
 به نام خدای يکتا
 ) ٢٨(جلد  ١٣٧٦ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه

   
       

  پيام نوروزی

 ٧٦نوروز تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

نامه دبيركل نھضت به رئيس ھيئت اجرائی سازمان 

  ھای ايران سوسياليست

 ٣/٠١/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   
نامه به رئيس سازمان صدا و سيما پيرامون برنامه ھفتگی "به سوی

 انتخاب"

١٧/٠١/٧٦ :تاريخ  

 

 

 
◄    

 
   



مصاحبه خبرنگار ماھنامه گزارش با آقای دكتر ابراھيم يزدی دبير كل

نھضت آزادی ايران و نامزد ھفتمين انتخاب رياست جمھوری   

٢٠/٠١/٧٦ :تاريخ  

 

 

 

 

 
◄    

 
   

  اعالميه درباره دادگاه ميكونوستكذيب انتشار

 ٣٠/٠١/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  نامه توس در مورد نقل  نامه به ھفته

  دانم" از قول دكتر يزدي "من دين را از سياست جدا می

 ١/٠٢/٧٦تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  بيانيه پيرامون قانون شوراھا

 ٩/٠٢/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 



   
مورد مقاله "درباره شيوه ناپسند روزنامه نامه به نشريه "عصر ما" در

  رسالت"

 ١٣/٠٢/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  مصاحبه نشريه پيام ھاجر با دكتر يزدي

 ١٣/٠٢/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  نامه به ماھنامه صفحه اول در مورد نقل 

  دانم" از قول دكتر يزدی  "من دين را از سياست جدا می

 ١٥/٠٢/٧٦تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  اطالعيه پيرامون مطلب "جھت اطالع" در روزنامه جمھوری اسالمی 

 ١٦/٠٢/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   



وھفتمين سالگرد نھضت آزادی ايران بيانيه به مناسبت آغاز سی  

٢٤/٠٢/٧٦ :تاريخ  

 

 

 
◄    

 
   

  تراض به شورای نگھبان اع

 ٢٧/٠٢/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  اطالعيه در مورد تكذيب وابستگی آقای قاسملو به نھضت آزادي

 ٣١/٠٢/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  )١٨/١٢/٧٥ساعته ايرانيان با دكتر يزدی ( ٢٤مصاحبه راديو

 ٠٥/٠٣/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  )٢٥/٠١/٧٦راديو ايرانيان با دكتر يزدی ( مصاحبه

 ٠٥/٠٣/٧٦تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

  سی با دكتر يزدی  سی مصاحبه راديو بی

 ٠٥/٠٣/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  )٢٥/١٢/٧٥گزارش مشروح مصاحبه مطبوعاتی در ھتل بلور تھران (

 ٠٦/٠٣/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  تبريك به آقای خاتمی رئيس جمھور منتخب مردم ايران

 ٠٦/٠٣/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  بيانيه پيرامون ھفتمين انتخابات رياست جمھوری "پيام رسای ملت"

 ٠٧/٠٣/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 



   
  وگو با دكتر يزدی (رأی اعتراض به يك جريان متحجر) گفت

 ١٥/٠٣/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  دبيركل سازمان ملل در مورد تخلفات دولت آمريكا و اسرائيلنامه به

  المللي از منشور سازمان ملل و معاھدات بين

 ٢٨/٠٣/٧٦تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

ھای مورد ويژگی پاسخ دكتر يزدی به سئواالت روزنامه توس مشھد در

  وزيران

 ٠٩/٠٤/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  ھا بار صھيونيست اطالعيه اعتراض به اعمال خشونت

  و اھانت به مقدسات اسالم و مسيحيت

 ٢٢/٠٤/٧٦تاريخ: 

 

 

 

 
◄    



 
   

  فردا در مورد ارزيابی عملكرد پاسخ دكتر يزدی به اقتراح مجله ايران

  روابط خارجی دولت آقای ھاشمی رفسنجانی

 ٢٣/٠٤/٧٦تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

ھای مدنی و مشاركت در تعيين سرنوشت  بيانيه پيرامون انجمن

  جامعه

 ٠٤/٠٥/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  فردا  اعتراض به تھاجم افراد ناشناس به دفتر مجله ايران

 ٢٧/٠٥/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

نامه به رئيس مجلس در مورد اظھارات بعضی از نمايندگان عليه 

  نھضت

 ٠٥/٠٦/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    



 
   

  نامه دكتر يزدی به وزير كشور در خصوص اجرای قانون شوراھا

 ٢٢/٠٦/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  خصوص عدم صدور مجوز نامه به وزير كشور در

  هللا طالقاني جھت برگزاری مراسم يادبود آيت

 ٢٦/٠٦/٧٦تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  )٢٢/٦/٧٦مصاحبه راديو ايرانيان با دكتر يزدی (

 ١٥/٠٧/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   
 بيانيه در پاسداری از ركن جمھوريت نظام 

٢٨/٠٧/٧٦ :تاريخ  

 

 

 
◄    

 
   



نامه سرگشاده نھضت آزادی ايران به شورای مركزی دفتر تحكيم 

  وحدت

 ٢٩/٠٧/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   
نامه سرگشاده دوم نھضت آزادی ايران به شورای مركزی دفتر تحكيم 

  وحدت

 ٠٦/٠٨/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  نامه به روزنامه رسالت در مورد درج آگھی عليه نھضت آزادی ايران

 ٠١/٠٩/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  نامه سرگشاده نھضت آزادی ايران به مديريت دانشگاه اميركبير 

 ٠١/٠٩/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   



  اطالعيه پيرامون سفر آقای دكتر يزدی به تركيه 

 ٠٤/٠٩/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  بيانيه "جنجال و آشوب به نفع كيست؟"

 ٠٨/٠٩/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  با دكتر يزدی پيرامون كنفرانس اسالمیمصاحبه نشريه پيام ھاجر

 ١٦/٠٩/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

بيانيه به مناسبت پيروزی تيم ملی فوتبال ايران "غرور ملی و غريو 

  شادی"

 ٧٦آذرماه تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  بيار معركه" روزنامه رسالت پاسخ دكتر يزدی به مقاله "آتش

 ٢٢/٠٩/٧٦تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

  اطالعيه در مورد بازداشت آقای دكتر يزدي

 ٢٤/٠٩/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  بيانيه پيرامون كنفرانس اسالمی تھران

 ٢٤/٠٩/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   
اطالعيه معرفی جانشين دبيركل نھضت در زمان بازداشت آقای دكتر 

  يزدي

 ٢٧/٠٩/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  اعتراض به بازداشت غيرقانونی دبيركل نھضت آزادی ايران 

 ٠٢/١٠/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    



 
   

  اطالعيه رفع بازداشت از دبيركل نھضت آزادی 

 ٠٥/١٠/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  ٣٤شكايت آقای دكتر يزدی از روزنامه "شما" به شعبه 

 ٠٧/١٠/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  جمھور تشكر دبيركل نھضت از آقای خاتمی رئيس

 ٠٩/١٠/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  )١١/١٠/٧٦الحياه با دكتر يزدی (مصاحبه خبرنگار

 ١١/١٠/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   



 نامه دكتر يزدی به رئيس قوه قضائيه در مورد اعالم مجرم بودن ايشان

 ١٦/١٠/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  نامه سرگشاده دبيركل نھضت به دبيركل جمعيت مؤتلفه اسالمی

 ٢٣/١٠/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

جرم نھضت عليه آقای فاكر نماينده مشھد در مجلس، به درگاه اعالم 

  الھي

 ٢٤/١٠/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  هللا مشكينی نامه سرگشاده نھضت به آيت

 ٢٥/١٠/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   
 اعتراض نھضت به محاكمه روژه گارودی فيلسوف مسلمان فرانسوی 

 ٢٨/١٠/٧٦تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

  جمھور تركيه در مورد انحالل حزب رفاه نھضت به رئيس نامه

 ٠١/١١/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

نامه رئيس ھيئت اجرائی نھضت به وزير كشور و درخواست محل 

  مناسب

  انقالب جھت برگزاری مراسم سالگرد پيروزی

 ١٥/١١/٧٦تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  بيانيه پيرامون انحالل حزب رفاه

 ٢٠/١١/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  بيانيه پيرامون محكوميت دبيركل نھضت آزادی ايران –گزارش به ملت

 ٢٠/١١/٧٦تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

  ای مجلس شورای اسالمی دوره اطالعيه شركت در انتخابات ميان

 ٢٠/١١/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  بيانيه به مناسبت آغاز نوزدھمين سالگرد پيروزی انقالب 

 ٢٠/١١/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  درخواست مالقات مسئوالن نھضت با وزير كشور

 ٢١/١١/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   
دعوت مردم به شركت در انتخابات با رأی اعتراض به عملكرد شورای 

  نگھبان

 ١٨/١٢/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    



     

 ضمائم:

 نشريات با ھمكاری ساير گروھھا و شخصيتھای

فرھنگی، اجتماعی، سياسی   

       
  ھفتمين انتخابات رياست جمھوري –بيانيه "رأی اعتراض سفيد"

 ٢٨/٠٢/٧٦تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  اعتراض به جلوگيری از سفر دكتر سروش به خارج از كشور 

 ٧٦تير ماه تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  اعتراض به بازداشت آقای فرج سركوھی سردبير نشريه آدينه

 ٧٦شھريور تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  هللا منتظري نامه به رئيس جمھور در مورد حمله به بيت آيت

 ٢٢/٠٩/٧٦تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

  به بازداشت آقای اكبر گنجی مسئول نشريه راه نو  اعتراض

 ٢٩/١٠/٧٦تاريخ: 

 

 

 



 

۵  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

   ۱۳۴۰تأسيس 

  

  

  پيام نوروزي 

  القلوب واالبصار  يا مقلب

  يا مدبرالليل والنهار 

  الحول واالحوال يا محول

  الحال حسنحول حالنا الي ا

  .هاي حيات تولد دوباره طبيعت فسرده از سرما و رويش شكوفه! اعجاز مكرر خلقت

و چه رمزي ژرف براي آنان كه نگاهي فراسوي ! انگيزي  است رستاخيز فراگير طبيعت چه آواز شگفت

  .اهر دارندوظ

خوردگي  ي و گرهرسد كه مردم ما همچنان در فشار معيشت، گرفتار گران بهار امسال در حالي فرا مي

گير كرده و  گري و مناسبات فاسد اجتماعي بسياري را زمين  خودمحوري، انحصار سوءتدبير،. كارها هستند

  .هاي ملي و ديني در معرض پژمردگي و زوال است هاي اخالق و ارزش گلبوته

داوند  بياييم در آستانه سال نو عزم آن كنيم كه در رقم زدن سرنوشت خود با توكل به خ:هموطن

 بلندمان بسته است و وقت تامروز گذر از اين مقطع حساس تاريخ ميهنمان به هم. بزرگ مشاركت جوييم

ها از پيامدهاي نبود آن است ـ دل بسوزانيم،  ها و كاستي ـ كه اين كژي» آزادي«آن رسيده كه براي 

  .كشيمتفاوتي را به در كنيم و كفشهاي استوار اراده بر پاي  پاپوشهاي فرسوده بي

ياد مهندس بازرگان و با اميد به  سال نو را با نام و ياد خدا و الهام از مبارزات آزاديخواهانه زنده

  .كنيم فردايي بهتر آغاز مي

  مبارك باد » ايران«سال نو بر 

  نهضت آزادي ايران 

  ۷۶نوروز 

  



 

۶  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۱/۱۵۹۱ ش:شماره

 ۰۳/۰۱/۷۶:تاريخ

  

  

  

  هاي ايران بيركل به رئيس هيأت اجرائي سازمان سوسياليستنامه د

  

  زاده ي دكتر منصور بياتجناب آقا

  رئيس محترم هيأت اجرايي،

  هاي ايران سازمان سوسياليست

با سالم و با آرزوي توفيق خدمت به مردم و ميهن عزيزمان ايران از حسن ظن و توجهي كه جنابعالي، 

هاي ايران نسبت به نهضت آزادي ايران و اينجانب مبذول  شورايعالي و هيأت اجرايي سازمان سوسياليست

 اسفند، ۲۹ ،متقابالً از طرف خود و شوراي مركزي نهضت آزادي ايران. نمايد اند صميمانه تشكر مي فرموده

سالگرد روز پرافتخارملي شدن نفت و شكست استعمار پير در ايران، يادگار شادروان دكتر محمد مصدق، 

  .گويم و دوستان شادباش ميآن مرد افتخارآميز تاريخ ايران و همچنين عيد سعيد نوروز را به جنابعالي 

اميد است در سال نو نيروهاي ملي و مردمي با توكل به خدا و تكيه بر ملت و با حضور مستمر در 

جانبه  هاي پرباري در راه تحقق همه هاي هوشيارانه بتوانند گام صحنه و ادامه مبارزه آگاهانه و همكاري

  . حفظ استقالل و حاكميت ملي بردارندهاي اساسي مردم و  حقوق و آزادي تأمينحاكميت ملت و

  

  با تقديم سالم مجدد

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل و رئيس شوراي مركزي 

  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۷۶سوم فروردين ماه 

  



 

۷  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۱/۱۵۹۱ :شماره

   ۲۷/۰۱/۷۶:تاريخ

  

  

  "به سوي انتخاب"نامه به رئيس سازمان صدا و سيما پيرامون برنامه هفتگي 

  جناب آقاي دكتر علي الريجاني

   سيماي جمهوري اسالمي ايران رياست محترم صداو

به سوي «اي هفتگي تحت عنوان  مدتي است كه سيماي جمهوري اسالمي اقدام به پخش برنامه

آتي اصل برنامه كه هدف آگاهي بخشيدن به مردم پيرامون انتخابات . نموده است» انتخاب

توان  ت را نميليكن حاضرين در اين سلسله جلسا. شود جمهوري است، قدمي مثبت تلقي مي رياست

  .نمايندگان راستين جريانات فكري و سياسي موجود در جامعه تلقي نمود

تواند به رشد فكري و بينش سياسي  له جلسات ميبه نظر نهضت آزادي ايران در صورتي اين سلس

دار در جامعه دعوت به حضور در اين  توده مردم كمك كند كه نمايندگان تمامي جريانات سياسي ريشه

  .و بيان ديدگاههاي خود درباره موضوعات مورد بحث شوندجلسات 

لذا بدينوسيله نهضت آزادي ايران آمادگي خود را جهت معرفي نماينده خود براي شركت در اين 

  .دارد برنامه به آن سازمان اعالم مي

 باشد به طريق اميد آن داريم كه صدا و سيما به وظيفه خود كه همانا آگاهي بخشيدن به مردم مي

  .خداپسندانه عمل نمايد

  

  روابط عمومي

   نهضت آزادي ايران

  

  



مصاحبه خبرنگار ماهنامه گزارش با آقاي دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران و نامزد هفتمين انتخاب رياست جمهوري
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شماره: 1592

تاريخ:20/01/76

مصاحبه خبرنگار ماهنامه گزارش(1) با

آقاي دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران

و نامزد هفتمين انتخاب رياست جمهوري

ـ اوضاع اقتصادي كنوني كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا روند امور در بخشهاي صنعت، كشاورزي و    س 1

خدمات مطلوب است؟ و اگر نيست، مهمترين كاستي ها از نظر شما كدام هاست؟ براي رفع اين كاستي ها چه

برنامه ها و اقداماتي را ضروري مي دانيد و در اولويت قرار مي دهيد؟

  ج ـ وضعيت اقتصادي كشور بحراني و بلكه آشفته است، با دو ويژگي: ركود و تورم. بنابراين، روند امور در بخشهاي

صنعت و كشاورزي و حتي خدمات مطلوب نيست. مهمترين كاستي ها عبارت است از فقدان استراتژي توسعه

صنعتي و ناشناخته ماندن جايگاه صنعت و كشاورزي در توسعه اقتصادي كشور. دولت چه در برنامه اول و چه در

برنامه دوم، علي رغم خواسته اش در عمل نتوانست يك دولت توسعه باشد و برنامه خود را درباره صنعت و صادرات

اجرا نمايد، به طوري كه از يك تعارض و تناقض دائم رنجور است. مثال در حالي كه اعالم مي شود: «ما فاقد

استراتژي توسعه صنعتي هستيم»، در برنامه اول 40 ميليارد دالر در بخش صنعت هزينه شده است. اما تاكنون هيچ

گونه ارزيابي و بررسي علمي درباره بازدهي اين ارقام از نظر ارزآوري، صرفه جويي ارزي، كارايي، انتقال تكنولوژي يا

ايجاد اشتغال مولد انجام نيافته يا نتايج آنها ارائه نشده است. ساختار و سازمانهاي اداري دولت نتوانسته است يك

رابطه فعاالنه و پويا با نهادهاي صنعتي ايجاد نمايد. بسياري از مديران در برخورد با مسائل استراتژيك در توسعه

صنعتي (اعم از خودكفايي و يا صدور كاال) از خود محافظه كاري و يا بي كفايتي نشان داده اند. نظام مالياتي،

همچنان سنتي است و دولت براي تأمين هزينه هاي خود به آسان ترين راه يعني دريافت ماليات هاي غيرمستقيم
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توسل مي جويد، به طوري كه عمده ترين تأمين كنندگان درآمدهاي مالياتي دولت همان گروههايي هستند كه

كمترين درآمدها را دارند و بيشترين فشار ناشي از تورم را تحمل مي كنند. به عنوان مثال، بودجه 260 ميليون

توماني اجراي طرح فقرزدايي دولت در سال 76 از محل دريافت ماليات هاي غيرمستقيم پيش بيني شده است. اين

برنامه ها در نهايت موجب باال رفتن قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم و تشديد محروميت ها مي گردد. يعني

برنامه فقرزدايي خود فقر زاست.

  دولت استراتژي اقتصادي كالن خود را «تعديل اقتصادي، شا مل آزادسازي و خصوصي سازي» اعالم كرده است. در

بهترين شرايط، فرايند تعديل اقتصادي با تشديد فقر همراه است. بنابراين، براي جلوگيري از بحران هاي اقتصادي،

سياسي و اجتماعي ناشي از عوارض و عواقب تعديل اقتصادي، اجراي جدي و قاطعانه يك برنامه كامل فقرزدايي، يا

حداقل كنترل فقر، ضروري است. اما دولت در اين امر موفق نبوده است و امروز ما با گسترش شكاف طبقاتي روبرو

هستيم.

  در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اهداف كيفي براي بخش صنعت و خودكفايي صنعتي، توسعه

صادرات و خودكفايي از نظر تأمين نيازهاي كشور اعالم شد، اما سياست هاي پولي و بانكي و روش هاي اجرايي آن

با اين برنامه ها هماهنگي نداشت. در نتيجه، درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات كاالهاي سنتي و صنعتي كاهش

يافت و هنوز هم بخش عمده اي از ارز حاصل از فروش نفت صرف ورود كاالهاي مصرفي مي گردد. سهم صنعت در

توليد ناخالص ملي هرگز به حد مطلوب اعالم شده (20 درصد) نرسيد. به طوري كه مي دانيد، اين سهم در

كشورهاي صنعتي 30 تا 55 درصد و در كشورهاي جنوب شرقي آسيا 25 تا 35 درصد است. آمارهاي دولتي در ايران

مدعي 16 درصد است.

  براي رفع اين كاستي چه بايد كرد؟ در ابتدا بايد استراتژي توسعه صنعت به طور كامل، دقيق و روشن تعريف شود.

استراتژي توسعه بدون توسعه صنعتي و كشاورزي هرگز موفق نخواهد بود. توسعه صنعتي هم فقط پا به پاي

توسعه كشاورزي ممكن و ميسر است.

  باالترين خيانت به نسل كنوني و نسل آينده فروش سرمايه ها و منابع ملي (نفت و گاز و غيره) و مصرف آن براي

خريد كاالهاي مصرفي مورد نياز روزمره مردم است.

  در برنامه نهضت آزادي ايران براي توسعه اقتصادي و صنعتي، در مرحله اول جايگزيني واردات با توليد داخلي قرار

دارد و الزمه تحقق اين هدف، تغيير ساختار صنعتي و توليد مي باشد، به طوري كه بخش كشاورزي بتواند از لحاظ

تأمين ماشين آالت كشاورزي، كود شيميايي، سموم دفع آفات و غيره به كلي خودكفا شود و توليد كشاورزي بتواند

محصوالت مصرفي اساسي را بدون نياز به ورود آنها از خارج تأمين نمايد.

  مرحله دوم توسعه اقتصادي، توسعه صنعتي و توسعه صادرات است كه مي توان فهرست وار چنين گفت: تبديل
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نظام صادراتي متكي به مواد خام به صدور كاالهاي ساخته شده، توسعه صادرات و ارزآوري محصوالت صنعتي و قطع

وابستگي آن به ارز حاصل از فروش نفت؛ توسعه توليد كاالهاي سرمايه اي، كاهش وابستگي توسعه صنعتي به

ورود كاالهاي سرمايه اي و واسطه ا ي (صنايع سنگين)؛ افزايش توليد ناخالص ملي؛ افزايش ارزش افزوده بخش

صنعت؛ افزايش سطح اشتغال صنعتي؛ بهبود توزيع درآمدها؛ ارتقاي سطح علمي و تكنولوژيك جامعه (كه اين خود

مستلزم ايجاد تغييرات اساسي در ساختار و محتواي آموزش دانشگاهي است)؛ توزيع متعادل جغرافيايي توسعه

صنعتي؛ بازگرداندن و جذب مديران و كارشناسان صنعتي؛ تثبيت قطعي مالكيت و ايجاد امنيت سرمايه و تنظيم ارتباط

آن با كار مولد و نه داللي؛ اختصاص انحصاري درآمد ارزي نفت به صنايع كليدي (تثبيت رشد مداوم).

  تحقق اين برنامه ها مستلزم تغييرات ساختاري در مديريت كشور، شامل توزيع قدرت (تمركززدايي)، اصالح نظام

آموزشي و ايجاد ارتباط ميان دانش و توليد و توزيع، افزايش بهره وري و باال بردن كيفيت توليد است. توسعه صادرات

نيز نيازمند تغيير و باال بردن كيفيت كاالها به سطح قابل قبول بازارهاي جهاني و انتخاب مديران با صالحيت، كاردان و

مقتدر كه قادر به برخورد جدي با مسائل استراتژيك باشند، مي باشد.

ـ آيا به ايجاد شكاف طبقاتي در جامعه باور داريد؟ اگر جواب شما آري است، كدام عوامل را موجب ژرف شدن    س 2

اين شكاف مي دانيد و براي ايجاد عدالت اقتصادي چه برنامه هايي را اجرا خواهيد كرد؟

  ج ـ شكاف طبقاتي بعد از پيروزي انقالب، به خصوص طي ده سال گذشته، بيشتر شده است. عدم امنيت

اقتصادي، قضايي، سياسي و اجتماعي سبب فرار سرمايه ها از بخش صنعت به تجارت و تشديد سلطه سرمايه

داري تجاري (خط راست سنتي) شده است. نارسايي ساختارهاي اداري، بي كفايتي برخي از مديران، فساد

فراگير، سلطه گسترده روابط به جاي ضوابط، وضع قوانين متناقض و بي قراري و ناپايداري سياست ها و برنامه ها

همه دست به دست هم داده و در نهايت، موجب گسترش شكاف طبقاتي شده اند. اما چگونه مي توان با اين

اختالف طبقاتي برخورد كرد؟ اصالح ساختارهاي اداري و اجراي سياست ها و برنامه هاي توسعه صنعتي و

كشاورزي موجب باال رفتن اشتغال و كاهش بيكاري از يك طرف و تثبيت درآمدها مي گردد. آزادي هاي سياسي،

بخصوص آزادي فعاليت احزاب مخالف، موجب كاهش فساد خواهد شد. اصالح و دگرگوني نظام مالياتي بر اساس

دريافت ماليات هاي مستقيم تصاعدي به كاهش اختالف طبقاتي كمك موثري خواهد كرد.

ـ طبعا قانون برنامه دوم بايد تا پايان دوره پيش بيني شده اجرا شود. اما در پايان اين دوره، جنابعالي در صورت    س 3

انتخاب شدن بايد سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را به مجلس شوراي

اسالمي تقديم كنيد. آيا مباني آن برنامه هم مشابه مباني برنامه هاي اول و دوم خواهد بود يا در خط مشي برنامه

ريزي براي كشور تجديد نظر خوا هيد كرد؟

  ج ـ اهداف كيفي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعالم شده در برنامه هاي اول و دوم در مجموع قابل قبول

است. اما آنچه موجب عدم توفيق دولت شده است عدم تناسب ساختارهاي اداري و مديريت ها با اين اهداف كيفي



مصاحبه خبرنگار ماهنامه گزارش با آقاي دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران و نامزد هفتمين انتخاب رياست جمهوري

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/28/04_1.htm[6/25/2011 5:44:10 PM]

مي باشد. سياست ها و برنامه هاي نهضت آزادي، كه من خود را موظف و متعهد به اجراي آنها مي دانم، در سه

فصل بيان شده است.

  به موجب اين سياست ها و برنامه ها، توسعه سياسي شرط اوليه و گريزناپذير توسعه اقتصادي است، مباني و

چارچوبهاي اصلي توسعه سياسي نيز به تفصيل تعيين شده است (كنفرانس مطبوعاتي نهضت آزادي ايران 26

اسفند 75).

  بدون ترديد توسعه پايدار بدون مشاركت مردم امكان پذير نيست، امكان مشاركت آزاد مردم بايد در سه سطح يا از

سه مجرا فراهم گردد. اول انتخابات ادواري نهادهاي ملي شامل مجلس شوراي اسالمي، رياست جمهوري و

مجلس خبرگان رهبري؛ دوم از طريق شوراهاي محلي مصرح در فصل هفتم قانون اساسي. اجراي قانون شوراها

بخشي از اصالح بنيادي ساختار مديريت كشوري است. دستگاه اداري دولتي بسيار سنگين، گسترده و غيرقابل

ساماندهي است. با اجراي قانون شوراها، عمالً دستگاه اداري كوچك خواهد شد و تمركززدايي صورت خواهد گرفت.

سوم مشاركت مردم از طريق انجمن هاي صنفي، اتحاديه ها، سنديكاها، انجمن هاي تخصصي حرفه اي نظير نظام

پزشكي و كانون هاي وكال، مهندسان، معلمان، نويسندگان، روزنامه نگاران و غيره؛ اين انجمن ها كه اصطالحاً

انجمنهاي مدني خوانده مي شوند، مي بايستي مستقل از دولت تشكيل شود و دولت نبايد در آنها دخالت نمايد.

  عالوه بر اين، نهادها و بنيادهايي كه فعاليت اقتصادي آنها جزو هيچيك از سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي

مصرح در قانون اساسي نمي باشد بايد حذف گردد.

  و باالخره، تحقق اهداف توسعه نيازمند تنش زدايي در مناسبات خارجي و بهبود روابط بين المللي در چارچوب منافع

و مصالح ملي است.

ـ بخش خصوصي معتقد است كه دولت بهترين فرصت هاي توليد و تجارت و همچنين خدمات را به خود    س4

اختصاص داده است. آيا اين داوري مورد قبول حضرت عالي هست؟ آيا بخش خصوصي نمي تواند بيش از ميزان

كنوني در اقتصاد كشور ايفاي نقش كند؟ آيا كمتر كردن ميزان دخالت مستقيم دولت در امور اقتصادي به صالح است

يا خير؟ تعريف جنابعالي در مورد بخش خصوصي چيست؟ آيا بخش خصوصي را فقط در بازار و سرمايه داري سني

خالصه مي دانيد، يا اين بخش را شامل همه فعاالن و كارآفرينان در بخش غيردولتي مي دانيد؟

  ج ـ بخش خصوصي معموالً شامل تمام فعاالن و كارآفرينان در بخش غيردولتي است. يعني كساني كه در توليد

صنعتي، كشاورزي و خدمات خارج از نظام دولتي فعاليت دارند. سرمايه داري تجاري، يا به تعبير شما بازار و سرمايه

داري سنتي، تنها جزء كوچكي از بخش خصوصي محسوب مي شود. در صورتي كه برنامه هاي توسعه صنعتي و

كشاورزي به سرانجام برسد، توليد ملي به سطح بهينه خود ارتقا پيدا كند و سهم صنعت در توليد ناخالص ملي به

حد مطلوب (20 درصد) برسد، سرمايه داري تجاري نقش متعارف خود را كه رابط بين توليد و مصرف مي باشد ايفا
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خواهد كرد. اما در شرايط ناامني سياسي، اجتماعي، اقتصادي و قضايي، سرمايه ها به سوي صنعت و كشاورزي

رغبت نخواهد كرد و در نتيجه، تنها سرمايه داري تجاري رشد مي كند و اين باليي است ك اكنون گريبانگير اقتصاد

ايران شده است.

  در مورد حدود دخالت دولت در اقتصاد، نهضت آزادي ايران به طور اصولي به برنامه ريزي، نظارت و حاكميت دولت در

اقتصاد كالن و كاهش هرچه بيشتر سهم دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي (به جز در بخشهاي كليدي و

استراتژيك نظير صنعت نفت، صنايع نظامي و برخي از صنايع سنگين و معادن و نيز فعاليت هايي كه بخش خصوصي

نتواند يا رغبت مشاركت در آنها را نداشته باشد) معتقد است.

  و اما در مورد سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران، بايد به اين نكته توجه كرد كه به موجب قانون اساسي (اصل

44)، نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است. ولي در عمل،

نهادها و بنيادهاي تأسيس شده بعد از انقالب، كه جزء هيچ يك از اين سه بخش محسوب نمي شوند، قسمت

اعظم فعاليت اقتصادي ايران (در حدود 60 درصد) را در دست دارند. اين نهادها خود را تابع سياست هاي رسمي

دولت نمي دانند، به دولت ماليات نمي دهند و به اصطالح دولتي در دولت هستند.

  از سهم باقيمانده فعاليت هاي اقتصادي، دولت و شركتهاي دولتي بخش عمده اي را در دست دارند و شركتها و

موسسات انتفاعي وابسته به دولت هنوز هم مانند اختاپوس بر پيكره اقتصادي كشور پيچيده اند. در بودجه كل

كشور در سال 1376، شركتهاي دولتي 63 درصد درآمدها و هزينه ها را به خود اختصاص داده اند. اين شركتها از يك

طرف سبب حجيم شدن ساختار اداري كشورند و از طرف ديگر، نظير نهادها و بنيادها، برخالف اصل 55 قانون

اساسي به دولت حساب پس نمي دهند و از پرداخت ماليات طفره مي روند. ادامه فعاليت و گسترش اين شركت

ها مغاير اصل چهل و سوم قانون اساسي كه مقرر مي دارد: «دولت نبايد به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآيد»،

مي باشد. با وجود آن كه در برنامه دوم مقرر شده بود كه دولت خود را از شر اين شركتها خالص كند و آنها را به

بخش خصوصي واگذارد، در عمل چنين نشد. تعدادي از شركتها و صنايع سودآور دولتي به بهانه ارزان به وابستگان

، به تعداد شركت هاي دولتي افزوده شده است. تعداد به قدرت واگذار گرديد. اما در عوض، در اليحه بودجه سال 76

اين شركت ها در اليحه مذكور 410 ذكر شده است اما تعداد واقعي آنها بين 717 تا 2500  برآورد گرديده است. اين

شركتها از «منابع بودجه عمومي» و «تسهيالت سيستم بانكي» يعني استقراض استفاده مي كنند. بدهي شركتها

و موسسات دولتي به بانكها در سال 75 نسبت به سال 74 بيش از دو برابر شد و پيش بيني مي شود كه آنها در

سال 76 وام هاي جديد دريافت كنند. برخي از ارقام حاكي است كه شركت ها و موسسات دولتي براي بازپرداخت

وام هاي داخلي و خارجي خود در سال 76 جمعاً بيش از 5000 ميليارد لایر كسري دارند. اين شركتها مجازند كه

ارقام بودجه تخصيص داده شده خود را تغيير دهند, يعني مي توانند هر كاري را كه مي خواهند در مورد تعيين قيمت

كاالها و صرف درآمدها انجام دهند.
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  بنابراين, علي رغم سروصداي آزاد سازي اقتصادي و خصوصي سازي, در طي هشت سال گذشته, اقتصاد ايران به

صورت يكي از متمركزترين اقتصادها درآمده است. يك چنين سيستم باد كرده و متورم به طور طبيعي تمام امكانات را

به خود اختصاص مي دهد و جايي براي رشد بخش خصوصي باقي نمي گذارد, مگر آن قسمت از بخش خصوصي كه

با مراكز قدرت پيوندهاي اقتصادي و عاليق مادي داشته باشد. بنابراين, از نظر توزيع منابع و امكانات, بنيادها و نهادها

در مرحله اول و شركتها و مؤسسات دولتي در مرحله دوم قرار دارند و بخش هاي خصوصي و تعاوني در صنعت و

كشاورزي كمترين سهم از فرصت ها و امكانات را دارا مي باشند. بي جهت نيست كه بخش خصوصي, بخصوص در

صنعت, دچار مشكالت فراوان مي باشد.

   س 5ـ براي مهار تورم و ثبات بخشيدن به ارزش پول ملي چه برنامه هايي داريد؟

  ج ـ تورم، محصول مناسبات اقتصادي است. با اجراي برنامه هاي توسعه صنعتي و كشاورزي به شرحي كه

گذشت, نرخ تورم در حد متعارف مهار مي گردد. از طرف ديگر, تناسب ميان سطح درآمدها و هزينه ها, فارغ از نرخ

تورم, در حد قابل قبولي حفظ خواهد شد.

  ارزش پول ملي با فشار دولت به تنهايي حفظ نمي شود و تابع عوامل متعددي از جمله توان اقتصادي, منابع و

ذخاير ملي, قدرت خريد مردم و عرضه و تقاضا است.

  در برنامه هاي مربوط به سياست توسعه صنعتي و كشاورزي, ارزش پول ملي با توجه به عوامل تعيين كننده و هم

چنين SDR تك نرخي ولي متغير خواهد بود.

ـ توسعه صادرات غير نفتي به ميزان پيش بيني شده در برنامه دوم تحقق نيافته و اقتصاد ايران همچنان    س 6

عمدتاً متكي به درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام است. علت اين ناكامي در چيست؟ براي افزايش ميزان صادرات

غير نفتي چه راه كارهايي را در اولويت قرار مي دهيد؟

  ج ـ در بحث هاي قبلي اشاره كردم كه توسعه صادرات بخشي از توسعه اقتصادي است. اما توسعه صادرات بعد از

جايگزيني واردات با توليد داخلي و يا همزمان با آن ميسر است و آن هنگامي است كه شرايط براي توسعه صنعتي

فراهم شده باشد. در پاسخ به يكي از سئوال هاي قبلي پيش شرطهاي توسعه صنعتي را برشمرده ام.

ـ در دروه چهار ساله رياست جمهوري آينده, ايران بايد در مورد پيوستن به WTO (سازمان تجارت جهاني )    س 7

تصميم بگيرد. آيا شما موافق پيوستن به اين سازمان هستيد يا مخالف آن؟ و به چه داليل؟

  ج ـ پيوستن به سازمان تجارت جهاني هنگامي براي ايران سودمند خواهد بود كه به اهداف توسعه صنعتي ـ

كشاورزي و توسعه صادرات رسيده باشد و بتواند در يك داد و ستد متعادل با جهان خارج حركت كند تا بهره مند گردد.

در غير اين صورت, قبول شرايط و تعهدات به نفع رشد اقتصادي ـ صنعتي ايران نخواهد بود.
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   س 8 ـ ورود تصاعدي جمعيت جوان به بازار كار و نبود فرصت هاي شغلي مسأله بيكاري در كشور ما را به سوي

حالت بحراني پيش مي برد. براي مقابله با اين معضل چه برنامه هايي داريد؟

  ج ـ بحران جوانان را نمي توان فقط در نبود بازار كار و فرصت هاي شغلي محدود كرد. نوجوانان و جوانان به اقتضاي

سن, نيازهاي دوران بلوغ و صفاي باطن, سنت ها  و ارزش ها را به سادگي نمي پذيرند و نسبت به مسائلي نظير

نفاق, دورويي, رياكاري, فساد مالي و فشارهاي سياسي و اجتماعي حساس تر از ساير گروههاي سني هستند و

طبعي عصيانگر دارند. بخشي از حل بحران جوانان به حل بحران سياسي و ايجاد جو سياسي باز به منظور تبادل آزاد

افكار و انديشه ها مربوط است, بخش ديگر آن وابسته به حل بحران سيستم هاي آموزش دبيرستاني و آموزش

عالي است و بخشي هم تابع حل بحران اقتصادي است.

