزنامه ازدحام کرده و فرياد           

بـا  « کـه    اي به رييس جمهور رفسنجاني، از دولـت خواسـتند          بيش از چهل نفر از ناشران، در نامه سرگشاده        

 ۱۰[ ۱۹۹۵ اکتبـر    ۳۱مـاه بعـد، در تـاريخ        ) ۱۹(» .دسـوزي برخـورد قـانوني شـو        عوامل ضد فرهنگ و کتاب    

  .، کتابفروشي ديگري به نام عطار توسط گروه ديگري به آتش کشيده شد]۱۳۷۴آبانماه 

، )۱۳۷۴ بهمـن مـاه      ۲۷ (۱۹۹۶ فوريـه    ۱۵در  . چنين حمالتي منحصر به اهـداف غيرمـذهبي نبـوده اسـت           

فـوت شـاعر معـروف چـپ گـرا، سـياوش            گروهي شامل حاجي بخشي به مراسم يادبودي که بـه مناسـبت             

 از شخـصيتهاي ادبـي، از       اي  عده. کسرائي، در وين، در يکي از مساجد تهران برگزار شده بود، حمله نمودند            

 داد و فرياد مجلس را بـه هـم        و جمله محمد قاضي و هوشنگ گلشيري به شدت توسط مهاجمان که با حمله            

  .ريختند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

هايي را که خود ظرف دو سال گذشته به دفتر دادستان              نهضت آزادي ايران، تصوير نامه     ]يرکلدب[رهبر

عمومي ارسال و توجه مقامات را به تهديدهايي که نسبت به شخص وي و اموالش به عمل آمده جلب نموده                    

. ده بودنـد گروهي منزل وي را بـه آتـش کـشي   ) ۱۳۶۴ (۱۹۸۴در سال  . بان حقوق بشر نشان داد      به ديده  ،بود

اگر چـه حـق تـشکيل احـزاب         . دکتر يزدي شکايت داشت که مسئوالن هيچ اقدامي در اين زمينه انجام ندادند            

رهبـر جمهـوري اسـالمي تـشکيل     .  قانون اساسي به رسميت شناخته شده اسـت    ۲۶سياسي بر اساس ماده     

اهللا خميني   ، آيت ۱۹۸۷ر سال   د. گروههايي را که فعاليتشان را تحت کنترل نداشته باشد، تشويق ننموده است           

از آن زمـان موضـع      . انحالل حزب جمهوري اسالمي را که متعلق به خود روحانيت حاکم بـود اعـالم نمـود                
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و ) ۲۰(رسمي اين چنين بود، که هيچگونه تفرق ايدئولوژيک نبايد در جمهوري اسالمي وجـود داشـته باشـد                 

  . تقسيم شوندفقيه واليتف توانند به دو گروه طرفدار و مخال مياينکه آحاد ملت 

تشکيل جناحها و گروههاي ذينفع رو به رشد بوده است، در حالي که احـزاب سياسـي رسـمي همچنـان                     

. کـه در آن نهفتـه اسـت       » مشروعيت از طريق التزام به اصـول اسـالمي        « و ايده    فقيه  واليت. اند  ضعيف مانده 

ايـن  . وهها خواستار تغييراتي در آن شـوند      اي آنچنان کشدار است که موجب شده طيف وسيعي از گر           پديده

مل گروههاي حامي اقتصاد بازار و طرفداران کنترل دولت، گروههاي طرفدار نزديکي با غرب و مخالفان                اش

  .نمايند مي جلوه فقيه واليتتمام اين گروهها تحت پوشش اصول اسالم و التزام به . شود ميآن 

شـرطي   ن قانون اساسي است و التزام به قانون اساسي پـيش          از آنجا که اين مفهوم يکي از اصول بنيادي        

باشـد، مخالفـان ايـن مفهـوم از ايفـاي هـر گونـه نقـشي در مبـارزات انتخابـاتي محـروم                         ميبراي انتخابات   

 است بنا به تعريف، مـوردي ذهنـي و          فقيه  واليتتفسير اينکه چه کسي طرفدار و چه کسي مخالف          . شوند مي

  .پذيرد ميبه دلخواه رهبر صورت 

 به عنوان يک حزب سياسـي باشـد طبـق قـانون احـزاب سياسـي مـصوب           نام  ثبتگروهي که عالقمند به     

 اين قانون به يک ۱۰ بايستي مدارک مربوطه را به وزارت کشور تسليم کند تا موضوع بر اساس ماده       ۱۹۸۱

حيت اعطاي مجوز   جهت بررسي صال  ) ۲۱(هيأت انتصابي مرکب از پنج نفر به نام کميسيون احزاب سياسي            

  . ارجاع شود]پروانه[

 قانون احزاب سياسي چنانچه کميسيون ظرف مدت سه ماه اعطاي مجوز را قبـول يـا      ۱۲بر اساس ماده    

طبـق قـانون اساسـي، کميـسيون        . رد ننمايد، وزارت کشور مکلف خواهـد بـود کـه مجـوز را صـادر نمايـد                 

توانـد درخواسـتي     مـي  قانون اساسـي     ۱۶۸ ماده   تواند دستور تعطيل يک حزب را صادر نمايد ولي طبق          مين

  .مبني بر تعطيل حزب مورد به يک دادگاه ويژه تسليم نمايد

يند درخواست ثبت حزب طبق قانون      آتجربه نهضت آزادي ايران، حزب ملت ايران و جبهه ملي مشکل فر           

احـزاب سياسـي،    ، بالفاصله پس از تصويب قـانون        ۱۹۸۲نهضت آزادي در سال   . سازد مياساسي را نمايان    

 به نهـضت اعـالم شـد کـه          ۱۹۸۸در سال   .  به عنوان يک حزب سياسي تسليم نمود       نام  ثبتدرخواستي براي   

 به نهضت اطالع داده شد ۱۹۹۲چهار سال بعد، در سال  . قانون به اجرا درآمده و مدارک تکميلي ارائه گرديد        

  .هيچ دليلي اقامه نشد.  رد شده استنام ثبتکه تقاضاي آن براي 

بايـستي خودبخـود توسـط وزارت        مـي طبق قانون، با توجه به تاخير کميسيون در دادن جـواب، مجـوز              

. دو در يک دادگاه مدني مطرح نمـ       ۱۹۹۲نهضت آزادي شکايتي عليه کميسيون در سال        . شد ميکشور صادر   

 صـادر   ي رأ تواند در مورد شکايت نهـضت عليـه کميـسيون          مي عدم صالحيت گفت که ن      رأي دادگاه با اعالم  

  .مورد شکايت در حال حاضر در ديوان عدالت اداري بايگاني است) ۲۲. (دينما

ضت آزادي مجـوز يـک      هـ رئيس کميسيون احزاب سياسي، اسداهللا بادامچيان گفته است که هيچگـاه بـه ن             

کميسيون اجباري به بيان دليل بـراي تـصميمات متخـذه نـدارد ولـي آقـاي                 . حزب سياسي داده نخواهد شد    

» خائن«،  »آيد ميروحانيت از عهده اداره مملکت برن     «ان نهضت آزادي را به دليل اينکه مدعي شده که           بادامچي

آقاي بادامچيان همچنين با يادآوري اينکـه هـيچ يـک از نامزدهـاي نهـضت آزادي در                  . توصيف نموده است  

نهـضت آزادي بـه      (.انـد    نموده د نياوردند، اظهار داشت که مردم ايران نهضت آزادي را طر           رأي مجلس دوم 