   س 9 ـ مسكن نيز بحران روبه رشدي است. در اين مورد چه برنامه هايي داريد؟

  ج ـ مشكل مسكن خانواده ها در كنار مسئله اشتغال آنها قابل طرح و حل شدن است. مهاجرتهاي وسيع به طرف

شهرهاي بزرگ به علت نداشتن اشتغال و درآمد مكفي است. لذا بحران مسكن در فرآيند يك برنامه ريزي درست

تأمين اشتغال مفيد, مي تواند حل شود. در اين صورت احداث مجتمع هاي مسكوني متناسب و ارزان قيمت در كنار

اشغال مفيد معني پيدا خواهد كرد. يكي از علل تورم و بيكاري اجراي برنامه هاي بلند پروازانه و بدون مبنا در

سالهاي  اخير در شهرهاي بزرگ كشور است. شهرداري ها براي انجام خدمات شهري بدون توجه به يك برنامه ريزي

اقتصادي سنجيده و براساس نياز واقعي مردم شهر و سالمت اقتصادي شهري اقدام به فروش تراكم و احداث

واحدهاي اداري و تجاري نموده اند. عالوه بر آثار تورمي مشهود اين سياستها, برخي از اين پروژه ها در عمل نيز

موفق نبوده اند و به علت عرضه بيش از تقاضا و عدم فروش يا پيش فروش واحدها تعهدات انجام نشده است بنابراين

ساخت برج و مراكز عظيم اداري و تجاري بايد متوقف شوند و سرمايه ها به سوي ساختن خانه ها و مجتمع هاي

مسكوني ارزان قيمت (متناسب با سطوح مختلف درآمد هدايت شوند) و خانه ها به اقساط 20 نا 30 ساله به

خانواده هاي كم درآمد فروخته شوند.

ـ جامعه ما هنوز به يك برنامه با ثبات فرهنگي نرسيده است. تنش هاي اجتماعي و اجراي برنامه هاي    س 10

شتاب آلوده اقتصادي مانع از برنامه ريزي جامع براي امور فرهنگي شده است و به همين دليل, اقشار مختلف با

بالتكليفي و سردرگمي در زمينه امور فرهنگي مواجه اند (مثالً مميزي كتاب هر چند گاه يك بار دستخوش تغييرات

سليقه اي مي شود يا در اموري نظير حجاب با برنامه هاي دائم التغيير و اعمال سليقه هاي گوناگون مواجه هستيم

و ...) براي تدوين يك برنامه جامع فرهنگي كه هم به بالتكليفي موجود خاتمه دهد و فضاي فرهنگي كشور را براي

شكوفايي استعدادهاي بالقوه فعاالن فرهنگي مساعد سازد چه برنامه هايي داريد؟

  ج ـ حل هر يك از بحرانهاي متعدد كنوني در گرو حل بحران سياسي است. به اين معنا كه تنها در يك جو سياسي

باز آزاد, تبادل نظر مولد و تضارب معنادار آراء و عقايد امكان پذير مي باشد. جامعه كنوني ما يك دوران گذر و انتقال
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تاريخي را تجربه مي كند. ويژگي جامعه انتقالي تنوع وسيع افكار و انديشه ها و تغيير و نوسان دائم آنهاست. از

طرف ديگر, در عصر انفجار اطالعات و انقالب الكترونيك, جامعه را نمي توان بست و رابطه آن را با جهان بيرون بكلي

قطع كرد. در چنين شرايطي, جامعه در تقابل و چالش مستمر با فرهنگهاي غير خودي است. اين دو عامل بيروني و

دروني جامعه ما را با چالش هاي جديدي روبرو ساخته است. نُرم ها و ارزشهاي سنتي رنگ باخته اند و به سرعت

كارايي خود را از دست مي دهند. اما هنوز بديل ها و جايگزين ها معين نشده اند. هيچ راه حل ديكته شده اي از باال

قابل قبول نيست و هيچ برنامه جامع فرهنگي جا نمي افتد. ناگزير تالطم و بالتكليفي كنوني ادامه خواهد يافت و

بحرانها تشديد خواهد شد. رفع اين بالتكليفي تنها با ارائه يك برنامه جامع فرهنگي (حتي بسيار معقول و منطقي)

ميسر نيست. وقتي  مي گوييم كه تنها راه تسليم شدن به حل بحران سياسي است از اين بابت است كه با

استقرار و ثبات سياسي و ايجاد جو تسامح و تساهل, فضاي مناسب براي بحث و گفتگوي عميق و معنادار در

محيطي آرام و بدون تشنج به وجود مي آيد. از درورن اين بحث ها و گفتگوها, آرام آرام راه حل هاي جديدي كه

مقبوليت عامه پيدا كند, پديدار مي شود. به عبارت ديگر, حل بحران فرهنگي به فضاي مناسب براي تنفس فرهنگي

نياز دارد. باز شدن جو سياسي . كاهش تنش ها چنين فضايي را پديد خواهد آورد و در آن صورت, تهاجم و تقابل

فرهنگي موجب رشد و ارتقاء و باروري فرهنگ ملي ايراني ـ اسالمي ما ـ و نه انهدام ارزشها خواهد شد.

روابط عمومي

نهضت آزادي ايران

20/01/76

  (1) اين مصاحبه در نشريه ماهنامه گزارش، شماره 75 ، ارديبهشت 76 آمده است



 

۱۵  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۱۵۹۳     :شماره

 ۳۰/۰۱/۷۶:تاريخ

  

  

  "درباره دادگاه ميكونوس"انتشار اعالميه تكذيب 

  

ها ارسال شده  براي روزنامه" درباره دادگاه ميكونوس"اي به نام نهضت آزادي ايران با عنوان  اعالميه

  .گردد مياي از طرف نهضت آزادي ايران تكذيب  رساند صدور چنين اعالميه به اطالع عموم مي. است

  

  روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران 

  ۷۶ فروردين ۳۰

  

  

  

  



 

۱۶  

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۱۵۹۴     :شماره

 ۰۱/۰۲/۷۶:تاريخ

  

  از قول آقاي دكتر يزدي" دانم من دين را از سياست جدا مي"نامه توس در مورد نقل  نامه به هفته

  

  :سردبير محترم هفته نامه توس

 يزدي دبيركل  هفته نامه توس از قول آقاي دكتر ابراهيم۱۸/۱/۷۶ مورخ ۷۰۳ نشريه شمارة ۴در صفحه 

رسانيم كه ايشان  به آگاهي مي". دانم من دين را از سياست جدا مي: "نهضت آزادي ايران نقل شده بود كه

به جهت روشن نمودن مطلب ديدگاه ايشان را در رابطه با موضوع . اند هيچگاه چنين مطلبي را بيان نكرده

  : الم كرده استآقاي دكتر يزدي بارها اع. كنيم فوق به طور خالصه بيان مي

و سياست  جدايي دين . باشند دو مقوله كامالً مجزا و متمايز از هم مي) دين و دولت(و ) دين و سياست(

و  غير ديني,  خواه ديني ,سياست كار مردمان است و مردم براساس باورها و اعتقادات خود. امكان ندارد

 به منزله آن  ,يندار در سياست دخالت كنندهر زمان كه مردم د. كنند در سياست دخالت مي, يا ضد ديني

سياست نيز به اقتضاي   ,خواهد بود كه دين در سياست دخالت كرده است و اگر مردمي ديندار باشند

دين و سياست دو پديده هستند كه در تقابل يا , بنابراين. گيرد ماهيت خود از باورهاي مردم ديندار بهره مي

  .باشند يگر ميتعامل و داد و ستد دائم با يكد

معموالً  قانون . اما ميان دين و دولت بايد مرزبندي كامالً روشن و قانونمندي وجود داشته باشد

يك ركن آن : نظام جمهوري اسالمي دو ركن دارد. كند اساسي سندي است كه مرزها را روشن مي

اسي معنا و مفهومي بودن نظام بدون قانون اس)  دموكراتيك(جمهوريت است و جمهوريت و مردم ساالر 

قانون اساسي هر كشور متأثر از . هيچ نظام دموكراتيكي بدون قانون اساسي وجود ندارد. نخواهد داشت

منظور .  سياسي ـ تاريخي استعامل ثابت فرهنگ ملي و عامل متغير شرايط: دو عامل ثابت و متغير است

ها  اولويت. گردد  قانون اساسي تدوين مياي است كه در آن شرايط ويژه, از عامل شرايط سياسي ـ تاريخي

اما شرايط سياسي . كند و گرايشهاي عمده و غالب در اصول قانون اساسي منعكس شده و بازتاب پيدا مي

برخي از اصول كه تحت شرايط سياسي خاص در قانون اساسي , بنابراين. بسيار سيال و متغير است

از طرف . موضوعيت خود را از دست بدهد, غيير شرايطممكن است كه با گذشت زمان و ت, گردد لحاظ مي

ها كه به هنگام تدوين قانون اساسي و تحت شرايط سياسي روز ناديده  ديگر ممكن است برخي از ضرورت

بنا بر همين علل است كه قوانين اساسي . با گذشت زمان اهميت خود را نشان بدهد, گرفته شده باشد

در واقع منعكس كننده تاثيرات عامل متغير شرايط سياسي ها  اين متمم. ددارهايي  بسياري از كشورها متمم

  .باشد مي

اي تدوين گرديد كه تبديل يك نظام  قانون اساسي مشروطيت ايران در شرايط ويژه, به عنوان مثال

د اثر خو  ,فشار شرايط خاص سياسي زمان ,ناگريز. پذير نبود استبدادي مطلق به يك نظام دموكراتيك امكان

در قانون .  متمم قانون اساسي گرديدبهمين شرايط بعداً منجر به تصوي. را در تدوين قانون نشان داد

دانيم كه برخي از  همه مي. استاساسي جمهوري اسالمي ايران نيز شرايط ويژه دوران انقالب منعكس 

هاي   حقوق و آزاديو بهانيان قدرتمند معتقدند كه دموكراسي و آزادي و جمهوريت مخل اسالم است روح

اگر قانون اساسي در همان سال اول در , بنابراين. مصرح در فصل سوم قانون اساسي اعتقادي ندارند
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هاي اساسي مردم و حاكميت ملت در   يحقوق و آزاد ,شد شرايط سياسي زنده انقالب تدوين و تصويب نمي

  .گرديد قانون تصريح نمي

. هاي فرهنگي همان كشور است ها و ويژگي ارزش, هر كشورياما عامل ثابت در تدوين قانون اساسي 

قانون اساسي بدون شك ناقص و , اگر عامل فرهنگي به طور طبيعي در تدوين قانون اساسي لحاظ نگردد

يك رابطه پويا و دو , بنابراين. نارسا خواهد بود و در عمل با موانع و مشكالت بنيادين روبرو خواهد شد

ي و قانون اساسي وجود دارد و يا بهتر است بگوييم كه بايد به طور طبيعي وجود جانبه ميان فرهنگ مل

اين .  و اسالميت يا مليت و ديانت استفرهنگ ملي ما ايرانيان داراي دو ركن اساسي ابرانيت. داشته باشد

به همان , را ناديده بگيرندكوشند مليت و ايرانيت  جريانهاي اسالمي كه مي. دو از هم قابل تفكيك نيستند

معنا و مفهوم تعامل . اعتنا به عامل ديانت و اسالميت هاي ملي بي اندازه ناكام و نافرجام هستند كه جريان

يعني پديده , بايد ميان دو مسئله ملي فرهنگ ملي و قانون اساسي در ايران اين است كه قانون اساسي مي

عادالنه و پايداري را , بطه بهينه قابل قبوليكپارچگي آن راتنوع اقوام ايراني و تماميت ارضي كشور و 

بايد جايگاه عامل ديانت در فرهنگ ملي  لذا مي. در غير اين صورت قانون قابل دوام نخواهد بود. ايجاد نمايد

امر كامالً , بيني شود ه نوع رابطة قابل قبولي بايد پيشاما اين كه چ. نيز در قانون اساسي روشن گردد

. توان گفت اين است كه دولت حق دخالت درباورهاي مردم را ندارد ه به طور كلي ميآنچ. اي است جداگانه

پس به طور خالصه در شرايطي كه . بي و بايد به دور از هر نوع اكراه و اجبار باشدلاعتقاد امري است ق

دوين و نمايندگان مردم بطور طبيعي فرهنگ و عقايد ديني مردم را در ت, دولت و مجلس منتخب مردم باشند

  .اما در هر حال در قانون اساسي اين مرزها بايد روشن شوند. كنند تصويب قوانين و مقررات ملحوظ مي

دهد كه شرط قابل قبول و عملي آن است  بررسي تجربه انقالب مشروطيت و انقالب اسالمي نشان مي

  .كه قوه مقننه قانوني خالف اصول اسالمي تصويب نكند

  .نامه درج فرماييد اولين شماره آتي هفتهدر طبوعات اين توضيحات را خواهشمنديم طبق قانون م

  

  شكر قبلي تبا 

  دفتر روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۱۵۹۵: شماره

 ۱۳/۰۲/۷۶ :تاريخ

  

  "درباره شيوه ناپسند روزنامه رسالت"نامه به نشريه عصرما در مورد مقاله

  

  مديريت محترم نشريه عصر ما

 ددرباره شيوه ناپسن«اي با عنوان   ما، طي مقاله نشريه عصر۲۳/۱/۷۶ مورخ ۶۶با سالم، در شماره 

، مطالبي راجع به نهضت آزادي ايران درج شده است كه در دو بخش قابل توجه و بحث »روزنامه رسالت

  .شود كه توضيحات زير در اولين شماره آن نشريه درج گردد باشد و بدين وسيله درخواست مي مي

  :در ابتداي مطلب نوشته شده است -۱

ايم كه هر گروه سياسـي،        نجانب و دوستانم در سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران بارها اعالم كرده           اي«

طلـب نبـوده و حاضـر بـه فعاليـت در       از جمله نهضت آزادي، كه وابسته به بيگانـه، محـارب و يـا تجزيـه     

  .»دچارچوب قانون اساسي جمهوري ايران باشد، حق دارد به فعاليت سياسي قانوني بپرداز

هاي غيرقانوني حاكميت عليه نهضت آزادي  ها و اعمال محدوديت زدن اين كه به رغم جوسازي و تهمت

مند شدن جامعه، با  گرايي و در جهت قانون  اساس قانون سازمان مجاهدين انقالب اسالمي بر ايران،

موجب نموده است نظر جمله نهضت آزادي اظهار شجاعت و صراحت نسبت به آزادي احزاب و از

نهضت . گردد باشد و نقطه مثبتي در تاريخ فعاليت آن سازمان محسوب مي خوشحالي و سپاسگزاري مي

داند و به  آزادي ايران به كرات اعالم كرده است كه انقالب اسالمي را يك انقالب اصيل مردمي و تاريخي مي

  .هاي واالي آن يعني آزادي و استقالل وفادار و متعهد است آرمان

باشد و نيز به قانون اساسي  ن متعهد ميآي داده و نسبت به أزادي به نظام جمهوري اسالمي رنهضت آ

. دانيم ما حاكميت را معادل نظام نمي. ها و عملكردهاي حاكميت مخالف است  اما با سياست التزام دارد،

. ا به كلي تغيير دهددهد كه هر چهار سال يك بار حاكميت را اصالح كند و ي قانون اساسي به ملت اجازه مي

هاي حاكميت تضعيف نظام محسوب   با نظام نيست و نقد عملكردها و سياستت با حاكميت مخالفتمخالف

  .گردد نمي

  : در ادامه مطلب نوشته شده است-۲

منـدي   به باور ما اينگونه گروهها حرف جديد و مهمي براي گفتن ندارند و حتي در گذشته نيز در اوج بهره        «

  ».حدوحصر آغاز انقالب، با وجود داشتن تريبونهاي متعدد، از سوي مردم منزوي شدند بياي ه از آزادي

  .نارست و به دور از انصاف و واقعيت استزير چنين قضاوتي بنا به داليل 

هاي الزم براي يك حزب سياسي برخوردار نيست تا   نهضت آزادي ايران از امكانات و آزادي اوال،

هاي خود را درباره مسائل مختلفي كه جامعه ما در حال حاضر با آنها درگير  نامهها و بر بتواند سياست

اما چنين نيست كه نهضت . دهد بيان نمايد است و نيز درباره رويدادهاي مهمي كه در كشورمان رخ مي

فتن  حرفهاي جديد و مهمي براي گ  اسالمي ايران، ـترين احزاب سياسي ملي آزادي، به عنوان يكي از قديمي

دار ملت ايران در مبارزات عليه استبداد داخلي و استيالي خارجي هنوز  هاي ريشه از آنجا كه آرمان. ندارد

 بايستي در  مسلما بحث درباره آنها هرگز كهنه و قديمي نخواهد بود و مي به طور مطلوب تحقق نيافته است،
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اي تحقق اين آرمانهاست كه نهضت آزادي به همين دليل و در راست.  هر نوع فعاليت سياسي قرار گيردرأس

   سال گذشته، با وجود توقيف روزنامه، تعطيل دفتر، ضرب و شتم اعضا و هواداران،۱۸ايران در طول 

زني و حتي جلوگيري از درج آگهي تسليت در روزنامه و  بازداشت و آزار رهبران، جوسازي و تهمت

هاي قانوني را برافراشته   دارد كه پرچم دفاع از آزادي خود، افتخاربرگزاري مراسم سالگرد دبيركل فقيد

نگه داشته، با صداقت و رعايت تقوا و پذيرش تمام خطرات و پيامدها نسبت به كليه مسائل مهم سياسي 

هاي عمومي، اگرچه در  ها و اطالعيه داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نموده و با نگارش و انتشار جزوه

  .ه خود را نسبت به ميهن و ملت در حد توان و امكانات ادا كرده استفسطح محدود، دين و وظي

حدوحصر آغاز انقالب كه حاصل مديريت  هاي بي مند بودن نهضت آزادي از آزادي ثانيا، ادعاي بهره

دار سلطنتي  با انقالب مردم ايران، استبداد ريشه. دولت موقت قلمداد شده است، كامال نادرست است

كسي به مردم آزادي نداد، بلكه آنها خود آزادي را به دست .  و آزاد شدندها م نيروها رسرنگون شد و تما

توانست آنان را مهار كند؟ در چنان شرايط سخت و  در آن شرايط متالطم و آشفته، چه كسي مي. آوردند

 روزي سعي كرد به اوضاع آشفته ناشي از استثنايي، دولت موقت با از خودگذشتگي و تالش شبانه

شده به موجب حكم صادر . جايگزين سازددگرگوني انقالبي سروساماني دهد و ساختار قانوني جديدي را 

اي هم جز اين نداشت و به گواهي تاريخ، اين مرحله از انقالب  از جانب رهبر فقيد انقالب، دولت مولت وظيفه

 سربلندي و افتخار و صداقت را با موفقيت تمشيت نمود و هنگامي كه ادامه خدمت را غيرممكن يافت، با

 بنابراين، مشاركت اعضاي نهضت آزادي در دولت موقت براي كسب قدرت نبود تا بخواهد .استعفا كرد

  !ها را به هر قيمت حفظ كند تريبون

اين ادعاي مخالفان نهضت آزادي . ثالثا، نهضت آزادي ايران هرگز از سوي مردم منزوي نشده است

داشت و  آزادي ضرورتي نمينهضت زيرا اگر چنين بود، سركوب گسترده . داست و پايه و اساسي ندار

بنابراين، به همان تعبيري كه در نوشته شما آمده، بهتر . بود مورد مي  نهضت آزادي هم بي ترس از فعاليت

  .است كه به نهضت آزادي اجازه فعاليت آزاد بدهند و بگذارند كه مردم خود قضاوت كنند

  :ايد ه در پايان نوشت-۳

نمايي و فضاي بسته است،   در مظلومً البه عبارت ديگر، ما معتقديم بقا و حتي رشد اين گونه گروهها اصو       «

 سياسي، خالي بـودن     –در حالي كه اگر امكان فعاليت آزاد سياسي بيابند، در بستر يك مبارزه سالم فكري                

  ».دست آنها عيان خواهد شد

ها در اكثر موارد  به همين دليل، سركوب عقايد و انديشه.  استاالصول درست قسمت اول اين مطلب علي

بهتر است كه همه نيروها دست به دست هم دهند تا فضاي باز و سالمي براي . انجامد به تقويت آنها مي

پيش داوري هم نبايد كرد و نبايد خود را قيم مردم . فعاليت فكري و سياسي همه نيروها به وجود آيد

ت كه در جو باز و سالم سياسي و در سايه تضارب آرا و عقايد، مردم رشد سياسي طبيعي اس. دانست

  .شوند ريشه خود به خود از صحنه حذف مي پايه و بي هاي بي يابند و گروه مي

در پايان، از مسئوالن محترم سازمان مجاهدين انقالب اسالمي انتظار داريم كه به منظور باز كردن جو 

ي سالم و خالق، با هرگونه اعمال غيرقانوني حاكميت و گروههاي فشار وابسته سياسي و فراهم شدن فضا

كنند، به طور جدي   قانون اساسي فعاليت مي به آن عليه نهضت آزادي و ساير گروههايي كه در چارچوب
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ا ه له كنند تا با تكيه بر مشتركات گروهها، امكان تبادل نظر و حصول تفاهم درباره وظايف و مسئوليتبمقا

  .فراهم گردد

ها و عملكردهاي  نهضت آزادي ايران آمادگي دارد كه به تمامي سئواالت و انتقاداتي كه پيرامون سياست

شود پاسخ دهد و از اين كه نشريه عصر  اش، در داخل و خارج مطرح مي  ساله۳۶ در طول عمر پربركت  آن،

  .نمايد كند، تشكر مي ميما فضاي مناسبي براي اينگونه گفت و شنودهاي سازنده را باز 

  

  با تقديم و احترام

  دفتر روابط عمومي نهضت آزادي ايران

۱۳/۰۲/۷۶  
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۱۵۹۶: شماره

 ۱۳/۰۲/۷۶ :تاريخ

  

  

  

  مصاحبه مجله پيام هاجر با آقاي دكتر ابراهيم يزدي

  

  هايي بايد داشته باشد؟ چه ويژگي) ع(رئيس جمهور كشور پيرو علي  -۱س 

تواند از   ميماما. ت خودش را از مردم بداند زمامدار يا رئيس جمهور بايد مشروعيت امارت يا خالف-ج

او بايد . بايد مردم بپذيرندجانب خدا امامت داشته باشد ولي براي اين كه در جامعه مشروعيت داشته باشد، 

 وي به صرف آن كه  به طور مثال،. اي براي خود قائل نباشد ملتزم به رعايت قوانين بوده، هيچ حق ويژه

اند از چراغ قرمز عبور كند و خود را در اين زمينه محق بداند و اگر شهروندي تو رئيس جمهور است، نمي

  . باشدهاي داشت از او شكايت كرد رئيس جمهور نبايد حق ويژه

او نبايد حق را به نفع خود يا اعوان و انصارش زير پا گذارد و به گروه خودش چيزي اضافه بر آنچه 

  .ه مردم را به يك چشم بنگرد و تبعيض قائل نشودبايد هم. كه قانون تعيين كرده است بدهد

يا در خلقت و يا در دين و : مردم در دو چيز با تو شريكند«: فرمايد به مالك اشتر مي) ع(حضرت علي

عدالت اجتماعي را در بين آنها به اجرا درآور، .  كه حقوق آنها رعايت كنيدر هر دو حال مراقب باش. خلقت

  »... عده جلوگيري نما واز تمركز ثروت در دست يك

دار جديدي به وجود آورد و پس از گرفتن ثروت و مصادره  نبايد طبقه سرمايه) ع(حكومت عدل علي

رئيس جمهور . پس از انقالب، فاصله ميان غني و ضعيف بيشتر شده است. دار شود اي، سرمايه اموال عده

ها را به  هاي نامشروع و اختالس ه پرونده هزينهدولت حق دارد ك. وار با اين اختالفات برخورد كند بايد علي

هم اكنون بسياري . ها قرار دهد تا جلوي بسياري از مفاسد گرفته شود دادگاه بفرستد و در اختيار روزنامه

رئيس قوه مجريه، در اين موارد طبق قانون اساسي در مجلس شوراي . شود خرجيها اعالم نمي خالصهاز 

  .هاي خود وفادار باشد ست و بايد به پيماناسالمي، سوگند ياد كرده ا

   زمامداري و رياست جمهوري زنان مورد اشكال است يا خير؟  آيا در قوانين جمهوري اسالمي،-۲س

. آيد در قانون اساسي به عمل مي» رجال« زمامداري زنان بستگي به تفسيري دارد كه از كلمه -۲ج

ساسي، كه دولت موقت و شوراي انقالب تصويب كردند و نويس اوليه قانون ا واقعيت اين است كه در پيش

اهللا  مرحوم آيت. جمهور مشخص نشده بود رهبر فقيد انقالب هم آن را امضا نمودند، جنسيت رئيس

امام . گلپايگاني اعتراض كردند و گفتند كه بايد در قانون اساسي تصريح شود كه رئيس جمهور مرد باشد

مرحوم مهندس بازرگان، آقاي مهندس كتيرايي و من به .  صحبت كنيدفرمودند كه با ايشان) قدس سره(

رئيس . ايستم اگر من شيخ فضل اهللا نوري بشوم، جلوي اين قانون مي«: ايشان فرمودند. خدمت ايشان رفتيم

 قانون اساسي ۱۱۵ شرط رجل بودن در اصل  به اين جهت،» .باشد) اثني عشري(جمهور بايد مرد و شيعه 

  ».رئيس جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي باشد«: تبيان شده اس

  هاي سياسي و مذهبي هستند؟  آيا منظور از رجال، شخصيت-۳س
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 در روند تاريخي تدوين قانون اساسي جنسيت رئيس جمهور در آغاز مشخص نبود ولي بعد كلمه -۳ج

 بايد مرد باشد، مگر اين كه بنابراين، رئيس جمهور بر طبق قانون. با درك به معناي ذكوريت آمد» رجال«

من .  ارائه دهد»رجال«را از » ها و بزرگان تفسير شخصيت«قانون اساسي تغيير كند يا شوراي نگهبان 

براي اولين . م ولي از نظر شخصي به چنين چيزي اعتقاد ندار صرفا از ديدگاه قانون اساسي صحبت كردم،

بعد (چهال سال پيش كانديداي رياست جمهوري شد يك زن در حدود ) پاكستان(بار در يك كشوراسالمي 

و تاكنون نيز در ساير كشورهاي اسالمي، جلوي زمامداري زني به ) از محمدعلي جناح، خانم فاطمه جناح

  .دليل جنسيت گرفته نشده است

  

  دفتر روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران

۱۳/۰۲/۷۶  
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۱۵۹۷ن: شماره

 ۰۹/۰۲/۷۶ :تاريخ

  

  

  بيانيه پيرامون 

  ده قانون اساسيقانون شوراها، اصول فراموش ش

  

يكي از دو ركن اساسي جمهوري اسالمي است و جمهوريت به معناي سامان يافتگي ساختار جمهوريت 

 در نظام جمهوري .باشد قدرت سياسي بر اساس حاكميت و مشاركت مردم از سطوح پايين به باال مي

طريق عمده و اساسي اسالمي، مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود و اعمال حق حاكميت آنان از سه 

 نظير انتخابات مجلس شوراي اسالمي،   مردم از طريق انتخابات ادواري، در سطح اول،: بيني شده است پيش

سطح ديگر انتخابات . كنند رياست جمهوري و مجلس خبرگان رهبري، حق حاكميت خود را اعمال مي

ح سوم مشاركت مردم در تعيين  محلي به ترتيب مصرح در فصل هفتم قانون اساسي است و سطيشوراها

 سنديكاهاي مستقل صنفي و تخصصي و احزاب سياسي  ها،  اتحاديه ها، سرنوشت خود از طريق انجمن

  .است

نهضت آزادي ايران با اعتقاد عميق و راسخ به حق حاكميت ملت و اصل مشاركت مردم در رقم زدن 

ها و   يك بخش استراتژيك و اصولي سياست اعمال اين حق در سطوح ياد شده را به عنوان سرنوشت خود،

هاي خود تصويب نموده كه توسط آقاي دكتر ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي و نامزد هفتمين  برنامه

  .دوره انتخاب رياست جمهوري اعالم شده است

ر به ها را پيرامون اصول شوراها، به اختصا ها و برنامه در اين بيانيه تحليلي، بخشي از اين سياست

هاي تفصيلي خود را درباره اين  هاي ديگر بتوانيم برنامه رسانيم و اميدواريم كه در فرصت اطالع عموم مي

  .موضوع ارائه كنيم

فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به استقرار نظام شورايي در كشور اختصاص دارد و 

هاي اجتماعي، عمراني، بهداشتي،  سريع برنامهبراي پيشبرد « كه بر طبق اصل يكصدم –مباني اين نظام 

 ضروري »فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي

در اصل يكصدم، نظام شورايي از سطح .  در قالب شش اصل تشريح گرديده است–تشخيص داده شده 

 شهرستان يا   بخش، شهر، اداره امور هر روستا،«: روستا تا استان تعميم يافته و صريحا گفته شده است

گيرد كه اعضاي   شهر، شهرستان يا استان صورت مي استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش،

حتي بنابر اصل يكصدويكم قانون اساسي، عالوه بر مجلس » .كنند آن را مردم همان محل انتخاب مي

 ايجاد مجلس ديگري به نام - ري در سطح كشور را بر عهده دارد گذا  كه وظيفه قانون–شوراي اسالمي 

 مركب از نمايندگان شوراهاي استانها، به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب ،»شوراي عالي استانها«

. بيني شده است هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها پيش همكاري در تهيه برنامه

شوراي عالي استانها حق دارد در حدود «: آمده است) وسومودوم و يكصداصول يكصد (در دو اصل بعدي
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اين . هايي تهيه و مستقيما و يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد كند وظايف خود طرح

طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد و استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات 

شوند، در حدود اختيارات شوراها، ملزم به رعايت تصميمات آنها  ري كه از طرف دولت تعيين ميكشو

  .»هستند

سفانه اصول فوق، همانند ساير اصول مترقي قانون اساسي از قبيل اصول مصرح در فصل سوم أمت

نهضت . ست، به كلي ناديده گرفته شده و اساسا به دست فراموشي سپرده شده ا»حقوق ملت«تحت عنوان 

اي از اصول قانون اساسي، همواره به اجراي  خاص خود نسبت به پارهآزادي ايران كه با وجود ديدگاههاي 

ورزيده است، عقيده دارد كه ايجاد   اصرار مي– از نظر حفظ حرمت قانون در جامعه –دقيق و كامل آن 

ها و  ا از اعتقادات ديني و آرماننظام شورايي براي اداره امور كشور ازجمله ضرورياتي است كه مستقيم

 در ي كه در آن نقش دولت مركز–به عالوه، اين نظام . گيرد مباني مردمي انقالب اسالمي سرچشمه مي

هاي  ها و اجراي برنامه گيري اداره امور به حداقل الزم كاهش يافته و اختيارات و دخالت مردم در تصميم

هاي مختلف و   در بسياري از كشورها، در قالب سيستم -يابد مربوط به خود به باالترين سطح افزايش مي

ثرترين راه براي دستيابي به فرهنگ دموكراسي ؤمتنوع، متناسب با شرايط ويژه هر كشور، تجربه شده و م

هاي توسعه و آباداني و تحقق  و احساس استقالل و تعلق خاطر مردم به جامعه و در نتيجه، ارتقاي برنامه

  .خيص داده شده استبهينه آنها تش

هاي  با توجه به موارد فوق، نهضت آزادي ايران ايجاد نظام شورايي در كشور را در سرلوحه برنامه

قانون اساسي و هفتم خود قرار داده و برقراري اين نظام را به منظور اجراي اصول مصرح در فصل 

و امرهم شوري «نابر آيه شريفه هاي عمراني در قالب مشاركت مردم، ب دستيابي سريع به اجراي برنامه

  .داند ، ضروري مي)۳۸/شوري. امور خود را بينشان به شور گذرانند(» بينهم

 نحوه اجرا و شوند، ابتدائاً در اين بيانيه، از ميان كشورهاي مختلفي كه به صورت شورايي اداره مي

گيرد و  ورد بررسي قرار ميدو كشور آلمان و هند به طور اختصار مدر هاي شورايي مرسوم  عملكرد نظام

سپس، شكل اجرايي مطلوب براي ايران با توجه به مقتضيات و اصول مصرح در فصل هفتم قانون اساسي 

البته، براي پرهيز از اطاله كالم، از وارد شدن به جزئيات مربوط به قواي . گردد جمهوري اسالمي ارائه مي

اين مورد را به فرصت ديگري موكول ي در سه گانه كشورهاي مذكور خودداري كرده، بحث تفصيل

ضمنا اشاره به نظامهاي حكومتي آلمان و هند به عنوان نمونه، به قصد تجويز نظام مشابه براي . كنيم مي

ايران نيست، بلكه انتخاب هر سيستم يا برنامه براي ميهن عزيزمان بايد بر اساس شرايط و مقتضيات ويژه 

  .گيري گردد ق ساير كشورها نيز بهرهآن صورت گيرد و از الگوهاي موف

  

   سيستم حكومتي فدراتيو در كشور آلمان-۱

   علل و عوامل پيدايش-۱-۱

. به طور كلي، حكومت فدراتيو با سيستم سياسي سنتي در تاريخ گذشته آلمان مطابقت داشته است

زماندهي دولت بوده  سيستم فدرال يا كنفدرال شكل غالب سا معنا كه در طول تاريخ كشور آلمان،  بدين

سيستم كنفدرال و بعداً فدرال آلمان نتيجة , اما برخالف كشورهايي مانند سويس يا آمريكا. است
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هاي  بلكه به صورت خود به خود و در نتيجة توافق, ريزي شده نبوده هاي عقاليي يا برنامه گيري تصميم

اتريش و پروس نيز سيستم فدرال را دولتهاي . سياسي و حوادث تاريخي پديدار گشته و شكل گرفته است

سيستم فدرال در , بدين ترتيب. هاي مختلف آن يافتند مهار كردن كشور آلمان با توافق بخشراهي براي 

 كشور راضي نگاه داشته اينآلمان همواره راهي بوده است كه به وسيله آن همة نيروهاي سياسي در 

, نيروهاي متفقين ـ كه با تجربه دوران هيتلري, الملل دوم وقتي كه پس از جنگ بين, رواين هم از . شدند مي

بجز , همة احزاب آلمان, از ايجاد حكومت متمركز در آلمان بيم داشتند ـ سيستم فدرال را پيش كشيدند

  .با آن موافقت كردند, حزب كمونيست

ان غربي پياده سيستم مزبور فقط در آلم, به علت مخالفت كامل روسيه شوروي با سيستم فدرال, البته

هر چند كه در آلمان شرقي نيز اسماً نوعي سيستم فدرال برقرار گرديد ولي عمالً زير پا گذاشته شد و , شد

 كه   اما آن سيستم اسمي فدرال در آلمان شرقي نيز ـ.حكومت مركزي حزب كمونيست حاكميت مطلق يافت

  .آلمان قرار گرفت يالدي جزو سيستم فدرال  م۱۹۹۰گرديد ـ پس از اتحاد آلمان در سال   ايالت مي۵شامل 

  

  ـ سيستم فدرال موجود۲ ـ۱

منابع طبيعي , جمعيت, باشد كه وسعت مي) La"nder 16( ايالت ۱۶در حال حاضر كشور آلمان مركب از 

  .و وضعيت اقتصادي آنها متفاوت و بسيار متنوع است

  

  ها ـ وحدت ملي و توزيع مسئوليت۳ـ۱

 هر دو اصل وحدت ملي و تنوع فدرالي ـ كه مردم هر ايالت بتوانند مطابق ,در سيستم كنوني آلمان

  .خواسته و وضع ويژه خود زندگي كنند ـ بر پايه قانون اساسي احراز شده است

بين نهادهاي دولت مركزي و دولتهاي ايالتي تقسيم شده و » مسئوليت«و » قدرت«, در فدراسيون آلمان

) قائم(بندي عمودي  يك تقسيم, مجريه و قضائيه به صورت افقي, ا به مقننهبندي كالسيك قو عالوه بر تقسيم

گانه دولت مركزي  هاي سه هر يك از بخش, به عبارت ديگر. نيز در تمام بدنة كشور و اجزاي آن وجود دارد

ه چنانك, به دو معنا تقسيم شده است» قدرت«. هاي مربوط در اياالت به مشاركت دارد قدرت خود را با بخش

 قضائيه است و يه و يك قوةيك قوه مجر, بلكه هر ايالت نيز داراي يك پارلمان, نه تنها كشور به صورت كل

  .قواي ايالتي به نوعي با قوة مركزي مشابه مرتبط بوده و مراوده داردهر يك از اين 

يطة و اجراي قانون در ح) دولت مركزي(قانون گذاري در حوزة مسئوليت فدراسيون , به طور كلي

» شوراي اياالت«اما اياالت نيز نقش مهمي در تصويب قوانين فدرال از طريق . باشد مسئوليت اياالت مي

)Bundesrat (بدون تصويب   ,اي كه بر امور اياالت تأثير گذارد هيچ اليحه, در اين ارتباط. كنند بازي مي

  .شود مؤثر نيست و تبديل به قانون نمي» شوراي اياالت«

ـ كه تنها نهادي است ) Bundestag(مجلس نمايندگان ) ۱: (كزي دو نوع مجلس وجود دارددر حكومت مر

ضاي آن عكه ا) Bundesrat(شوراي اياالت ) ۲(شوند و  كه اعضاي آن مستقيماً توسط مردم انتخاب مي

ان و نمايندگان هر ايالت مجبورند كه به طور يكس, در اين شورا. گردند توسط دولتهاي ايالتي منصوب مي

  .تعداد آراي ايالت با جمعيت آن متناسب است. مطابق نظر دولت ايالتي رأي دهند
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ولي ممكن است كه تصميمات , گيرد و با آن هماهنگي دارد  مجلس نمايندگان نشأت ميزدولت مركزي ا

  .دولت مركزي در شوراي اياالت با مخالفت روبرو شود

مرجع . شود  براي تصويب به شوراي اياالت فرستاده مي, مسائل اياالت مربوط باشدهاي كه ب هر اليحه