اش توقيف و نامزدهـايش مـورد حملـه گروههـاي مهـاجم قـرار گرفتـه                  خاطر اينکه مقر آن تعطيل، روزنامه     

از قبيل شـکايت بـه      » اعمال خائنانه «شد که   ادآور  بادامچيان همچنين ي  .) بودند، در اين انتخابات شرکت نکرد     
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ر آن داشت که از اعطاي مجوز به نهـضت آزادي           المللي در مورد فقدان آزادي کميسيون را ب         هاي بين   رسانه

  )۲۳. (خودداري نمايد

نداشتن مجوز بخودي خود مبناي غيرقانوني بودن يک حزب نيست، کميسيون خود اعالم داشته که کليه            

در حـالي کـه بـسياري از گروههـاي فاقـد مجـوز            . تواننـد فعـال باشـند      مـي گروهها با مجوز يا بدون مجوز       

سازند، احزابي که سوابق چندين ساله دارند مجـاز بـه    ميکنند و حتي روزنامه منتشر   يماجتماعاتي برگزار   

نداشتن مجوز نامزدهاي يک گروه را از استفاده از راديـو و تلويزيـون و         . باشند ميانجام دادن اين فعاليتها ن    

بـراي جلـوگيري     اي  نداشـتن مجـوز بهانـه     . سازد ميهاي کثيراالنتشار و تحت کنترل دولت محروم          روزنامه

از قبيـل دانـشگاهها، مـساجد و خيابانهـا بـراي فعاليتهـاي خـود                  مياحزاب از استفاده از ساختمانهاي عمـو      

شـايد مهمتـرين مـشکل،      . يک حزب بدون مجوز همچنين مجاز به داشتن يـک مقـر رسـمي نيـست               . باشد مي

شـتم و معيارهـاي ديگـر فـوق         م با ضـرب و      أپذيري رهبران مخالف و ياران آنها در مقابل حمالت تو          آسيب

گروههاي سياسي فاقـد مجـوز      . دارد ميناپذيري خود را اعالم      ه دولت با تمسک به آنها تحمل      كقانوني است   

در فعاليتهاي عمومي خود از حمايت مؤثر نيروي انتظامي برخـوردار نيـستند و ممکـن اسـت کـه از طـرف                       

ناپـذيري مقامـات در مقابـل فعاليتهـاي      تحمل. د طرفدار دولت مورد ضرب و جرح قرار گيرن        وگروههاي تندر 

اللهـي يـا بـا اعمـال دلخواهانـه در        غالباً در شكل حمالت تهاجمي به اجتماعات آنها توسط افراد حزب      احزاب

مـثالً در   . يـد آ مـي  و نه از طريق ضوابط قانوني، جهت سـرکوبي آنـان بـه نمـايش در                برابر طرفداران احزاب  

به مراسم يادبود رهبر حزب تعطيل ولـي تحمـل شـده جبهـه ملـي و يکـي از                    ، يگ گروه مهاجم     ۱۹۹۵ژوئيه  

مقامات هيچ اقدامي جهـت متوقـف       ) ۲۴. (وزراي دولت موقت مهدي بازرگان، دکتر کريم سنجابي، حمله کرد         

  .ساختن حمله يا تعقيب و مجازات حمله کنندگان پس از آن حمله به عمل نياوردند

، ۱۹۹۵در ژانويـه  . ر مخرب ولي به همان اندازه نابودکننده داشته استحمله به مخالفان مملکت جنبه کمت   

يکي از هواداران نهضت آزادي در زنجان، احد رضائي، در منزل خود براي تدارک سالگرد مرحوم بازرگان                 

بـا ايـن حـال      . آميـز متفـرق شـد      مقامات مطلع شدند و اجتماع به صورتي غيرمـسالمت        .  برپا داشت  اي  جلسه

هـيچ  . دريافـت نمـود   ) کتابفروشي چمران ( آقاي رضائي اخطاري مبني بر تعطيل محل کسب وي           اندکي بعد، 

کنـد ولـي    مـي دليلي براي اين خواسته اقامه نشده بود؛ وي يک سال است کـه بـه مقامـات مختلـف مراجعـه                  

  .جوابي دريافت نکرده است

. معنـي اسـت    ادي بـدون امنيـت بـي      آز» «.مردم از طرفداري از ما بيم دارند      «دارد که    ميدکتريزدي اظهار   

دولت با عدم اعطاي تسهيالت قانوني به مخالفان براي انجام فعاليتهاي مشروع خود، حقوق مردم را ناديـده                  

. نمايـد  مي از بين برده و اغتشاش و شورش را تشويق            را آميز انگاشته، راههاي اعتراض سازنده و مسالمت     

معنا خواهد بود و هيچ کس آنها        نوني متوقف نشود، انتخابات بي    قا چنانچه عمليات اين گروههاي مهاجم شبه     

  )۲۵(».را باور نخواهد کرد

ادامه فعاليت احزاب چپ از قبيـل حـزب تـوده و ديگـر گروههـاي          . معدودي احزاب ديگر نيز وجود دارند     

 ملي و حـزب  احزاب موجود قبل از انقالب از قبيل جبهه. چپ گرا در سالهاي آغازين انقالب ممنوع اعالم شد      

  :يس حزب ملت ايرانئ، به دليل اينکه به عقيده داريوش فروهر، راند ملت ايران انتخابات را تحريم کرده

مـا مجـاز بـه انتـشار روزنامـه خـود            . در حال حاضر جو براي برگزاري انتخابات آزاد مناسب نيـست          «

  ».م اجتماعاتي برپا سازيمتوانيم بدون اينکه مورد تهاجم گروههاي مهاجم قرار گيري مينيستيم و ن

 اينکـه وي    مرغـ  بان حقوق بشر موفق شد که با عباس اميرانتظام، معاون اسبق نخـست وزيـر، علـي                 ديده



  

۲۶۲  

 ي به اتهام ثابت نشده جاسوسي برا  ۱۹۷۹انتظام نيز که از اواخر سال       امير. باشد، مالقات نمايد   ميتحت نظر   

در نظام فعلي، داشتن دموکراسي « کرده و به دليل اينکه      آمريکا يک زنداني سياسي است، انتخابات را تحريم       

  .خواستار انجام يک رفراندوم براي تغيير نظام گرديد) ۲۷(» غيرممکن است

رهبران مذهبي شيعه نيز، که عقايدشان با عقايد حلقه حاکميت فعلي متفاوت است، با تمسک حکومت بـه                  

ينـد سياسـي    آ شدن، از فر   مي گروههاي مهاجم و زنداني    امکانات فوق قانوني از قبيل ارتکاب به حمالت تهاج        

 جمهـور   رئـيس  سرگشاده بـه     اي  اهللا العظمي صادق روحاني در نامه      به عنوان مثال، آيت   . اند  کنار گذارده شده  

کننـد،   مـي ي در ايران براي آنان که از اصول واقعي مذهبي اسالم، متابعت             گزند«رفسنجاني اعالم داشت که     

در مخاطره قرار گرفتـه اسـت،       » جنايتکاران مسلح « او به دليل اينکه زندگيش از جانب         ».غيرممکن شده است  

شـد، از جملـه هجومهـاي        مـي او همچنين از اعمال خاصي که دولت مرتکب         . اظهار تمايل به ترک ايران نمود     

 در نامه .شبانه به منازل شخصي به بهانه کشف الکل و مصادره اموال بدون طي مراحل قانوني، انتقاد نمود        