گيري در مورد ارسال يا عدم ارسال اليحه به شوراي اياالت مجلس نمايندگان است و در صورتي  تصميم 

 نفر از ۱۱با شركت » كميسيون ميانجي«يك , اي اعتراض داشته باشد كه شوراي اياالت نسبت به اليحه

هر گاه كميسيون مزبور نتواند به اختالف . گردد دگان تشكيل مينجلس نماي نفر از م۱۱شوراي ايالتي و 

بنا به ميزان رأي در شوراي (تصميم مجلس نمايندگان با دو سوم آراء و يا اكثريت ساده , پايان دهد

  .نافذ خواهد بود) اياالت

و هم چنين الزم به توضيح است كه حدود اختيارات و مناسبات قانوني و قانونگذاري و اجرايي 

دسترسي به منابع مالي و توزيع آن ميان نهادهاي مركزي و ايالتي به طور دقيق در قوانين و مقررات 

  .گردد نظر مي مربوط شرح داده شده است كه از ورود به آنها در اين بيانيه صرف

  

  ـ سيستم حكومتي فدارتيو در هندوستان ۲

  ـ علل پيدايش۱ـ۲

فدراليسم در آن كشور شكل خاص خود , ها و روند توسعه در هند تسن, وضع ويژه اجتماعيبه خاطر 

فدراليسم در هند نه با هدف مهار كردن قدرت مركزي و نه بر سبيل ايجاد وحدت بين . را يافته است

بلكه بايد آن را فرايندي تدريجي در جهت غير متمركز شدن يك قدرت , واحدهاي دولتي مستقل پديد آمد

  . نظر گرفتمتمركز استعماري در

و نه (هندوستان توسط يك دولت مركزي واحد , از آغاز حكومت استعماري انگلستان تا زمان استقالل

اين , وجود داشتند) يا اياالت(ها بر هند استانها  با آن كه در دوران سلطه انگليسي. شد اداره مي) فدرال

آنها هيچ , به عبارت ديگر. رفتند ر ميحكومت مركزي به شما) و نه سياسي(اياالت اساساً واحدهاي اداري 

  .كردند عمل مي, در جميع امور, نوع حقوق قانوني نداشتند و تنها به عنوان كارگزاران دولت مركزي

ها  اما راه حل فدرال براي رفع مشكالت هند نخستين بار پس از جنگ اول و در زمان سلطة انگليسي

علت اين امر توجه به فدراليسم به . ورد قبول واقع شد م۱۹۳۰مطرح گرديد و اين اصل سرانجام در دهة 

 ـ )۱: (عنوان يك فرمول سياسي براي حل دو مسأله موجود در هند استعمارزده بود كه عبارت بودند از

  . هاي مسلمانها براي استقالل بيشتر ـ خواسته) ۲(نشين و  آيندة دولتهاي شبه مستقل راجه

هاي  ايالت, يك نوع: دو نوع از واحدهاي مجزاي كشوري وجود داشتقبل از استقالل , در شبه قارة هند

در عين آن كه حاكميت , نشين اياالت راجه. ينشن  ايالِت راجه۵۶۲, زير سلطه مستقيم انگليس و نوع ديگر

اهزادگان محلي هندي اداره شتوسط , پادشاهي انگلستان را خاصه در امور دفاعي و خارجي پذيرفته بودند

) چهل درصد(اين شاهزادگان در حدود دو پنجم . استقالل دروني قابل توجهي برخوردار بودندشده و از 

  . ميليون نفر را زير نظر داشتند۶۰كردند و در حدود  شبه قارة هند را اداره مي



 

۲۷ 

 درصد جمعيت هند را ۲۴جامعة مسلمانان يكي از دو جامعة اصلي مذهبي هند بود و در حدود 

نگران آينده خود بودند و اصل فدراليسم پاسخ مناسبي به نگراني آنان به نظر مسلمانان . دربرداشت

  .رسيد مي

 فدراليسم مطرح كردند كه هر چند  اصالحاتي را برپاية, در دوران تسلط خود بر هندوستان, ها انگليسي

دوستان و به باعث شد كه بعد از استقالل هن, به نتيجة الزم از نظر برقراري حكومت فدرال در هند نرسيد

. ساختار حكومت نكنندي افكر ديگري جز سيستم فدرال براولياي امور اصوالً , هنگام تدوين قانون اساسي

مانند , شكل خاص فدراليسم كه از قانون اساسي نشأت يافت, ن ذكر است كه بنا به دالئل مختلفالبته شايا

  .بسيار متمركز بود, ها پيشنهاد كرده بودند آنچه انگليسي

  

  ـ ساختار فدراليسم در هندوستان۲ـ۲

. بخشد قانون اساسي هند داراي وجوه مختلفي است كه به سيستم حكومتي فدرال الگوي متمركز مي

  .مهمترين وجوه موضوع توزيع قدرت بين دولت مركزي و اياالت و سيستم توزيع منابع مالي است

قانون اساسي . اساسي جداگانه ندارنداياالت قانون , آمريكاچون برخالف كشورهايي , در هندوستان

در قانون . نمايد ساختار حكومتي هر دو را مشخص مي, هاي مركزي و اياالت را تعريف كرده هند قدرت

دولت مركزي اقتدار .  ميزان و چگونگي توزيع قدرت بين مركز و اياالت كامالً مشخص شده است ,اساسي

شود  مي) وظايف بانكي و ماليات بردرآمد, پول, از جمله دفاع  ( مورد۹۷ كه شامل  تام در امور مهم ملي را ـ

, بهداشت, رفاه,  مورد از جمله نظم عمومي و پليس۶۶فهرست امور مربوط به اياالت شامل . باشد ـ دارا مي

اياالت , شود كه در اين گونه امور كشاورزي و عوايد زمين مي,  صنعت ,حكومت محلي, آموزش و پرورش

ـ كه هم به دولت مركزي و هم به اياالت » امور مقارن«فهرست . دي عمل برخوردارنداز نوعي آزا

هاي  ريزي شود كه مهمترين آنها قوانين مدني و جزايي و برنامه  مورد مي۴۷اختصاص داردـ شامل 

قوانين دولت مركزي , در صورت بروز اختالف در اين گونه امور. باشد اجتماعي و اقتصادي مي

  .يابد حاكميت مي) فدراسيون(

 ,قانون اساسي شود كه بنابر موقعيت غالب دولت مركزي در سيستم فدرال هند از آنجا مشخص مي

اياالت را بر هم زند و حتي يك ايالت را بدون هيچ   كند و مرزهاي بينتواند اياالت جديد ايجاد  پارلمان مي 

 در اياالت ديگر ادغام كند و از موجوديت , مجلس گونه تغييري در قانون اساسي و صرفاً از طريق مصوبة

دهد كه در شرايط  دولت مركزي داراي نوعي قدرت اضطراري است كه به آن اجازه مي, مضافاً. بيندازد

دولت «, بدين ترتيب. هر تصميمي را كه مقتضي بداند اتخاذ كند, كلية حقوق اياالت را ناديده گرفته, خاص

شود و كليه ضوابط مربوط به توزيع قدرت » مركزي«تواند صرفاً  يدر شرايط اضطراري م» مركزي فدرال

  .در سطح كشور را ناديده بگيرد

آوري ماليات براي  مور جمع دولت مركزي به صورت يك بانكدار و مأ, از نظر توزيع منابع مالي

اجرايي   حق قانوني دولت مركزي در جهت كنترل حيطة, در اين ارتباط. كند هاي ايالتي عمل مي دولت

, هاي مالي و نيز وابستگي شديد اياالت به دولت مركزي براي كمك, عملكرد آنها دولتهاي ايالتي و نظارت بر



 

۲۸ 

توان گفت كه فدراليسم در  مي, با توجه به موارد فوق. به فدراليسم هند شكل بسيار متمركزي بخشيده است

  .مشترك بين مركز و اياالت شده استتبديل به نوعي همكاري برپاية لزوم توافق هندوستان در واقع 

  

  گذاري فدرال ـ قانون۳ـ۲

و ) Lok Sabha يا Lower Houseيا   (ـ مجلس مردمي) ۱: (پارلمان هندوستان داراي دو مجلس است

  ). Raiya Sabha ياUpper House(  مجلس اياالت -)۲(

ستقيم مردم سراسر كشور  عضو است كه همگي آنها، به جز دو نفر، با راي م۵۴۴مجلس مردمي داراي 

 بدو نفر باقيمانده را رئيس جمهور منصو. شوند انتخاب مي) Union Territories(  اتحاديه ۷ ايالت و ۲۵در 

توسط دولت مركزي اداره ) مانند دهلي و توابع آن(ها قسمتهايي هستند كه مسقيما  اتحاديه. كند مي

  .باشند لي ميهاي مح در صورتي كه اياالت داراي دولت شوند،  مي

. شوند  توسط مجالس ايالتي انتخاب مي  نفر،۱۲ عضو است كه همه آنها، غير از ۲۵۰مجلس اياالت داراي 

  .كند  منصوب مي  بر پايه بصيرت آنها در امور،  نفر ديگر را رئيس جمهور،۱۲

. ت هيات وزيران و سطوح باالي اداري متمركز شده اس وزير، گيري در سطح نخست قدرت تصميم

شود و از طريق فرايند نسبتا منظم مبتني بر بحث آزاد، به مجلس  اصوال سياستها از قوه مجريه آغاز مي

 ابتدائا يك كميسيون تحقيق از  گيرد، بدين گونه كه در ارتباط با هر موضوع، مردمي راه يافته، شكل مي

كميسيون . شود  ميو بررسي تشكيل براي بحث  سوي دولت مركزي، متشكل از شهروندان متشخص،

. كند مزبور با گروهها و اشخاص مختلف گفتگو كرده، پيشنهاد خود را به وزراتخانه مربوط تسليم مي

اي، با توجه  دهد و نهايتا اليحه وزارتخانه آن پيشنهاد را بررسي كرده، واكنش مردم را مورد نظر قرار مي

 وظيفه اصلي دولت مركزي تدوين و ارائه  يب،كند، بدين ترت به جميع جهات، تنظيم و به مجلس عرضه مي

  .شود اي يك بار در مجلس مطرح مي  هرچند كه طرحهاي نمايندگان نيز هفته لوايح به مجلس است،

گذاري چندان  مقننه انگلستان است و در آن، مجلس قدرت قانونقوه اين سيستم پارلماني بسيار شبيه 

مجلسي كه دولت اكثريت آن را در دست (تقديمي دولت به مجلس مستقلي از دولت را ندارد و معموال لوايح 

 يا احيانا مختصر اصالحاتي،   به طور كامل، گردد، كه طي فرايند ياد شده در باال تهيه و تدوين مي) دارد

وزير و دولت نهايتا  قدرت مجلس بيشتر جنبه سياسي دارد و انتخاب و عزل نخست. شود تبديل به قانون مي

  .هاي درون مجلسي است ها و ائتالف افقدر گرو تو

مجلس اياالت تاكنون نتوانسته است هيچ نوع نقش شاخصي براي خود بيابد و فقط به عنوان مجمعي از 

  .منتخبان اياالت وجود دارد

در هندوستان نيز مناسبات نهادهاي مقننه، مجريه و قضائيه در مركز و اياالت در چهارچوب قوانين و 

  .اند همقررات معين شد

  

   بحث ايران-۳

 نكاتي را  مل در مصالح و مقتضيات ايران،ره دو كشور آلمان و هندوستان و تأمرور مطالب فوق دربا

  :دهد به شرح زير به دست مي



 

۲۹ 

هاي طبيعي آحاد مردم در نقاط مختلف براي زندگي بر اساس   آن كه در آلمان و هندوستان، زمينهاول

قش مهمي در ايجاد نوع خاص حكومت به صورت فدراتيو ايفا كرده آداب و فرهنگ و سنن قومي خود ن

 - نيز چنين زمينه طبيعي وجود دارد و به طور كلي، اهالي هر استاننواضح است كه در ايرا. است

بندي استاني كشور كه خود به خود و بر اساس اختالفات طبيعي  خصوصا در ساختار اوليه تقسيم

 وضعيت ويژه خود را به لحاظ فرهنگي و قومي و مصالح محيطي – هاجتماعي و جغرافيايي پديد آمد

  .اند داشته

 آنكه اولياي امور و رهبران سياسي در هر دو كشور آلمان و هند كه خود نشات يافته از اهالي دوم

 اي را مزاحمي در راه  و اجرائيات منطقهها گذاري اند، به هيچ وجه قانون كشور و واقعيات زندگي آنها بوده

ند كه اين خواست طبيعي مردم  ا حفظ تماميت ارضي كشور و اقتدار دولت مركزي نديده و سعي نداشته

بلكه به عكس، اساسا قوام و . مناطق مختلف را براي زندگي بر طبق دلخواه و مقتضيات خود، سركوب كنند

يت حقوق مردم هر هايي ديده شده كه با رعا ها و تفاهم استحكام حكومت مركزي بر پايه جلب همكاري

متاسفانه در ايران همواره اين واهمه وجود داشته است كه . منطقه براي اداره امورشان به دست آمده است

تجربه . هرگاه امور اياالت را به خودشان واگذار كنند، وابستگي آنها به دولت مركزي از بين خواهد رفت

دهد كه اين ترس بي  نشان مي)  الجزاير واكستانمانند استراليا،  پ(آلمان و هندوستان و ساير كشورها 

» چند مليتي«توان منكر شد كه كشور ايران از اقوام گوناگون تشكيل يافته و بدين معنا  نمي. مورد است

نام » ممالك محروسه ايران«است، چنانكه اين نگرش در طول تاريخ ايران وجود داشته و از آن به عنوان 

ا كمك به پرورش اين چندگانگي فرهنگي و اجتماعي در ايران نه تنها موجوديت به نظر م. شده است برده مي

  .  بلكه آبيار و قوام بخش درخت مليت و ديانت ما خواهد بود اندازد، كشور را به خطر نمي

 آنكه نظام مديريت در ايران، جز از دوران پهلوي به بعد، هرگز به شكل كنوني آن متمركز نبوده سوم

و حفظ ) گرانه اگرچه ظالمانه و سركوب(مركزي جز در موارد خاص، مانند گرفتن ماليات است و دولنت 

شيوه مديريت عمومي در . در امور روزانه مردم دخالت چنداني نداشته استامنيت راهها و سرحدات، 

. ستهريك از سه ساختار اصلي و عمده جامعه سنتي يعني ايل، ده و شهر ويژه و متمايز از يكديگر بوده ا

قبايل و عشاير ايران ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي خاص خود را داشته و از استقالل داخلي 

سفيدان مورد وثوق مردم در  اند، در حالي كه در جوامع ايلي و روستايي، معتمدان و ريش برخوردار بوده

مايندگان آنها نقش و اند و در جامعه شهري، اصناف و ن سطوح مختلف تاثيرگذار بر تصميمات كلي بوده

 نظير ،هايي از تاريخ نه چندان دور كشورمان، مسئوالن اداره شهر در دوران. اند كننده داشته نظر تعيين

  .اند كرده ميها انتخاب  محتسب و داروغه را مردم محله

از آغاز حكومت پهلوي ساختار سنتي بر هم زده شد و دولت مركزي با مديريت متمركز به صورت 

شد،   ميغتصور و تبلي» قبله عالم«و » فره ايزدي«، »اهللا ضل«در نظام پادشاهي، چون شاه . كل گرفتفعلي ش

زد و به  رفت، حرف اول و آخر را مي  شاه شخص اول مملكت به شمار مي. قدرت مطلق از آن شاه بود

ي كه وابسته به ساير مقامات و مسئوالن كشور، جز كسان. الخطاب بود تعبير مصطلح در اين روزها، فصل

در رژيم پهلوي، تمام نهادهاي مستقل . ها و گروههاي خاصي بودند، كمترين نقش و اثر را داشتند حلقه

  .مردمي، حتي روحانيان غيروابسته، به خاطر ايجاد يك دولت مقتدر مركزي سركوب شدند



 

۳۰ 

 ازجمله حق انقالب اسالمي ايران يك حركت مردمي در جهت تحقق حقوق و آزاديهاي اساسي ملت،

بايست بعد از  بنابراين، نظام و ساختار مديريت مي. حاكميت مردم، و بر هم زدن اين گونه تمركز قدرت بود

م به خود دگرفت و امور مر اي مي هاي انقالب شكل تازه يافت و متناسب با آرمان پيروزي انقالب تغيير مي

 صرفا  ها،  تعويض بنيادي ساختارها و سيستماما صد افسوس كه چنين نشد و به جاي. شد آنها واگذار مي

  افراد و مسئوالن عوض شدند و از جهاتي بر قدرت و تمركز قدرت دولت به مراتب افزوده شد

از طرف ديگر، روابط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي در جامعه كنوني آن چنان پيچيده است كه 

 كه بيش از –يح و شايسته اين دستگاه متمركز حداره صترين مديران هم قادر به ا مقتدرترين و با كفايت

اي جز انتقال قدرت در  باشند و لذا، براي حسن اداره امور، چاره  نمي–پيش سنگين و متورم شده است 

  . در چارچوب اصول فصل هفتم قانون اساسي وجود ندارد،سطوح خاص به شوراهاي منتخب مردم

آن اجراي و خارج كردن » ءاجزا« وسيع ملي به هيم هر برنامآنكه بر اساس اصول مديريت، تقس چهارم

هاي   واگذاري برنامه از اين رو،. بر كارايي و سرعت پيشرفت و تحقق آن خواهد افزود» متمركز«از حالت 

گيري نقش  ها و تصميم  خصوصا وقتي كه آنان در تنظيم برنامه توسعه و آباداني هر استان به اهالي آن،

كشور را سريعتر و به شكل موثرتري در جهت عمران و آباداني پيش خواهد برد و عالوه بر داشته باشند، 

آن، فرهنگ توسعه را گسترش و انتشار داده، بر تعلق خاطر مردم هر منطقه نسبت به آباداني سرزمين 

. البته وضعيت استانها در كشور ما يكسان نيست. خود و مشاركت در تعيين سرنوشتشان خواهد افزود

توانند   مي–اند  هاي عمراني بوده  كه بيشتر در معرض برنامه–استانهايي چون آذربايجان و اصفهان 

از سوي ديگر، مردمان مناطقي چون زاهدان و . تر عمل كنند يي بيشتري در اين زمينه داشته، مستقلكارا

  .باشند هاي مركز مي هرمزگان بيشتر نيازمند هدايت و كمك

 منابع مالي براي هر استان يا توزيع عادالنه ثروت و  تأمينهم تخصيص بودجه و آنكه موضوع مپنجم

تواند مورد  در اين مورد، الگوي آلمان تا حدودي با وضعيت ايران قابل تطبيق است و مي. درامدها است

  . رجوع و استفاده قرار گيرد

  :فته استبه طور كلي، منابع درآمد دولت در ايران از موارد عمده زير تشكيل يا

  هاي مستقيم و غيرمستقيم  انواع عوارض و ماليات-

ها، به حساب دولت  ا بر مصوبه مجمع عمومي اين شركتنهاي دولتي كه همه ساله، ب  سود شركت-

  .شود واريز مي

  .گردد درآمد ريالي كه از فروش ارز حاصل از صادرات نفت عايد بانك مركزي مي -

باشد و منصفانه است كه   درآمد داخلي مي تأمينفاده از سهم خود درهر استاني سزاوار استترديد،  بي

شود، به  ها و عوارض گوناگوني كه توسط اهالي هر استان به دولت پرداخت مي اي از ماليات بخش عمده

در صورتي كه دولت، به . هاي مختلف استان برسد نوعي به آن استان بازگردانده شده، به مصرف برنامه

ها توسط  رود كه هزينه اجراي آن برنامه ميهايي را در هر استان الزم بداند، انتظار  اي برنامهنظر خود، اجر

اي در نظر داشته و فاقد اعتبار مالي  از سوي ديگر، در شرايطي كه يك استان برنامه. دولت پرداخت گردد

 مالي و يا وام دريافت كافي براي اجراي آن باشد، بايستي اين امكان وجود داشته باشد كه دولت كمكهاي

  .كند
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وار به عنوان اصول زيربنايي و يا محوري در ارتباط با حركت به سوي توزيع  موارد فوق فهرست

بديهي است كه حل و فصل مشكالت موجود و . قدرت و مديريت در سيستم اداره كشور ارائه گرديده است

ه بحث و بررسي گسترده دارد و خصوصا تنظيم برنامه اجرايي براي پياده كردن اصول ياد شده نياز ب

در حقيقت، .  و اظهار نظر قرار گيردري در سطوح استاني نيز مورد شو ا الزم خواهد بود كه چنين برنامه

شود و  ها، از مشاركت مردم در تدوين آن آغاز مي موفقيت برنامه تمركززدايي، همانند بسياري از برنامه

. همكاري در پيشبرد آن خواهند كرده را از آن خود دانسته، همه گونه مسلما در چنين شرايطي، مردم برنام

شود كه مردم نه تنها كمك موثري در اجراي آنها  ها به مردم تحميل مي درست برخالف مواردي كه برنامه

  .دهند هايي نيز انجام مي كنند، چه بسا كه تخريب نمي

هاي اساسي، بايد عالوه بر نظر  ها و برنامه، طرححنهضت آزادي ايران معتقد است كه در تدوين لواي

هاي جمعي و تشكيل  دولت، از گردآوري ديدگاهها و پيشنهادهاي اقشار مختلف مردم، از طريق رسانه

هاي تحقيق، استفاده كرد و بنابراين، در مورد طرح توزيع قدرت نيز  سمينارهاي بحث و بررسي و كميسيون

  .باشد اي مي و نظرها قبل از تدوين نهايي هر برنامهآوري آرا  نهضت آزادي معتقد به جمع

هاي ملي و  از سوي ديگر، الزم است كه برنامه توزيع قدرت و مديريت، مانند بيشتر طرحها و برنامه

استراتژيك، در جريان اجرا و در طول زمان مورد بازبيني و تصحيح و تكميل قرار گيرد و مسلما يك شبه 

طبيعي است كه چنين طرحي بايد به . نين برنامه دقيق و عميقي دست يافتتوان به تحقق اهداف چ نمي

 زمينه اجتماعي هاصورت فرايندي تدريجي از سطح شهرها،  با تشكيل شوراهاي منتخب شهرهايي كه در آن

وجود دارد، آغاز گردد و به تدريج در ساير سطوح تكميل و توسعه يابد و ابعاد گوناگون ان در مدت اجرا 

توان استانها و شهرها را بر حسب  حتي مي.  و تنظيم شده، در برخورد با واقعيات شكل گيردتصحيح

 از مناطقي آغاز نمود كه عوامل مختلف سياسي،  بندي كرد و در مرحله اول، ها تقسيم آمادگي و اولويت

تجربه و سازد و سپس در مراحل بعدي، با كسب  اجتماعي و اقتصادي اجراي سريع برنامه را ممكن مي

  .تصحيح و تكميل برنامه، به ساير مناطق پرداخت

در اين ارتباط، نهضت آزادي ايران معتقد است كه اجراي فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي 

آغاز خوبي براي طرح توزيع قدرت و مديريت خواهد بود و در اين مورد، » شوراها«ايران تحت عنوان 

كه بالفاصله بحث و بررسي » شوراي عالي استانها«باالخره ايجاد و ان تشكيل شوراها از سطح ده تا است

  . از اولويت بسزايي برخوردار است–هاي مورد نظر آغاز نمايند  خود را در زمينه برنامه

  

  نهضت آزادي ايران

  ۷۶ارديبهشت 
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  ي دكتر يزدياز قول آقا" دانم من دين را از سياست جدا مي"نامه به نشريه ماهنامه در مورد نقل 

  سردبير محترم ماهنامه صفحه اول

 ماهنامه از قول آقاي دكتر ابراهيم يزدي دبيركل ۱۳۷۵، آذر و دي ۴۶ -۴۵ نشريه شماره ۳ هدر صفح

رسانيم كه ايشان  به آگاهي مي. »دانم من دين را از سياست جدا مي«: نهضت آزادي ايران نقل شده بود كه

به جهت روشن كردن مطلب ديدگاه ايشان را در رابطه با موضوع . اند ههيچگاه چنين مطلبي را بيان نكرد

  .كنيم فوق به طور خالصه بيان مي

جدايي دين و سياست  . باشند دو مقوله كامالً مجزا و متمايز از هم مي) دين و دولت(و ) دين و سياست (

و  غير ديني,  خواه ديني ,ودسياست كار مردمان است و مردم براساس باورها و اعتقادات خ. امكان ندارد

 به منزله آن  ,هر زمان كه مردم ديندار در سياست دخالت كنند. كنند در سياست دخالت مي, يا ضد ديني

سياست نيز به اقتضاي   ,خواهد بود كه دين در سياست دخالت كرده است و اگر مردمي ديندار باشند

دين و سياست دو پديده هستند كه در تقابل يا , نابراينب. گيرد ماهيت خود از باورهاي مردم ديندار بهره مي

  .باشند تعامل و داد و ستد دائم با يكديگر مي

معموالً  قانون . اما ميان دين و دولت بايد مرزبندي كامالً روشن و قانونمندي وجود داشته باشد

ك ركن آن ي: نظام جمهوري اسالمي دو ركن دارد. كند اساسي سندي است كه مرزها را روشن مي

بودن نظام بدون قانون اساسي معنا و مفهومي )  دموكراتيك(جمهوريت است و جمهوريت و مردم ساالر 

قانون اساسي هر كشور متأثر از . هيچ نظام دموكراتيكي بدون قانون اساسي وجود ندارد. نخواهد داشت

منظور . اسي ـ تاريخي استعامل ثابت فرهنگ ملي و عامل متغير شرايط سي: دو عامل ثابت و متغير است

ها  اولويت. گردد اي است كه در آن قانون اساسي تدوين مي شرايط ويژه, از عامل شرايط سياسي ـ تاريخي

اما شرايط سياسي . كند و گرايشهاي عمده و غالب در اصول قانون اساسي منعكس شده و بازتاب پيدا مي

كه تحت شرايط سياسي خاص در قانون اساسي برخي از اصول , بنابراين. بسيار سيال و متغير است

از طرف . موضوعيت خود را از دست بدهد, ممكن است كه با گذشت زمان و تغيير شرايط, گردد لحاظ مي

ها كه به هنگام تدوين قانون اساسي و تحت شرايط سياسي روز ناديده  ديگر ممكن است برخي از ضرورت

بنا بر همين علل است كه قوانين اساسي . را نشان بدهدبا گذشت زمان اهميت خود , گرفته شده باشد

در واقع منعكس كننده تاثيرات عامل متغير شرايط سياسي ها  اين متمم. داردهايي  بسياري از كشورها متمم

  .باشد مي

اي تدوين گرديد كه تبديل يك نظام  قانون اساسي مشروطيت ايران در شرايط ويژه, به عنوان مثال

اثر خود   ,فشار شرايط خاص سياسي زمان ,ناگريز. پذير نبود به يك نظام دموكراتيك امكاناستبدادي مطلق 

در قانون .  متمم قانون اساسي گرديدبهمين شرايط بعداً منجر به تصوي. را در تدوين قانون نشان داد

رخي از دانيم كه ب همه مي. استاساسي جمهوري اسالمي ايران نيز شرايط ويژه دوران انقالب منعكس 

هاي  انيان قدرتمند معتقدند كه دموكراسي و آزادي و جمهوريت مخل اسالم است و به حقوق و آزاديروح

اگر قانون اساسي در همان سال اول در , بنابراين. مصرح در فصل سوم قانون اساسي اعتقادي ندارند
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 مردم و حاكميت ملت در هاي اساسي  يحقوق و آزاد ,شد شرايط سياسي زنده انقالب تدوين و تصويب نمي

  .گرديد قانون تصريح نمي

. هاي فرهنگي همان كشور است ها و ويژگي ارزش, اما عامل ثابت در تدوين قانون اساسي هر كشوري

قانون اساسي بدون شك ناقص و , اگر عامل فرهنگي به طور طبيعي در تدوين قانون اساسي لحاظ نگردد

يك رابطه پويا و دو , بنابراين.  مشكالت بنيادين روبرو خواهد شدنارسا خواهد بود و در عمل با موانع و

جانبه ميان فرهنگ ملي و قانون اساسي وجود دارد و يا بهتر است بگوييم كه بايد به طور طبيعي وجود 

اين .  و اسالميت يا مليت و ديانت استفرهنگ ملي ما ايرانيان داراي دو ركن اساسي ابرانيت. داشته باشد

به همان , را ناديده بگيرندكوشند مليت و ايرانيت  جريانهاي اسالمي كه مي. م قابل تفكيك نيستنددو از ه

معنا و مفهوم تعامل . اعتنا به عامل ديانت و اسالميت هاي ملي بي اندازه ناكام و نافرجام هستند كه جريان

يعني پديده , ن دو مسئله مليبايد ميا فرهنگ ملي و قانون اساسي در ايران اين است كه قانون اساسي مي

عادالنه و پايداري را , تنوع اقوام ايراني و تماميت ارضي كشور و يكپارچگي آن رابطه بهينه قابل قبول

بايد جايگاه عامل ديانت در فرهنگ ملي  لذا مي. در غير اين صورت قانون قابل دوام نخواهد بود. ايجاد نمايد

امر كامالً , بيني شود ه نوع رابطة قابل قبولي بايد پيشاين كه چاما . نيز در قانون اساسي روشن گردد

. توان گفت اين است كه دولت حق دخالت درباورهاي مردم را ندارد آنچه به طور كلي مي. اي است جداگانه

پس به طور خالصه در شرايطي كه . بي و بايد به دور از هر نوع اكراه و اجبار باشدلاعتقاد امري است ق

نمايندگان مردم بطور طبيعي فرهنگ و عقايد ديني مردم را در تدوين و , مجلس منتخب مردم باشنددولت و 

  .اما در هر حال در قانون اساسي اين مرزها بايد روشن شوند. كنند تصويب قوانين و مقررات ملحوظ مي

ي آن است دهد كه شرط قابل قبول و عمل بررسي تجربه انقالب مشروطيت و انقالب اسالمي نشان مي

  .كه قوه مقننه قانوني خالف اصول اسالمي تصويب نكند

  .نامه درج فرماييد اولين شماره آتي هفتهدر خواهشمنديم طبق قانون مطبوعات اين توضيحات را 

  

  با تشكر قبلي 

  دفتر روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران
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  در روزنامه جمهوري اسالمي" جهت اطالع" پيرامون مطلب اطالعيه

  

، »جهت اطالع« خود، در ستون ۱۰/۰۲/۷۶روزنامه جمهوري اسالمي در صفحه دوم شماره مورخ 

  :رح زير درج كرده استشخبري را به 

فر به هنگام ثبت نام بـراي داوطلبـي رياسـت جمهـوري،               اكبر معين   اهللا سحابي و علي     ابراهيم يزدي، عزت  «

نام كنندگان بايد  از آنجا كه ثبت.  ثبت نام خط زدندقسمت مربوط به واليت فقيه و قانون اساسي را در برگ

نظرشان را درباره آنچه در برگ مطرح شده مشخص نمايند، قاعدتا اقدام اين افراد موجب مخـدوش شـدن                   

  ».ثبت نام آنها شده و قابل طرح در شوراي نگهبان نخواهد بود

  . مضمون چاپ كردندهاي ديگر نيز مطالبي به همين به دنبال انتشار اين خبر، روزنامه

هاي ثبت نام   اين سئوال جدي مطرح است كه روزنامه جمهوري اسالمي از چه طريقي به فرماوالً

يابد، منتشر  داوطلبان دسترسي يافته است تا مطالبي از آنها را كه موافق با ديدگاههاي سياسي خود نمي

  .سازد

در حالي . زه و اطالع شوراي نگهبان باشدها، در صورت ضرورت، بايد با اجا انتشار مطالب پرسشنامه

نموده  كه سياست شوراي نگهبان تاكنون اين بوده است كه حتي داليل رد صالحيت نامزدها را منتشر نمي

يا ساير (است، آيا وزارت كشور خودسرانه اين اطالعات را در اختيار روزنامه جمهوري اسالمي 

  ده است؟قرار دا...) ها مانند كيهان، قدس و روزنامه

 روزنامه جمهوري اسالمي خبر را مثله شده و ناقص چاپ كرده و به اصطالح، ال اله را آورده و ثانياً

  .را حذف نموده است» الاهللا«

اينجانب با اعتقاد كامل به نظام جمهوري «: ها آمده بود مطلب از اين قرار است كه در انتهاي پرسشنامه

  .»...داوطلبي خود رااسالمي، واليت فقيه و قانون اساسي 

    :نام نامزدهاي مذكور، عبارت زير جايگزين عبارت باال شده است در هنگام ثبت

  »...دانم، داوطلبي خود را  قانون اساسي مي۱۱۵اينجانب كه خود را واجد كليه شرايط مصرحه در اصل «

  :باشد قانون اساسي تصريح شده است كه رئيس جمهور بايد واجد شرايط زير ۱۱۵در اصل 

من و معتقد به مباني ؤايراني االصل و تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، م«

  .»جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي كشور

 موضوعاتي را كه در پرسشنامه آمده و تعهد  اتكنندگان پرسشنامه ثبت نام نامزدهاي انتخاب اگر تنظيم

» مباني جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي كشور«اند از  ا از داوطلبان خواستهو اعتقاد و امضاي آنها ر

دانند، ديگر چه ضرورتي به اعالم تعهد نسبت به آنهاست؟ و اگر آنها جزء مباني جمهوري اسالمي ايران  مي

  .نيست، تكليف به تعهد و امضاي آنها توسط داوطلبان خالف قانون اساسي است
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، هرگونه تعهد خواستن و شرط ديگري نه مورد نياز است  و نه محل ۱۱۵به اصل بنابراين، با توجه 

اين حق طبيعي، قانوني و شرعي هر داوطلبي است كه با صداقت و صراحت آنچه را كه قانون . قانوني دارد

  .مقرر كرده است بپذيرد و امضا كند و از قبول آنچه خالف قانون است امتناع ورزد

ت آزاد و غيروابسته كشور توضيحات باال را براي روشن شدن اذهان عمومي اميد است كه مطبوعا

  .درج كنند

  

  دفتر دكتر ابراهيم يزدي

۱۶/۰۲/۷۶  

  

  شوراي محترم نگهبان براي توجه و اقدام مقتضي: رونوشت
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   ساعته ايرانيان ۲۴ مصاحبه تلفني آقاي مروتي از راديو ∗متن

  )۱۸/۱۲/۷۵(زدي با آقاي دكتر ابراهيم ي در لوس آنجلس

توانيم بگوييم كه قبل از انقالب، در زمان شاه، احزاب ممنوع بودند و براي سالهاي              اگر ما مي   جناب دكتر،  -س

توانيم بگوييم كه يكي از خواستهاي عمده انقالب          طوالني مجلس و مردم نقشي در اداره امور مملكت نداشتند، مي          

  .به اصطالح آزادي احزاب سياسي بود

ناپذير   بهمن آزادي و حاكميت ملت و بخش تفكيك۲۲هاي انقالب  ، يكي از عناصر اصلي آرمانبله -ج

  .اين خواست مردم آزادي فعاليت احزاب سياسي بود

ه و آزادي احزاب تضمين شده است ولـي         د در قانون اساسي جمهوري اسالمي هم قيد ش        هبا اين كه اين مسئل    

چرا؟ يعني چطور   . ت كه در جمهوري اسالمي ايران احزاب فعاليتي ندارند        بينيم كه براي سالهاي طوالني اس       ما مي 

  شده كه حتي قانون اساسي نقض شود؟

داري است در ساختار اجتماعي ما و تفكراتي كه بعد از انقالب حاكم شده، كه آن  ريشه  لهئخوب، اين مس

ساالري و حقوق ملت معتقد   به مردمتا زماني كه حكمرانان و حاكمان عميقاً. حل كردتوان  را با قانون نمي

نباشند و شرايط مساعد و مناسب اقتصادي، اجتماعي و سياسي به وجود نيامده باشد، به صرف تصويب 

تحت شرايط ويژه بعد از انقالب، قانون اساسي و اين حقوقي كه متعلق به . گيرد قانون كاري صورت نمي

ان تصويب يك قانون تا اجراي آن فاصله زيادي ولي مي. ملت است و تصريح شده است تصويب گرديد

هنوز هم اين حقوقي كه در فصل سوم قانون اساسي براي ملت ايران به رسميت شناخته شده و . هست

  .ثمره انقالب است هيچ كدام، از جمله قانون احزاب، به اجرا درنيامده است

قانون ند تشكيل دهند با استناد به مواد خواه اند يا مي كنيد كساني كه حزب تشكيل داده ولي شما فكر نمي

توانند كساني را به استنطاق بكشند؟ كساني بايد بگويند كه اين حقمان است و آن كساني كه مانع  اساسي مي

  .شوند بايد جواب پس بدهند تشكيل احزاب سياسي مي

 و استناد به قانون با اتكاء. كند  و اين سياستي است كه نهضت آزادي ايران تعقيب ميكامالً صحيح است

 نهضت گويند رغم اين كه آنها مي اين سياستي است كه ما داريم، علي. كنيم اساسي، اين حقوق را مطالبه مي

گوييم  ايم و مي  چون حرفشان خالف قانون اساسي است، ما همچنان ايستادهآزادي ايران غيرقانوني است،

االصول طبق   و كليه احزاب سياسي ايران عليخير، سخن شما خالف قانون است و فعاليت نهضت آزادي

. يك جهت خود احزاب هستند و يك جهت حاكميت: اما اين دو جهت دارد. قانون اساسي ايران آزاد است