العظمي روحاني از توقيفهاي خودسرانه، کتک زدن         اهللا  منتشر شد، آيت   ۱۹۹۵سرگشاده ديگري که در ژوئن      

 ۱۹۹۵در جـوابي علنـي بـه ايـن اعتراضـات، در ژوئيـه و اوت                 . زندانيان و اعدامهاي غيرقانوني انتقـاد کـرد       

در . ن او، از جملـه پـسرش جـواد نمودنـد          ، مقامات اقدام به توقيف بيست وپنج نفر از پيروا         ]۱۳۷۴تابستان  [

اهللا العظمي شيرازي به دليل انتقـاد آنهـا از شـکل فعلـي دولـت                 ، حداقل هجده نفر از پيروان آيت      ۱۹۹۵نوامبر  

  .بدون وارد ساختن هيچگونه اتهامي دستگير شدند

 کـسب  بان حقوق بشر براي ديدار با اعـضاي خـانواده و همکـاران شخـصيتهاي مـذهبي زنـداني و                ديده

 ژانويـه   ۱۰اهللا العظمي شـيرازي در تـاريخ         آيت. اطالعاتي در مورد وضعيت آنها درصدد بازديد از قم برآمد         

بـا ايـن     .بان حقوق بشر اعالم داشـته بـود         موافقت خود را با پذيرش نماينده ديده       ]۱۳۷۴ماه    دي ۲۱[ ۱۹۹۶

» اختن ساختار اساسي جمهوري اسالمي    درصدد متزلزل س  «حال، نمايندگان دولت به اين دليل که اين افراد          

زنـدانيان  «دولت حتي از تظاهر به اينکه با ايـن          . بودند، از صدور مجوز براي بازديد از قم خودداري نمودند         

ادعاي اين روحانيون مبني بر اين که دولـت فعلـي فاقـد             . شود، خودداري نمود   مي طبق قانون رفتار  » وجدان

  .دهد ميهاي مجاز سياسي قرار  وي حدود خطابهمشروعيت مذهبي است، آنها را فراس

تري مواجهند تا حـدي کـه آنهـا بـه طـور کلـي از حيـات                   گروههاي مذهبي غيرشيعه با سرکوبي مستقيم     

در ژانويـه  . وم هـستند  راعضاي مکتب بهايي از انجام اعمال مـذهبي خـود محـ            .اند  سياسي کنار گذارده شده   

الم آورده بود به خاطر ادامـه اعمـال مـذهبي خـود بـه مـرگ                 ، يک بهايي که به خاطر حفظ شغلش اس        ۱۹۹۶

کنون چندين صد نفر از بهاييان به خاطر اعتقاداتـشان اعـدام شـده و صـدها                   تا ۱۹۷۹از سال   . (محکوم شد 

الظـاهر بـه    هـل سـنت علـي   ااعضاي جامعه اقليت .) اند  هزار نفر به خاطر نجات جان خود اقدام به فرار نموده          

بـان حقـوق بـشر گزارشـي در مـورد اعـدام              نماينده ديـده  . اند  به مرگ شده   خود محکوم خاطر عقايد مذهبي    

  .شانزده نفر از اهل سنت دريافت نمود ولي به لحاظ ضيق وقت امکان تاييد اين اطالعات وجود نداشت

در فقدان احزاب فعال سياسي، مهمترين نيروهاي سازمان يافته در انتخابات گروههـايي از قبيـل انجمـن            

سـي   کليـه . جامعه روحانيت مبارز گروهي است که در مجلس فعلي اکثريـت دارد           . باشند ميالمي معلمان   اس

] مجلـس چهـارم   [ ۱۹۹۲ نفر نامزد اين جامعه براي احراز کرسي نمايندگي در انتخابات حاضر، در انتخابات            

 ۱۹۹۲ انتخابـات    مجمع روحانيون مبارز در مجلس سوم نيرويـي پيـشتاز بـود ولـي در              . انتخاب شده بودند  

  .مواردي نامزدهاي آن براي شرکت در انتخابات احراز صالحيت نشدند شکست خورد و در

وي .  رفسنجاني مبني بر عالقمندي وي به تشکيل احزاب قوي در ايران مثبت اسـت              جمهور  رئيسموضع  
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زمـاني  . داشـتيم  ميبود که احزاب جدي      ميبهتر  «گر تلويزيون اظهار داشت       به يک مصاحبه   ۱۹۹۵در نوامبر   

منـد   شدند و دولت از مجلسي بهـره       ميکردند، طبيعتاً قادر به تشکيل دولت        ميکه آنها در مجلس اکثريت پيدا       

فقدان احزاب در مجلس موضوع احـراز اکثريـت بـراي وضـع قـوانين را      » .نمود ميشد که با آن همکاري      مي

ي قـصد  جمهـور  رئيس از دولتمردان نزديک به گروهي. شود ميهاي قوه مجريه  بغرنج ساخته و مانع برنامه    

اين برنامـه بـا مخالفـت    .  ابراز داشتند ۱۹۹۵خود را از تشکيل يک حزب به نام حزب مردم ايران در دسامبر              

هاي حـزب جديـد بـه بعـد از انتخابـات موکـول                شديد جامعه روحانيت مبارز مواجه شد و لذا اجراي برنامه         

ار مشخص نبود که که فهرست نامزدهاي جامعه روحانيت مبارز مورد           در زمان تهيه اين نوشت    . گشته است 

 رفسنجاني نزديک هستند قرار خواهـد گرفـت يـا اينکـه             جمهور  رئيسمخالفت سردمداران حامي دولت که به       

اي منتج به اين خواهد شد که فهرست نامزدهـاي جامعـه             اهللا خامنه  گرانه با هدايت رهبر، آيت     اقدامات ميانجي 

گروهي از روحانيون تندرو به سرکردگي نماينـده        .  را نيز شامل شود    جمهور  رئيسمبارز حاميان   روحانيت  

صنايع سـنگين، بهـزاد نبـوي، از مجاهـدين انقـالب اسـالمي، ليـستي بـراي رقابـت بـا                       مجلس و وزير اسبق   

ا در   نـامزدي حـداقل شـصت نفـر از طرفـداران آنهـ             ]صالحيت[. نامزدهاي جامعه روحانيت مبارز تهيه کرد     

با عنايت به ترفندهاي نيرومندي که براي کسب موقعيـت توسـط جناحهـا در دور                . استانهاي مختلف رد شد   

شـود، نتـايج انتخابـات تحـصيل حاصـل نخواهـد بـود ولـي در مـسابقات                    مـي دوم انتخابات به کـار گرفتـه        

سات شوراي اجرايي   اين مسابقات در پشت درهاي بسته، در جل       . انتخاباتي، احزاب سياسي حق ورود ندارند     

  .پذيرد ميزني بين رهبران دولتي در مورد تهيه ليست نامزدها انجام  جامعه روحانيت مبارز و در چانه

  

  آزادي بيان

دوران قبل از انتخابات فرصتي را براي ارزيـابي ميـزان تبعيـت دولـت ايـران از تعهـداتش در رابطـه بـا              

هايي که سوابق آنها را بد جلوه دهد نيازمند           امات به بيانيه  پاسخهاي مق . سازد ميامکانات آزادي بيان فراهم     

باشد، همچنان که پاسخ رسمي دولت به اقدامات مخالفان دولت، که درصدد انتقـال پيـام                 ميرسيدگي دقيقي   

المللي، ايران بايستي به حـق        با عنايت به تعهدات بين    . باشند نيازمند دقت است    ميبه طرفداران بالقوه خويش     

المللـي حقـوق سياسـي و مـدني بيـان              عهدنامـه بـين    ۱۹) ۲(به عنوان مثال، مـاده      . بيان احترام گذارد  آزادي  

  :دارد مي

هر شخصي از حق آزادي بيان برخوردار است؛ اين حق شـامل آزادي درخواسـت، دريافـت و ارسـال                    «

يا گزينه ديگـري    اطالعات و هر نوع عقايد، فراسوي مرزها به صورت شفاهي، کتبي يا چاپي به صورت هنر                 

  ».شود ميها  از رسانه

منـافع  «و » اصـول اسـالمي  «قانوني اساسي جمهوري اسالمي تضمين آزادي بيان را مشروط بـه حفـظ        

نيکـي را معمـول و      «دارد که مطبوعات     مي مقرر   ۱۹۸۵متشابهاً قانون مطبوعات مصوب     . نموده است » مردم

ايــن ) ۲۸(» . اساســي تــصريح شــده تــرويج نماينــداهــدافي را کــه در قــانون«و » پليــدي را منــسوخ دارنــد

هـا، کتابهـا و ديگـر         ها کلي است و دست مقامات را در تفسير قانون به منظور توقيف روزنامـه               دستورالعمل

هاي کثيراالنتشار توسط روحانيت حـاکم        تمام روزنامه . گذارد مياشکال بيان که مورد تاييد آنها نيست، باز         

هاي سياستهاي دولت فعلـي هـستند، متکـي بـه حمايـت يـا                 ه منتقد برخي از جنبه    نشرياتي ک . شود ميکنترل  

کنـد، بـه     مـي اي که غالباً از دولت انتقـاد         به عنوان مثال، سردبير روزنامه    . باشند ميحفاظت از طرف رهبري     

نتقـادي  اقدام به نشر مقـاالت ا     » ارتباطات خيلي قوي  «بان حقوق بشر اظهار داشت که او به دليل داشتن            ديده



  

۲۶۴  

حسب دستور وزارت فرهنـگ و ارشـاد        . تنها معدودي روزنامه، جريده و مجله مستقل وجود دارد        . نمايد مي

اسالمي، چنين نشرياتي مجاز به نگارش در زمينه مسائل سياسي نيستند ولي آنها تحت پوشش موضوعات                

 چنـين اقـدامي، خطـر توقيـف         در هر حال، آنها با    . شوند مي، اقتصادي يا ادبي وارد مباحث سياسي        ياجتماع

 حـداقل هفـت نـشريه، غالبـاً بـا دسـتور اداري وزارت فرهنـگ و ارشـاد                    ۱۹۹۵از ژانويه   . پذيرند ميشدن را   

رغم قانون مطبوعات که به موجب آن اتهامات عليه مطبوعـات بايـد              دولت علي ) ۲۹. (اند  اسالمي، تعطيل شده  

، دولـت   ۱۹۹۵در ماه ژوئن    . کند ميها را توقيف      زنامهدر دادگاه مطرح شود، با صدور دستورهاي اداري رو        

نويس اليحه جديدي براي مطبوعات را تقديم مجلس نمود که بر اساس آن، به وزارت فرهنگ و ارشـاد                    پيش

شد که بدون حکم قبلي دادگاه، مطبوعات را توقيف نمايد و در واقع سعي نمود که به                  مياجازه داده     مياسال

نگـاران در مـاه      با اعمال فشار از جانب روزنامه     . ده در طول ساليان وجهه قانوني دهد      عملکرد وزارت ياد ش   

، اليحه از مجلس پس گرفته شد ولي احتمال دارد که به هنگـام آغـاز کـار مجلـس جديـد اليحـه                        ۱۹۹۵ر  باکت

  .مجدداً تقديم مجلس شود

برند،  مي و در زندان به سر       اند  هنگاران به دليل تخلف از قانون مطبوعات محکوم شد         تني چند از روزنامه   

اهللا  يک فوتباليـست را کـه شـباهت بـه آيـت             کاريکاتور ۱۹۹۲منوچهر کريم زاده که در سال       : اينها عبارتند از  

نگاراني که به جرائم مربوط به       روزنامه .خميني داشت به چاپ رساند که اين توهيني به ايشان محسوب شد           

گردنـد و ايـن محروميـت بعـد از         مـي چار محروميت از نويـسندگي نيـز        غالباً د  شوند ميآزادي بيان محکوم    

 به دليل   ۱۹۹۶ناشر مجله ماهانه گزارش، ابوالقاسم گلباف، در ژانويه         . کند ميآزادي آنها از زندان ادامه پيدا       

افترا به شرکت کود شيميايي تحت کنترل دولت بنا بر شکايت عيسي کالنتري، وزير کـشاورزي، در دادگـاه                   

اين رويداد خـود نـاقض قـانون مطبوعـات کـه بـه موجـب آن فقـط         . وعات به سه ماه زندان محکوم شد      مطب

نگاران را از طريـق دادگـاه دارا    تحت پيگرد قرار دادن روزنامه     حق   ميشوراي مطبوعات وزارت ارشاد اسال    

ليـق درآمـده يـا در       نگاران و نويسندگان گرفتار محکوميتهاي بـه حـال تع          بسياري از روزنامه  .  بود ،باشد مي

شود کـه   مياين موجب . باشند ميربط عنوان شده است،  معرض محاکمه بر اساس اتهاماتي که به طرزي بي     

به عنـوان مثـال،     . عليه آنها انجام دهد     مي اقدا داردايشان در نگراني به سر برند که چه زماني دولت تصميم            

ن اينکه متهم به ارتکاب جرمي شـده باشـد، در زنـدان              دو ماه را بدو    ۱۹۹۵خبرنگاري از ايران فردا در بهار       

  .گذراند

 نهـضت آزادي در سـال   ]ارگـان [روزنامـه  . هيچ يک از احزاب مخالف مجاز به انتشار روزنامـه نيـستند        

هنگام که . اند ها از اينکه به طرفداري از احزاب فاقد مجوز مقاله بنويسند منع شده  روزنامه.  توقيف شد  ۱۹۸۲

  .شود ميگيرند به آنها حق پاسخگويي داده ن ميها مورد حمله قرار  رهبرانشان در رسانهاين گروهها و 

باشد مربوط به عبـاس معروفـي سـردبير       ميموردي که نمايانگر عدم تحمل دولت در مقابل آزادي بيان           

محکوم به سي و پنج ضربه شـالق و سـه           ] ۱۳۷۴ بهمن   ۸ [۱۹۹۶ ژانويه   ۲۷معروفي در   . مجله گردون است  

وي بـه   .نويسي محروم کرد و مجوز مجله او را نيز لغو نمـود         دولت وي را از حرفه روزنامه     . ماه زندان شد  

گيري شده بـود کـه بـسياري از ايرانيـان از لحـاظ               دليل اتهامي در ارتباط با نشر يک تحليل که در آن نتيجه           

اي   همچنين به خاطر نشر مقالـه      او. محکوم شده بود  » نشر اکاذيب «باشند به جرم     ميرواني دچار افسردگي    

محکـوم  » توهين به رهبر جمهـوري اسـالمي      «اي مقايسه شده بودند، به اتهام        اهللا خامنه  که در آن شاه و آيت     

 آقـاي معروفـي اعتـراض       نويسندگان مشهوري مانند بهبهاني وهوشنگ گلشيري به محکوميـت        . گرديده بود 

ين آنها که خود نيـز در نـشريه سـهمي ادا کـرده بودنـد            نامبرده ب  كردند و خواستار آن شدند كه محكوميت      
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  .تقسيم شود