رغم اين محدوديتها وارد ميدان شوند و حق خودشان را مطالبه كنند تا  بايستي علي احزاب سياسي هم مي

  . كنيم تأمينم اين حقوق رااگر خدا خواست، با كمك مردم بتواني

اند، به خاطر اين نبوِد احزاب سياسي در      به نظر شما طي اين دوراني كه احزاب سياسي امكان فعاليت نداشته           

  ميدان چه لطماتي به ايران وارد شده است، چه از نظر سياسي و چه از نظر اقتصادي؟
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مان و مجلس داشته باشيم بدون اين كه احزاب توانيم يك نظام دمكراتيك، نظام پارل ببينيد، اصوالً ما نمي

سياسي به معناي صحيح حضور پيدا كنند و فعال باشند، چون اين احزاب سياسي هستند كه كادرها، 

كنند  دهند و آماده مي كنند، آموزش مي ها و افراد را در درون خود، در سطوح مختلف، تربيت مي شخصيت

در . هاي حساب شده و تنظيم شده هستند  يا مدافع يك برنامهروند معرف ها كه به مجلس مي و بعد اين

بستي كه خود آقايان هم به آن  بست روبرو است، بن حالي كه االن به دليل فقدان احزاب، مجلس ايران با بن

براي اين كه يك نماينده كه از ناكجاآباد آمده است با يك تمهيد مقدمات، با زدوبند و با . كنند اعتراف مي

هايي كه  رود ولي هنگامي كه مسائل اساسي مملكت مثل بودجه و ساير برنامه اين و آن به مجلس ميديدن 

به همين دليل شما . شود، اين نماينده منفرد قادر نيست كه به اظهارنظرهاي منطقي بپردازد مطرح مي

كنند و  ت مياحزاب سياسي وقتي در انتخابات شرك. بينيد كه سطح مجلس بسيار نازل و پايين است مي

اي كه  روند، معنايش اين است كه آن حزب در برابر نماينده نمايندگان با وابستگي حزبي به مجلس مي

رود، در مسائل كالن مملكت آن نماينده به  اي از حزب به مجلس مي معرفي كرده متعهد است و اگر نماينده

متعدد و متخصصي كه دارد و وههاي كند، بلكه يك سازمان سياسي با گر تنهايي نيست كه اظهارنظر مي

بنابراين، تصميمات و . كند رساند و كمك مي دهد، به آن نماينده مدد مي اي كه انجام مي مطالعات كارشناسانه

ضرري كه به دليل . مذاكرات و مباحثات مجلس معنادار خواهد بود و به نفع مملكت جهت پيدا خواهد كرد

 وجود آمده است نه تنها به قوه مقننه بلكه به دليل اين كه مجلس ممانعت از احزاب سياسي در ايران به

بينيم كه مجلس  ما مي. نتوانسته است نقش خودش را خوب انجام دهد به اقتصاد مملكت لطمه زده است

دائماً در مسائل كالن كشور مواضع ناسخ و منسوخ اتخاذ كرده است كه ضررش به مملكت است و تا 

  .توانيم اين مسائل را به نحو مطلوب حل كنيم نشوند، ما نميزماني كه احزاب آزاد 

بسيار خوب، حاال من دو سؤال ديگر دارم، در رابطه با موضوع ديگري كه يكي از همكارانم در برنامه ديگـري            

يكي از آنها اين است كه به نظر شما، با توجه به اين كه بر اساس ساختار نظام حكومتي كه نظام                     . كند  درست مي 

المي است و براساس آن تمام تكيه بر اجراي قوانين اسالمي و حكومت خداسـت آيـا مـردم اصـوالً در چنـين                        اس

  توانند نقشي كه بايد داشته باشند؟ نظامي مي

تا آنجايي كه . هايي كه افراد مختلف از مقوالت و مفاهيم دارند عرض كنم كه اين بستگي دارد به برداشت

اساس دين . بينيم ساالري و دين نمي ست، ما هيچ نوع تعارضي ميان مردممربوط به نهضت آزادي ايران ا

بنابراين، ما هيچ تعارضي را . اسالم بر آزادي انسان است، آزادي انسان و حقش در انتخاب سرنوشت خود

  .اساس حكومت بايستي در دست خود مردم باشد. بينيم به هيچ وجه نمي

هاي مختلفي بگذرند كـه       شوند اصوالً بايد از صافي       مجلس اسالمي مي   با توجه به اين كه نمايندگاني كه وارد       

خوان بايـستي بگذرنـد و وارد مجلـس           ها شوراي نگهبان است، آيا اين نمايندگاني كه از هفت           مهمترين اين صافي  

د شـو   شود گفت آزاد اسـت؟ و آن مجلـس را مـي             شوند آيا آن مجلس واقعاً آن قدرت را دارد و آن انتخابات را مي             

  گفت كه يك مجلس واقعي شورا است؟

تشخيص صالحيت نمايندگان . اش خالف قانون است ها همه براي اين كه اين صافي. شود گفت خير، نمي

بر طبق قانون شرايطي . خواهند آنها را به عنوان نماينده و وكيل خود انتخاب كنند با مردمي است كه مي

ولي اين . شود بررسي كرد ها را مي اين. ان پيشينه كيفرينظير محدوديت سني و فقدبيني شده است،  پيش
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كه كسي صالحيت دارد كه به مجلس برود يا نه، با خود مردم است و اين موانعي كه ايجاد شده هيچ كدام 

  .قانوني نيست و برخالف قانون اساسي است

  . با همكارم صحبت كنيدلطفاً.  شما را گرفتم جمعهخيلي متشكرم جناب آقاي دكتر يزدي، و ببخشيد كه وقت

  .كنم خداحافظ شما خواهش مي: آقاي دكتر يزدي

همان طور كه پيش از ظهر هم خدمتتان گفتم، قرار است كه ما چند تا برنامه درست كنيم درباره         

ها اختصاص دارد به احزاب و گروههاي به اصـطالح خـارج از نظـام                 انتخابات و يكي از برنامه    

سؤاالت من عبارتنـد    . يالت دولتي نيستند، از جمله با خود جنابعالي       يعني آنهايي كه داخل تشك    

  :از اين كه

اي در مجلس پنجم اعالم كنيد و چطور شد كـه      چطور شد كه شما در اين انتخابات تصميم گرفتيد كه نماينده          

  تصميم به شركت در اين انتخابات گرفتيد؟

سي و تحليل اوضاع سياسي كشورمان و عرض كنم كه ما از حدود دو سال پيش هنگامي كه به برر

روابطش در منطقه و جهان پرداختيم و همچنين به بررسي اوضاع و احوال داخلي خودمان از جهت 

اقتصادي، اجتماعي و سياسي، به اين نتيجه رسيديم كه اوضاع كشور ما دوران بسيار حساسي را 

 در چنين .ا مورد تهديد قرار داده استگذراند و خطرات بسيار جدي حيات ملي و تماميت ارضي ما ر مي

توانيم مثل گذشته با عدم شركت در انتخابات، خودمان را كنار بكشيم،  شرايطي، ما احساس كرديم كه نمي

بايستي وارد صحنه شويم و به استقبال خطرات كار خودمان برويم، از آبرو و حيثيت خودمان  بلكه مي

اي در كشور باز شود و امكان اين فراهم شود كه تمام نيروهاي  ازهمايه بگذاريم و وارد شويم، شايد راه ت

دگرانديش و احزاب سياسي خارج از حاكميت هم فضايي داشته باشند كه بتوانند پيرامون اين خطرات به 

اين هدف اصلي و . بحث و گفتگو بپردازند و در صورت لزوم، براي مقابله با آنها اقدامي صورت گيرد

عالوه بر اين، ورود در انتخابات را به عنوان يك هدف يا ابزاري براي . كرديم  ما دنبال مياي بود كه عمده

به اين . دهند تلقي كرديم رغبتي وقهري كه از خودشان نشان مي تفاوتي، بي بيرون كشيدن مردم از اين بي

  .دليل تصميم گرفتيم كه وارد شويم

ايـد صالحيتـشان رد    ي از نمايندگاني كه شـما معرفـي كـرده   ولي در اين مرحله، آقاي دكتر يزدي، تعداد زياد        

ايد، واكنش شـما در ايـن         شده و فقط چهار نفر، از جمله خود جنابعالي، در حال حاضر در اين فهرست باقي مانده                

  مرحله چيست؟

اطالع است يا  گذرد يا بي واكنش ما در مرحله اول اين است كه گويي حاكميت ما از مسائلي كه االن مي

متأسفانه ما اين احساس را داريم كه . خواهد نسبت به آنها حساسيت الزم را نشان بدهد تواند يا نمي نمي

بنابراين، شيوة . بينند بينيم، مصادر امور و صاحبان قدرت نمي وخامت اوضاع را به آن صورتي كه ما مي

د بهتر هم نيست و بيش از نيمي از عملكرد حاكميت در اين انتخابات اگر بدتر از انتخابات گذشته نبوده باش

گونه دليل قانوني  اند بلكه هيچ اند، نه تنها رد كرده اند، رد كرده كساني را كه براي كانديداتوري ثبت نام كرده

اند، نه شفاهي و  اند ابالغ نكرده و اطالع نداده به هيچ يك از كانديداهايي كه مردود شده. اند هم عرضه نكرده

هايي كه مردود شده و  عالوه بر اين، مطالعه بر روي شخصيت. اند چه دليل آنها را رد كردهنه كتبي، كه به 

  .اند دهد كه معيارهاي قانوني رعايت نشده اند نشان مي آنهايي كه پذيرفته شده

  روابط عمومي 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۱/۱۶۰۱     :هشمار

 ۰۵/۰۳/۱۳۷۶:تاريخ

  

  )لوس آنجلس( مصاحبه راديو ايرانيان ∗متن

  ۲۵/۰۱/۷۶يم يزدي در تاريخ با آقاي دكتر ابراه

  .جناب آقاي دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران، سالم بر شما

  .با سالم به شما و تمام هموطنان عزيز خارج از كشور

مـن پرسـش    . آقاي دكتر، ممنونم از اين كه بار ديگر پذيرفتيد با راديـو صـداي ايـران گفتگـو كنيـد                   

گـردد؟ آيـا      شـرايط كنـوني، اوضـاع انتخابـات بـر چـه مـداري مـي               نخستينم از شما اين است كـه در         

ها حقيقتاً مورد تحقيق قرار گرفته و چه زماني اعالم خواهد شد؟ تأييد خواهد شد يا رد خواهد                    صالحيت

  شد؟

نام  عرض كنم، اين طور كه اعالم شده است، از چهارم ارديبهشت، تا هشتم ارديبهشت، زمان براي ثبت

 حدود ده دربعد . نام كنند به وزارت كشور در تهران مراجعه و ثبت بايستي داوطلبان مي. شدبا كانديداها مي

. كشد تا شوراي نگهبان جواب بدهد چه كساني را تأييد كرده و چه كساني را تأييد نكرده است روز طول مي

فرا نرسيده است ـ و نام  شود كرد ـ چون هنوز زمان ثبت بنابراين، االن هيچ نوع بحثي در اين زمينه نمي

  .نام و بعد از اعالم نظر شوراي نگهبان موكول مي شود به بعد از ثبت

  آقاي دكتر، اميد اين كه صالحيت خودتان تصويب شود وجود دارد؟

ولي در هر حال، شوراي نگهبان اين سابقه را دارد كه در مواردي، كساني را رد . دانيم خيلي بعيد مي

برعكسش را هم .  بعد يا به مناسبت ديگري صالحيت آنان را تأييد كرده استصالحيت كرده ولي در دوره

بنابراين، خيلي . اند ايم كه در يك مرحله صالحيت فردي را تصويب كرده و در مرحله بعد، رد كرده ما ديده

  .بيني كنيم مشكل است كه ما بتوانيم پيش

ست كه از پيش روشن است كه رئـيس  هاي خارجي صحبت از اين ا    آقاي دكتر، در بسياري از نشريه     

شود كه اين سـاختار مبـارزات انتخابـاتي در            بعد گفته مي  . نوري است   جمهور آينده كيست، آقاي ناطق    

  شما چه قدر اطمينان داريد كه اين انتخابات خوب برگزار شود؟. حقيقت سناريويي بيش نيست

 كه بعضي از قدرتهاي خارجي آرزو و ممكن است. بينانه نيست گويند واقع ها مي آن چيزي كه خارجي

بيني اين كه چه كسي پيروز  تمايل خودشان را در انتخاب يك فرد خاص به اين ترتيب بيان كنند، ولي پيش

اگر اين آمارها دقيق باشد، . اند آمارهايي بعضي از محافل و نهادها گرفته. خواهد شد بسيار سخت است

كس در دور اول  ها حاكي از اين است كه هيچ بيني اما همه پيش. ستنوري ا آقاي خاتمي جلوتر از آقاي ناطق

ها اعتنا  بيني توان به اين پيش بنابراين، نمي. برنده نخواهد شد و انتخابات به دور دوم كشيده خواهد شد

هاي سياسي موردي  معموالً دمكراسي بدون آزادي. هايي دارد شرط اما انتخابات سالم و آزاد پيش. كرد

هاي سياسي  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هم در يك فصل ـ فصل سوم ـ حقوق و آزادي. ندارد

مردم ايران را تعريف و تصريح كرده و در فصل پنجم، حاكميت ملت و چگونگي ِاعمال آن را بيان كرده 
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وق و بدون اجراي اصول مصرح در فصل سوم ـ كه همان حق. است كه منظور همان انتخابات ادواري است

در شرايط كنوني، تالش ما . هاي مردم باشد ـ امكان برگزاري انتخابات آزاد و يا سالم وجود ندارد آزادي

هاي الزم را ولو به طور محدود و نسبي محقق كنيم و از طريق  در ايران اين است كه بتوانيم اين شرط

ن كه انتخابات سالم هست يا نه، خوب اما اي. مشاركت در انتخابات، برخي از اين آزاديها را به دست آوريم

 اول هدر انتخابات گذشته ـ به جز انتخابات دور. در انتخابات كنوني يك پديده جديد وارد صحنه شده است

ـ هميشه يك فرد كه همه گروههاي درون حاكميت در مورد او اجماع داشتند كانديدا بود و ساير كساني كه 

رسد كه رقابت بين جناحهاي  چنين به نظر ميبار اما اين . عريضه بودشدند، براي خالي نبودن  كانديدا مي

كساني در درون همين حاكميت داراي يك . درون حاكميت جدي است، يك سناريو و يك بازي نيست

سلسله اعتقادات و باورهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خاصي هستند و در برابر آنها جناح ديگري 

بنابراين، رقابت اين دو جناح امروز به صورت هواداري از اين فرد يا آن . استهست كه كالً مخالف آنان 

توانيم  كه رقابت فقط ميان جناحهاي درون حاكميت است مي خوب، از اين جهت. فرد تجلي يافته است

بگوييم كه محدود است، آن امكاناتي كه براي كانديداهاي در درون حاكميت وجود دارد براي افراد خارج از 

در حالي كه قانون انتخابات تبليغات انتخاباتي را از يك هفته تا ده روز بعد از . حاكميت هرگز وجود ندارد

تصويب صالحيت كانديداها توسط شوراي نگهبان معين و مقرر كرده و قبل از آن هيچ يك از كانديداها حق 

مام كانديداهايي كه وابسته به جناحهاي در حال حاضر، ت(بينيم كه برخي از كانديداها  تبليغ ندارد، عمالً مي

هاي  كنند و بيانيه هاي انتخاباتي مشغولند، سفرهاي انتخاباتي مي ، آزادانه به فعاليت)درون حاكميت هستند

اما در مورد كانديداهاي خارج از حاكميت، چنين امكاناتي وجود ندارد و معموالً . دهند انتخاباتي مي

به عنوان مثال، كنفرانس مطبوعاتي نهضت آزادي ايران ـ به هنگام . كنند يها هم چيزي منعكس نم روزنامه

هاي ايران تقريباً بايكوت و سانسور شد و هيچ  ها و نظرياتش ـ در روزنامه معرفي كانديدا و اعالم برنامه

 به كند و انتخابات را خوب، اين از يك جهت جو انتخابات را ناسالم مي. اي آن را منعكس نكرد روزنامه

حتي كانديداي يكي . هاي وابسته به حاكميت از اين امكانات برخوردار باشند  اين كه فقط جناح.برد طرفي مي

از اين جهت، انتخابات . كنند از همين جناحها به طور يك طرفه از امكانات راديو و تلويزيون استفاده مي

  .شرايط الزم براي سالم بودن را ندارد

گوينـد شـما و    يزدي، يك شايعه هم در خارج از كشور وجـود دارد كـه مـي   خيلي ممنونم آقاي دكتر   

دهندگانتان بگوييد كـه رأي خـود را          آقاي سحابي ممكن است به سود آقاي خاتمي كنار برويد و به رأي            

  آيا اين درست است؟. به آقاي خاتمي بدهند

در مورد آقاي . فعالً ندارداي را هم  نهضت آزادي ايران چنين چيزي را اعالم نكرده و چنين برنامه

  .دانيم؛ بايد از خود ايشان سؤال كنيد مهندس سحابي ما نمي

آقاي دكتر  يزدي، اگر بخواهيد در شرايط كنوني وضع اقتصاد ايران را تشريح كنيد و تابلويي بـه                   

  دست دهيد در چند عبارت، چگونه اين عبارات را انتخاب مي فرماييد؟

اي كه در طي هشت سال گذشته اعالم شد،  برنامه. ركود و تورم روبرو استاقتصاد ايران با دو بحران 

المللي پول و تعاريف  تعديل اقتصادي در تعريف صندوق بين. برنامة معروف به تعديل اقتصادي است

اگر بخواهيم بگوييم . سازي شناخته و قبول شدة كنوني عبارت است از آزادسازي اقتصادي و خصوصي
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هاي اقتصادي  اي اقتصادي موفق بوده يا نه، اين را بايد در هدفهاي تعيين شده در برنامهه كه آيا برنامه

سازي اقتصادي در نظر  به نظر ما، اگر تعريف را بر اين اساس بگيريم و هدفها را خصوصي. جستجو كنيم

نهادهايي كنترل  درصد اقتصاد ايران توسط بنيادها و ۶۰هنوز . آميز نبوده است ها موفقيت بگيريم، برنامه

طور كه مستحضر هستيد، قانون اساسي  همان. شود كه نه دولتي هستند، نه تعاوني و نه خصوصي مي

بخش دولتي، بخش تعاوني، بخش : ايران سه بخش را در فعاليتهاي اقتصادي به رسميت شناخته است

ا عمالً تابع دولت و اين نهادها و بنيادها جزو هيچ يك از اين سه بخش نيستند و خودشان ر. خصوصي

كنند و به   بعضاً به صورت دولتي در درون دولت عمل مي.دانند بعيت از سياستهاي دولت نميموظف به ت

بخش ديگري از برنامه . آفرين هستند بنابراين، خود اينها براي دولت مشكل. دهند دولت ماليات هم نمي

 درصد ۶۳ صورت نگرفته است، به طوري كه سازي بود اما، عمالً كار چنداني خصوصي، تعديل اقتصادي

هاي دولتي اختصاص داده   دولت كه قبل از سال نو در مجلس تصويب شد، به شركت۱۳۷۶بودجه سال 

اند، نه تنها كم نشده بلكه  شده و تعداد اين شركتها به موجب آمارهاي رسمي كه منابع دولتي منعكس كرده

ضعيتي، طبيعي است كه دولت از يك طرف برنامه آزادسازي و بنابراين، با چنين و. زيادتر هم شده است

سازي را اعالم كرده است ولي از طرف ديگر، عمالً با چنين گروههاي فشار اقتصادي در درون  خصوصي

كنيد ـ عليرغم  به همين دليل، وقتي شما به كارنامه دولت نگاه مي. روبرو است و عمالً موفق نبوده است

شود و يا افتتاح بعضي از مراكز صنعتي و غيره ـ روي رقم و عدد و در  الم ميبرخي از مسائل كه اع

  .آميز نبوده است مقايسه با آن چيزي كه در برنامه و هدفها اعالم شده موفقيت

آقاي دكتر يزدي بفرماييد كه آيا در واقع اين بيماري اقتصادي ما يك بيماري سياسي است، يعني از                  

  گيرد؟ يهاي سياسي سرچشمه م ريشه

در كشور ما و كشورهاي مشابه ما بحران سياسي ريشه بسياري ار مسائل و عامل اصلي محسوب 

هايي نظير بحران  به همين دليل، ما معتقديم تا زماني كه بحران سياسي حل نشود، بحران. شود مي

 كه فارغ از اين به نظر نهضت آزادي ايران، موفقيت در توسعه اقتصادي. توانيم حل كنيم اقتصادي را نمي

ه اقتصادي، پذير نيست اما در مورد توسع توسعه اقتصادي را چه چيز بدانيم بدون توسعه سياسي امكان

كاالهاي يكي جايگزيني : عه صنعتي ـ كشاورزي است، با دو هدف مشخصبرنامه نهضت آزادي توس

اما هيچ . درآمد نفتجايگزين مصرفي با توليد داخلي و در فاز دوم، توسعه صادرات به منظور پيدا كردن 

بنابراين، بايد ابتدا فكري كرد كه بحران سياسي حل . پذير نيست، مگر با توسعة سياسي ها امكان يك از اين

گونه  آن وقت طرح اين. زدايي و ثبات درازمدت برود شود و كاهش پيدا كند و جامعه به طرف تنش

  .ذير خواهد بودپ هاي اقتصادي و بحث پيرامون آنها امكان برنامه

بفرماييد كه در شرايط كنوني، پيامدهاي رأي دادگاه ميكونوس ـ كه در جريـان آن حتمـاً هـستيد ـ      

  تر كند؟ اي بر اقتصاد ايران بياورد و وضع را از آنچه كه هست تيره كنيد كه فشارهاي تازه فكر نمي

دانيم  حث قرار دهيم، چون دقيقاً نميتوانيم احتمال پيامدها را مورد ب در مورد دادگاه ميكونوس تنها مي

توانيم پيامدها را  ما فقط مي. كه در پشت ذهن يا در پس اين تصميمات دولتهاي اروپايي چه چيزي هست

به نظر ما فعالً اولين پيامدش همين فراخواني سفراي كشورهاي اروپايي و بعضي از اعضاي . بررسي كنيم

اين كه آيا به دنبال اين حركت، . ادا، استراليا، زالندنو و غيره استالمنافع انگليس مثل كان كشورهاي مشترك
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فشارهاي اقتصادي يا محدوديت در تبادل اقتصادي با ايران را هم اعمال خواهند كرد يا نه، هنوز معلوم 

برخي از كشورهاي اروپايي، مثل فرانسه، . البته اتحاديه اروپا گفته است كه آن كار را نخواهد كرد. نيست

اما اين كه ميان مانورهاي . اند كه با تسري اين پديده به فشارهاي اقتصادي موافق نيستند هم اعالم كرده

تواند مستقل عمل كند و يا تا چه اندازه  مشترك انگليس و آمريكا در برابر اروپا تا چه اندازه اروپا مي

ارند، نظر خودشان را تحميل كنند و ها موفق خواهند شد كه با مانورهاي ديگري كه در برنامه د آمريكايي

بينيم كه انگلستان از  به عنوان نمونه مي.  دهند، قابل بحث است ها را عليه ايران توسعه گيري اين جبهه

اند كه كافي  اند ولي گفته ها ابراز خوشحالي و حمايت كرده تصميم اتحاديه اروپا حمايت كرده و آمريكايي

از طرفي در ظرف همين دو روز . صادي خودش را با ايران محدود كندنيست و اروپا بايد مراودات اقت

ها در ظهران مطرح  بينيم كه اخبار مربوط به دخالت ايران در انفجار پايگاه آمريكايي گذشته ما ناگهان مي

آيا منظور از طرح اين موضوع توسط منابع و مآخذ آمريكايي ايجاد صحنه جديد عليه ايران، به . شود مي

ها در ظهران است؟ آيا اين بخشي از يك سناريو جديد   دخالت ايران در انفجار پايگاه نظامي آمريكاييبهانة

ها چند ماه قبل اعالم كردند كه اگر مطالعات آنها روشن كند  آمريكايي. بل بحث استاها ق است؟ خوب، اين

 اين ،خوب. مي خواهند زدكه يك كشور خارجي در انفجار ظهران دخالت داشته است، دست به مجازات نظا

  .تهديد جدي ديگر در خليج فارس است. يك تهديد جدي براي كشور ما است

در كنفرانس مطبوعاتي نهضت آزادي راجع به روابط خارجي مورد سؤال قرار گرفتيم، به صراحت 

يند و مذاكره گفتيم كه موافقيم كه دولت ايران با هر دولت خارجي، مثل آمريكا، كه مشكل دارد به گفتگو بنش

اما يك شرط دارد و آن اين كه . وگو حل كرد بايد اختالفات را با نشستن و گفت دنيا دنيايي است كه مي. كند

در تاريخ . فارس غيرنظامي شود شرط بپذيرند كه خليج االصول به عنوان يك پيش ها بايد علي آمريكايي

. فارس سابقه ندارد در منطقه كوچكي مثل خليجنظامي دنيا تمركز و تراكم چنين حجمي از تجهيزات نظامي 

شما . رات احتمالي و بالقوه اعتراض كندگران امنيت خود باشد و به چنين خططبيعي است كه ايران بايد ن

ها در كوبا، در زمان خروشچف، دو سكوي پرتاب موشك با كالهك اتمي  خاطرتان هست كه وقتي روس

توانيم نسبت به خطرات  ان دادند؟ خوب، طبيعي است كه ما نميها چه واكنشي نش نصب كردند، آمريكايي

فارس بايد  بايستي اين شرط را بگذارد كه خليج دولت ايران مي. توجه باشيم فارس بي احتمالي در خليج

تواند  نفس وجود اين حجم از تسليحات و تجهيزات نظامي خطرآفرين است و هر لحظه مي. غيرنظامي شود

 به وجود بيايد كه منجر به يك درگيري نظامي شود و كل منطقه را به آتش نالئم طرفي عنخطايي در خواند

ها مورد نظر ما است و ما نگران اين هستيم كه پيامد رأي دادگاه ميكونوس به فراتر از آن  خوب اين. كشد

فتيم كه ما در آن كنفرانس گ [. تري عليه ايران تبديل شود چيزي كه االن هست برسد و به خطرات جدي

ها غير از ساير شروط، اين است كه بايد مذاكرات را به اطالع مردم برسانند و  وگو با آمريكايي شرط گفت

  ].مطبوعات آزاد باشند كه مورد بحث و نقد قرار دهند

خواسـتم از     آقاي دكتر يزدي، در واقع شما مسأله را خيلي خوب شكافتيد و من در همين رابطـه مـي                  

ت در آمريكا با سياستهاي آمريكا داريد،       دكه شما بر اثر اقامت درازم       وجه به آشنايي  ا بپرسم كه با ت    شم

كنيد كه رأي دادگاه ميكونوس را دولت آمريكا به عنوان يك سند محكم در شوراي امنيت يـا     آيا فكر نمي  

  در سازمان ملل متحد مطرح كند براي مقابله با جمهوري اسالمي؟
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اين . المللي باشد المللي نيست كه آراي آن قابل اعتنا در دادگاههاي بين يندادگاه ميكونوس يك دادگاه ب

سابقه است، يعني براي  حرف درست است كه كاري كه دادگاه ميكونوس كرده در تاريخ ديپلماسي جهان بي

. اند و اظهارنظري شده است اولين بار است كه رهبران يك كشور خارجي در دادگاهي به جرائمي متهم شده

اما چون اين دادگاه يك دادگاه محلي است، آن . آورد ين يك رويه در مناسبات سياسي جهان به وجود ميا

اما اين رأي زمينه .  بگيرند، نيست رأي داراي وزني كه ببرند به شوراي امنيت و براساس آن بخواهند رأي

 مي خواهم عرض كنم كه به عنوان مثال براي شنوندگان شما و هموطنان عزيزمان. را فراهم كرده است

ها در انفجار  خواستند اعالم كنند كه بله، ما كشف كرديم كه ايراني ها سه يا شش ماه قبل مي اگرآمريكايي

باران كنند، افكار عمومي جهان و حتي  خواستند كه ايران را موشك اند و بعد مي ظهران دخالت داشته

اما با صدور رأي دادگاه . كرد افق نبود و مخالفت ميبسياري از كشورهاي اروپايي با اين عمل آمريكا مو

ها چنين تصميمي بگيرند و بخواهند  ميكونوس و جوي كه متعاقباً به وجود آمده است، اگر امروز آمريكايي

پيمانان  اجرا كنند، برداشت ما اين است كه با مقاومت و مخالفت كمتري از طرف كشورهاي دوست و هم

ز اين نظر رأي دادگاه ميكونوس اهميت دارد كه جو را براي اقدام عليه ايران ا. خود روبرو خواهند شد

  .مناسب و مساعد كرده است

  آقاي دكتر يزدي، آيا به اين ترتيب واقعاً ميهن ما در معرض خطرات بسيار وحشتناكي قرار دارد؟

حرف . آيد رگ درميالمللي، گاهي اوقات روابط كشورها ناگهان به صورت يك بحران بز در مناسبات بين

داري كرد  و توصيه اصلي ما به مسئولين كشور خودمان اين است كه در اين گونه موارد اوالً بايد خويشتن

دوم اين كه به يك . االمكان از هر گونه واكنش تند، غوغاساالرانه و حساب نشده پرهيز كرد و حتي

االً به آنها اشاره كردم جلوگيري شود، سوم ديپلماسي بسيار قوي نياز است تا از برخي پيامدهايي كه اجم

هاي خارجي خود انجام  اين كه زمان آن فرا رسيده است كه دولت ايران يك تجديدنظر اساسي در سياست

اين كه چرا اين تناقضات هست، . شود سياست خارجي ايران رنجور است و تناقضاتي در آن ديده مي. دهد

از يك طرف . كنيم وان نمونه روابط ايران و تركيه را بررسي ميبه عن. طلبد اي مي خودش بحث جداگانه

ما با همة كشورهاي همسايه بايد روابط عميق و . بهبود روابط ايران و تركيه يك ضرورت استراتژيك است

دولت اربكان با يك حركت ابتكاري، با هماهنگي كشورهاي . دوستانه سياسي ـ اقتصادي داشته باشيم

بينيم كه سفير ايران در  اما ناگهان مي.  نظر آمريكا، با ايران قراردادهاي خوبي منعقد كردرغم اروپايي و علي

رود در تظاهرات خياباني شركت  او مي. كند كه از چارچوب و اتيكت يك سفير بيرون است تركيه عملي مي

ا عليه دولت شود ت هاي تركيه مي يكئها و ال كند و ناگهان موجب ريختن آب به آسياب سكوالريست مي

بايستي در اين  به نظر ما سفير يك كشور نمي. اربكان و عليه مناسبات دولت تركيه با دولت ايران عمل كنند

ها شركت كند، ولو اينكه با اصل تظاهرات هم موافق باشد، حتي اگر چه تظاهرات را هم تدارك  گونه برنامه

د و نقيض در سياست خارجي ايران مخل هاي ض اين نوع حركت. ديده باشد، نبايد خودش شركت كند

اما اين كه فرموديد با . هاي كالن و مصالح و منافع ملي كشور ماست و ما نگران پيامدهاي آن هستيم هدف

البداهه و ناگهاني امارات  چه بحرانها و خطراتي روبرو هستيم، بايد عرض كنم كه در همان زمان كه في

ج فارس مطرح كرد، نهضت آزادي ايران به امضاي خود بنده متحده عربي قضيه سه جزيره را در خلي

و گفتيم كه اين سناريو جديدي است » سه جزيره ايراني در خليج فارس«اي منتشر كرد تحت عنوان  بيانيه
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بيني كرديم كه اگر اين سناريو اجرا  كه ممكن است عليه دولت ايران به كار برود و در آنجا تحليل و پيش

االن هم اين . كند، خطر نقض تماميت ارضي كشورمان است ري كه ما را تهديد ميشود، مهمترين خط

پيامدهاي احتمالي كه بنده عرض كردم همين معنا را دارد، و آن عبارت از اين است كه شايد بيش از هر 

به همين دليل است كه ما از . زمان ديگري ما با خطر برهم خوردن تماميت ارضي ميهنمان روبرو هستيم

دانند، در هر جايي از دنيا كه هستند، دعوت  خواه مي مام نيروهايي كه خودشان را ملي ـ ايراني و وطنت

با هر عملي كه بخواهد . ي قرار دهندزكنيم كه مصالح و منافع درازمدت ميهنمان را فراتر از هر چي مي

ها را  ساني كه اين برنامهتماميت ارضي ميهن ما را تهديد و مخدوش كند بايد مقابله كرد و به تمامي ك

هاي مختلف، تماميت ارضي ميهن ما مورد تهديد قرار  ريزند بايد هشدار داد كه اگر قرار باشد كه به بهانه مي

توانيم راجع به نظامش، راجع به  چون اگر ميهن ما تماميتش حفظ شد، مي. گيرد، همه ما خواهيم ايستاد

 ولي اگر قسمتي از سرزمينمان را از دست بدهيم، معلوم حكومتش و راجع به چيزهاي ديگرش بحث كنيم

  .كند ها خطراتي است كه به طور جدي ميهن ما را تهديد مي اين. نيست كه دوباره بتوانيم آن را پس بگيريم

ست كه رأي دادگـاه     هممنونم آقاي دكتر يزدي، بفرماييد كه آيا در درون ايران جناحي از هيأت حاكم               

هاي مساعدي را بـرايش فـراهم كـرده باشـد؟ آيـا بـراي شـما رأي                    ده و زمينه  ميكونوس شادمانش كر  

  كند؟ تر مي ميكونوس زمينه را فراهم

كنيم، يعني من در درون جناحهاي حاكميت جناحي را نديدم كه از صدور رأي دادگاه  تصور نمي

فع و مصالح ملي ما در براي خود ما هم معلوم نيست كه اين رأي به نفع منا. ميكونوس ابراز خوشحالي كند

  .جهت باز شدن جو سياسي جامعه و بهبود مناسبات سياسي در داخل ايران شود

آقاي دكتر يزدي، بفرماييد كه آيا اين رأي دادگاه ميكونوس ممكن است كه مثل يك كارد جراحي عمل                  

سي بايد در ايـن     كند و از پيامد آن يك اتفاق ناگهاني در ايران رخ دهد؟ شما به عنوان يك پيشگوي سيا                 

  .جا عمل كنيد، نه به عنوان دبيركل نهضت آزادي

توانم تحليل  من فقط مي. خيلي مشكل است. من فاقد قدرت پيامبري هستم كه بتوانم پيشگويي كنم

  .سياسي كنم و اين كار را هم كردم

  بيندازد؟هايي را به جان همديگر  آيا رأي دادگاه ميكونوس ممكن است كه در ايران ناگهان پديده

  .شود اظهارنظري كرد فعالً نمي

آقاي دكتر، يك سؤال يك شنونده از ما كرده درباره آقاي خاتمي و گفته اسـت كـه ايـن آقـاي دكتـر                        

يزدي و آقاي مهندس سحابي بدون اين كه هيچ وحشتي داشته باشند، همواره با راديـو صـداي ايـران                    

ايشان خواسته شده حاضر نيـستند بـا چنـد ميليـون            اند ولي چرا آقاي خاتمي كه بارها از           گفتگو كرده 

ايراني در برون مرز گفتگو كنند و فقط مايلند با كساني صحبت كنند كه در اختيـار خودشـان باشـند؟                     

  توانيد به اين پرسش پاسخ دهيد؟ شما آيا مي

  .شما برويد از دفتر ايشان و از سخنگوي ايشان سؤال كنيد. توانم خير، من نمي

خواستم از شما بپرسم كه مطالبي كه در اين گفتگو فرموديد و از هميشه رنگش بيـشتر            در پايان مي  

  بود مشكلي ايجاد نخواهد كرد؟
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عرض . بينم من تندي نمي. زنيم ما هر جا كه فكر كنيم كه پاي مصالح كشورمان باشد، حرفمان را مي

ا كه الزم باشد، آن چه به نظرمان سوزد و الجرم هر ج كنم كه ما دلمان به حال اين ملت و مملكت مي مي

  .برسد، بيان خواهيم كرد

  .يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران خيلي از شما ممنونم آقاي دكتر

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

۰۵/۰۳/۷۶  
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۱۶۰۲         :شماره

 ۲۴/۰۲/۱۳۷۶:تاريخ

  

  داريم  ايران را گرامي مينهضت آزاديفعاليت هفتمين سالگرد و آغاز سي

  

به انـسان خليفـة خـود اعطـا         آزادي موهبتي است الهي كه خداوند       

كرده است و هر كس آزادي را بگيرد، بزرگترين خيانت را در حـق              

  .شود انسان مرتكب مي

  )۴۰ نهضت آزادي ايران، ارديبهشت تأسيساز اعالميه (

ارديبهشت ماه . داريم  نهضت آزادي ايران را گرامي ميتأسيسبيست و پنجم ارديبهشت ماه، سالروز 

السالم، و  دت سرور شهيدان و پيشواي حريت و آزادي، حضرت امام حسين عليهامسال مصادف با شها

نهضت آزادي ايران ضمن عرض تسليت به مسلمانان جهان، بويژه . باشد ياران وفادار و گرانقدرش مي

شيعيان، و گراميداشت ياد آن بزرگوار، بيست و پنجم ارديبهشت ماه را يادآور آمال و آرزوهاي ملتي 

ه قرنها طعم تلخ استبداد دو هزار و پانصدساله را چشيده و همواره آن را با گوشت و پوست خود داند ك مي