اوالً شـکايت از    . تخلفات بسياري از يک محاکمه عادالنه در جريان پيگرد آقاي معروفي مـشاهده گرديـد              

به دادگاه تسليم شده بود که اين با ) از جمله سردبير يک مجله ديگر    (جانب گروهي از شهروندان خصوصي      

اتهامـات اضـافي    . ه تغييـر کـرد    فدر طول محاکمه سه مرتبه هيأت منـص       . بوعات مغايرت دارد  مفاد قانون مط  

يکـي از   . حين انجام محاکمه عنوان شد که فرصتي براي وکالي مدافع جهت تهيه اليحه دفاعيه بـاقي نگـذارد                 

 اتهامات در   اين . محکوم و زنداني گرديد، نشر صور قبيحه بود        ۲۸اتهاماتي که متهم به موجب آن طبق ماده         

بــاالخره، در انطبــاق بــا . کيفرخواســت قيــد نــشده بــود و هــيچ گونــه شــواهدي نيــز تــسليم دادگــاه نــشد  

باشـند،   مـي هايي که به موجب آنها قضات همزمـان موظـف بـه انجـام وظـائف دادسـتاني نيـز                      دستورالعمل

قـوانين  . (فـا نمـود  دادستاني در طول محاکمه حضور نداشت و قاضي نقـش قاضـي و دادسـتان را توأمـاً اي            

جديدي که در سال گذشته در رابطه با تجديد سازمان دادگاهها به مرحلـه اجـرا درآمـد، نقـش دادسـتان را                       

  .)حذف و آنها را به قاضي محول نمود

، محمدصادق جوادي عـصاري     ۱۹۹۵در نوامبر سال    . محکوميت عباس معروفي يک مورد استثنائي نبود      

بـه  » افشاي اسـرار رسـمي  «ورت موقت توقيف شده بود، به اتهام فحاشي و که مجله توس او قبالً نيز به ص      

محکوميت بعد از اينکه وي مقامـات را بـه دليـل اقـدامات              . بيست ضربه شالق و شش ماه زندان محکوم شد        

حکم بدون حضور هيأت منصفه     .  صورت پذيرفت  ، داد ردليل مجله او مورد انتقاد قرا      دلخواهانه در تعليق بي   

  .جب قانون مطبوعات اجباري است و بدون حضور متهم به صورت غيابي صادر شدکه به مو

 ۱۹۹۶ فوريـه    ۸اي در روزنامه کيهان مـورخ        مصطفي ميرسليم، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، در مقاله        

و اقـدامات بـه دور از خـرد و عقـل         » عدم درک محـدوديتهاي خـود     «، مطبوعات را متهم به      ]۱۳۷۴ بهمن   ۲۰[

کوتاه مدتي پس از اين، احمد مسجدجامعي، معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، در اعتـراض                . سليم نمود 

سياسـتهاي   تواند مـسئوليت   ميوي ن «به قوانين جديد سانسور از سمت خود استعفا کرد و اظهار داشت که              

  ».جديد را بپذيرد

هـاي    با تعداد زيـادي از رسـانه      آنهايي که درصدد اعمال حق آزادي بيان خود باشند نه تنها با دولت که               

کنند و افـراد     ميسانسور دفاع    برخي از سردبيران و نويسندگان از     . باشند ميمورد حمايت دولت نيز درگير      

بـه عنـوان مثـال،      . نماينـد  مـي اللهي و ديگر هواخواهان متعصب را تشويق به سرکوبي متفکران منتقـد               حزب

تـوانم بپـذيرم کـه برخـي از      مـي من ن «: بح، اظهار داشته است   ص] نامه هفته[مهدي نصيري، سردبير روزنامه     

بنـده  . جز تفاوت با ملت و دولـت ندارنـد، انتـشار دهنـد            ه  ها و نهادها عقايد افرادي را که هيچ چيز ب           روزنامه

  )۳۲(» .حاضرم جان خود را بدهم تا چنين آزادي تحقق پيدا نکند

هاي مستقل وجـود دارد، محـدوديت دسترسـي بـه           ها، مجالت و کتاب     مانع ديگري که رودرروي روزنامه    

در حالي که نـشريات رسـمي روي کاغـذهاي گالسـه بـا کيفيـت                .  شده با يارانه براي چاپ است       تأمين کاغذ

  تـأمين  سردبيران از اينکـه   . رسد مي مجالت مستقل روي کاغذهاي نامرغوب به چاپ         ،شود ميمرغوب چاپ   

اين سردبيران معتقـد بودنـد کـه چنانچـه محـدوديت در             . شتند شکايت دا  ،شود ميتر   اين نوع کاغذ هم سخت    

تعطيـل دلخواهانـه    .  کاغذ با يارانه ادامه پيدا کند، ادامه چاپ نشريات آنها غيرممکن خواهد بـود               تأمين مورد

ها و مجالت و به محاکمه کشيدن نويسندگان و ويراستاران بـه جهـت ابـراز غيـر قهرآميـز عقايـد،                        روزنامه

 ،شـمارد  مـي الملـل کـه حـق آزادي بيـان را محتـرم          تعهدات دولت ايران نسبت به قانون بين      تخلف صريح از    

از قبيـل   (شـود    مـي ابزارهاي ديگري که جهـت وارد سـاختن فـشار بـر مطبوعـات بـه کـار گرفتـه                     . باشد مي
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نيـز بـه همـان ترتيـب بـا تعهـدات       ) محدوديت عرضه کاغذ يا تأييد ضمني عمليات قهرآميز گروههاي مهاجم  

  .ولت در محترم شمردن اين حق بديهي مغاير استد

نويسندگان منفرد نيز که سعي در پيمودن راه مستقل خويش دارند متشابهاً با مـشکالت زيـادي روبـرو                   

 گــستره آزادي بيــان محــدود شــده و ،همزمــان بــا قــوت گــرفتن چالــشهاي ضدمــشروعيت دولــت. هــستند

] ۱۳۷۱ [۱۹۹۳زمـاني کـه در سـال        . کننـد  مـي يي واهمه پيدا    جو نگاران بيشتر از تالفي    نويسندگان و روزنامه  

نگـاران و   ، بـا روزنامـه  )Guardsmen of Thouht(» متوليـان تفکـر  «بان خاورميانه جهت تهيـه گـزارش    ديده

ولي کليه نويـسندگان  . ها اجازه دادند که نامشان در نقل قولها آورده شود   ننويسندگان مصاحبه انجام داد، آ    

بان حقوق بـشر مـورد مـصاحبه قـرار گرفتنـد، از              توسط ديده ] ۱۳۷۴ [۱۹۹۶ني که در سال     نگارا و روزنامه 

  .ترس تالفي مقامات درخواست کردند که از فاش ساختن نامشان در گزارش خودداري شود

 ۱۹۹۴اکبر سعيدي سيرجاني، نويسنده طنزنويس، در زندان و تحت شرايط مشکوک در نوامبر       مرگ علي 

دولـت گـزارش کالبدشـکافي مربـوط بـه علـت مـرگ ايـن         .  بر نويسندگان مـستقل گـذارد  اي  اثر دلسردکننده 

بـان حقـوق بـشر گزارشـهايي دريافـت کـرده اسـت کـه بيـوه سـعيدي             ديـده . نويسنده را فاش نکرده اسـت     

شان به دستور دولت همچنان مسدود است، در شرايط سختي به سر             ر اينکه حساب بانکي   طسيرجاني به خا  

 نفـر نويـسنده و روشـنفکري کـه نامـه            ۱۳۴بان حقوق بشر مسلم شد کـه تمـام           ن، براي ديده  همچني. برد مي

 رفـسنجاني ارسـال داشـته بودنـد، از          جمهور  رئيس در اعتراض به مورد سعيدي سيرجاني به         اي  سرگشاده

يکـي از امـضاکنندگان، دکتـر احمـد ميرعالئـي، در شـرايط              . انـد   سوي افرادي ناشناس تهديد بـه قتـل شـده         

مطبوعاتي علت مرگ را سـکته قلبـي در           ميگزارشهاي رس .  فوت نمود  ۱۹۹۵کوکي در اصفهان در اکتبر      مش

بـان   ديـده [اهللا طاهري، امام جمعـه اصـفهان، بـه سـازمان             در تناقض با اين گزارشها، آيت     . نمود خيابان ذکر 

ري از نويـسندگان بـه      بسيا) ۳۳. (اظهار داشت که دکتر ميرعالئي در بيمارستان درگذشته است        ] حقوق بشر 

هـا   بان حقوق بشر اظهار داشتند که به عقيده آنها وي به قتل رسيده است، اگر چـه تأييـد ايـن سـوءظن                     ديده

  .پذير نگشته است امکان

کند ولـي نويـسندگان و ناشـران موظـف           ميمشخصاً سانسور قبل از چاپ را تجويز ن       ] مطبوعات[قانون  

کميـسيوني در وزارت فرهنـگ و ارشـاد         » .مي را تـضمين نمايـد     جمهـوري اسـال   «هستند که کارهاي ايشان     

نمايد و ناشران موظف هستند که نـسخه صـحافي نـشده کتابهـاي               مياسالمي ضوابط چاپ کتابها را تعيين       

در اين مرحله، کميسيون ممکن است تغييراتي را تجويز کند          . جديد را براي تصويب به کميسيون تسليم کنند       

ازد تـا   اند  اي نامعلوم به تعويق    يا ناشر صورت پذيرد يا اينکه صدور مجوز را تا آينده          که به هزينه نويسنده     

وزارتخانه فرصت ديگري هم بـراي جلـوگيري        . اينکه نويسنده يا ناشر درخواست برگرداندن کتاب را بنمايد        

 کميـسيون   ممکن است کـه   . گذاري دارد  از انتشار کتاب در هنگام تسليم نسخ صحافي شده کتاب براي قيمت           

گذاري غيرواقعي   ازد يا اينکه نشريه را با نوعي قيمت       اند   گيري را براي مدتي نامعلوم به تعويق       مجدداً تصميم 

قيمت باال به معناي عدم فروش خوب کتاب و قيمت نازل      . (در سطحي بسيار باال يا بسيار پايين جريمه نمايد        

اجباري بـه اقامـه دليـل بـراي         ) ۳۴.) (ط ناشر است  به معناي عدم جبران هزينه چاپ کتاب با فروش آن توس          

 رفـع اشـکال از      ينويسندگان و ناشـران هيچگونـه مفـري بـرا         . چاپ نشريه نيست  ] در اعطاي مجوز  [تأخير  

  .پذير سازد، ندارند طريق دادگاه که چاپ کتاب توقيف شده را امکان

رضـا براهنـي، سـيمين    : د از که اثرهاي آنان سانسور شده اسـت عبارتنـ         برخي از نويسندگان مشهورتر   

 نـسبت بـه وسـعت       نظـر   اظهـار گلـشيري در    . بهبهاني، عباس معروفي، هوشنگ گلشيري و محمدعلي سپانلو       
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 محاکمه به دادگاه جمهوري اسالمي آورده شود حکـم          اياگر فرهنگ ايران بر   «: اعمال سانسور اظهار داشت   

ر از يـک مقـام وزارت فرهنـگ و ارشـاد            بـان حقـوق بـش      هنگامي که ديـده   ) ۳۵. (»اعدامش صادر خواهد شد   

اسالمي سوال کرد که چرا از انتشار اين اثرها همچون ديگر اثرهاي ادبي جلوگيري شده است، مقام مـذکور         

  )۳۶(» .اين اثرها مستهجن است و هيچ جايگاهي در فرهنگ معاصر ندارد«: اظهار داشت

 ۱۹۸۹اهللا خميني در فوريـه       ادره توسط آيت  مشهورترين اقدام ايران عليه حق آزادي بيان يعني فتواي ص         

نويس انگليسي، سلمان رشدي، را به خاطر کفرگويي در رمان خود، آيات شيطاني، به مرگ محکوم                 که رمان 

الشعاع قرار داده و حتـي بـر مبـارزات انتخابـاتي اثـر         نمود همچنان بحث حقوق بشر در داخل ايران را تحت         

کـه وي   (اکبر ناطق نوري، اخيراً از مخالفـان سياسـي خـود              مجلس، علي  به عنوان مثال، رئيس   . گذارده است 

را دارنـد،   » لغو موضع ايران در مورد سلمان رشـدي       «به خاطر اينکه درخواست     »  ناميد )»تکنوکرات«آنها را   

ف توسعه سياسي و رشد اقتصادي نيستيم ولي اين نبايد بـه            لما مخا «: ناطق نوري اظهار داشت   . انتقاد نمود 

رهبران ايران امروزه مساله رشدي را بيشتر بـه عنـوان           ) ۳۷(» .مان تمام شود    فدا کردن اصول انقالبي    بهاي

المللـي    کنند تا اين واقعيت کـه ايـن امـر مغـاير قـانون بـين                ميالمللي تلقي     عدم تسليم در مقابل فشارهاي بين     

 موضوع را با اعمال فشار بـراي        برخي از ايرانيان مصرانه معتقد بودند که دولتهاي غربي        . حقوق بشر است  

دارنـد، ولـي مـساله رشـدي بـه عنـوان يـک آزمـايش اصـالت                   مـي العملي رسمي زنده نگه      دريافت يک عکس  

کساني که تظـاهر بـه اشـتياق        «... طرفداران فتوا مخالفان را   . شود مياعتقادات سياسي در داخل کشور تلقي       

  .دهند ميمورد شماتت قرار » اند يغات غرب شدهتسليم فشارها و تبل.. .کمتري در اين موضوع نمايند

از . باشـد  ميمورد ديگري که در ايران اشتهار دارد، مورد فيلسوف و نويسنده، دکتر عبدالکريم سروش                

، نامبرده نتوانسته است بدون اينکه مورد حمله مهاجمـان واقـع شـود، در مـالء عـام سـخنراني                     ۱۹۹۵اوائل  

 در  ۱۹۹۵ از سـخنراني او در دانـشگاه اصـفهان و در اکتبـر               ۱۹۹۵ژوئيـه   عده کثيـري از جوانـان در        . نمايد

در هر يک از حمالت ميز و صـندلي بـه طـرف جايگـاه سـخنراني                 . دانشگاه تهران جلوگيري به عمل آوردند     

آميز مقامات ارشد دولتـي      اظهارنظرهاي افراط . پرتاب شد و خوشبختانه دکتر سروش جان سالم به در برد          

متعاقـب سـخنان سـروش کـه خواسـتار          .  براي تهـاجم گروههـا فـراهم سـاخت         اي  ش زمينه عليه دکتر سرو  

اصالحات سياسي و بويژه کاهش نقش روحانيت در دولت گشت، وزير امور خارجه، علي اکبر واليتـي، بـه                    

زيرا کـه   » ها خودداري نمايد    از مطرح ساختن اين چنين مواضعي در روزنامه       «دکتر سروش اصرار کرد که      