لمس كرده و اكنون بيش از يك قرن است كه براي ايفاي حقوق انساني و مشروع خود در راه تحقق آزادي 

م نهاده است، در طي اين امان عليه استبداد گا و استقالل واقعي و عدالت اجتماعي به ميدان مبارزه و نبرد بي

هاي محدودي را نصيب خود كرده است، استبداد  قيتكه ملت ما با تالش و فداكاري موفمدت، اما، هر بار 

بزودي در چهره جديد، لباس تازه و رنگ ديگري، سلطه خود را بر ملت آزاده و مسلمان ايران تحميل كرده 

  .است

ره و قيام تنباكو نخستين تجلي تحميل ارادة مردم بر الدين اسدآبادي سرآغاز اين دو حركت سيدجمال

با انقالب . باشد شاه وقت دست رد زدن بر سينه استعمار كه از آستين استبداد سر درآورده بود، مي

هاي قانوني در برابر سالطين مستبد قاجار، اولين جنبش اجتماعي ملت ما  مشروطيت و ايجاد محدوديت

هاي آزادي به  لطنتي در مقياس وسيعي آغاز شد، اما پيش از آنكه شكوفهبراي رهايي از بند استبداد س

شاه و حاميان خارجي و داخلي آن جنبش مشروطيت را در نطفه  درستي بشكفد، استبداد صغير محمد علي

، آزاديخواهان را سر به نيست كرد، مجلس خالي از نمايندگان مردم را به »وامشروعه«خفه كرد و با فرياد 

پس از پيروزي مجدد انقالبيون، چندي نگذشت كه باز . ت و سربازان را در آن مستقر ساختتوپ بس

استعمار پير انگليس از آستين استبداد نظامي رضاخان سربرآورد و با استفاده از هرج و مرج اواخر 

ر هاي بيگانه در سرنوشت كشور، ضربه كاري خود را ب دوران قاجار و جنگ اول جهاني و دخالت دولت

از آن پس، تالش آزاديخواهاني همچون . ساله آغاز شد مشروطيت وارد كرد و دوران استبداد سياه بيست

مدرس و مصدق و فريادگراني چون صوراسرافيل، عشقي، خياباني، فرخي يزدي، دهخدا، بهار، ميرزا 

دوران خفقان و طلبان بر اين بود كه در آن  خواهان و آزادي خان جنگلي و بسياري ديگر از وطن كوچك

دارند و به طور  گين، برافراشته نگهي را در شرايط بسيار دشوار و سهمسركوب، جان بر كف، پرچم آزاد

  .پنهان و آشكار دست رد بر سينه استبداد زنند
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نهضت ملي شدن صنعت نفت به . پس از سقوط رضا پهلوي مبارزات مردمي وارد مرحله جديدي شد

اسي سمبل آزاديخواهي و استقالل، دكتر محمد مصدق، ملت ايران را رهبري خردمندانه و درايت سي

آميز كه همراه با شور و شوق و آزادي بود،  در اين نبرد موفقيت. يكپارچه عليه استعمار انگليس بسيج كرد

ملت به تجربه دريافت كه دربار وابسته پهلوي و عمال شناخته شده آن بزرگترين حافظ منافع استعمار در 

اي  ناپذير است و لذا حفظ و حراست از استقالل كشور مستلزم مبارزه د و استبداد از استعمار جداييكشورن

مصدق، در مقام رهبري نهضت . هاي قانوني است همه جانبه عليه استبداد داخلي و كسب و پاسداري آزادي

، به معناي واقعي در ن استعمار، آزادي را، هر چند براي مدتي كوتاهندملي ايران، توانست با عقب نشا

اما استعمار، با همكاري استبداد دربار و معاضدت و خيانت نوكران خود در ايران، . جامعه مستقر كند

 و بازگشت مجدد استبداد ۱۳۳۲ مرداد ۲۸توانست بار ديگر از طريق كودتاي ننگين انگليسي ـ آمريكايي 

ژيم شاه نفت را سخاوتمندانه در اختيار شركتهاي ر. سياه و استعمار آمريكا و انگليس، ملت را به بند كشد

بار ديگر آزاديخواهان به زنجير . المللي و چندمليتي قرار داد و دوره جديدي از سلطة استبداد شروع شد بين

كشيده شدند، نهضت ملي ايران سركوب شد، احزاب و گروههاي ملي و آزاديخواه قلع و قمع شدند و ملت 

اما آزاديخواهان . اهان مستبد و همگامي آنان را با استعمار به عيان مشاهده كردنمونه ديگري از خيانت ش

دوستان ايران و ملت آزاده و مسلمان ايران در برابر اين مظالم هرگز از پاي ننشستند و در راستاي  و وطن

ت و پايداري طلبي و مقاومت در برابر استبداد، نهضت مقاومت ملي ايران به هم جنبش آزاديخواهي، استقالل

اهللا سيد محمود طالقاني و مهندس مهدي بازرگان و گروههاي  اهللا سيدرضا زنجاني، آيت رادمرداني چون آيت

ها كه تسليم در برابر استبداد را مرادف با مرگ  زيادي از عناصر نهضت ملي ايران و احزاب و جمعيت

مخفيانه پرچم نهضت ملي ايران را  شد و با ادامه مبارزه به شكل تأسيسدانستند،  آزادي كشور مي

 ب، پس از هشت سال و اندي خفقان و سركو۱۳۳۹برد تا سرانجام در سال  برافراشته نگاه داشت و به پيش

كرد، فضاي سياسي كشور براي   زير فشار و افكار و مقاومت ملي كه از آزادي دفاع ميحكومت كودتا،

ي نهضت ملي ايران پديد آمد و دگرباره، ايران صحنه اي در نيروها  باز شد، تحرك تازهاي كوتاه دوره

در چنان شرايطي، جمعي از آزاديخواهان . درگيري و برخورد مردم با مستبدان و استعمارگران شد

را كه متشكل از عناصر اصلي، فعال و » جمعيت نهضت آزادي ايران«مسلمان درون نهضت ملي ايران 

گذاري كردند و  دهنده آن شناخته شده بود، پايه ازمان ادامهاميدوار نهضت مقاومت ملي و به عنوان س

نهضت موجوديت و فعاليت علني خود را در جهت ايفاي حقوق اساسي مردمي و دفاع از دستاوردهاي 

  .نهضت ملي شدن صنعت نفت و رهبري آن اعالم كرد

به عنايات خداوندي، دوست، با توكل  نهضت آزادي ايران، به عنوان يك حزب اسالمي آزاديخواه و وطن

وشش سال گذشته، به رغم فشارها و تنگناهايي كه همواره با آنها روبرو بوده است و با وجود  طي سي

اند كه موجوديت آن را به رسميت بشناسند و بارها سران آن به   مستبد هرگز نخواستهيها آنكه حكومت

واره در معرض انواع آزارهاي جسمي و اند و هم محاكمه كشيده شده، به زندانهاي درازمدت محكوم شده

اند، هرگز ميدان را خالي نكرده، از اصول اساسي مرام خود  روحي و اتهامات و افتراهاي ناروا قرار داشته

خواهي و حفظ استقالل ملي است، سرافرازانه با تمام قوا دفاع كرده هيچگاه از  خواهي، اسالم كه آزادي

  .تالش و حركت باز نايستاده است
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گذرد، حوادث و وقايع تلخ  ر طي مدت نزديك به بيست سال كه از استقرار جمهوري اسالمي ايران ميد

بيشماري فرا راه نهادي شدن آزادي در كشور رخ داده و موانع اساسي بر سر راه احقاق حقوق ملت و 

 اين موانع ما ولي هيچ يك از. آزاديهاي مصرح در قانون اساسي براي احزاب و گروهها وجود داشته است

را از ادامة راه نهضت و تالش براي تحقّق آرمانهاي تاريخي و ملّي مردم عزيز ميهنمان باز نداشته و سعي 

ما بر اين بوده است كه اصول قانون اساسي و آزاديهاي قانوني و مشروع ملت قرباني هوا و هوس حكام و 

  .ن بماند و حريم قانون و حقوق مردم از تعرض مصودانحصارگران نشو

 نهضت آزادي مقارن با انتخابات هفتمين دوره رياست تأسيسامسال، برگزاري سي و ششمين سالروز 

نهضت آزادي ايران بار ديگر تالش كرد كه در صحنه . هاي تاريخي كشور ما است جمهوري و يكي از برهه

جو را  بين و حق روشنهاي مصرح در قانون اساسي حضور يابد تا مردم  اين مبارزه براي تحقق آزادي

نسبت به معيارهاي انتخابات آزاد و سالم و به دور از دخالت افراد مسئول و غيرمسئول جلب كند تا حق از 

گرايي از تحميل اراده و زورگويي متمايز و مشخص گردد و مردم  باطل، آزادي از استبداد و قانون

پوشش دين و انتخابات پايمال  نها حتي زيربراساس مالكهاي روشن نگذارند كه حقوق انساني و مشروع آ

  !گردد

نهضت آزادي ايران كه يادش گرامي باد، در كتاب بازيابي فقيد شادروان مهندس بازرگان، دبيركل 

هاي  باشد، اين است كه به استنباط شود و وحشتناك مي آنچه باعث تعجب و تأسف مي«: نويسد ارزشها مي

اي بپوشانند  ه مقامات حكومتي چنان عنوان ديني و كسوت خليفهشخصي و نظرات سياسي و اجرائي و ب

كه مترادف با اسالم و معادل با وحي رسول يا جانشين تمام عيار خدا و امام درآيد و چنين وانمود نمايند 

و در اين شرايط بايد فاتحه هر چه انديشه و حركت و ... ه يا خداست ربكه اختالف و مخالفت با آنها محا

. حقيقت، حق، كمال و ترقي و سالمت و سعادت است خواند و جامعه روي پاكي و صفا نخواهد ديدآزادي، 

ي و هرگز امتي كه در آن حق ضعيف بدون اشكال و ترس تا حد لكنت زبان نتواند گرفته شود، از آلودگ

  .» بعضنا بعضا اربابا من دون اهللاواليتخد. فساد پاك نخواهد شد

آزادي ايران، ضمن تجديد  ماه محرم و آغاز سي و هفتمين سال فعاليت نهضتما بار ديگر، در آغاز 

اهللا  مرحومان آيتروان گذاران نهضت آزادي ايران و فرستادن درود بر  هاي واالي پايه ميثاق با آرمان

بابايي از  طالقاني، مهندس بازرگان، رحيم عطايي، دكتر شريعتي، دكتر چمران و عباس رادنيا و احمد علي

خواهيم كه براي تحقق آزادي و استقرار قانون  دوستان مي همة مردم شرافتمند و آزاديخواه مسلمان و وطن

تر ساخته، با هوشياري هر چه بيشتر به مبارزه خود ادامه  هاي خود را فشرده و عدالت در جامعة، صف

  .دهند

رهائي ملت هرگز نبايد موجب هاي راه  فراز و نشيب. شود آرمان آزادي و حاكميت ملت هرگز كهنه نمي

  .خستگي و يأس گردد

  اين راه را همچنان ادامه،ما مصمم و متحد، بدون ترس و واهمه از انحصارگرايان و رهزنان حقوق ملت

  . اين پرچم را برافراشته نگه خواهيم داشتو

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۶ ارديبهشت ماه ۲۴
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ۱۳۴۰ تأسيس

         :شماره

 ۲۸/۰۲/۱۳۷۶:تاريخ

  اعتراض به شوراي نگهبان

  يبن الذين ظلموا منكم خاصهو اتقوا قتنه التص

  )۲۵انفال ـ (

  هموطنان عزيز

 و تحقق حقوق و آزاديهاي  تأمين عليه استبداد سلطنتي براي۱۳۵۷ بهمن ۲۲انقالب عظيم و تاريخي 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه ثمره اين انقالب مردمي است حق . اساسي مردم به وقوع پيوست

اين حق از طريق انتخابات ادواري، نظير انتخابات مجلس شوراي اسالمي، . اندد حاكميت را از آِن مردم مي

هاي مدني ِاعمال  رياست جمهوري و مجلس خبرگاِن تعيين رهبري و شوراهاي محلي و استاني و انجمن

دون دخالت اشخاص و مقامات بتوانند بشود كه مردم  مشروعيت انتخابات هنگامي احراز مي. گردد مي

  .هاي سياسي و اسالمي مورد اعتماد خود رأي دهند آگاهانه به شخصيتآزادانه و 

بر اين اساس، نهضت آزادي ايران با اعتقاد راسخ به حق حاكميت ملت و ضرورت رفع يا كاهش 

هاي اجتماعي با تدبير ملي و ايجاد فضاي مناسب براي  هاي اقتصادي و سياسي و آشفتگي بحرانها و تنش

اسي و اجتماعي به صحنه انتخابات رياست جمهوري وارد شد و از مردم نيز حركت به سوي تعادل سي

در راستاي تحقق چنين . انتخابات شركت كنند و حقوق فراموش شده خود را مطالبه نمايند خواست كه در

معرفي كرد و خود اهدافي، دبيركل نهضت آزادي، آقاي دكتر ابراهيم يزدي را به عنوان كانديداي 

  . ها و مواضع سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود را به اطالع ملت شريف ايران رساند نامهها، بر سياست

هاي فكري و سياسي ملي ـ مذهبي نيز با همين هدفها وارد  همزمان نامزدهاي مستقل متعلق به جريان

  .صحنه شدند و فعاليت خود را آغاز كردند

نهاي دور و نزديك از اين حركت استقبال به تعيين سرنوشت خود در تهران و شهرستا عالقمند مردم

  .هايي پديد آمد كردند و اميدواري

المللي عليه جمهوري اسالمي ايران روز به روز ابعاد  ها و فشارهاي بين در شرايطي كه امواج توطئه

صدر، رعايت حقوق ملت و  حق مردم آن بود كه حالكميت كشور با سعه كند، توقع و اميد به اي پيدا مي تازه

تمسك به قانون مانع حضور و فعاليت كانديداهاي معرفي شده توسط گروههاي غيروابسته به جريانات 

  .هاي موجود و آشتي ملي هموار سازد حاكم نشود و راه را براي كاهش تنش

دهد كه نه تنها  مروري بر آنچه در ماههاي گذشته صورت گرفته است نشان مي. متأسفانه چنين نشد

هاي يك جانبه  سب با انتخابات سالم و آزاد به وجود نيامد، بلكه به عكس، استفادهفضاي سياسي متنا

فراوان از امكانات دولتي توسط برخي از گروههاي سياسي قدرتمند درون حاكميت، حمله و فشار 

گروههاي وابسته به جريانها و نهادهاي خاص و حمالت تبليغاتي عليه كانديداهاي غيروابسته به حاكميت، 

آميز حتي به طور محدود در منازل  هاي مسالمت يژه نهضت آزادي ايران، و بر هم زدن گردهماييبو

نوزده سال پس از پيروزي انقالب جو غوغاسارالري توسط . اي يافت ربايي، ابعاد تازه اشخاص، تا حد آدم

از نامزدهاي خودي خواه تا آنجا گسترش يافت كه به گردهمايي يكي  هاي متحجر، واپسگرا و تماميت گروه

آنهايي كه مردم را به رعايت تقوا و انصاف در تبليغات انتخاباتي دعوت . درون حاكميت نيز كشيده شد
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در اين جو مسموم سياسي، در حالي . هاي سياسي شدند كردند، خود آغازگر و مشوق بدترين بدآموزي مي

اع افترائات، دروغپردازيها و جوسازيها گرايي و مانند آن با انو كه هر غيرموافقي به اتهام واهي غرب

. هاي مثبت آن، به نمايش گذاشته شد شد، بدترين روشهاي غربي تبليغات انتخاباتي، منهاي جنبه سركوب مي

هاي جمعي در كنترل جناحهاي وابسته به حاكميت بود،  در حالي كه تمام امكانات تبليغي، از جمله رسانه

ترين انواع تبليغات انتخاباتي گرديد، بدون آن كه مردم عادي  ين و مبتذلتر ميلياردها تومان صرف عاميانه

 شده است و در قبال  تأمينهاي گزاف از چه محلي، توسط چه كساني و با چه اهدافي بدانند كه اين هزينه

  .شود آنها كانديداها چه بهايي را بايد از جيب ملت بپردازند و چه خساراتي بر جامعه وارد مي

ها به كنار رفت و نقاب از چهره افراد و گروههايي كه به دليل بريدگي از مردم،   شرايطي، پردهدر چنين

كوس رسوايي بر سر هر كوي و برزن . در جستجوي پايگاه حمايت در خارج از مرزها بودند، برداشته شد

ان كردن نقاط به صدا درآمد و دستگاهها و وسايل ارتباط جمعي جناحهاي حاكم، براي رفع تناقض و پنه

  .ضعف و مشكالت خود، به حمالت تاريخي به نهضت ملي ايران و رهبر فقيد آن، دكتر مصدق، دامن زدند

براي انحراف افكار عمومي، موج تبليغات جديدي عليه نهضت آزادي ايران و مؤسسان و رهبران آن 

نهضت آزادي و يا كانديداهاي ها حتي از درج آگهي كوچك با نام  آغاز شد و اين درحالي بود كه روزنامه

 آقاي دكتر ۷۵ بهمن ۱۵اي اجازه نيافت كه اعالميه تاريخي مورخ  هيچ نشريه. مستقل غيرحزبي ممنوع شدند

 را، كه بيش از دو سوم عمر پربركت نود و چند ساله خود را در خدمت به ايران و اسالم ييداهللا سحاب

ند و عضو شوراي انقالب، وزير اولين دولت انقالب، شو گذرانده، از رهبران مؤثر انقالب محسوب مي

 مردم از  تااند، درج كند  بوده . . . نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي، رئيس سني مجلس و

  .هاي خيرخواهانه ايشان در رابطه با انتخابات و تحقق حقوق و آزاديهاي ملت آگاهي يابند توصيه

گيرنده همچنان مردم را به شركت در انتخابات  قامات مسئول و تصميمدر چنين شرايط و در حالي كه م

كردند و اصرار داشتند كه مردم ايران و جهان متقاعد شوند كه در ايران  طرفي دعوت مي و ترك انزوا و بي

 ۲۳۴هاي سياسي وجود دارد و ايران آزادترين كشور جهان است، شوراي نگهبان با رد صالحيت  آزادي

 نفر از داوطلبان وابسته به جناحهاي خودي ۴و تصويب تنها )  درصد آنان۹۹يعني ( داوطلب ۲۳۸نفر از 

درون حاكميت، خط بطالن بر تمام آن ادعاها و بيانات شيوا كشيد و نشان داد كه نه تنها به منافع و مصالح 

هم فداي توجه است، بلكه منافع و مصالح حاكميت را  درازمدت كشور و نظام جمهوري اسالمي بي

  .نمايد هاي سياسي مقطعي خود مي اولويت

  !!البته شايد مردم هم جز اين انتظار و اميدي نداشتند

پرسند كه شوراي نگهبان بر طبق كدام يك از موازين قانوني حق داشته است كه بدون  مردم اكنون مي

آنها شرايط الزم را داشته و ارائه داليل روشن و قانوني صالحيت اين تعداد از داوطلبان را كه بسياري از 

سخنگوي محترم شوراي .  رد كند،اند بعضاً داراي سوابق سياسي ـ اسالمي و مبارزاتي طوالني بوده

ها صرفاً اصل  نگهبان در توجيه رد صالحيت اين داوطلبان مدعي شده است كه مالك رد يا قبول صالحيت

  :ستدر اصل مذكور چنين آمده ا.  قانون اساسي بوده است۱۱۵

االصل،   ايراني: رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد               "

تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهـوري اسـالمي و                  
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  ".مذهب رسمي كشور

اينجانب با اعتقاد كامل به نظام جمهوري «: ود كهنام براي رياست جمهوري آمده ب نامه ثبت در پرسش

 تصريح شده كه رئيس ۱۱۵اصل . كنم اعالم مي... اسالمي و واليت فقيه و قانون اساسي داوطلبي خود را 

اگر از نظر اعضاي . و مذهب رسمي كشور باشدجمهور بايد مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسالمي 

است تفكيك آن از قانون اساسي و اصرار بر اني جمهوري اسالمي شوراي نگهبان، واليت فقيه از مب

اي در اين امر وجود دارد و  دريافت تعهد و امضاء از داوطلبان چه معنا دارد؟ و اگر شك و شبهه

اند و چنين اختياري را  اين تفكيك آن را تصريح نمايند، خالف قانون اساسي عمل كردهاند كه با  خواسته

نامه مذكور قانون اساسي و واليت فقيه تفكيك شده است، حاكي از وجود  اين عمل كه در پرسشنفس . اند نداشته

  .ابهام و ايهام است

فر و دكتر يزدي، به جاي آنچه در  با توجه به توضيحات باال، آقايان مهندس سحابي، مهندس معين

 قانون ۱۱۵ايط مصرح در اصل اينجانب كه خود را واجد كليه شر«: نامه درج شده بود، چنين نوشتند پرسش

  .»نمايم اعالم مي... دانم، داوطلبي خود را  اساسي مي

كننده   تأمينحال اگر شوراي نگهبان بر اين امر اصرار دارد كه متن امضاء شدة باال وافي به مقصود و

 واجد شرايط  داوطلب ديگري كه چنين اصالحي را انجام ندادند،۲۳۱باشد، آيا هيچ يك از  نظر قانونگذار نمي

اند؟ در حالي كه در ميان ردشدگان كساني هستند كه صاحب مشاغل رسمي   نبوده۱۱۵مصرح در اصل 

اند، با  باشند و در انتخابات مشابه گذشته واجد شرايط شناخته شده بوده مهمي در جمهوري اسالمي مي

كه صالحيت آنها به تصويب چه داليل موجهي صالحيت آنان رد شده است؟ به عالوه، در ميان نامزدهايي 

يعني سابقه . باشند  قانون اساسي نمي۱۱۵رسيده است كساني هستند كه واجد شرايط مصرح در اصل 

 در استفاده از امكانات دولتي و مقام و منصبي كه  اند، سياسي روشن و قابل توجهي قبل از انقالب نداشته

يكي از . اند اند و امانت را رعايت نكرده ادههاي فراوان از خود نشان د تقوايي اند بي احراز كرده

  .شده است بايستي داوطلب مي االصول نمي شدگان خود عضو شوراي نگهبان است و علي تصويب

هاي اسالمي  براي شوراي نگهبان وهن است كه صالحيت كساني را كه داراي سابقه طوالني در فعاليت

گيري مباني فكري و اعتقادي هزاران  اي در شكل ندهكن در داخل و يا خارج از كشور بوده و نقش تعيين

 سلطنتي به زندان افتاده و يا آواره از وطن دجوان مسلمان ايفا كرده، به خاطر مبارزات طوالني با استبدا

باشند، تنها به دليل اين كه با  رأي و نظر در مسائل و موضوعات ديني و سياسي مي اند، و صاحب بوده

  !اي حاكميت كنوني موافق نيستند رد كند ولي يكي از اعضاي خود را تأييد نمايدهاي و عملكرده سياست

اين شيوه عمل چه تفاوتي با روشهاي احزاب كمونيست اروپاي شرقي دارد؟ در كشورهاي به اصطالح 

و كساني را كه واجد  كرد اي صالحيت كانديداها را بررسي مي سوسياليستي گذشته نيز كميته ويژه

كرد و مردم تنها حق داشتند كه از ميان آن دو سه نفر فردي  داد به مردم معرفي مي يص ميصالحيت تشخ

  .را به عنوان نماينده خود انتخاب كنند

هاي انتخاباتي اخير و رأي شوراي نگهبان مشاهده شد، حاكي از آن است كه  آنچه در جريان فعاليت

هاي سياسي بر مصالح و منافع ملت   و اولويتحتي در شرايط بحراني كنوني هم مصالح گروهي و طبقاتي

ا راين امر نشانه آن است كه حاكميت كماكان حاضر نيست كه حتي يك نفر . و ميهن ترجيح داده شده است
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ها كسي اجازه ورود به  پافشاري بر اين امر كه جز خودي. بيرون از دايره قدرت و انحصار خود تأييد كند

دهد كه حاكميت از حضور فعاالنه مخالفان و  اشته باشد آشكارا نشان ميصحنه مبارزات انتخاباتي را ند

اگر جز اين است و بنابر ادعاي حاكمان، گروهها و احزاب . دم در هراس استردگرانديشان و رأي واقعي م

مخالف، از جمله نهضت آزادي ايران، فاقد پايگاه مردمي هستند، نبايد از حضور كانديداي نهضت آزادي و 

واقع قضيه اين است كه مردم بيش از پيش از . ر كانديداي مستقل ديگري در صحنه انتخابات بهراسنديا ه

اند و از اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي  عملكرد و حاكميت انحصاري يك قشر خاص به تنگ آمده

روز دامنه زند و هر  نارضايتي در سراسر كشور در ميان همه قشرها موج مي. باشند موجود ناراضي مي

. ها به يك جريان سياسي در هراس و نگراني است حاكميت از تبديل اين نارضايتي. كند تري پيدا مي گسترده

اما مسلم است كه حذف كانديداي نهضت آزادي و ساير داوطلبان مستقل ملي ـ مذهبي، نه تنها موجب 

  .دهد گردد، بلكه دامنه آن را توسعه مي حذف يا كاهش نارضايتي عمومي نمي

ها بردارند و  طلبي كنيم كه دست از اين انحصار گيرندگان در حاكميت مشفقانه نصيحت مي ما به تصميم

ثبات و دوام نظام جمهوري اسالمي به تمكين از قانون اساسي و . امانات مردم را به خود آنان واگذارند

بانه، دلسرد كردن آنان و راندن مآ ممانعت از حضور مردم، رفتار قيم. احترام به حقوق ملت بستگي دارد

  .آنان به حاشيه حوادث، تضعيف واقعي نظام جمهوري است

  

  سخني با ملت

تفاوتي مردم و بدبيني و يأس در امر  برخالف عمل ناصواب شوراي نگهبان كه در عمل به تشديد بي

يأس و نااميدي كنيم كه تسليم  گردد، ما از مردم شريف و هوشيار ايران دعوت مي انتخابات منجر مي

آميز ممكن، صداي اعتراض خود  تفاوتي را كنار گذارند و با تمام قوا و از هر راه قانوني مسالمت نشوند، بي

سخنگوي شوراي نگهبان آن چنان از صالبت رأي شورا سخن رانده . را عليه رأي شوراي نگهبان بلند كنند

آيا اين بدان معنا نيست كه شوراي . دهد  جلوه ميفايده و تجديدنظر را منتفي است كه هر نوع شكايت را بي

  داند؟ كه خاص خداوند باري تعالي است مي» يفعل ما يريد«و » فعال ما يشاء«نگهبان خود را مصداق 

متأسفانه هيچ مقام و مرجعي براي دادخواهي مردم وجود ندارد و مردم ما كه به مسائل سياسي واقف 

نمايند، اما  كنند و حقشان را مطالبه مي ابله و به شكل مناسب اعتراض ميو آگاهند، خود با انحصارگران مق

عملكرد حاكميت در رابطه با حقوق قانوني مردم و انحصارطلبي گروه قدرتمند متأسفانه دورنماي مطلوبي 

  .دهد را نويد نمي

بوده و نخواهد او قادر ن. تواند توقع داشته باشد كه معترض و ناراضي وجود نداشته باشد حاكميت نمي

سركوب معارضان موجب حذف اعتراض . ها و معارضان را خفه و نابود سازد بود كه تمام ناراضي

نهضت آزادي ايران كه مخالف . نخواهد شد، بلكه در درازمدت، جامعه را به سوي انفجار خواهد برد

دهد و مسئوالن  شدار ميآشفتگي، انفجار و برهم خوردن جامعه است، بار ديگر در اين باره به حاكميت ه

  .دارد جويي كه پيامدهاي وحشتناك و غيرقابل جبراني خواهد داشت بر حذر مي را از ادامه سلطه

  نهضت آزادي ايران 

  ۷۶ ارديبهشت ماه ۲۷
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ۱۳۴۰تأسيس 

       ۱/۱۶۰۳ ش:شماره

 ۰۲/۱۳۷۶/ ۳۱:تاريخ

  

  اطالعيه در مورد تكذيب وابستگي قاسملو به نهضت آزادي

  

زبان  مطلبي در يكي از نشريات فارسياي به نام آقاي محمودرضا قاسملو با درج   ساله۳۲اخيراً فرد 

خارج از كشور درباره درخواست پناهندگي سياسي از مراجع دولت آلمان خود را عضو نهضت آزادي 

بدين وسيله عضويت نامبرده در نهضت آزادي و ارتباطشان با نهضت آزادي . ايران معرفي كرده است

  .شود تكذيب مي

  دفتر روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ۱۳۴۰تأسيس 

  ۱۶۰۴       :شماره

 ۰۶/۰۳/۱۳۷۶:تاريخ

  

  گزارش مشروح مصاحبه مطبوعاتي نهضت آزادي ايران 

  )۲۵/۱۲/۷۵(در هتل بلور تهران 

  

در اين مصاحبه مطبوعاتي نهضت آزادي ايران كه با حضور تعدادي از اعضاي كادر 

رهبري به منظور معرفي آقاي دكتر يزدي دبيركل نهضت به عنوان نامزد هفتمين انتخابات 

 خبرنگاران داخلي و خارجي برگزار شد، پس از رياست جمهوري، با شركت برخي از

  .اهللا مجيد، آقاي مهندس محمد توسلي جلسه را افتتاح كردند تالوت آياتي از كالم

 ابتدا از نمايندگان مطبوعات و ):كننده مصاحبه مطبوعاتي از اعضاي رهبري و اداره(آقاي مهندس توسلي 

ران را براي استماع نظرات نامزد نهضت آزادي خبرنگاران داخلي و خارجي كه دعوت نهضت آزادي اي

قبل از ارائه بيانيه مطبوعاتي، . كنم اند تشكر مي كرده ايران و مواضع نهضت آزادي ايران پذيرفته و شركت

سيدجوادي پيام مختصري از طرف شوراي مركزي نهضت آزادي ايران  جناب آقاي احمد صدرحاج

يزدي بيانيه مطبوعاتي و نظرات خودشان را ارائه خواهند كرد و سپس آقاي دكتر . كنند خدمتتان ارائه مي

  .به سؤاالت شما پاسخ داده خواهد شد

خانمها و . اهللا اهللا و نتوسل الي آل رسول نتوكل علي. اهللا الرحمن الرحيم  بسم:سيد جوادي آقاي صدر حاج

  هاي گروهي، آقايان محترم، نمايندگان رسانه

ل دعوت ما و حضور در اين كنفرانس مطبوعاتي و همچنين تشكر از با عرض سالم و تشكر از قبو

اند، ضمن بزرگداشت ياد و  مسئولين مربوطه كه موجبات تسهيل وسايل انجام اين كنفرانس را فراهم نموده

وزير اولين  خاطره شادروان مرحوم مهندس مهدي بازرگان، دبيركل فقيد نهضت آزادي ايران و نخست

يان اين مطلب كه مجموعه دوستان نهضت آزادي از وقوع حادثه دلخراش زلزله دولت انقالب، با ب

خاطر بوده و هستند، به  شهرستان بجنورد و فاجعه بالخيز استان اردبيل بسيار اندوهناك و آزرده

گويم و نيز پيام عذرخواهي جناب آقاي دكتر سحابي را كه  ديده اين دو حادثه تسليت مي بازماندگان مصيبت

با عرض تبريك حلول سال نو و عيد . كنم لت كسالت نتوانستند در اين كنفرانس حضور يابند تقديم ميبه ع

  ).السالم عليه(سعيد نوروز و همچنين با عرض تبريك به مناسبت تولد امام هشتم، امام رضا 

اي دكتر در برنامه امروز كنفرانس مطبوعاتي، هم چنانكه آقاي مهندس توسلي بيان فرمودند، ابتدا آق

. ها و سياستهاي نهضت آزادي را ارائه خواهند داد ابراهيم يزدي كانديداي رياست جمهوري رئوس برنامه

اي را  بنده هم براي حسن ختام عرايضم خاطره. سپس به خبرنگاران محترم جواب سؤاالت داده خواهد شد

  : آن اين كهكنم و كه از ابتداي تشكيل نهضت دارم خدمتتان به طور اختصار بيان مي

 تشكيل شد مرحوم مهندس بازرگان، آقاي دكتر ۱۳۴۰هنگامي كه كنگره جبهه ملي دوم در اوايل سال 

اهللا طالقاني در آن شركت كرده بودند، به اين نتيجه رسيدند كه توافق عقيدتي و  سحابي و مرحوم آيت

ل دري تشكيل شد، اولين جلسه اين جلسه كه در منزل آقاي دكتر كما. اي بين آقايان وجود ندارد سليقه
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گذاري نهضت آزادي بود و اين كه آيا بايد يك نهضت، دسته و جمعيتي جدا از جبهه  نهضت آزادي و اسم

ملي تشكيل شود يا نه بحث شد و تقريباً كليه افرادي كه حاضر بودند و اسامي آنها را به طور اختصار بنده 

حوم مهندس مهدي بازرگان، آقاي دكتر سحابي، مرحوم آقاي مرحوم آقاي طالقاني، مر: ام يادداشت كرده

رحيم عطايي، مرحوم آقاي عباس رادنيا، آقاي عباس سميعي و آقاي مهندس ابوالفضل حكيمي كه خدا 

عرض كنم كه تصميم نهايي به جلسه دوم كشيده شد كه جلسه دوم اتفاقاً . سالمتشان بدارد تشريف داشتند

در منزل شما قرآن پيدا ! فالني: مرحوم آقاي طالقاني در ابتداي جلسه فرمودنددر منزل بنده تشكيل شد و 

با وجود اين كه من «: ن را گرفتند و گفتندآبعد ايشان قر. شود؟ به شوخي عرض كردم كه شايد مي

 كه اسمش ]نهضت آزادي[كنم، معذلك براي اين كه آيا به اين جمع وارد شوم  خيلي كم استخاره مي خيلي

ايشان . »عي شد كه نهضت آزادي ايران باشد، اسم بنويسم و وارد شوم يا نه استخاره خواهم كردهم قط

استخاره كردند و جواب استخاره هم بحمداهللا خوب آمد و چنانچه مالحظه فرموديد، تا آخرين لحظات 

 ات نهضت شركتتند و هم لطف داشتند و هم در جلسزندگي با نهضت آزادي ايران هم رابطه داش

اي بود كه من خواستم براي آگاهي آقايان از پربار بودن نهضت آزادي و  اين مختصر خاطره. كردند مي

اهللا و  والسالم عليكم و رحمه.  كرده است، تقديم آقايان كرده باشم۱۳۴۰مبارزات شديد و زيادي كه از سال 

  .بركاته، صلوات

تر يزدي متن بيانيه خودشان را به اطالعتان  با تشكر از جناب آقاي صدر، آقاي دك:آقاي مهندس توسلي

  .رسانند مي

هاي گروهي  خانمها و آقايان محترم، نمايندگان محترم رسانه. اهللا الرحمن الرحيم بسم: آقاي دكتر يزدي

داخلي و خارجي، با سالم و تشكر مجدد از قبول دعوت و حضور در اين كنفرانس مطبوعاتي و با ياد 

وزير اولين دولت انقالب، و  زرگان، دبيركل فقيد نهضت آزادي ايران و نخستشادروان مهندس مهدي با

 با دابراز همدردي با بازماندگان زلزله اخير استان اردبيل و با تبريك سال نو و همچنين تقارن آن با ميال

  .و آرزوي ايراني آزاد و آباد) ع(سعادت امام رضا

هوري و معرفي اينجانب به عنوان نامزد در اين شركت نهضت آزادي ايران در انتخابات رياست جم

انتخابات، نه براي قدرت و رقابت در كسب قدرت بلكه به منظور ايفاي وظيفه در قبال ملت و كشور و 

 ۲۲يكي از آرمانهاي اصلي انقالب اسالمي . تشويق مردم به مشاركت در يك وظيفه ملي و همگاني است

طبيعي است كه اين مهم تنها با حضور . باشد رنوشت خود مي تحقق حاكميت ملت بر س۱۳۵۷بهمن سال 

بنابراين، . هاي تعيين سرنوشت در انتخابات ادواري ممكن و ميسر خواهد بود مستمر مردم در صحنه

هاي مساعد براي حضور مردم و اعمال حق حاكميت ملت تنها راه تثبيت اصل  فراهم نمودن زمينه

و در  وطلبي اين جانب در انتخابات رياست جمهوري به منظور پيگيريدا. باشد جمهوريت نظام اسالمي مي

هاي نهضت آزادي ايران به عنوان يك حزب سياسي اسالمي ـ  صورت موفقيت، اجراي سياستها و برنامه

  .رسانم ملي به شرح زير است كه بنده در سه زمينه عمده و اساسي آن را به اطالع مي

  

  جتماعيدر زمينه توسعه سياسي و ا) الف
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نهضت آزادي ايران توسعه سياسي را شرط اوليه و گريزناپذير توسعه اقتصادي به منظور حل بحرانها 

اين موارد در هشت بند به . باشد داند كه تحقق آن در گرو اجراي موارد زير مي و مشكالت كنوني مي

  .رسد عرضتان مي

  

 ارزش  وترين آرمان  عنوان اصليـ تحقق همه جانبه آزادي و حاكميت ملت و استقالل كشور به۱

  .اسالمي و انقالبي

كنند كه انقالب اسالمي  اي دارند و چنين تبليغ مي زده توضيحاً عرض كنم، برخالف كساني كه ذهن بيگانه