سروش در جواب اظهـار داشـت کـه       . نمايد ميما را تضعيف    » پايه استقالل، انسجام ملي و حکومت     «ر  اين ام 

 ژانويـه   ۲در نظراتـي کـه در روزنامـه سـالم مـورخ             » .گلبرگها را از گل آزادي بچيننـد      «مقامات دولتي نبايد    

  :به چاپ رسيد سروش پرسيد] ۱۳۷۴ دي ماه ۱۲ [۱۹۹۶

، نه مساجد، نه تريبونهاي نمـاز       ...و دارد، نه تلويزيون، نه مطبوعات،       آخر کسي که نه دسترسي به رادي      «

هـاي شـنيداري و نوشـتاري مـورد           جمعه، نه هيأتهاي مذهبي؛ کـسي کـه شـبانه روز از جانـب ايـن رسـانه                 

] بـودن [صـالحيتي، خيانـت، فراماسـون      و به تهمت جاسوسي، بي    . گيرد ميها و تهمتها قرار        حمله نتري زشت

آيا معقول است که گفته شود چنين       ... سلمان رشدي،   ] يک[ليبرال،  ] يک[منافق،  ] يک... [ا بودن،   آمريک] عامل[

  )۳۸(؟...کند ميهاي استقالل و انسجام ملي را سست  کسي پايه

  ، تصوير يک پرورشـگاه موريانـه خـورده        اند  تصوير عجيبي که وزير خارجه ايران از جامعه ايران داده         «

، تصوير يـک کـشيش   اند تصويري که از خود داده... شود مي سقف و ستونش ويران    است که به کمتر تکاني    

ايران، و در   اسالمي  قرون وسطايي است که اينک در انتهاي قرن بيستم و در مقام وزارت خارجه جمهوري                
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آقـاي وزيـر    ... گيـرد  مـي حربـه تکفيـر بـه دسـت         ... برابر چشمها و گوشهاي حساس و پروسواس جهانيـان        

با گروههاي آزادي ستيزي که نام بلند و چهره مطبوع اين کشور را در         دهم که  ميرز  اند  ن به شما  م! خارجه

کننـد و بـر تقـديس خـشونت و تحريـف حقيقـت و ديانـت پـا          مـي نظر بيرونيان و آيندگان زشت و مخدوش        

  )۳۹(».فشارند همدست و هم آوا نشويد مي

ط کلي حقوق سياسي و مـدني تحـت حمايـت ابزارهـاي             دهنده شراي  يند انتخابات در ايران که انعکاس     آفر

  .المللي که ايران نيز يک کشور عضو است به لحاظ فقدان تضمينهاي حقوقي تعهدآور متزلزل شده است بين

مـشروط شـده اسـت، بـه        » اصـول اسـالمي   « کلي به    تحاکميت قانون در جايي که مواد قانوني با اشارا        

اين نحوه عملکرد دولت با توجه      . ا در راستاي منافع خود به کار گيرد       دهد که قانون ر    ميدولت اين امکان را     

و اينکه قـانون غالبـاً در عمـل ناديـده            باشد ميبه اينکه بسياري از موارد قانوني در اصل فاقد ضمانت اجرا            

شود و اينکه يک الگوي اعمال قدرت به صورت دلخواهانه مبنـاي بـسياري از اقـدامات دولـت را        ميانگاشته  

  .آور نيست دهد، تعجب ميکل ش

برد شهروندان آن کـشور بـه طـرز          ميهر قدر که دولت ايران حاکميت قانون را تضعيف نموده و تحليل             

قربانيـان اعمـال دلخواهانـه و       . شـوند  مـي وسيعي در مورد حـدود رفتـار قابـل قبـول دچـار عـدم اطمينـان                  

محروم کننده از آزادي يا تنها مانع دسترسي بـه     آميز،   آميز دولت، اعم از اينکه چنين اعمالي خشونت        تبعيض

  . اطالعات باشد، قادر به دادخواهي قانوني نخواهند بود

جامعه ايراني به هيچوجه يکپارچه نيست و يک مسابقه واقعي بر سر کسب قـدرت در ايـن انتخابـات در                     

اي است که بسياري     مسابقهدر عين حال، اين     . جريان است که بعد از انتخابات هم بالشک ادامه خواهد يافت          

دهنـدگان ايرانـي در آن بـه دقـت            رأي  و مشارکت بسياري از    اند  از نامزدهاي بالقوه از آن کنار گذارده شده       

شناسي است که در فراسوي اين گزارش بررسي کنند کـه            اين بر عهده دانشمندان جامعه    . محدود شده است  

ي از مشکالتي که ايرانيان با آن مواجهنـد ارائـه نمايـد، يـا               تواند راه حلي براي بسيار     ميآيا اين نوع مسابقه     

آميـز فاقـد تـضمينهاي اصـولي اسـت و بنـابراين، در               از ديدگاه حقوق بشر، ايران به صورتي مخاطره       . خير

خفقـان ممکـن اسـت در طـول زمـان بـه       . پـذير اسـت   هاي گسترده از حقوق بشر، آسـيب  مقابل سوءاستفاده 

کند ولي در نحوه اصولي تخلف از حقوق بشر تا زماني کـه تـضمينهاي آزادي                سرعتي کمتر يا بيشتر رشد      

  .اساسي توسط قانون اعمال نشود، تغييري حاصل نخواهد شد

  

  زيرنويسها

  ۱۹۹۶ ژانويه ۶بان حقوق بشر با حجت االسالم نوربخش،  مصاحبه ديده) ۱(

  ۱۹۹۶  ژانويه۱۰بان حقوق بشر با سعيد رجائي خراساني،  مصاحبه ديده) ۲(

طبق قانون اساسي، سمت رهبري جمهوري اسالمي بايد توسط فقيه، مقـام مـذهبي زمـان خـود کـه                    ) ۳(

  .قادر به صدور فتاوي جهت تفسير قوانين اسالمي باشد، تصدي شود

  .بود) ۱۳۷۴مرداد  (۱۹۹۵ ژوئيه ۲۶ها  تاريخ متمم) ۴(

  : به نقل از۲، صفحه ]۱۳۷۴ آذر ماه ۲۶ [ ۱۹۹۶ دسامبر ۱۷، )تهران(روزنامه سالم ) ۵(

Foreign Broadcast Information Service, Near East and south Asia (FBIS-NESA), January 3, 
1996, P .ao. 

 ,(FBIS-NESA)هـاي نمـاز جمعـه، دانـشگاه تهـران، بـه نقـل از        اهللا محمد امامي کاشاني، خطبـه  آيت) ۶(

Januar/26,1996 



  

۲۶۹  

به شرحي کـه    ] ۱۳۷۴ بهمن   ۱۵ [۱۹۹۶ در تلويزيون ايران، در سوم فوريه        اي اهللا خامنه  سخنراني آيت ) ۷(

  . چاپ شد۱۹۹۶ ژانويه ۲۶ مورخ (FBIS-NESA)در

بان حقوق بشر با سعيد رجائي خراساني، رئيس کميته حقوق بشر مجلس، تهران، دهم               مصاحبه ديده ) ۸(

  . محاکمه نشدالبته حجت االسالم خلخالي هيچگاه به عنوان يک سارق. ۱۹۹۶ژانويه 

  . چاپ شد۱۹۹۶ ژانويه ۲۶ مورخ (FBIS-NESA)اهللا جنتي به شرحي که در  آيت) ۹(

اعالم داشت که نامزدهايي را که      ] ۱۳۷۴ بهمن   ۲۴ [۱۹۹۶ فوريه   ۱۲به عنوان نمونه، شورا در تاريخ       ) ۱۰(

 نشدند و هـيچ گونـه       اين نامزدها هيچ گاه معرفي    . نموده است ] صالحيت[ رد   اند  نموده» سعي در خريد آراء   «

  .برخوردي هم با آنان نشد

بـه  ] ۱۳۷۴ آذر   ۲۷ [۱۹۹۵ دسـامبر    ۱۸رجوع شود به تفسير عباس عبدي در روزنامه سالم مـورخ            ) ۱۱(

  . آمده است۱۹۹۶ ژانويه ۳ مورخ (FBIS-NESA) ۹۰شرحي که در صفحه 

  )۱۳۷۴ دي ماه ۲۳ (۱۹۹۶ ژانويه ۳ابراهيم يزدي، تهران  بان حقوق بشر با دکتر مصاحبه ديده) ۱۲(

ابوالفــضل [ابــراهيم يــزدي، عبــدالعلي بازرگــان، : برخــي از نامزدهــاي داوطلــب عبــارت بودنــد از) ۱۳(

غالمعباس توسلي، محمد توسلي، هاشم صباغيان، حسن فريداعلم، نورعلي تابنده، حبيـب داوران،             ] بازرگان،

اهللا  مهنـدس عـزت   [لي و علي اکبر معين فـر        ابوالفضل ميرشمس شهشهاني، نظام الدين قهاري، محمدي اردها       

  ]سحابي

  ]۱۳۷۴ بهمن ۲۸ [۱۹۹۶ فوريه ۱۶مصاحبه تلفني با دکتر ابراهيم يزدي، ) ۱۴(

 ۱۹۹۶ فوريه   ۲۷مصاحبه تلفني با سرپرست کارکنان نهضت آزادي ايران، عباس ابوذري در تاريخ             ) ۱۵(

  ]۱۳۷۴ اسفند ۹[

  ]۱۳۷۴ بهمن ۲۰ [۱۹۹۶ فوريه ۸) تهران(روزنامه اطالعات ) ۱۶(

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، براي بحثي در زمينه محدوديتها و کاسـتيهاي ايـن                ۲۷ماده  ) ۱۷(

  : المللي مراجعه شود به قانون از استانداردهاي بين

Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights, (Boulder, Col:Westview, 1991), PP. 
)۱۸(Middle East International,Sept.8, 1995,P.B 78-89  

  ايضاً) ۱۹(

حکام هيچگونـه تفـاوتي بـين       «بان حقوق بشر اظهار داشت که        رهبر مخالفان ابراهيم يزدي به ديده     ) ۲۰ (

يـزدي  » .آورند ميآنها هر گونه حمله به سياستهاي خود را حمله به نظام به شمار . خود و نظام قائل نيستند  

.  مغاير حق قانوني تغيير دولت از طريـق انتخابـات در هـر چهـار سـال يـک بـار اسـت                       کند که اين   مياشاره  

  .۱۹۹۶بان حقوق بشر، تهران، سوم ژانويه  مصاحبه ديده

قوه مقننه، دو نماينده از مجلـس و يـک نماينـده از وزارت کـشور                 اين کميسيون شامل دو عضو از     ) ۲۱(

  .باشد مي

ن اساسي نيازي به اخذ مجوز براي فعاليتهاي خود نداشت          حزب مدعي شد که نهضت بر طبق قانو       ) ۲۲(

حـزب اعـالم داشـت کـه        .  کـرده بـود    نام  ثبتدرخواست    ميو صرفاً به خاطر سهولت در امر نامنويسي رس        

  . عليه فعاليتهاي آن را دارا نبود رأيکميسيون صالحيت صدور

، ]۱۳۷۴ آذر مـاه     ۱۱ [۱۹۹۵ دسـامبر    ۱  بادامچيان در روزنامه ايران تايمز مورخ      هللانقل قول از اسدا   ) ۲۳(

  ۱۵صفحه 



  

۲۷۰  

  ]۱۳۷۴ دي ماه ۱۵ [۱۹۹۶ ژانويه ۴بان حقوق بشر با داريوش فروهر، تهران،  مصاحبه ديده) ۲۴(

  ]۱۳۷۴ دي ماه ۱۴ [۱۹۹۶ ژانويه ۳ابراهيم يزدي، تهران  بان حقوق بشر با دکتر مصاحبه ديده) ۲۵(

  ]۱۳۷۴ دي ماه ۳۰ [۱۹۹۶ ژانويه ۱۹فروهر، تهران، بان حقوق بشر با داريوش  مصاحبه ديده) ۲۶(

 در  .]۱۳۷۴ دي مـاه     ۲۳ [۱۹۹۶ ژانويه   ۱۱بان حقوق بشر با عباس اميرانتظام، تهران،         مصاحبه ديده ) ۲۷(

  .، انتظام تشکيل جبهه ملي نجات ايران را اعالم داشت۱۹۹۶فوريه 

  : رجوع شود بهبراي يک بحث مشروح در زمينه مسائل آزادي بيان در ايران) ۲۸(

Middle East Watch (Now Human Rights Watch/Middle East), Guardians Of Thought, Limits 
Of Freedom Of Expression in Iran. (New York, Human Rights Watch, August 1993) 

 .ارش و گـردون   جهان اسالم، اميد، تکاپو، پيام دانشجو، توس، گـز        : نشريات توقيف شده عبارتند از    ) ۲۹(

  .تنها در مورد گردون، توقيف به دستور دادگاه انجام گرفت

بان حقوق بشر مالقات کردند اين تهديدهاي احتمالي دادگاه     نگاران و سردبيراني که با ديده      روزنامه) ۳۰(

 را دليل خودداري از گفت وگو به صورت باز با اين سازمان و عدم تمايل به بردن نامشان در ايـن گـزارش                      

  .بيان کردند

  ۱۴، صفحه ۱۹۹۶ ژانويه ۲۳ايران تايمز، ) ۳۱(

  ]۱۳۷۴ آذر ۲۷ [۱۹۹۵ دسامبر ۱۸هاي ديگر ـ ايران  مصاحبه در روزنامه) ۳۲(

  ]۱۳۷۴ دي ماه ۲۶ [۱۹۹۶ ژانويه ۱۵اهللا طاهري، اصفهان، بان حقوق بشر با آيت مصاحبه ديده) ۳۳(

 .Guardians Of Thought pp  73ـ78: رجوع شود به) ۳۴(

 ژانويـه   ۹اي که خواسته است نامش فاش نـشود، تهـران،            بان حقوق بشر با نويسنده     مصاحبه ديده ) ۳۵(

  ]۱۳۷۴ دي ماه ۲۰ [۱۹۹۶

بان حقوق بشر با آقاي انتظامي، مديرکل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي،               مصاحبه ديده ) ۳۶(

  ]۱۳۷۴ بهمن ۱ [۱۹۹۶ ژانويه ۲۰تهران، 

  ۱۹۹۶ فوريه ۱۲ا ايران تايمز، مصاحبه ب) ۳۷(

  ,18، بـه شـرحي کـه در   ۲، صـفحه  ]۱۳۷۴ دي مـاه  ۱۲ [۱۹۹۶ ژانويـه  ۲عبدالکريم سروش، سالم، ) ۳۸(

January (FBIS-NESA), 1996.P.89به چاپ رسيده است .  

  ۸۷ايضاًً، صفحه ) ۲۹(
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