ساخته و پرداخته بيگانه است، نهضت آزادي ايران قوياً و عميقاً معتقد است كه انقالب اسالمي ايران يك 

مِي تاريخي بوده كه در صحنه سياسي و اجتماعي ايران اتفاق افتاده و اين دستاوردي انقالب واقعِي مرد

  .كنيم است كه ملت ما داشته و ما به اين اصالت هم معتقديم و هم افتخار مي

ـ قانونمند ساختن مديريت كشور و جامعه با تكيه بر كارداني، تخصص و تجربه و اجراي جدي اصول ۲

  . ساير قوانينمصرح در قانون اساسي و

قانون . بايد يك نظام قانونمند باشد توضيحاً اضافه كنم كه نظام جمهوري اسالمي ايران الجرم مي

اساسي اولين دستاورد اين انقالب بعد از پيروزي است و تا زماني كه همه شهروندان در هر مقام و 

. هاي اساسي برسيم ما بتوانيم به برنامهموقعيتي خودشان را مقيد به تبعيت از قانون ندانند، امكان ندارد كه 

 وبنابراين، يكي از هدفهاي اساسي و عمده نهضت آزادي ايران در توسعه سياسي، پذيرفتن قانونمند شدن 

  .باشد حركت هر كس در چارچوب ضوابط قانوني تعيين شده مي

ها، سنديكاهاي  هـ آزادي فعاليت گروهها، جمعيتها، احزاب سياسي و انجمنهاي مدني نظير اتحادي۳

تخصصي، صنفي و كارگري در چارچوب قانون اساسي و عدم دخالت دولت در انتخابات و مديريت اين 

  .گونه انجمنها

اضافه كنم كه يكي از ابزارهاي نهادينه شدن دمكراسي در جامعه و مشاركت قانونمند اقشار و طبقات 

پزشكي، كانون وكال و انجمنهاي  انند نظاممختلف مردم در سرنوشت خودشان، انجمنهاي مدني و صنفي م

توانند در  از طريق اين انجمنهاست كه گروهها و قشرهاي مختلف مردم مي. باشد صنفي مشاغل مختلف مي

چارچوب ضوابط قانوني حضور فعال  قلمرو تخصصها و مشاغل خود در تعيين سرنوشت خود و در

يت نظام جمهوري اسالمي ايران كمك مؤثر و فراواني اين به توسعه دمكراسي و جنبه جمهور. داشته باشند

  .خواهد كرد

ـ اجراي اصول مربوط به شوراها طبق قانون اساسي و به منظور نهادينه كردن دخالت مردم در ۴

  .سرنوشت خود و سپردن امور مردم به دست خودشان و حركت به سوي تمركززدايي

 سال پيش كه در ۱۴۰۰در . اصيل اسالمي استدار در انديشه  اصل شوراها يك مقوله بسيار ريشه

يافته و  ، مسأله مشاركت سازمان)و چه بسا در دنياي امروز و در بسياري از نقاط(دنياي آن روز 

. نبوده است، اسالم اصل شوراها را مطرح كرده استمطرح يافته مردم در سرنوشت خودشان  سامان

دوم اين كه قانون . ا و ارزشهاي عميق اسالمي دارداي است كه ريشه در باوره بنابراين، شورا مقوله

اساسي جمهوري اسالمي ايران با الهام از چنين باور عميق و ارزش اصيل ديني، در فصل هفتم و در طي 
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. اصول متعدد، تشكيل شوراها را در سطوح مختلف شهر و روستا و شهرستان و استان مطرح كرده است

يير و تحول كيفي در توسعه سياسي ايران الزم است كه از راي تغآزادي ايران معتقد است كه بنهضت 

طريق انتخاب شوراها، مطابق آن چيزي كه قانون اساسي مطرح كرده است، امور روزمره مردم به دست 

خودشان سپرده شود و اين تنها كمك به توسعه سياسي نيست، بلكه بار سنگين دستگاه اداري دولت 

  . خواهد دادمركزي را هم به شدت تقليل

 و  مسئول گونه تجاوز و خودسري گروههاي فشار و غير  امنيت اجتماعات و جلوگيري از هر تأمينـ۵

  .كاهش تنشهاي سياسي و ايجاد آرامش و امنيت

  ـ جلوگيري از تفتيش عقايد و اجبار و اكراه در مسائل اعتقادي۶

  ه جاي دشمني و خشونتـ ايجاد روح برادري، رأفت و رحمت اسالمي، تساهل و تسامح ب۷

  .ريزي جدي به منظور حل مشكالت جوانان با مشاركت خود آنان ـ برنامه۸

  

  در زمينه توسعه اقتصادي و توزيع عادالنه درآمدها) ب

ها و سياستهاي خود را در هفت بند به شرح زير به اطالع  در اين زمينه، نهضت آزادي رئوس برنامه

  .رساند مي

ريزي و نظارت دولت در اقتصاد كالن و كاهش هر چه بيشتر سهم آن در  ـ اعمال سياست برنامه۱

فعاليتهاي اقتصادي به جز در بخشهاي كليدي و استراتژيك نظير نفت، صنايع نظامي، برخي از صنايع 

  .سنگين و برخي از معادن

تي و ـ حذف نهادها و بنيادهايي كه فعاليت اقتصادي آنها جزء هيچ يك از سه بخش تعاوني، دول۲

  .خصوصي مصرح در قانون اساسي ايران نيست

خواري و سوءاستفاده از اموال عمومي از سوي هر مقام و  ـ مبارزه جدي با هر گونه فساد، رشوه۳

  .منصب وابسته به هر قدرت و نهاد رسمي و غيررسمي

يد ملي و ـ حمايت از توسعه توليد ملي در بخشهاي صنعت و كشاورزي، به منظور باال بردن سطح تول۴

  جلوگيري از ورود كاالهاي مصرفي

ات تأسيساي براي ايجاد   بخش عمده درآمد فروش نفت و گاز به ورود كاالهاي سرمايهـ اختصاص۵

  .زيربنايي

كند كه آيندگان  هاي يك كشورند و عدالت حكم مي ما معتقديم كه نفت و گاز درآمد نيستند بلكه سرمايه

بنابراين بخش عمده درآمدهاي نفت و گاز بايد اختصاص . ت داشته باشندما هم در اين سرمايه ملي مشارك

تري تبديل شود تا نه تنها  ات زيربنايي پيدا كند، به طوري كه از يك سرمايه به سرمايه اساسيتأسيسبه 

  .مند شوند نسل كنوني بلكه نسلهاي آينده نيز از اين ثروت خداداد بهره

اي سيستم دريافت ماليتهاي تصاعدي، به ويژه از اقشار ثروتمند، و ـ توزيع عادالنه درآمدها با اجر۶

  .ها با حداقل درآمدها كاهش اختالف سطح هزينه

  .ـ تقويت و توسعه بخش تعاون در جهت رشد توليد ملي۷

  



 

۵۹ 

  الملل سياست خارجي و روابط بين) ج

هاي نهضت آزادي  هها و برنام نظريه. المللي است بخش سوم در زمينه سياست خارجي و روابط بين

  .رسانيم  اطالع مي،ايران را در سه بند

ها و بهبود مناسبات و روابط خارجي  ـ اجراي يك برنامه سياست خارجي فعال در جهت كاهش تنش۱

  .براساس منافع و مصالح ملي

  .ـ توسعه روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي اسالمي، بخصوص كشورهاي همسايه۲

اي كه دولت ايران آنها را به  شده المللي شناخته ها و مقررات بين  التزام عملي به عهدنامهـ احترام و۳

  .رسميت شناخته و امضاء كرده است

  

خواهم كه با  گيرندگان محترم مي ن و تصميممسئوالاينجانب از طرف خود و نهضت آزادي ايران از 

 سياسي موجود، با تمكين از قانون و توجه به حساسيت شرايط كنوني كشور و ضرورت كاهش تنشهاي

هاي مناسب براي  تصويب صالحيت نامزدهايي كه وفادار به نظام و ملتزم به قانون اساسي هستند، زمينه

  .شركت هرچه بيشتر مردم در انتخابات و ايجاد وفاق ملي را فراهم سازند، انشاءاهللا

پاسخ دادن به سؤاالت خانمها و آقايان اي كه به خرج داديد، اينك آماده  با تشكر به خاطر حوصله

  .كنم، والسالم، صلوات مجدداً تشكر مي. باشيم محترم مي

 با تشكر از جناب آقاي دكتر يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران، نمايندگان :آقاي مهندس توسلي

به آنها پاسخ داده هاي مختلف اگر سؤاالتي دارند لطفاً مرقوم بفرمايند كه به ترتيب بنده مطرح كنم و  رسانه

  .اول سؤاالت كتبي. شود

  

آيـا  .  ـ در انتخابات دوره پنجم مجلـس، صـالحيت شـما رد شـد     ۱سؤال : ي داخليرخبرنگار خبرگزا

كنيد كه صالحيت شما را بپذيرند؟ و اگـر صـالحيت شـما رد شـود، شـما از كـدام كانديـداها            تصور مي 

  واهيد كرد؟حمايت خواهيد كرد؟ يا اصالً انتخابات را تحريم خ

كه   شوراي محترم نگهبان در انتخابات مجلس پنجم اصلي را اعالم كردند و آن اين بود:آقاي دكتر يزدي

رد صالحيت كانديداها در انتخابات دوره چهارم لزوماً و ضرورتاً شرط الزم براي رد صالحيت آنها در 

تخابات مجلس پنجم دليل براي رد بنابراين، رد صالحيت كانديداها در ان. انتخابات دوره پنجم نيست

اما قسمت دوم سؤال شما، در . صالحيت همان كانديداها در انتخابات رياست جمهوري نخواهد بود

صورتي كه صالحيت كانديداي نهضت آزادي ايران رد شود، آيا نهضت آزادي ايران از كانديداي ديگري 

  .گيريم و اعالم خواهيم كرد ب تصميم ميحمايت خواهد كرد يا خير؟ ما در آن موقع درباره اين مطل

  ـ كانديدايي را كه احتماالً شما از او حمايت خواهيد كرد چه ويژگيهايي بايد داشته باشد؟۲سؤال 

بنابراين، اجازه بدهيد كه به . ما جواب اين سؤال را در آن موقع مطرح خواهيم كرد :آقاي مهندس توسلي

  .سؤاالت ديگر بپردازيم

من در دفعات گذشته در دو نوبت در كنفرانس مطبوعاتي به دعوت شـما  : اري كويت خبرنگار خبرگز 

هايي در نظر داريد كـه مجـدداً          حاال شما چه زمينه   . شركت كردم و مقامات امنيتي مانع حضور من شدند        



 

۶۰ 

  كنيد كه ممكن است كه شما را بپذيرند؟ در انتخابات شركت كرديد و فكر مي

اي كه امروز صبح با تهران   سؤال ايشان اين است كه شما در مصاحبه بخش ديگر:آقاي مهندس توسلي

كنيد،   نهضت آزادي ايران در اين انتخابات شركت ميهتايمز داشتيد تصريح كرديد كه شما به عنوان نمايند

با توجه به اين كه نهضت آزادي از طرف وزارت كشور به عنوان يك . نه به عنوان كانديداي مستقل

خواهيد به عنوان نماينده نهضت آزادي  ي قانوني مجوز دريافت نكرده است، چگونه شما ميسازمان سياس

  ايران در انتخابات شركت كنيد؟

 در مورد قسمت اول سؤال ايشان، خوب همين كه در كنفرانس مطبوعاتي قبلي ما به :آقاي دكتر يزدي

 تا آخر هم به سالمت حضور خواهند در اين كنفرانس حضور دارند و انشاءاهللايشان اجازه ندادند ولي 

آمد گفت و از آن استقبال كرد و اين را يك  بايد به اين تغيير خوشداشت، خود اين عالمت يك تغيير است و 

 در .ام دوم اين كه چرا من به عنوان كانديداي نهضت آزادي ايران معرفي شده. تغيير مفيد تلقي نمود

اند، احزاب سياسي مخالف يا به تعبير   نظام پارلماني را پذيرفتهجوامعي كه اصل دمكراتيك و جمهوريت و

نقش و رسالت آنها تعديل و تثبيت .  نقش و رسالتي دارند(Loyal Opposition)علمي كلمه مخالفين وفادار 

در عين حال كه وزارت كشور اعالم كرده است كه نهضت آزادي ايران قانوني نيست، . جو سياسي است

بنابراين، طبيعي است كه با حضور و شركت . كنيم اند كه ما تحملشان مي ر نوبت اظهار كردهبالفاصله در ه

در انتخابات رياست جمهوري يا انتخابات ادواري ديگر، ما مايل هستيم كه سطح اين تحملها را باال ببريم تا 

  .ريماز اين نظر جاي اميدواري بسياري دا. اي برسيم در نهايت به يك وفاق ملي گسترده

كنيـد، وزارت كـشور شـما را بـه عنـوان يـك                طور كه اظهـار مـي       همان: ـ خبرنگار خبرگزاري تركيه   

آيـا شـما از ايـن       . كنيـد   كند و شما در شرايط محـدودي فعاليـت مـي            سازمان سياسي قانوني تلقي نمي    

  فعاليت محدود راضي هستيد؟

ر داريم و محدود هم هست راضي نه، ما از اين سطح فعاليتهايي كه درحال حاض :آقاي دكتر يزدي

اي درخشان در مبارزات عليه استبداد   در ايران، با كارنامه ساله۳۵يك سازمان سياسي با سابقه . نيستيم

ها و محروميتها، با نقش و  سلطنتي در گذشته، با محكوميت سران و رهبرانش در دوران شاه و زندان

ش از نيمي از اعضاي شوراي انقالب از اين حزب از طرف موقعيتي كه در دوران انقالب داشته است، كه بي

كنيم كه نهضت آزادي ايران بايد اجازه داشته باشد كه روزنامه  رهبر فقيد انقالب دعوت شدند، ما فكر مي

خودش را منتشر كند و بتواند از محل دفتر خودش به طور رسمي استفاده كند و از تمامي حقوقي كه 

بنابراين، بخشي . مند شود حزاب سياسي در چارچوب قانون پذيرفته است، بهرهقانون اساسي براي همه ا

  .دانيم از تالش ما براي دستيابي به همين حقوقي است كه ما خودمان را طبق قانون محق مي

  از مردم چه توقعي داريد؟: ـ خبرنگار خبرگزاري فرانسه

 الرحمن الرحيم، اهللا  بسم):مصاحبه مطبوعاتياعضاي رهبري و حاضر در از (س عبدالعلي بازرگان آقاي مهند

شركت هر چه بيشتر مردم در . طبيعتاً انتظار از مردم اين است كه مسأله رياست جمهوري را جدي بگيرند

اين امر مورد انتظار ما هست و فكر مي كنم كه اين يك راه مطلوبي براي حل بحرانهاي سياسي و اقتصادي 

  .جامعه است

شـدن    آيا هدف شما از شركت در انتخابات رياست جمهوري برنده         : ري چودو ژاپن  ـ خبرنگار خبرگزا  



 

۶۱ 

  ابات براي شما هدف است؟خنفسه شركت در انت است؟ يا في

طور كه در بيانيه مطبوعاتي به اطالعتان رسيد، مشاركت ما در انتخابات به   همان:آقاي دكتر يزدي

 كه بايد حتماً پيروز شويم نيست، بلكه بيش از هر منظور رقابت براي كسب قدرت نيست، به اين اميد هم

  .هاي سياسي و نهايتاً وفاق ملي است چيز نفس مشاركت و فراهم آوردن زمينه

من با چشم خود ديدم كه در ايران گروههـاي فـشار مـافوق              : سؤال اول : ـ خبرنگار خبرگزاري كويت   

ق شويد، با اين گروههاي فـشار چگونـه         شما اگر در انتخابات رياست جمهوري موف      . كنند  قانون عمل مي  

شما در ارتباط با واليت فقيه گفته بوديد كه واليت مطلقه فقيـه را قبـول                : كنيد؟ سئوال دوم    برخورد مي 

فقيـه و   در هر حال، اگر شما موفق شويد بايد با ولـي       . توانيد بپذيريد   نداريد، اما نوعي واليت فقيه را مي      

   اين زمينه چه توجيهي داريد؟در. امر انقالب همكاري كنيد ولي

 برنامه خودمان به قانونمند شدن جامعه ۲در مورد سؤال اول، ما در بند : آقاي دكتر ابراهيم يزدي

نامند، بيش از هر كس  اهللا مي قطعاً آن گروههاي فشاري كه خودشان را به نام انصار حزب. اشاره كرديم

بنابراين، . دانند د را مطيع نظام جمهوري اسالمي ايران ميآنها خو. ديگري موظفند كه قانون را رعايت كنند

قانونمند شدن . از هر حركتي كه خارج از ضوابط قانوني باشد، آنها بيش از هر كسي بايد امتناع ورزند

جامعه به اين معنا است كه هيچ گروهي يا گروه فشاري حق ندارد خارج از ضوابط قانوني حركت كند و 

توانند از طريق كانالهايي كه وجود دارد در  اي وجود دارد، آنها مي اي نظريات ويژه اگر در مورد مسأله

گيري، نظريات خود را منعكس كنند و اجازه دهند كه مقامات رسمي كشور در اين  مراكز و نهادهاي تصميم

، قطعاً ما اگر قرار باشد كه تصميماتي بدين گونه در سطح خيابانها مطرح شود. گونه مسائل تصميم بگيرند

بنابراين، ما در . توانيم انتظار داشته باشيم كه اين جامعه قانونمند شده و كشور به سروساماني برسد نمي

صورت موفقيت، قطعي است كه قانون را اجرا خواهيم كرد و همه را موظف خواهيم نمود كه از قانون 

ايم كه به قانون اساسي  ا تصريح كردهاما در مورد سؤال دوم شما، ما به كرات اين مطلب ر. تبعيت كنند

در قانون . التزام معنايش به مراتب فراتر از هر واژه ديگري است. جمهوري اسالمي ايران التزام داريم

طبيعي است كه ما به اين اصول در قانون اساسي التزام . بيني شده است اساسي يك سلسله نهادهايي پيش

 نهضت آزادي ايران در انتخابات پيروز شود و رياست جمهوري را اما اين كه اگر به فرض،. داشته باشيم

كنم كه اگر اصل قانونمند شدن جامعه را بپذيريم و اگر  به دست بياورد چه كار خواهد كرد، من تصور مي

اند، و بر طبق نظر رهبر فقيد انقالب  طور كه تمام مقامات مسئول كنوني و گذشته به كرات تأكيد كرده همان

شود، با رأي  ، خوب وقتي مردم در انتخاباتي كه توسط همين حاكميت برگزار مي» رأي مردم استميزان«

به اين . آزاد و مخفي رئيس جمهور را انتخاب كنند، طبيعي است كه اينها در جايي بايد با همديگر توافق كنند

 قانوني نيست، بلكه يك هم اشراف داريم و توجه داريم كه تصميمات سياسي صرفاً نشأت گرفته از مقررات

اي پيدا كند  رئيس جمهور موفق بايد تمام عوامل و عناصر حاضر در صحنه را در نظر بگيرد و نقطه بهينه

بنابراين، هر رئيس جمهوري كه بخواهد درون . كننده نظريات مجموعه باشد كه آن نقطه بهينه بتواند منعكس

  .اي كلي و اصولي با عناصر مجموعه برسده مجموعه كنوني حركت كند، الجرم بايد به توافق

من پرسشم كه در واقع جنبه احتمال دارد اين است كه اگر نهـضت آزادي               : خبرنگار خبرگزاري كويت  

ـ كه در اين جلسه در سطح وسيع و قوي حضور دارد ـ در يك لحظه ناگزير از ائتالف يـا احتمـاالً رأي    



 

۶۲ 

  كنيد كه به كدام جناح خود را نزديكتر كنيد؟ ميدادن به يكي از كانديداهاي موجود بشود، فكر 

طبيعي است و در . اش نظر بدهيم  اين مطلبي نيست كه ما االن بخواهيم درباره:دكتر ابراهيم يزدي

ايم كه اگر صالحيت كانديداي نهضت آزادي ايران رد شود، چون  گذشته اين را به طور عام اعالم كرده

، ممكن است به كانديداي ديگري كه داراي اعتبار سياسي شناخته معتقد به حضور در انتخابات هستيم

المللي  هاي سياسي، اقتصادي، ملي و بين هاي سياسي و اقتصادي او در قالب برنامه اي باشد و برنامه شده

اما اين مطلبي نيست كه ما در مورد هر يك از كانديداهاي كنوني . نهضت آزادي قرار گيرد، رأي بدهيم

اين مطلب را همان طور كه قبالً هم عرض كردم، هنگامي كه موقعش برسد . ري ابراز كنيمبخواهيم نظ

  .تصميم گرفته و اعالم خواهيم كرد

المللي، اين سؤال مطرح اسـت كـه آيـا شـما سياسـتهاي                در ارتباط با مسائل بين    : خبرگزاري كويت 

كنيـد يـا سياسـت        ا دنبـال مـي    جاري جمهوري اسالمي و دولت آقاي رفسنجاني در ارتباط با آمريكـا ر            

  ديگري درباره رابطه با آمريكا خواهيد داشت؟

زدايي و بهبود  ح نموديم كه معتقد به تنشياي كه اعالم كرديم تصر  ما در اين برنامه:آقاي دكتر يزدي

بنابراين، بهبود روابط با . روابط با تمام كشورهاي خارجي براساس منافع و مصالح ملي خودمان هستيم

سياست خارجي . رهاي خارجي ـ و بخصوص آمريكا كه مطرح كرديد ـ در همين چارچوب خواهد بودكشو

دولت آقاي رفسنجاني در مورد آمريكا اگر چه بعضاً زيگزاگهايي دارد ولي در مجموع بايد توجه كنيم كه 

طبيعي است كه . كرددولت ايران با آمريكا قطع رابطه نكرد، بلكه دولت آمريكا بود كه با ايران قطع رابطه 

 سال رابطه برقرار گردد، بايد شرايط آن نيز مهيا باشد و با قبول اين ۱۷، ۱۶وقتي قرار شود كه بعد از 

بنابراين، چون دولت . اصل كه هيچ چيز براي ايران خارج از منافع و مصالحش قابل قبول نخواهد بود

بايد شرايط مناسب را براي تجديد رابطه  ريكا ميآمريكا اقدام به قطع رابطه كرده است، به نظر ما خود آم

همان طور كه بارها دولت ايران هم اعالم كرده است، دولت آمريكا بايد قدمهايي در اين . به وجود آورد

بايد  در هر حال، اگر دولت آمريكا براي بهبود روابط با ايران محل و ارزشي قائل هست، مي. زمينه بردارد

سازي روابط  بنابراين، در چارچوب منافع و مصالح ايران ما معتقد به عادي. كندشرايط الزم را فراهم 

  .هستيم

  شرايطي كه شما داريد چيست؟: خبرگزاري كويت

خواهيم قبل از هر چيز اين است كه دولت آمريكا بايد از   شرايطي كه ما و ملت ايران مي:آقاي دكتر يزدي

در بخشهاي مختلف جهان از جمله در منطقه ما » مايشاءفعال «اش كه خود را  نگرش تاريخي و گذشته

اي براي حضور تسليحات و تجهيزات عظيم نظامي دولت آمريكا  كننده ما هيچ دليل قانع. داند، دست بكشد مي

فارس،  آمريكا بايد بپذيرد كه مردم اين منطقه، بخصوص كشورهاي ساحل خليج. بينيم فارس نمي در خليج

ز هر قدرت خارجي مسائلشان را حل كنند تا تفاهمات الزم در بين همسايگاني كه بايد خودشان مستقل ا

ما حضور يكي چنين تجهيزات عظيم . داراي دين مشترك و سابقه تاريخي مشترك هستند به وجود بيايد

 شرط اول هر. بينيم العاده محرك و خطرناك مي دانيم و اين را فوق تناسب با مسائل منطقه مي نظامي را بي

نوع بهبود روابط اين است كه منطقه تخليه نظامي شود و امنيت منطقه به خود كشورهاي اين منطقه واگذار 

  .توانيم در مورد ديگر شرايط هم بحث كنيم اگر مايل باشيد مي. ترين شرايط است اين يكي از عمده. گردد



 

۶۳ 

. شوم رماييد ممنون مياگر بلوغ سياسي را در دو پارگراف تحليل بف: ـ خبرنگار خبرگزاري كويت

آيا جامعه ما به آن حدي رسيده است كه واقعاً بايستي مشاركت فعال داشته باشد؟ وضع فعلي جامعه 

  كنيد؟ را از لحاظ مشاركت در سرنوشت خود چگونه ارزيابي مي

 جامعه ما مسلماً با انقالبي كه كرده است به بلوغ سياسي خود رسيده و :آقاي دكتر غالمعباس توسلي

كنند كه براي جلوگيري از گسترش آزاديها و دخالت مردم  دولتها عموماً سعي مي. آن را نشان داده است

ولي در كشوري كه هزاران سال تاريخ دارد و دين بزرگي مثل اسالم بر . بهانه بلوغ سياسي را مطرح كنند

ه در سطح باال و الاقل آن حاكم است و در عين حال، در كشوري كه بيش از سه چهار ميليون تحصيل كرد

چند ميليون دانشجو دارد، اگر فكر كنيم كه به بلوغ سياسي نرسيده است، خيلي بايد منفي قضاوت كرده 

زه داد ابنابراين، زمينه حركت مردم فراهم است و اين بلوغ سياسي وجود دارد ولي بايد به مردم اج. باشيم

ب قانون اساسي فعاليت اجتماعي و سياسي و كه در چارچوب قوانين و مقررات موجود و در چارچو

اين كه پيشاپيش . هايي هست بايد در عمل برطرف شود اگر هم كمبودها و نارسايي. فرهنگي داشته باشند

  .مردم را محكوم كنيم برخورد درستي با مسائل سياسي نيست

م جمهـوري  جناب آقاي دكتر يزدي، آيـا شـما هـم مثـل مـسئولين نظـا            : ـ خبرنگار خبرگزاري كويت   

اسالمي معتقديد كه اسراييل يك رژيم غاصب است كه وجاهت قانوني نـدارد، يـا نظـر ديگـري در ايـن                      

  مورد داريد؟

اين نه نظريه .  اين كه دولت اسراييل يك دولت غاصب است قولي است كه جملگي برآنند:آقاي دكتر يزدي

 ملت ايران دارد و نه نظري است كه فقط اي است كه تنها مقامات دولت ايران به تنهايي است و نه نظريه

المللي نسبت به اين قضيه  ما هر روز شاهد اين هستيم كه در نهادهاي بين. فلسطينيان يا اعراب داشته باشند

اما در . زند بنابراين، اين فقط ملت و دولت ايران نيست، بلكه دنيا دارد اين حرف را مي. شود گيري مي موضع

ايم كه بزرگترين مانع ايجاد  سئله صلح در خاورميانه، ما معتقديم و به كرات هم گفتهمورد خود اسراييل و م

براي اين كه اگر صلح . خواهد يك صلح پايدار و عادالنه در خاورميانه خود اسراييل است كه صلح نمي

دادي كه راكين از قرماسراييل حتي حاضر به ت. بود كه بهاي آن را نيز بپردازد ده مياخواست، بايد آم مي

المللي حل شود كه  بايد اين مسأله در سطح بين. باشد ها هم هست، نمي مورد انتقاد بسياري از فلسطيني

  .گيرد هاي سازمان ملل را ناديده مي چطور يك دولت مستمراً قطعنامه

آيــا دربــاره . هــاي اقتــصاديتان را بيــان كرديــد مــشي شــما خــط: ـــ خبرنگــار خبرگــزاري كويــت

  توانيد توضيح دهيد؟  عدم تمركز به طور صريح ميسازي و خصوصي

 در مسأله توسعه اقتصادي، ما قبل از هر چيز گفتيم كه توسعه سياسي را شرط :آقاي دكتر يزدي

تا زماني كه توسعه سياسي صورت نگيرد، هر نوع تغيير و تحول براي توسعه . دانيم ناپذير مي اجتناب

سازي، آنچه را كه گفتيم اين است كه معتقد به  مورد خصوصياما در . اقتصادي نافرجام خواهد ماند

تصدي دولت را به جز در . حاكميت هر چه بيشتر دولت در امور اقتصادي و تصدي هر چه كمتر هستيم

صنايع كليدي كه جنبه استراتژيك دارد ـ مثل نفت، صنايع نظامي، بعضي از صنايع سنگين مانند فوالد، طال، 

هستيم كه بخشهاي غيردولتي ـ كه شامل بخشهاي معتقد در بقيه مسائل . دانيم حيح ميمس و اورانيم ـ ناص

  .تعاوني و خصوصي هستند ـ تصدي آنها را بر عهده بگيرند
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وضعيت حاكميت و تصدي در حال حاضر به چه صورتي است؟ به نظـر              : خبرنگار خبرگزاري كويت  

  ي آن تا چه ميزان است؟شما، حاكميت دولت در بخش اقتصادي تا چه ميزان و تصد

در زمينه حاكميت كنوني مشكلي كه وجود . هاي مشخصي وجود ندارد  اآلن مرزبندي:آقاي دكتر يزدي

هايي اعالم برنامه كرده يا نكرده است، بلكه مشكلي كه در اعمال حاكميت  دارد اين نيست كه دولت در زمينه

يعني هنگامي كه دولت جمهوري اسالمي . اقتدار استوجود دارد اين است كه دولت در بسيار از موارد فاقد 

پذيرند و يا به گونه ديگر  گيرد، اين تصميمات را بخشهاي ديگري از همين مجموعه نمي ايران تصميماتي مي

در جاهايي، در مسائلي بسيار جزيي . هاي دولت وجود ندارد عالوه بر اين، تناسبي در سياست. كنند عمل مي

بينيم كه دولت تصدي آنها را به عهده گرفته، در حالي كه در جاهايي كه  د، ميكه هيچ ضرورتي ندار

بينيم كه دولت در آن  ات زيربنايي توليدي و صنعتي بسيار پراهميتي وجود دارد، ميتأسيسامكانات و 

  .ها نه حاكميت دارد و نه تصدي زمينه

، عملكرد دولت كنوني جمهـوري      هاي توسعه اقتصادي    در زمينه برنامه  : ـ خبرنگار خبرگزاري كويت   

آيـا شـما بـا ايـن     . عمالً در همين چارچوبي است كه شما اعالم كرديـد » دولت آقاي رفسنجاني «اسالمي  

  هاي كنوني توسعه اقتصادي در نظر داريد؟ تعديل موافق هستيد و يا چه تفاوتهايي با برنامه

تر  بحث توسعه، ما توسعه را مفهومي عامدر .  اول اينكه تفاوت اساسي در اولويتهاست:آقاي دكتر يزدي

گذاشته است،  در كشوري مثل ايران كه يك انقالب بزرگ تاريخي را پشت سر. بينيم از توسعه اقتصادي مي

توسعه اقتصادي بايد آهنگ تغييراتش همسو و . پذير نيست اي بدون توسعه سياسي امكان هيچ نوع توسعه

توانيد توسعه اقتصادي  شما نمي. شود  اين صورت، موفق نميهماهنگ با توسعه سياسي باشد و در غير

 نتوانند از نظر سياسي ،ها به تناسب ضرورت توسعه اقتصادي داشته باشيد اگر مراكز علمي و دانشگاه

هاي اساسي در برنامه  دوم تفاوت. اي در دانشگاهها هستيم ما اآلن شاهد بحرانهاي ريشه. توسعه پيدا كنند

: كنم  اين برنامه جلب مي۲به عنوان نمونه، نظر شما را به بند . زادي با دولت وجود دارداقتصادي نهضت آ

حذف نهادها و بنيادهايي كه فعاليت اقتصادي آنها جزء هيچ يك از سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي «

ر حدود بنيادها و نهادهايي وجود دارند كه در حال حاضر د. »گردد مصرح در قانون اساسي محسوب نمي

جمهور  توليد ملي ايران را در دست دارند و اين نهادها از هيچ نهاد رسمي مانند دولت، مجلس  و رئيس% ۶۰

هيچ كنترلي هم بر آنها وجود ندارد و . شوند تمكين ندارند و از يك جريان ديگر و از جاي ديگري هدايت مي

به عنوان نمونه . هاي دولت نبوده استهايشان هم در طي اين هشت سال گذشته هماهنگ با سياست سياست

آن مراكز و نهادها مجموعاً در راستاي . كند اگر دولت سياستهاي انقباضي براي كنترل قيمت ارز اعمال مي

تا زماني كه اين مسأله حل نشده . اين تناقض و تعارض در سطح ملي بايد حل شود. كنند ديگري حركت مي

  .م داشتباشد، ما همچنان اين مشكل را خواهي

كنند، مثل جانبازان،  بسياري از اين نهادها در امور خيريه فعاليت مي: ـ خبرنگار خبرگزاري كويت

  اگر قرار شود كه اينها را حذف كنيد، پس امور خيريه را چه كسي انجام خواهد داد؟. شهدا و غيره

اما اين .  آنها هستقطعاً امور خيريه در. بحث بر سر مورد مصرف درآمدها نيست: آقاي دكتر يزدي

تواينم  قطعاً ما نمي. هاي هماهنگ با سياست ملي دولت باشد، نه خارج از آن بايد در چارچوب سياستها مي

اي كه وزارت نفت دارد، يا بودجه وزارت كشور يا هر وزارتخانه ديگر، اينها براي  بگوييم كه مثالً بودجه
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ولت بايد در خدمت ملت باشند، همه براي اين هاي د همه بخش. مصارف غيرعمومي و غيرخيريه است

ها  ن است كه هيچ يك از اين وزارتخانهيبحث بر سر ا. كند بنابراين، فرقي نمي. اند  شدهتأسيسمملكت 

اي از  سياستهاي هر وزارتخانه بايد زيرمجموعه. تواند سياستهاي مستقل از دولت را اعمال كند نمي

كند، يك وزارتخانه  ت در يك جا سيستم كنترل قيمتها را اعمال مياگر دول. سياستهاي كالن دولت باشد

بحث بر سر . بست قرار دهد تواند به تنهايي قيمتهاي جديدي را وضع كند و سياستهاي دولت را در بن نمي

اين است كه بايد وضعي به وجود بيايد كه تمام اينها به صورت زيرمجموعه دولت عمل كنند تا بتوانند 

  .الن را هماهنگ نمايندسياستهاي ك

مشي اقتصادي خودتان اختالف طبقاتي و اخـتالف پـول و             شما در خط  : ـ خبرنگار خبرگزاري كويت   

آيا اين اصول با اصول آزادي درون جامعه و اصولي كه تعريف شده همخـواني               . ثروت را مطرح كرديد   

  شود رابطه اقتصادي مردم را با هم تعريف كرد؟ دارد؟ يا چگونه مي

مسئله اساسي كه در يكي از بندها گفته شد اين است كه توزيع عادالنه : ي دكتر غالمعباس توسليآقا

درآمد از طريق مالياتهاي تصاعدي، از طريق احقاق حق دولت و حق مردم و قرار گرفتن هر چيزي در جاي 

لت همه كارها را به در واقع، ما به هيچ وجه طرفدار يك نظام دولتي نيستيم كه دو. پذير است خودش امكان

در عين حال، دولت نماينده مردم هم هست كه در واقع، به طور غيرمستقيم يا حتي مستقيم، در . عهده بگيرد

شود و از  صورت ضرورت، از ثروتهاي بادآورده و از آنچه كه باعث برهم زدن تعادل اقتصادي مي

 بنابراين، اگر اصل دمكراسي و اصل .دهد، جلوگيري كند هاي كالني كه در جامعه رخ مي سوءاستفاده

دخالت مردم و آزادي بيان و قلم و مطبوعات را بپذيريم و استفاده صحيح از وسايل ارتباط جمعي در 

اختيار كساني باشد كه بتوانند مسائل و مشكالت اساسي جامعه را كه موجب برهم خوردگي وضعيت 

 بيان و روشن كنند، خود به خود اين تعادل به شود، شود و موجب اختالف طبقاتي شديد مي اقتصادي مي

بنابراين، درعين حال كه بحث تعديل و تعادل اقتصادي هست، دولت در اين زمينه نقش خيلي . آيد وجود مي

مهمي دارد، ولي يك دولت دمكراتيك و دولتي كه از سوي مردم انتخاب شده باشد نه دولتي كه به اصطالح 

  .ح دهدگروهي را بر گروه ديگر ترجي

توانـد   كـنم مـي   اين اختالف طبقاتي كه اآلن وجود دارد، من استنباط مي: ـ خبرنگار خبرگزاري كويت 

  .ناشي از جهل مردم باشد

جامعه وقتي قوي و محكم باشد، به تبع آن همان مردمي كه . بحث ناداني مردم نيست: آقاي دكتر توسلي

توانند راه صحيح را  كنند مي ر گروهها فعاليت ميدر مجلس و دولت يا نهادهاي مختلف يا احزاب و ديگ

  .جلوي پاي دولت بگذارند

 در مورد اختالف طبقاتي عظيم كنوني الزم است اضافه كنم كه بعد از انقالب هم در :آقاي دكتر يزدي

بنابراين، بعد از مدتي ما هيچ . داران بزرگ مصادره شد عمل و هم بر طبق قانون تمام اموال سرمايه

داري تجاري هستند و  اما اآلن مردم شاهد رشد بيمارگونه نوعي از سرمايه. داري در ايران نداشتيم هسرماي

پس در جايي نقصي وجود دارد . شود ها و ساختمانهاي عظيمي كه با ارقام ميلياردي ساخته مي اين مجتمع

، شايد الزم باشد كه يك بار ديگر در واقع. مند شوند توانند اين طور سرمايه انباشته كنند و بهره كه اينها مي

براي ايجاد . اند را پياده كنيم و بررسي كنيم و ببينيم كه اينها را از كجا آورده» اي؟ از كجا آورده«ما قانون 
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كردن  تعادل، در يكي از بندهاي برنامه آمده است كه براي كاهش فقر و توزيع عادالنه درآمدها و كم

 متوسط درآمدها ـ كه امروزه در ادبيات اقتصادي به نام خط فقر شناخته ها با اختالف بين متوسط هزينه

يعني هر كس كه درآمد بيشتري دارد بايد درصد بيشتري . شده است ـ مالياتهاي تصاعدي الزم است

در زمان دولت مرحوم مهندس بازرگان، براي ايجاد اين . اما بخش ديگري هم دارد. ماليات به دولت بدهد

تا آنجايي .  تعيين شدبگيران حقوقاي يك سقف حداقل و يك سقف حداكثر براي  وجب مصوبهتعادل، به م

بگيري در  يعني هيچ كارمند حقوق.  هزار تومان بود۱۸ هزار تومان و حداكثر ۳كه من به ياد دارم، حداقل 

ن سه هزار توانست بيش از هجده هزار تومان درآمد داشته باشد و حداقل حقوق كارگرا سيستم دولت نمي

دانيد كه طبق آمار رسمي بانك  اما اآلن شما مي. تومان تعيين شده بود؛ يعني اختالف شش برابر بود

بعضي از كانديداهاي كنوني رياست جمهوري در . مركزي، خط فقر چهل و نه هزار تومان تعيين شده است

حال شما ببينيد كه متوسط درآمد . اند كه خط فقر هشتاد هزار تومان است ها گفته ها و در مصاحبه روزنامه

از آن طرف، بايد ديد كه سقف باالي . آورد اين امر مشكالت اجتماعي به وجود مي. كارگران ما چقدر است

بگيران دولتي چقدر است؟ البته ما اطالع دقيقي از حقوق وزرا نداريم ولي قطعاً بيش از شش  درآمد حقوق

دولتي كه اولويت را در توزيع عادالنه درآمدها . حداقل و حداكثر بودبرابري است كه در ابتداي انقالب بين 

تواند يك  وبيش در حد مردم باشد، نمي االمكان زندگيشان كم داشته باشد و بپذيرد كه وزرا هم بايد حتي

 يكي .هايي كه چندين برابر متوسط درآمد كارگران باشد به كارمندان و وزراي خودش بپردازد چنين حقوق

بگيران را، حداقل در  تواند تعديل كند اين است كه دولت سقف باال و سقف پايين حقوق ياستهايي كه مياز س

  .قلمرو تصدي خودش، به شدت كنترل كند و اجازه ندهد كه از آن تخطي شود

انـد كـه      همچنان كه مطلع هستيد كارگزاران با آقاي خاتمي ائتالف كـرده          : خبرنگار خبرگزاري كويت  

صالحيتتان را رد    كه   كنيد كه بهتر باشد به جاي اين        آيا شما فكر نمي   . ي را به وجود بياورند    جناح قويتر 

كنند و يا اگر هم پذيرفتند، شما با جناحي ائتالف كنيد كه با شما به لحـاظ فكـري و مواضـع نزديكتـر                         

 برنـده  نوري كه مواضعشان با شـما اخـتالف دارد    هستند؟ به طور مشخص، به جاي اين كه آقاي ناطق         

توانيد در دولت نيز مشاركت كنيـد و ايـن            شوند، شما آقاي خاتمي را تأييد كنيد و از اين طريق شما مي            

  .كند زمينه بيشتري را براي شما فراهم مي

. من توضيح بيشتري بدهم، براي تكميل فرمايش آقاي دكتر يزدي اجازه بفرماييد :آقاي دكتر توسلي

ايشان هم فرمودند، هدف ما از شركت در انتخابات كسب قدرت نيست، طور كه در جريان هستيد و  همان

بلكه يك حركت ارزشي است كه ما بتوانيم از اين طريق با باز كردن فضاي سياسي جامعه امكان مشاركت 

ريزي شده  اگر نهضت آزادي ايران بتواند در اين فرآيند برنامه. بيشتر مردم در اداره جامعه را فراهم كنيم

اجراي قانون احزاب را فراهم و پياده كند و تمام ديدگاههاي مختلف در چارچوب احزاب قانوني زمينه 

حضور پيدا كنند و از اين طريق در مجلس و دولت آينده مشاركت داشته باشند، زمينه دمكراسي در جامعه 

 سياسي تسهيل هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و شود و با اين روند در كشور، اجراي برنامه فراهم مي

بنابراين هدف نهضت آزادي از مشاركت در انتخابات بيشتر يك برنامه ارزشي است تا كسب . يابد مي

  .قدرت

اند ولي سؤال من اين است كه آيا براي شـما         همه كانديداها اين طور گفته    : خبرنگار خبرگزاري كويت  
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؟ مخـصوصاً كـه امـروز بـرادر     اي شـويد    كـردن چنـين ارزشـهايي وارد كابينـه          بهتر نيست براي پياده   

كرباسچي فرمودند كه ممكن است كه يك حكومت فراگير باشد و بهتر نيست كه عضو يك قـسمتي از آن   

  .حقيقت اين طوري است. طور خودتان جلو برويد؟ شانس شما خيلي كم است كابينه باشيد تا همين

هاي سياسي قانوني دمكراتيك  يشود به زماني كه آزاد  اين فرمايش شما مربوط مي:آقاي دكتر يزدي

آنگاه در شرايطي، در صورت . وجود داشته باشد و احزاب سياسي اپوزيسيون حق حيات پيدا كرده باشند

كنيم، اما فعالً قبل از آن  ما تشكيل يك دولت ائتالفي را رد نمي. شود ضرورت، دولت ائتالفي تشكيل مي

ور كه جناب آقاي دكتر توسلي توضيح دادند ـ آن شرايط ط ما تالشمان اين است كه ـ همان. مرحله هستيم

  .آن شرايط كه به وجود آمد، آن وقت مسائل ديگر قابل بحث و بررسي خواهد بود. به وجود بيايد

كنم، براي اطالع همه   چون سؤال مهم است يك توضيح تكميلي ديگر عرض مي:آقاي مهندس توسلي

اآلن .  خبرگزاري داخلي و خارجي دعوت به عمل آورد۳۰ها كه نهضت آزادي ايران از حدود  رسانه

بله، . كنم ده يا دوازده نفر باشند فكر مي. دانم طبق ليستي كه هست چند خبرنگار حضور دارند نمي

اي در  هاي عمده بينيم كه رسانه اند و به هر حال مي نمايندگان دوازده رسانه در اين مصاحبه شركت كرده

ه اطالعات، كيهان، همشهري، سالم، صدا و سيما و تعداد بيشتري از خبرگزاريها كه جامعه ما هستند از جمل

اي كه يكي از احزاب سياسي  خوب، اين سؤال مطرح است كه در چنين جامعه. در اين جلسه حضور ندارند

 شده و نقش مؤثري در تأسيس ۱۳۴۰قديمي كشور ـ كه شايد اولين حزب سياسي ـ ملي است كه در سال 

، چگونه است كه زي انقالب و مديريت اوليه انقالب تحوالت اجتماعي ما داشته، از جمله در جريان پيروروند

 يندهند كه شركت كنند؟ پس ا ها حساسيت از خود نشان نمي كند، اين رسانه اي اعالم مي وقتي مصاحبه

م مشكالت ديگر مملكت تواني دهد كه مشكلي در جامعه وجود دارد و تا اين مشكل حل نشود، نمي نشان مي

ورزد كه تا نتوانيم مجموعه قوانين ـ از  به همين علت، نهضت آزادي در اين زمينه تأكيد مي. را حل كنيم

جمله قانون احزاب ـ را در جامعه پياده كنيم، كه يك حزب قديمي اسالمي مشروعيت كامل پيدا كند و بتواند 

توانيم انتظارات بيشتري داشته  ده برخوردار باشد، نمياز حقوقي كه قانون اساسي براي احزاب تصريح كر

  .باشيم

نظر نهضت آزادي ايـران در قبـال ائـتالف گـروه كـارگزاران و مجمـع                 : ـ خبرنگار خبرگزاري كويت   

دانيم بـه چـه نحـوي آقايـان ارزيـابي             روحانيون مبارز چيست و اين كه شخص آقاي خاتمي را ما نمي           

  كه همه از مجمع روحانيون مبارز سراغ داريد؟اي  كنند، با توجه به سابقه مي

هاي فرهنگي آن هنوز وجود  اي كه فرهنگ استبداد حاكم بوده و زمينه  ما در جامعه:آقاي مهندس توسلي

كند،  حاال فرق نمي. كنيم كنيم و اين را يك قدم مثبت تلقي مي دارد، هر نوع كار جمعي و تشكل را استقبال مي

هر چه اين ائتالفها و كارهاي جمعي مشكلتر شود، اين را به نفع مملكت . ه مقابلچه كارگزاران و چه گرو

» اهللا مجمع حزب«طبيعي است كه كارگزاران با روحانيون مبارز و جمع نمايندگاني كه در مجلس . بينيم مي

  .اند نظرهاي مشتركي دارند و با هم ائتالف كرده شوند، نقطه ناميده مي

ها به صحنه كارزار دو جناح يا چند جنـاح            شما اشاره كرديد كه روزنامه    : خبرنگار خبرگزاري كويت  

انـد و     هاي گذشـته حـضور داشـته        نهضت آزادي ايران و گروهها و تشكيالتي كه از دهه         . اند  تبديل شده 

بـراي رفـع    . شود  اند و مايل به شركت در انتخابات آينده هستند، هيچ اثري از آنها ديده نمي                فعال بوده 
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  هايي داريد؟ نع، شما چه پيشنهادها و توصيهاين ما

 همين سؤال نمودار اين است كه كساني كه در درون حاكميت هستند از امكانات :آقاي دكتر توسلي

بينيم كه اين  نام انجام شود و فرصت تبليغات انتخاباتي برسد، مي قبل از اين كه ثبت. بيشتري برخوردارند

اين مفهومش اين است كه كساني كه خارج از . كنند هاي عمومي استفاده مي كانديداها از تمام امكانات رسانه

تعريف آزادي هم هميشه در فرهنگ سياسي اين است كه كساني كه مخالف . حاكميت هستند آزادي ندارند

ترين جوامع و در  در بسته. توانند حضور داشته باشند و اظهار نظر كنند حاكميت هستند تا چه اندازه مي

شاخص براي . كنند يترترين جوامع، هميشه كساني كه با حاكميت هستند تريبون دارند و صحبت ميتوتال

ما از اين كه مصاحبه مطبوعاتي در همين حد . توانند صحبت كنند آزادي اين است كه مخالفين چقدر مي

م مثبت ارزيابي توانيم نظرات خودمان را با شما مطرح كنيم، اين را يك قد برگزار شده و در همين حد مي

كنيم و اميدواريم كه اين روند بتواند رشديابنده باشد و در آينده بتوانيم امكانات بيشتري براي ارتباط با  مي

اما واقعيت اين است كه چنين تعادلي وجود ندارد، يعني كانديداي نهضت آزادي و يا . مردم داشته باشيم

باشند و اين  نات كانديداهاي درون حاكميت برخوردار نميساير كانديداهايي كه از حاكميت نيستند از امكا

  .تواند تلقي شود به عنوان شاخص تعادل در انتخابات و آزادي انتخابات نمي

 من به اين مطلب اضافه كنم كه چون خبرنگار محترم جمهوري اسالمي ايران راجع به :آقاي دكتر يزدي

ا است كه ما بفهميم كه جامعه ما يك دوران انتقالي بلوغ سياسي سؤال كرده بود، بلوغ سياسي بدين معن

در . انقالب اسالمي تغييرات زيربنايي بسياري را در اين كشور به وجود آورده است. گذراند تاريخي را مي

اي از  هاي ايدئولوژيك، اعتقادي، ديني، اسالمي، اقتصادي و سياسي، طيف گسترده نتيجه، در تمام زمينه

بلوغ سياسي اين است كه اين را بفهميم و امتناع كنيم از اين كه خودمان را مطلق . داردعقايد و آراء وجود 

بلوغ سياسي يعني همه . گوييم حق است و تنها حق است كنيم و بگوييم هر آنچه را كه ما معتقديم و مي

سي همه هاي ديگر در چارچوب ضوابط معيني ـ كه در يك ميثاق ملي به نام قانون اسا افكار و انديشه

زنند موافق ذوق و سليقه و باور ما  ايم ـ حق حرف زدن داشته باشند، ولو اين كه حرفي كه مي توافق كرده

بلوغ سياسي زماني بروز و ظهور خواهد كرد كه افكار و عقايد و احزاب متفاوت در چارچوب قانون . نباشد

ا راجع به ضرورت فعاليت احزاب اگر در فصل انتخابات همه كانديداه. اساسي حق حيات داشته باشند

اگر آزاديهاي . گويند، معنايش اين است كه آزادي احزاب كااليي است كه خريدار دارد سياسي سخن مي

سيما  و نَفس اين كه صدا. كرد گذاري نمي مشتري بود، هيچ كانديدايي روي آن سرمايه سياسي يك كاالي بي

نه توجه مردم به آزادي، به عنوان يكي از آرمانهاي اصلي گذارد نشا اي در مورد احزاب سياسي مي برنامه

و عمده انقالب، به آزاديهاي سياسي و آزاديهايي كه در قانون اساسي دقيقاً تعريف شده، ـ از جمله آزادي 

اي  بندي رسيد و مشكالت ريشه توان به يك جمع چگونه مي. اما اين برنامه ناقص بود. باشد احزاب ـ مي

ها  سي را مورد بحث قرار داد، در حالي كه هيچ يك از احزاب واقعي و تاريخي در اين بحثرشد احزاب سيا

كنند كه سابقه فعاليت حزبي ندارند؟ نكته  حضور ندارند و كساني راجع به مشكالت احزاب صحبت مي

ئتالفها فصلي ديگري كه در مورد وحدتها و ائتالفها بايد گفت اين است كه ما اميدواريم كه اين نزديكيها و ا

براساس آن چيزي كه عرض كردم، يك سلسله اختالف آراء و . و موسمي و تنها در دوران انتخابات نباشد

كنند و به گرايشهاي سياسي و  كم سامان پيدا مي اين اختالفها كم. عقايد در جامعه كنوني وجود دارد
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يابند و   گرايش در حزب خاصي سامان ميكنند كه نهايتاً معتقدين به هر اي ارتقاء پيدا مي اقتصادي ويژه

ما از اين . رود كه هر گرايش و هر برداشتي بتواند حزب سياسي خودش را معرفي كند جامعه به سمتي مي

كنيم و اميدواريم كه اين ائتالفها به سمت و سويي برود كه احزاب سياسي به معناي  ائتالفها استقبال مي

  .روشد ايفا كنند انند نقش خود را در جامعه و در اين فرآيندهاي روبهواقعي كلمه به وجود بيايند تا بتو

 ما در همين جا جلسه را با بيانات جناب آقاي صدر حاج سيد جوادي پايان :آقاي مهندس توسلي

  .دهيم مي

 بنده ضمن تشكر از حضور خانمها و آقايان در اين مصاحبه مطبوعاتي :سيدجوادي آقاي صدرحاج

كننده و مكفي   كنفرانس را مثبت ارزيابي كرده باشند و ضمناً جوابهايي كه داده شد قانعاميدوارم كه اين

اميدوارم . كنم دهيم و از همه تشكر مي كنفرانس را به همين جا خاتمه مي. براي منظور نظرشان بوده باشد

ران و عيد جديد سالمت، سعادت و خوشبختي براي همه ملت اي كه سالمت و موفق باشيد و در اين

  .صلوات. انشاءاهللا. مخصوصاً حاضرين فراهم شود

  

        

  



 

۷۰  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۰۵ :شماره

   ۰۶/۰۳/۷۶ :تاريخ

  

  تبريك به آقاي خاتمي رئيس جمهور منتخب مردم

  

  االسالم و المسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي حجت

  رئيس جمهور منتخب ملت

ن با سالم و با آرزوي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به خلق، از طرف خود و نهضت آزادي ايرا

  .گويم انتخاب جنابعالي را به سمت رياست جمهوري تبريك مي

مشاركت گسترده مردم در انتخابات اخير و آراي سنگيني كه به جنابعالي داده شد در واقع به معناي 

سونگري از يك طرف و حمايت قاطع از  خواهي، قشرگرايي و يك دادن رأي منفي به انحصارطلبي، تماميت

اجتماعي و فرهنگي، وفاق و آشتي ملي و استقرار نظم و قانون و امنيت، از طرف تساهل و تكثر سياسي، 

ايد به  اش را داده بخش عظيمي از ملت با رأي مثبت خود به اميد تحقق اين اهداف كه وعده. باشد ديگر مي

وند، تاريخ و ايد و در پيشگاه خدا دار اين مردم شده شما اينك عميقاً وام. جنابعالي ابراز اعتماد كرده است

  .باشيد ملت متعهد مي

ساز مسألت  از خداوند متعال موفقيت جنابعالي را در ايفاي اين مسئوليت خطير تاريخي و سرنوشت

  .كنيم مي

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  ۷۶ خرداد ۶

  



  

۷۱  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۰۶ :شماره

   ۰۷/۰۳/۷۶ :تاريخ

  

  بيانيه پيرامون هفتمين انتخابات رياست جمهوري

  »پيام رساي ملت«

                                 ِض زينَهلَي االَرلْنا ما ععالً ِانّا جمع نساَح مهاَي مهلُولَّها ِلنَب
١

  

 ميليون ۲۹ ميليون ايراني داراي حق رأي، ۳۳هفتمين انتخابات رياست جمهوري به پايان رسيد و از 

 ۲۰ رئيس جديد جمهوري با آراي سنگين  درصد آنها در انتخابات شركت كردند و۸۸نفر، يعني در حدود 

درصد .  درصد دارندگان حق رأي انتخاب شد۶۰دهندگان و   درصد كل رأي۶۹ميليون شهروند، يعني 

كنندگان و آراي رئيس جمهوري تا كنون نه تنها در ايران، بلكه در مقايسه با بسياري كشورهاي  شركت

م كشور و نيز همه كساني كه زمينه برگزاري جا دارد از وزارت محتر. ديگر كم سابقه بوده است

  .اند تشكر و قدرداني به عمل آيد انتخابات و ثبت و انعكاس آراء واقعي مردم را فراهم ساخته

بعد از پيروزي انقالب اسالمي، تحوالت و تغييرات فراوان در مناسبات سياسي سبب شد كه مردم به 

به طوري كه گروههاي زيادي از مردم از . داده شوندتفاوتي سوق  تدريج به سمت انفعال سياسي و بي

گيري كاسته شد،  كنندگان به طور چشم كردند و به تدريج از درصد شركت شركت در انتخابات امتناع مي

تا آنجا كه در انتخابات رياست جمهوري دوره گذشته حدود نيمي از واجدين شرايط در انتخابات شركت 

مردم ما از فرصت فراهم شده استفاده كردند و با برنامه كانديدايي كه در اما در اين انتخابات . نكردند

جهت شكستن انحصار و با شعار آزادي و قانون و جامعه مدني به ميدان آمده بود با شركت فعال و 

  .دار، پيام مهم خود را ابالغ كردند جهت

ندوم در جهت تحول وضع پرسي عمومي و رفرا در واقع اين تنها يك انتخابات نبود بلكه يك همه

موجود و تجلي خواست و اراده يك ملت براي يك رفورم اساسي بعد از سالهاي انحصار و ايجاد 

اين صداي اعتراض مردم عليه انحصارطلبي و خودكامگي بود كه از . تفاوتي سياسي در مردم بود بي

  . درون صندوقهاي رأي شنيده شد

، در اين انتخابات مجدداً شاهد ۱۳۵۸است جمهوري در سال از طرف ديگر بعد از اولين انتخابات ري

در . يك رقابت جدي ميان داوطلبان اصلي رياست جمهوري بوديم، اما با يك تفاوت بزرگ و اساسي

ها،  ها، گرايش برنامه. اولين انتخابات، رقابت ميان داوطلبان عمدتاً به صورت شخصي و فردي بود

اما در . ماعي و فرهنگي تمام داوطلبان كم و بيش يكسان و مشابه بودهاي سياسي، اقتصادي، اجت اولويت

اين انتخابات، رقابت باطني ميان دو داوطلب اصلي نبود، بلكه مبارزه انتخاباتي در مرحله اول و آغازين 

هاي  جريان معروف به خط راست سنتي، با تمام ويژگي. رقابت ميان دو جريان درون حاكميت بود

هاي سياسي و اقتصادي در   فرهنگي در يك طرف و طيفي از آراء و عقايد و اولويتسياسي، ديني و

  .طرف مقابل قرار داشت

                                                      
 ).۷آيه / سوره كهف. ( ما هرچه در روي زمين است زينت آن قرار داديم، تا امتحانشان كنيم كه كدامشان به عمل نيكوترند.1
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اما به تدريج مبارزه انتخاباتي از رقابت ميان اين دو جناح يا جريان فراتر رفت و قشرهاي وسيعي از 

سترده مردم عليه مردم به صحنه مبارزه جذب و جلب شدند و صحنه انتخابات به مبارزه وسيع و گ

داري تجاري وابسته و حركتي در جهت تحقق آرمانهاي  خواهي، تحجر، سرمايه انحصارطلبي، تماميت

هاي  هاي اساسي ملت و حمايت از انديشه  حقوق و آزادي تأميناصيل و نخستين انقالب، يعني در جهت

  .يت تبديل گرديدگرايي و استقرار نظم و امن اسالمي نوگرا، تساهل و تكثر سياسي، قانون

در اين مصاف همگاني، روحانيت حاكم و گروههاي سياسي وابسته به خط راست سنتي با تمام 

قدرت و نيرو به ميدان آمدند و از تمام امكانات تبليغاتي و نيز از مقام و موقعيت دولتي خويش در تأييد 

امزد اصلح مورد نظرشان، كانديداي مطلوب خود و ايجاد فشار رواني ـ ديني براي رأي دادن به ن

 نظر خود  تأمينحتي جناحي از روحانيت حاكم براي. استفاده نموده و از هيچ تالشي فروگذار نكردند

اما هرچه بيشتر تبليغ كردند، واكنش مردم . مقررات قانوني ناظر بر نيروهاي مسلح را نيز زير پا گذاشت

  .شديدتر و آشكارتر گرديد

بايست  االصول براي حفظ حرمت خود و رعايت موازين قانوني مي ، كه عليشوراي نگهبان قانون اساسي

كرد، همچون موارد مشابه گذشته از چارچوب ضوابط قانوني پا فراتر  طرف عمل مي به صورت ناظر بي

گذاشته و به ِاعمال سليقه سياسي پرداخت و اين در حالي بود كه تني چند از اعضاي شوراي نگهبان خود 

  .كردند امعه روحانيت مبارز و گروههايي بودند كه كانديداي معيني را معرفي و حمايت ميعضو فعال ج

گونه توضيحي به مردم، فقط صالحيت چهار نفر از  عالوه بر اين، شوراي نگهبان، بدون ارائه هيچ

 رويه از سوي ديگر، شوراي ياد شده، براي اعمال نظر خود از.  نفر داوطلب را مورد تأييد قرار داد۲۳۸

گذشته شورا در مورد اعالم اسامي كانديداهاي تصويب شده به ترتيب الفبايي عدول كرد و نام آنها را به 

صلح مورد نظرشان در صدر اترتيب تعداد آرايي كه در شورا به دست آورده بودند اعالم نمود تا فرد 

گيري   را در نحوه تصميماحتماالً اعضاي شورا استدالل كانديداي مورد نظرشان. فهرست قرار گيرد

مردم به هنگام رأي دادن به نامزدهاي نمايندگي مجلس قبول كرده بودند و فكر كردند كه اگر نام وي در 

  !!.باالي فهرست قرار گيرد، آراي بيشتري به دست خواهد آورد

وري كه در كش. اي براي معرفي نامزدها آغاز شد همزمان با اين تالشها، تبليغات گسترده و پرهزينه

 نفري شهري در حدود پنجاه هزار تومان ۵به موجب آمار رسمي دولتي، خط فقر براي يك خانواده 

درآمد ماهانه است و بخش عظيمي از مردم زير خط فقر قرار دارند، تنها براي تبليغات انتخاباتي يكي از 

دادن آن از طريق پوستر اش براي اكثريت مردم شناخته شده بود و نيازي به نشان  كانديداها كه چهره

آيا بهتر و مؤثرتر نبود كه چنين مبالغ . وجود نداشت، ميلياردها تومان اعتبار اختصاص داده شده بود

زدگان اخير يا ساختن مدرسه و يا خريد كتاب و دفترچه براي كودكان و  هنگفتي صرف كمك به زلزله

  شد؟ تر ديگر مي جوانان تهيدست و دهها برنامه ضروري

حادثه اول ديدارهاي مكرر و .  در جريان انتخابات و در رابطه با آن، دو حادثه جامعه را تكان دادضمناً

محرمانه وابستگان به خط راست سنتي با مقامات رسمي دولت انگلستان و انتشار مذاكرات يكي از اين ديدارها 

ا سياستمداران انگليسي، اين با توجه به ذهنيت تاريخي مردم ايران نسبت به رابطه يك قشر خاص ب. بود

  .مذاكرات و قول و قرارها، ناگهان بسياري از مردم و نيروهاي سياسي را به شدت برآشفته و نگران ساخت

پوشي تلقي  حادثه يا خبر دوم كه سروصداي كمتري به پا كرد، اما به همان اندازه مهم و غيرقابل چشماما 

حكومت «به » جمهوري اسالمي«ياسي حاكم مبني بر تغيير نام ترين حزب س شد، پيشنهاد علني و رسمي عمده
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، برخي از ۱۳۷۵ از همان روزهاي آغازين بعد از پيروزي انقالب اسالمي در سال ١.بود» عدل اسالمي

نيروهاي فعال درون انقالب و وابسته به همين جريان خط راست و روحانيت سنتي به شدت با انتخابات، 

حكومت «كردند كه خواستار   مخالف بودند و با صراحت و صداقت اظهار ميدموكراسي و قانون اساسي

هاي اسالمي  هستند، يعني حكومتي كه در آن رهبر فقيد انقالب، اميرالمومنين بوده و به روال حكومت» اسالمي

كومت ح«پيشنهاد تغيير نام جمهوري اسالمي به . گذشته، كشور را به هر ترتيبي كه مصلحت بداند، اداره كند

همين گروه در راستاي توجيه . در واقع حذف ركن جمهوريت از نظام جمهوري اسالمي بود» عدل اسالمي

  .اي به تبليغ قدرت مطلقه مقام رهبري پرداخت سابقه برنامه سياسي خود به شدت و به طور بي

ي كه از مردم. اين حوادث ناگهان وجدان سياسي بيدار و هوشيار جامعه ما را به شدت تحريك كرد

قانوني و فقدان امنيت اجتماعي، سياسي،  نظمي و بي فشارهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و بي

ناشي از عملكرد نيروهاي انحصارطلب ياد شده خسته، رنجور، نگران، ناراحت و ... قضايي و شغلي و

ات مستقل و آزاد، احزاب آميز، از طريق نشري ناراضي بودند و تمامي راههاي اعتراض آرام و مسالمت

ديدند، از تنها ابزار قانوني و قابل  ها را بسته مي سياسي مخالف حاكميت، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي

نظرانه  هاي تنگ دستيابي كه پيش پاي آنها قرار داشت استفاده كردند و با تمام نيرو براي شكست دادن انديشه

  .اقتصادي، سياسي و فرهنگي حاكم قدم به پيش گذاشتندهاي  گرايانه و اعتراض به سياست و واپس

مشاركت گسترده مردم در انتخابات نشان داد كه اكثريت قاطع مردم به آرمانهاي اوليه و اصيل 

انقالب اسالمي يعني آزادي، استقالل و جمهوري اسالمي همچنان معتقد و وفادارند و نيز به قانون 

 به زيان حاكميت مردم و نهادهاي برخاسته از آراء مستقيم ۱۳۶۸ اساسي، با وجود تغييراتي كه در سال

از همين رو به جاي دست زدن به اقداماتي كه موجب بر . مردم در آن صورت گرفته است، ملتزم هستند

هم خوردن اوضاع و آشفتگي شود، با ابراز هوش و درايت سياسي از امكانات قابل دسترسي استفاده 

اين انتخابات هم چنين نشان داد، كه به . سي رأي اعتراض خود را اعالم كردندكرده، با يك تصميم سيا

رغم عملكرد روحانيت سنتي و پديد آمدن اختالل در مناسبات تاريخي و سنتي اين طبقه با مردم، آنچه 

هاي اساسي و  براي مردم مهم است نه كسوت و شأن اشخاص، بلكه منش، روش، ديدگاهها و برنامه

هاي سياسي  مشاركت مردم هم چنين رأيي منفي بود به آن دسته از گروهها و شخصيت. باشد بنيادي مي

اي خودجوش  مردم به گونه. كردند كه مردم را به عدم شركت، انزوا و قهر با سرنوشت خود دعوت مي

آميز قانوني براي تغيير تدريجي اوضاع و مشاركت در تعيين سرنوشت و  سياست مبارزه مسالمت

ه بهينه از شرايط موجود را انتخاب كردند و به سياست انزوا و انتظار پيدايش شرايط مطلوب و استفاد

بينانه مناسب با شرايط عيني  هاي واقع حل به عبارت ديگر مردم راه. وضعيت ناكجاآباد رأي منفي دادند

در اين انتخابات . ردندآلهايشان فاصله داشته است، انتخاب ك جامعه را، با وجود آن كه از آرمانها و ايده

مردم بار ديگر، همچون دوران انقالب تأثير شگرف حضور و مشاركت خود را در صحنه سياسي كشور 

در اين همايش ملي، جوانان بخصوص نسل . به آزمون گذاردند و به روشني نتايج آن را مشاهده كردند

جربه موفق براي اين جوانان بسيار اين ت. اي ايفا كردند متولد شده بعد از انقالب و زنان نقش عمده

اين حضور فعاالنه مردم معادالت و محاسبات سياسي نيروهاي درون حاكميت . آموزنده و ارزنده است

خطاي اساسي در اين خواهد . را بر هم زده است و موجب تغيير آرايش نيروهاي سياسي گرديده است

                                                      
  )۲۱/۱/۷۶  (۷نامه شما ارگان جمعيت مؤتلفه اسالمي، شماره  هفته. 1
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 رئيس جمهور منتخب صرفاً به عنوان لبيك به بود كه مشاركت گسترده مردم در انتخابات و آراء سنگين

  .اين يا آن مقام و يا پيروزي يك داوطلب رياست جمهوري تعبير و تفسير و يا تبليغ شود

نهضت آزادي ايران اين رشد و بلوغ و بينش سياسي و حركت به موقع و سنجيده مردم را كه تحت 

گويد و اميدوار است براي   ملت ايران تبريك ميتأثير تبليغات وسيع و گسترده يكسويه قرار نگرفتند، به

ايجاد . هاي قانوني و مشروع خود به پايداري و استقامت و حضور در صحنه ادامه دهند تحقق خواسته

هاي سياسي و اجتماعي و توسعه احزاب سياسي، ملزم  نهادهاي مدني و اجتماعي و بسط فرهنگ همكاري

 .انون، همه به كار و نظارت مستمر و هوشيارانه مردم نياز داردكردن خود و دولت به احترام و رعايت ق

ن نامردم تصور نكنند كه با شركت در انتخابات و دادن رأي به كانديداي مورد نظرشان، مسئوليت آ

  .پايان يافته است

خواه صداي رساي ملت را كه حجت  نهضت آزادي ايران اميدوار است حاكميت انحصارگر و تماميت

. اكميت است به درستي شنيده باشد، دست از لجاجت و عناد با حقوق ملت و تحقير مردم برداردالهي بر ح

ها  پرسي و نتيجه آن را پاسخ ملت به سياست اين انتخابات را يك همه. مردم را محجور و نيازمند قيم نداند

حال كه با همت . دازدگيري از تاريخ به جبران گذشته پر و عملكردهاي گذشته خود تلقي نمايد و با عبرت

مردم، راه براي آشتي و وفاق ملي باز شده است، شايسته است كه با حسن استفاده از شرايط پديد آمده و 

با تمكين همه جانبه از قانون اساسي، نظم و امنيت واقعي به جامعه بازگردانده شود و گامهاي نخستين 

  .ي و فرهنگي برداشته شودبراي توسعه سياسي و در پي آن توسعه اقتصادي، اجتماع

هاي رأي  اگر امروز صداي اعتراض مردم در برابر انحصارطلبي و خودكامگي از داخل صندوق

الن و اولياي امور تا  مسئوشنيده نشود، مردم ناگزير خواهند شد كه براي رساندن پيام خود به گوش 

الن صداي اعتراض مردم را در  مسئوهاي آنان پيش بروند و در آن زمان  ها و كاخ پشت ديوار خانه

  .حالي خواهند شنيد كه بسيار دير شده است

ايشان با . گويد در پايان نهضت آزادي ايران اين موفقيت بزرگ را به جناب آقاي خاتمي تبريك مي

ما به رئيس . اند دار مردم و نه گروه و مقامي خاص، شده ليت سنگين اكنون عميقاً وام مسئوپذيرش اين 

با حسن استفاده از رأي . كنيم كه به اعتماد مردم وفادار بمانند تخب مردم مشفقانه توصيه ميجمهور من

هاي وفاق ملي و توسعه سياسي را پيش ببرند و به طور خالصه اماناتي را كه به  قاطع مردم برنامه

توسعه اند كه توسعه اقتصادي بدون  اگر پذيرفته. ايشان سپرده شده است به صاحبانش بازگردانند

پذير نيست و اگر حل بحرانهاي فرهنگي، اجتماعي، فكري و عقيدتي را بدون حل بحران  سياسي امكان

دانند، بايد تمامي موانع حضور فعاالنه همه افراد و نيروها و احزاب سياسي  سياسي غيرقابل تصور مي

اه بردارند، تا راه براي وفادار به نظام جمهوري اسالمي و متعهد و ملتزم به قانون اساسي را از سر ر

  .مشاركت همگان در ساختن ايراني آزاد و آباد و مستقل فراهم گردد

كند و در راستاي پاسخگويي به پيام رساي  نهضت آزادي ايران از اجراي چنين سياستي استقبال مي

  .نمايد ملت و خدمت به ايران و اسالم موفقيت رئيس جمهور منتخب را از خداوند متعال آرزو مي

  نهضت آزادي ايران

۰۷/۰۳/۷۶  



  

۷۵  

  عاليت بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۰۷ :شماره

   ۰۵/۰۳/۷۶ :تاريخ

  

  

  )۲۱/۰۲/۷۶(سي با آقاي دكتر ابراهيم يزدي  بي مصاحبه راديو بي

  آقاي دكتر يزدي حذف شما از فهرست كانديداها تا چه حد قابل توجيه است؟: باقر معين

براي اين كه در آن . وجه قابل توجيه نيست  مراجعه كنيم به هيچ۱۱۵اگر ما به اصل : دكتر يزدي

 ۱۱۵اينجانب كه خود را واجد كليه شرايط مصرح در اصل «: پرسشنامه ما به صراحت نوشته بوديم

اند عبارتند از  شرايطي كه در اين اصل ذكر شده. »كنم دانم داوطلبي خود را اعالم مي قانون اساسي مي

و معتقد به مباني االصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا و مؤمن  ايراني

بنابراين لزومي نداشته است چيزي را به طور مشخص . جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي كشور

اگر اصولي كه مورد نظر آقايان است جزو مباني . ضاء كنيدمبيرون بكشند و بگويند كه اين را هم ا

اگر هم نيست به نظر . گرددجمهوري اسالمي ايران است ديگر لزومي نداشته كه مجدداً تفكيك و عنوان 

آقايان، كه ضرورت داشته كه تفكيك شود، شرطي است مافوق و جداي از قانون و حق اين كار را 

ما .  غيرقانوني بوددان نام كرده بنابراين رد صالحيت نه تنها بنده، بلكه افراد متعددي كه ثبت. اند نداشته

عضو شوراي . ايم وزير بوده ايم، معاون نخست زير بودهايم، و عضو دولت بوه] ها كننده نام برخي از ثبت[

برخي از ماها بعد از . ايم ايم و نماينده بوده در مجلس اول با اكثريت مطلق پيروز شده. ايم انقالب بوده

در ميان كساني كه رد . استعفاي دولت موقت همكاري خود را با دولت شوراي انقالب ادامه دادند

اند كه نماينده   بر كانديداي گروههاي اپوزيسيون و دگرانديشان كساني هم بودهاند، عالوه صالحيت كرده

رد . اند مجلس در همين دوره بودند يا نماينده جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل متحد بوده

گويد اينها حداقل شرايطي را كه در  شوراي نگهبان وقتي مي. باشد صالحيت اينها وهن خود حاكميت مي

  .رفته بوديم فاقد بودند، قابل توجيه نيست و غيرقانوني استنظر گ

  به نظر شما تأثير آن چه بود؟

به اين جهت كه مردم ما بعد از پيروزي انقالب و تأثيري كه انقالب بر جامعة . تأثير منفي گذارده است

به . ندكن به مسائل سياسي هستند و با تصميم سياسي حركت مي  عالقمندما گذاشته است، شديداً

خصوص در اين وضعيت كنوني، كه ايران مورد حمالت تبليغاتي و تهديدات خارجي قرار گرفته و جنجال 

و مسائل مختلف، مردم عموماً مايل هستند كه در انتخابات شركت كنند و توقع و انتظار مردم اين بود كه 

  .در شرايط بحراني كنوني تنشهاي سياسي كاهش پيدا كند

دارد يا به كساني كه     اند اين است كه شوراي نگهبان به مردم اعتماد ن           اي حذف شده    كه عده به نظر شما اين     

  ؟اند حذف شده

اي كه االن پيش آمده در واقع آرام آرام يك تناقض ميان دو ركن اصلي نظام بوجود  به نظر من مسئله

 بدون دخالت مؤثر جمهوريت هم. باشد چون دو ركن اصلي نظام جمهوريت و اسالميت آن مي. آورد مي

. كند جمهوريت بدون دمكراسي معنا پيدا نمي. كند و گسترده مردم در سرنوشت خود معنا پيدا نمي

بنابراين هر نوع تالش براي جلوگيري از مشاركت آزاد مردم در سرنوشت خودشان موجب مخدوش 

  .باشد، خواهد شد شدن ركن اصلي نظام كه همان جمهوريت مي



 

۷۶ 

  تواند حل كند؟ آينده چه مشكالتي رودرروي خود دارد و چه مشكالتي را ميرئيس جمهور : معين

صرف نظر از موقعيت، سابقه، كفايت، درايت، آگاهي و درك سياسي كه االن راجع به اين : دكتر يزدي

باشد، در مقايسه با گذشته خود اين تغييرات و نورمهاي جديدي كه بوجود آمده،  اشخاص مطرح مي

. كند كه به نظر من معلوم نيست در مجموع به نفع مملكت باشد اي مي د يك دوران تازهمناسبات را وار

  .بسيار شكننده خواهد بود

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

۰۵/۰۳/۷۶  

  

  

  



  

۷۷  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۳/۱۶۰۷ :شماره

   ۲۸/۰۳/۷۶ :تاريخ

  

  

  نامه به دبيركل سازمان ملل متحد

  المللي در مورد تخلفات دولت اسرائيل و آمريكا از منشور سازمان ملل و معاهدات بين

  

  عنان جناب آقاي كوفي

  دبيركل محترم سازمان ملل متحد

هاي  با سالم و آرزوي توفيق خدمت به آرمان صلح و برادري و توسعه انساني، خصوصاً براي ملت

  .جهان سوم در آسيا، آفريقا و آمريكاي التين

لل المللي و منشور سازمان م بدون شك مستحضر هستيد كه دولت اسراييل برخالف معاهدات بين

هاي اشغالي پرداخته و از جمله، شهر  متحد، به طور منظم و پيگير به تغيير وضعيت حقوقي سرزمين

اخيراً نيز دولت اياالت متحده آمريكا با به رسميت شناختن شهر . قدس را پايتخت خود اعالم كرده است

 اين در حالي است كه قدس به عنوان پايتخت اسراييل بر تخلفات آشكار اين دولت مهر تأييد زده است و

المللي است و نسبت به آنها متعهد  دولت آمريكا يكي از امضاكنندگان منشور ملل متحد و معاهدات بين

  .باشد مي

قدس شريف قبله اول مسلمانان و يكي از اماكن مقدس در اسالم است كه نه به فلسطينيان و اعراب 

سراييل و پيروي دولت آمريكا از آن قطعاً تحريك عمل دولت ا. بلكه به تمام مسلمانان جهان تعلق دارد

  .گردد المللي محسوب مي افروزي در خاورميانه و دامن زدن به تشنجات بين آتش

نهضت آزادي ايران همصدا با ملت مسلمان ايران و ساير ملل مسلمان به اين عمل دولت آمريكا و 

 را رودررويي عامدانه با مسلمانان جهان تلقي ادامه حمايت يكجانبه از اسراييل شديداً اعتراض دارد و آن

گيري از كليه امكانات مقام خود  شود كه با بهره بدين وسيله از جنابعالي مصرانه درخواست مي. كند مي

در جهت لغو اين تصميم اقدام فرماييد تا شايد تشنجات كاهش يابد و راه براي صلحي عادالنه و پايدار 

  .رددزده بازگ در اين منطقه آشوب

  

  دكتر ابراهيم يزدي با تقديم احترام   

  دبيركل نهضت آزادي ايران 

  اسبق  وزير و وزير امور خارجه معاون نخست

  جمهوري اسالمي ايران                     

  

  

  



  

۷۸  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۰۸ :شماره

   ۰۹/۰۴/۷۶ :تاريخ

  

  

  )۴/۴/۷۶مشهد (سئواالت روزنامه توس پاسخ آقاي دكتر ابراهيم يزدي به

  در مورد ويژگيهاي وزيران

ر شما، وزراي امور خارجه، كشور، فرهنگ و ارشاد اسالمي، آموزش و پرورش و به نظ: سئوال

ها  هايي بايد داشته باشند و چه كساني را براي احراز اين سمت معاون اول رئيس جمهور چه ويژگي

  كنيد؟ پيشنهاد مي

د دو نوع با تشكر از مديران نشريه وزين توس، هر يك از وزرايي كه نام برديد بايد واج: دكتر يزدي

  :ويژگي باشند

  :بايد داشته باشند كه عبارتند از هايي كه هر يك از وزيران دولت جديد به طور عام مي الف ـ ويژگي

ـ درك و فهم درست از پيام انتخابات اخير و آراي سنگين مردم به آقاي خاتمي و تعهدات ايشان در ۱

 را متعهد و ملتزم به ايفاي اين تعهدات بداند و برابر ملت ايران و به عنوان عضو كابينه آقاي خاتمي خود

  .مصمم به انجام آنها باشد

  .گيرد داشته باشد ـ صالحيت و شايستگي انجام مسئوليتي را كه به عهده مي۲

  :توان به شرح زير برشمرد هايي هر يك از وزيران مورد سئوال شما را مي ب ـ ويژگي

باشد و  ول ديپلماسي يا ارتباطات خارجي كشور مي مسئهوزارت امور خارج: ـ وزير امور خارجه۱

  .خانه وظيفه هدايت ديپلماسي كشور را بر عهده دارد وزير امور خارجه، در رأس اين وزارت

 و موفقيت در هاي داخلي آن كشور است  و برنامهها سياست خارجي هر كشوري ادامه سياست

در واقع . هاي داخلي يا ملي است  سياستسياست خارجي قبل از هر چيزي به طور مستقيم وابسته به

دار اجراي اين  هاي ملي در سطح كالن معين گردد، سياست خارجي عهده ها و برنامه وقتي سياست

در . باشد هاي ديگر مي المللي و در مناسبات كشورمان با دولت ها در سطح بين ها و برنامه سياست

  .باشد ت بدون ارتباط با جهان خارج نميشرايط كنوني جهان، هيچ كشوري قادر به ادامه حيا

 كشور با طيف وسيع و بسيار گسترده از انواع نظامهاي سياسي، ۱۸۰اما در جهان خارج بيش از 

هاي حاكم بر اين  رض اوليه اين است و بايد اين باشد كه اوالً دولتفاقتصادي و فرهنگي وجود دارد و 

ثانياً، . باشند منافع و مصالح و يا اولويت كشور خود مي  تأمينكشورها به طور طبيعي به دنبال تحقق و

هاي اين دولتها در صحنه مناسبات  تضادها و تعارضات متعدد و فراواني ميان منافع ملي يا اولويت

فرضها، سياست خارجي يا ديپلماسي موفق آن است كه دولت ملي بتواند  با اين پيش. جهاني وجود دارد

برداري از شرايط  ي، اقتصادي و فرهنگي متفاوت و متضاد، حداكثر بهرهدر اين جنگل نظامهاي سياس

  .هاي كالن ملي بنمايد بيروني را به نفع اجراي سياست

براي موفقيت در يك چنين مناسباتي، وزير امور خارجه بايد قبل از هر چيز شرايط جهاني را خوب 

است خارجي و ديپلماسي مؤثري توان سي بدون شناخت عيني از وضعيت جهان بيرون نمي. بشناسد

بينند كه  طوري مي  جهان را آن،اندركاران در جمهوري اسالمي، بسياري از مسئوالن و دست. داشت



  

 ۷۹

اين نوع ذهنيت لطمات فراواني به جمهوري اسالمي ايران وارد . دوست دارند؛ نه آن طوري كه هست

  .ساخته است

توان و نبايد منتظر آن شد كه وضعيت  مينكته دوم اين كه براي موفقيت در سياست خارجي ن

اقتصادي، سياسي، فرهنگي كشورهاي خارجي، مطابق با معيارها و استانداردهاي از پيش تعيين شده 

گيرندگان كشور تغيير پيدا كند تا ما بتوانيم با آنها روابط مناسب و دوستانه داشته  مسئوالن و تصميم

  .باشيم

هاي بيروني كه جمهوري اسالمي در روابط خارجي خود با  يستمنكته سوم اين كه علي رغم تنوع س

كننده مصالح  هاي تعيين ها و ارزش آنها سروكار دارد، و علي رغم تناقضات و تضادهايي كه ميان اولويت

تواند از شرايط مناسب در روابط  و منافع ملي ما با ساير كشورها وجود دارد، جمهوري اسالمي مي

  .هاي كالن ملي بهره گيرد ها و برنامه  سياستأمين تالمللي به نفع بين

نكته چهارم اين كه وزير امور خارجه بايد علم و هنر آن را داشته باشد، با تأكيد روي هر دو پارامتر 

هاي بيروني از شرايط و مناسبات متغير و متحول جهاني به  علم و هنر، كه عليرغم تنوع و تكثر سيستم

  .گيري نمايد ه منافع ملي بهر تأميننفع

اي كه چنين ديدگاههايي را همراه با علم و هنر الزم داشته باشد، به طور طبيعي  وزير امور خارجه

نمايد و همكاران و مجريان  نهادهاي تحت مديريت خود را متناسب با آن تنظيم نموده و سازماندهي مي

  .نمايد ميهاي خود را انتخاب  سياست

خواهيد از شر قومي در امان بمانيد زبان آنها را  اگر مي:  فرمودنقل است كه) ص(از پيامبر خدا

بلكه مهمتر از آن زبان ذهن و مغز يا به .  در اينجا صرفاً زبان تكلم نيست»زبان«منظور از . بياموزيد

. هايشان سخن بگوييد در روايت ديگري آمده است كه با مردم در سطح عقل.  آنهاستMentalityاصطالح

وزير امور خارجه و مجريان ديپلماسي بايد به زبان ذهن و مغز يا سطح . ن ذهن و مغز آنهايعني با زبا

 تا بتوانند از مناسبات حاكم بر آن جوامع و ،عقول مردم كشورهاي جهان آشنا باشند، آنها را بفهمند

  .هاي كالن ملي بهره بگيرند ها به نفع اجراي سياست دولت

امنيت حاصل . ات متبوعة وي مسئول امنيت داخلي استوزير كشور و وزر: ـ وزير كشور۲

. آيد به عبارت ديگر، امنيت تنها در سايه حكومت قانون بوجود مي. قانونمندي دولت و ملت است

شأن وزير كشور جمهوري اسالمي، . ها هستند بزرگترين عامل ناامني در كشورهاي جهان سوم دولت

ير كشور و همكارانش در وزارت كشور قبل از هر چيز به آن هم در دولت آقاي خاتمي، آن است كه وز

جامعه مدني و قانونمند بودن اعتقاد و التزام داشته باشند و آن را در طي زندگي سياسي و اداري خود 

  .نشان داده باشند

بزرگترين . وزير كشور جمهوري اسالمي بايد به اصل جمهوريت نظام اعتقاد عملي داشته باشد

اسالميت جامعه ايراني نه تنها محصول . نظام است نه اسالميت آن» جمهوريت« اسالمي دستاورد انقالب

اسالميت، يك عنصر . انقالب اسالمي نيست بلكه ايدئولوژي انقالب و از نيروهاي محركه آن بوده است

اي در  اما جمهوريت پديده تازه.  ساله در فرهنگ و هويت ملي ماست۱۴۰۰دار و عميق با قدمت  ريشه

  .صحنه سياسي ايران است و اين ركن از نظام است كه به شدت به تثبيت و نهادينه شدن نيازمند است

  :باشد تثبيت و نهادي شدن جمهوريت نظام از چهار طريق عمده و اساسي ميسر مي
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انتخابات ادواري نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، رياست جمهوري و نمايندگان مجلس خبرگان ) ۱

انتخابات شوراهاي محلي در سطوح مختلف ده، شهر و استان به شرح اصول فصل ) ۲، انتخاب رهبر

انجمنهاي تخصصي، صنفي و كارگري كه عموماً تحت عنوان ) ۴احزاب سياسي، ) ۳هفتم قانون اساسي، 

  .اند هاي مدني شناخته شده انجمن

اب و ابزار و لوازم وزارت كشور كسي بايد گمارده شود كه به اين ركن جمهوريت و اسب رأس در

  .هاي خود قرار بدهد كم و كاست آنها را سرلوحه برنامه ناپذير آن اعتقاد داشته باشد و اجراي بي اجتناب

اول آن كه جامعه . وزير اين وزارتخانه بايد به دو چيز معتقد باشد: ـ وزير آموزش و پرورش۳

ات يك جامعه در حال تغيير و كنوني ايران يك جامعه در حال گذار تاريخي است و تمام مشخص

اي كليه اشكال و الگوهاي رفتاري سنتي، چه فردي و چه  در چنين جامعه. دگرديسي تاريخي را دارد

اجتماعي، و حتي سياسي و اقتصادي، كه طي گذشت زمان شكل گرفته و جا افتاده بودند، فروپاشيده و 

الگوهاي . طح ملي، جايگزين آنها نشده استاما هنوز الگوهاي رفتاري جديدي، در س. اند از هم گسسته

بايد خود جامعه، از طريق . توان از باال و با كمك قدرت به جامعه ديكته و تحميل كرد رفتاري را نمي

شايد بهتر آن باشد كه گفته شود الگوها و اشكال جديد . تجربه آنها را به تدريج بيابد و شكل بدهد

گيري آنها تابع مقررات و قوانين خاص  چگونگي شكل. گيرند  ميرفتاري به تدريج از درون جامعه شكل

  .ناظر بر جامعه بشري است

نبايد . از طرف ديگر، اگرچه جامعه در حال گذار و دگرديسي تاريخي است، اما فاقد هويت نيست

فرهنگ جامعه . هويت جامعه تابع فرهنگ آنست. تصور كرد كه هويت جامعه ما در حال دگرديسي است

هاست، نه عناصر  آنچه در حال تغيير و دگرديسي است قالب. يابد لگوهاي رفتاري بروز و ظهور ميدر ا

اگر جامعه به . مليت و ديانت يا ايرانيت واسالميت: فرهنگ ما دو ركن اساسي دارد. اصلي هويت فرهنگي

 خواهند حال خود واگذاشته شود، الگوهاي جديد رفتاري تحت تأثير عناصر اصلي فرهنگ ملي شكل

ِاعمال زور از باال براي تحميل هر نوع الگوي رفتاري نقض غرض خواهد بود و در نهايت فرايند . گرفت

نوسازي جامعه و عبور سالم جامعه از عقبه دوران گذار تاريخي دچار اختالالت و ناهنجاريها خواهد 

  .شد

اشد كه به نسل جديد و دوم آن كه سياست كالن وزير آموزش و پرورش بايد براساس اين نگرش ب

اگر بخواهيم ركن اصلي نظام كه جمهوريت . جوان، آزاد انديشيدن و درست تصميم گرفتن آموخته شود

و مشاركت مردم است ريشه پيدا كند و تثبيت گردد بايد ذهن نسل جديد و جوان از تمام رسوبات 

لكه ياد گرفتني است، اين وظيفه نهاد اگر آزادي نه گرفتني است و نه دادني، ب. فرهنگ استبدادي پاك گردد

اگر در . آموزش و پرورش است كه آزاد بودن و آزاد انديشيدن را به نسل جوان و جديد ياد بدهد

بيني توحيدي كرامت انسان در اختيار و آزادي اوست، بايد به جوانان آموخت كه چگونه از اين حق  جهان

زيستن و آزاد انديشيدن را بياموزد، فكر درست را خود هنگامي كه نسل جديد آزاد . خود استفاده كنند

  . كند و زير بار هيچ مستبدي نخواهد رفت پيدا مي

هنوز عناصر اصلي و كليدي آموزش . نظام آموزش و پرورش ايران نياز به يك انقالب آموزشي دارد

اين عناصر، .  استو پرورش ايران استبدادي، استبدادپرور، استبدادپذير، ضد تفكر آزاد و ضد خالقيت

اي ركن  بايستي در يك تحول اساسي به نفع تثبيت ريشه اند، مي كه از نظام استبدادي سلطنتي باقي مانده
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وزير آموزش و پرورش جمهوري اسالمي بايد كسي باشد كه . ساالري تغيير پيدا كنند جمهوريت و مردم

  .مصمم به اين تغييرات باشد

ا كه براي وزير آموزش و پرورش برشمرديم، بايد وزير ارشاد نيز آن ويژگيهايي ر: ـ وزير ارشاد۴

اما عالوه بر اين، نظير وزارت آموزش و پرورش، در وزارت ارشاد نيز وراث يك سلسله . داشته باشد

  .ستيز از دوران استبداد سلطنتي هستيم روشهاي غلط و مردم

را بايد از مقامي يا نهادي اجازه گرفت؟ براي انتشار روزنامه يا مجله، كتاب، تهيه فيلم و غيره، چ

اي در تاريخ گذشته ايران و يا كشورهاي اسالمي  منشأ اين نوع مهار دولتي از كجاست؟ قطعاً سابقه

در اين كشورها ثبت نشريه يا كتاب در . وجه مرسوم نيست در كشورهاي غربي اين روشها به هيچ. ندارد

اين نوع مقررات محصول . شر و نويسنده است نه مهار و كنترلنهادهاي قانوني، تنها براي حفظ حقوق نا

براي مهار جامعه . دوران سلطه استعمار مرئي و نامرئي در كشورهاي جهان سوم، از جمله ايران است

ها فاصله  استبداد و استعمارزده تعبيه شده است و از فلسفه اسالم و از آرمانهاي انقالب اسالمي فرسنگ

وزير ارشاد اسالمي بايد كسي باشد كه به آزادي ملت و مردم .  نيستيوري اسالمدارد و در شأن جمه

وزارت ارشاد بايد مقررات ناظر . منظور من لغو مقررات نيست. هاي قلمي و هنري معتقد باشد در فعاليت

مردم بايد همه آزاد . هاي فرهنگي را تدوين و تنظيم نمايد و به تصويب مجلس برساند بر اين خالقيت

خواهند بنويسند، چاپ كنند، پخش كنند و به نمايش  باشند در چهارچوب مقررات تصويب شده هرچه مي

اگر مطلبي خالف مقررات تهيه و منتشر شد، قوه قضائيه كه مسئوليت نظارت بر حسن اجراي . بگذارند

ند محاكمه و در ا قوانين مصوب را دارد بايد وارد عمل شود و كساني را كه مقررات قانوني را نقض كرده

  .صورت اثبات جرم، محكوم و مجازات نمايد

اگرچه در ساختار اداري نظام جمهوري اسالمي وظايف و :  معاون اول رئيس جمهور-۵

، اما به نظر )خبرم و شايد هم بنده از آن بي( جمهور معين نشده است رئيسهاي معاون اول  مسئوليت

اي باشد تا بتواند به عنوان بازوي بسيار كارآي   ورزيده جمهور بايد مدير بسياررئيسرسد معاون  مي

 جمهور، مصوبات دولت را پيگيري كند و بر حسن جريان امور و تصميمات نظارت مستمر داشته رئيس

هاي  ها و برنامه  جمهور بايد به سياسترئيسعالوه بر اين طبيعي است قبل از هر چيز معاون  .باشد

  .ايبند و معتقد باشد جمهور منتخب مردم سخت پرئيس

اما در مورد معرفي اشخاص واجد صالحيت براي احراز هر يك از اين مقامات، بهتر است بنده را 

  .معاف بداريد

  روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران

۹/۴/۷۶  
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  تعالي بسمه

  

  )۱۵/۴/۷۶(پاسخ دكتر ابراهيم يزدي به اقتراح مجله ايران فردا 

  ابط خارجي دولت آقاي رفسنجانيدر مورد ارزيابي عملكرد رو

اكنون كه دو دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني به روزهاي پاياني خود نزديك شـده                : سئوال

  كنيد؟ است عملكرد دولت ايشان را در زمينه روابط خارجي چگونه ارزيابي مي

رداخته شود الزم است قبل از آن كه به ارزيابي عملكرد ديپلماسي ايران در اين دوره پ: دكتر يزدي

  وابتدا سياست خارجي و ديپلماسي تعريف شود و نقش و وظيفه نهادهاي مسئول سياست خارجي

ويژگيهايي كه مسئولين و گردانندگان و مجريان اين نهادها جهت ايفاي بهينه وظايف خود بايد داشته 

ي اعالم شده و عملكردهاي ها ها و برنامه باشند مورد بررسي قرار گيرد و سپس ببينيم آيا سياست

  اند يا خير؟ گذشته در چهارچوب مصالح و منافع ملي جمهوري اسالمي بوده

: شود در روابط خارجي، ديپلماسي يا سياست خارجي هر كشور تحت تأثير دو عامل عمده تدوين مي

اكم بر هاي بنيادين و اساسي ح عامل اول، مباني و اصول سياست خارجي است، كه معموالً از فلسفه

اين مباني در واقع انعكاس هويت و ماهيت نظام سياسي حاكم . گيرند و عموماً ثابت هستند كشور نشأت مي

در فصل دهم قانون اساسي » سياست خارجي«اين همان چيزي است كه تحت عنوان . است) و نه حاكميت(

ست، كه توسط دولت تدوين هايي ا ها و برنامه عامل مؤثر دوم سياست. جمهوري اسالمي ايران آمده است

در واقع سياست خارجي يا ديپلماسي هر كشور . شود و بعد از تصويب نهادهاي ذيربط به اجرا گذاشته مي

وظيفه اصلي دستگاهها و نهادهاي ديپلماسي هر . باشد هاي ملي در سطح كالن مي ها و برنامه ادامه سياست

المللي و در مناسبات كشورمان با  وابط بينهاي ملي، در سطح ر ها و برنامه كشور اجراي سياست

به اين ترتيب در حالي كه مباني اساسي سياست خارجي متأثر از فلسفه ملي يا . باشد ي ديگر مياه دولت

باشد، ديپلماسي، يا كاربرد سياست خارجي در  ايدئولوژي حاكم بر جامعه و ساختارهاي زيربنائي آن مي

وضعيت مناسبات اقتصادي و سياسي در جهان . گردد  و تبيين ميچهارچوب منافع و مصالح ملي تعريف

ريزي شده با جهان خارج  هاي ملي نياز به روابط كامالً برنامه كنوني آن چنان است كه موفقيت در برنامه

اما جهان خارج، يعني . هيچ كشوري قادر نيست بدون ارتباط با جهان خارج به حيات خود ادامه بدهد. دارد

كشور با طيف وسيعي از انواع نظامات سياسي، اقتصادي و فرهنگي، كه هر يك از آنها به طور  ۱۸۰حدود 

گيري از امكانات فراملي و  طبيعي براساس فلسفه ملي و مباني سياست خارجي ويژه خود، به دنبال بهره

ع، هم تضاد و هاي متنو طبيعي است كه ميان اين نظام. باشند  منافع و مصالح ملي مي تأمينجهاني، براي

ها  ها و تضادها و همسويي وجود اين تعارض. تعارض منافع وجود دارد و هم همسويي، اشتراك و تقارب

رغم ثبات و ايستايي در روابط  المللي سبب شده است كه اوالً علي ها در روابط بين و اشتراك منافع

ه باشد و ثانياً بر روابط ميان كشورها و المللي، نوعي از پويايي و سياليت نيز در اين روابط وجود داشت بين

با توجه به اين نكات، سياست خارجي يا . ها اثرات كوتاه مدت يا درازمدت منفي يا مثبت داشته باشند دولت

هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي متنوع،  ديپلماسي موفق آن است كه دولت ملي بتواند در اين جنگل نظام
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را به نفع مصالح و منافع ملي در ) جهاني(برداري از شرايط بيروني  متفاوت و متعارض، حداكثر بهره

  .هاي كالن ملي بنمايد ها و برنامه راستاي اجراي سياست

هاي كالن ملي و اتخاذ  ها و برنامه براي موفقيت در روابط خارجي، عالوه بر روشن بودن سياست

ياست خارجي، قبل از هر چيز بايد شرايط مواضع خارجي متناسب با آن، نهادهاي مسئول تدوين و اجراي س

توان سياست خارجي و ديپلماسي  بدون شناخت عيني از وضعيت جهان خارج نمي. جهاني را بشناسند

توان و نبايد توقع داشت و منتظر آن شد كه وضعيت  براي موفقيت در سياست خارجي، نمي. مؤثري داشت

شده   با معيارها و استانداردهاي از پيش تعييناقتصادي، سياسي و فرهنگي كشورهاي خارجي، مطابق

بايد اين . گيرندگان كشور تغيير پيدا كند تا با آنها روابط دوستانه و مناسب برقرار گردد مسئوالن و تصميم

هاي بيروني و عليرغم تضادها و تناقضاتي كه ميان مباني سياست  رغم تنوع سيستم نكته را درك كرد كه علي

كننده مصالح و منافع ما با ساير كشورها وجود دارد، يك دولت ملي  هاي تعيين  اولويتها و خارجي، ارزش

  .هاي كالن بهره برد ها و سياست  اهداف برنامه تأمينالمللي به نفع تواند از شرايط مناسب در روابط بين مي

ه و يا بروز تخاصمات گيري روابط حسن المللي موجب شكل هايي كه در مناسبات بين هم چنين بايد به مكانيزم

بسياري از مسائل بين كشور نه در ديدارهاي رسمي ميان نمايندگان دو : به عنوان مثال(گردد اشراف داشت  مي

  ).گردد هاي ديپلماتيك و گفتگوهاي غيررسمي حل و فصل مي دولت، بلكه در ديدارهاي غيررسمي در مهماني

ها  المللي، به علت تنوع منافع و انگيزه  در روابط بينعالوه بر اين، به دليل پويايي و سياليت خاصي كه

المللي كافي نيست بلكه مسئوالن  هاي ويژه برخاسته از آن وجود دارد، علم به روابط بين و پيچيدگي

  .ها و امكانات را نيز داشته باشند ديپلماسي كشور بايد هنر استفاده از موقعيت

شود يا  آن چه كه گفته مي. جهان خارج را داشت» بانز«در روابط خارجي، بايد هنر سخن گفتن به 

در اين جا . شود، مسئله ديگري است بايد گفته شود، يك چيز است، زباني كه براي گفتن آن بكار برده مي

زبان تكلم نيست، اگرچه مسئوالن و مجريان روابط خارجي بايد حداقل به يك يا دو » زبان«منظور از 

اما در اين جا منظور تكلم به زبان ذهن و مغز يا به اصطالح . ته باشندزبان رايج جهان اشراف داش

»Mentality «هاي ديگر است اقوام و ملت.  

رغم   با اين مقدمه مختصر و موجز، عملكرد و سياست خارجي در طي هشت سال گذشته، علي

  .ها، و برخي نتايج مثبت، در مجموع منفي بوده است ها، سفرها، كنفرانس تالش

در دوره اول، از . توان به دو دوره مشخص تقسيم كرد بط خارجي جمهوري اسالمي را ميروا

توان آن  پيروزي انقالب تا زمان رحلت رهبر فقيد انقالب و بينانگزار جمهوري اسالمي، كه به تعبيري مي

ناميد، سياست خارجي ايران تحت تأثيري رويدادهاي انقالب، ذهنيت حاكم بر » جمهوري اول«را 

به شدت متالطم و ... گيرندگان و مردم، عدم شناخت جهان بيرون، گروگانگيري و جنگ تحميلي و تصميم

  .از هم گسيخته بوده است

با ختم غائله گروگانگيري، پايان يافتن جنگ، رحلت امام و سپس تغييراتي كه در ساختارهاي اجرائي 

توان دوران اول  مي، در واقع مي صورت گرفت و با روي كار آمدن دولت آقاي هاش۱۳۶۸در سال 

در اين دوران ظاهراً . جمهوري اسالمي را تمام شده و آغاز دوران جديد، يا جمهوري دوم تلقي نمود

هاي كالن جديدي در سطح ملي تدوين و تعريف و تصويب شد و دولت جديد اعالم  ها و برنامه سياست

هاي مزمن در روابط خارجي را حل خواهد كرد و  هايش، بحران آميز برنامه كرده كه براي اجراي موفقيت

  .سياست خارجي معقولي در چارچوب منافع و مصالح ملي پيگيري خواهد شد
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در حالي كه با . دولت جديد نتوانست بحران و تالطم در روابط خارجي را كاهش دهد. اما چنين نشد

 براي پيشبرد يك سياست فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان گرفتن جنگ سرد، شرايط جهاني

  .مستقل ملي در مناسبات خارجي، بيش از هر زمان فراهم شده بود

اما با پايان . كننده داشت المللي نقش تعيين هاي سياسي در روابط بين در دوران جنگ سرد، اولويت

ل در به عنوان مثا. المللي از دست دادند هاي سياسي موضوعيت خود را در روابط بين جنگ سرد اولويت

ترين روابط را با كشورهاي اروپاي غربي و  توانست بهترين و مناسب دوران بعد از جنگ سرد ايران مي

از جمله (هاي كشورهاي اروپايي  منافع و مصالح ملي ايران با برخي از اولويت. آسياي دور داشته باشد

ارهاي آمريكا، حاضر رغم فش كما اين كه كشورهاي اروپايي علي. همسو شده بود) آلمان و فرانسه

سياست گفتگوي انتقادي اروپا با ايران، در واقع، . نشدند در تحريم اقتصادي عليه ايران مشاركت كنند

محور يا فلسفه ديگر گفتگوي انتقادي اروپائيان، حل اختالفاتشان . انعكاس عدم تبعيت اروپا از آمريكا بود

همانطور كه اشاره كردم، وجود اختالف در . تبا ايران از راه گفتگو به جاي درگيري و تقابل اس

بايستي  ايران مي. ها طبيعي است، اما راه حل ممتاز اختالفات تقابل و درگيري نيست ديدگاهها و اولويت

داد و عملكردهاي خود را متناسب با آن تنظيم  آمادگي خود را براي استفاده از اين سياست نشان مي

اند يا  مرزي واقعاً براي حفظ امنيت ملي ضروري بوده رفتارهاي برونصرف نظر از اين كه آيا . كرد مي

بايستي به نفع حفظ روابط حسنه با اروپا كه در راستاي منافع و مصالح ملي  خير، اين رفتارها، مي

گيرندگان و اجراكنندگان يا  اما تصميم. شد كشورمان، از اولويت باالتري برخوردار بودند، مهار مي

  .ق مسائل را درك كنند و يا قادر به اعمال نظر و مهار رفتارها نبودندنتوانستند عم

نتيجه اين كه روابط خارجي در اين دوره، دچار رنجوري مزمن تناقضات و تعارضات رفتاري بوده 

مثالً در حالي كه . جا كه ديپلماسي نه تنها كارآيي خود را از دست داده بلكه فلج شده است تا آن. است

هاي ديپلماسي كشور، تمام كوشش خود را براي بهبود روابط با فرانسه متمركز  تگاهبخشي از دس

به ايران توفيق به دست آورده بود، ناگهان با قتل ) ميتران(ساخته و در دعوت رئيس جمهوري فرانسه 

هاي خاصي،  جريانجريان يا گويي . ريزد يك شخصيت سياسي منفعل غيرمؤثر، تمامي برنامه به هم مي

ديدند، با انتخاب سوژه خاص و زمان معين   احتماالً بهبود روابط ايران و فرانسه را به نفع خود نميكه

در مواردي تناقضات و تعارضات در . براي عمليات ويژه، كل برنامه را به ضرر ايران بر هم زدند

 خارجي، نظير مثالً رئيس قوه مقننه، به كشورهاي. باشد رفتارهاي سياسي مقامات رسمي مشهودتر مي

نمايد، كه در  هاي پيش آمده، سخناني را ايراد مي كند و به مناسبت سفر مي... كويت، اطريش، روسيه و

به عنوان نمونه، . هاي اعالم شده دولت و مسئولين ديپلماسي كشور است مواردي در تعارض با سياست

رزمندگان مسلمان !! واندناپذير روسيه خ رئيس مجلس در سفر خود به مسكو، چچن را بخش جدايي

چنين ساير مسلمانان جهان انتظار نداشتند  چچن كه بيش از يك قرن سابقه جنگ با روسها را دارند و هم

شك  بي!! كه ايران به عنوان يك كشور قدرتمند صاحب نفوذ در جهان اسالم چنين موضعي را اعالم نمايد

  .ضعي بروز آشفتگي در سياست خارجي استاما اعالم چنين مو. اين موضع رسمي دولت ايران نبود

مذاكرات محرمانه يك نماينده مجلس در لندن و مواضعي كه در آن مذاكرات اتخاذ شده است، يا 

حضور وزير كشور در كنفرانسي در قطر كه در آن باالترين مقام رسمي يك دولت عربي، ادعاهاي كذب 

كند  كند و وزير محترم نه تنها اعتراض نمي  ميجزيره ايراني در خليج فارس عنوانسه خود را درباره 

  !؟!كند كه گويي مطلب را نشنيده و يا نفهميده است اي رفتار مي بلكه به گونه
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كننده بيشتري بروز و ظهور  رنجوري مزمن ديپلماسي ايران در جريان دادگاه ميكونوس با عالئم فلج

ي از مقامات رسمي ايران، نشان داد كه به هاي بسيار گيري اوالً اظهارات و موضع. خارجي پيدا كرد

مثالً كمتر كسي به روابط قوه قضائيه و . هاي اروپايي ناآشنا هستند ساختارها و مناسبات دروني سيستم

عصر حاضر در اروپا را عصر حكومت طاليي . قوه مجريه آن هم در شرايط كنوني توجه كرده است

دانان  پايي بيش از هر زمان در برابر قضات و حقوقهاي ارو دولت. گويند دانان مي قضات و حقوق

در جريان دادگاه ميكونوس دولت آلمان، يعني قوه مجريه، سعي كرد تأثيرات رأي . اند پذير شده آسيب

مقامات رسمي در نهادهاي ديپلماسي و قوه مجريه . دادگاه بر روابط دو كشور را، به حداقل برساند

اما اعالم مواضعي متفاوت از . داري، هماهنگ عمل كنند ند با خويشتنايران نيز به نوبه خود سعي كرد

  .ها را نه تنها خنثي ساخت، بلكه بحران روابط ايران با اروپا را وسيع كرد جانب رهبري، اين تالش

در مواردي، . ناكامي و رنجوري ديپلماسي ايران، در همه جا حاصل اين نوع مواضع متناقض نيست

اعتنايي مجريان و كارگزاران و نمايندگان ديپلماسي ايران به   تدبير سياسي و يا بيضعف و فقدان خرد و

به عنوان مثال، روابط ايران و تركيه براي هر دو كشور از اهميت . وظايف خود سبب بحران شده است

ئيك و گرا در يك نظام ال الدين اربكان به عنوان اولين دولت اسالم نجم. استراتژيك خاصي برخوردار است

. هاي جديد دولت آمريكا عليه ايران د كه همزمان شده بود با اعالم سياستمضددين، هنگامي روي كار آ

اربكان با هماهنگي اروپا در اولين . ها موافقت و همراهي نكردند هاي اروپايي با اين سياست دولت

ر كرد و قراردادهاي اش، به شرق مسلمان روي آورد و از جمله از ايران ديدا روزهاي نخست وزيري

اگرچه متن اين قراردادها منتشر نشدند تا مورد ارزيابي قرار . پرسروصدايي را با ايران امضاء كرد

مراكز و . گيرند، اما در هر حال اين حركت، در چارچوب منافع استراتژيك دو كشور قابل توجه بود

ميان و بخش قابل توجهي از الئيكها، و اما نظا. نهادهاي صنعتي و اقتصادي تركيه از آن استقبال كردند

كرد و دستگاه  در حالي كه دولت اربكان با درايت عمل مي. ها، از آن ناخشنود بودند هم چنين آمريكايي

ها توجه  بايستي با تمام نيرو و هوشيارانه به اين مناسبات و تحريكات الئيك ديپلماسي ايران نيز مي

ه، با حركتي كه به هيچ وجه با خرد سياسي سازگار نبود بلكه مغاير كرد، ناگهان سفير ايران در تركي مي

ها داد، كه  با منافع و مصالح ملي بود، آن چنان جوي عليه ايران بوجود آورد و بهانه به دست الئيك

دولت تركيه، باالجبار سفير ايران و تني چند از كارمندان سفارت ايران را اخراج كرد و ايران نيز الجرم 

  .ه به مثل نمود، كه حاصل آن تيره شدن روابط دو كشور شدمقابل

دهد كه حتي در مواردي هم كه روابط ايران با كشورهاي خارجي حسنه و  اين حوادث نشان مي

  .دوستانه است، اين روابط بسيار شكننده هستند

ي ايران رسد كه روابط خارج رسد كه جمهوري دوم در حالي به پايان مي بنابراين چنين به نظر مي

هيچ نوع ثبات درازمدت، نه در مناسبات سياسي و نه در روابط اقتصادي با . همچنان دچار بحران است

  .جهان خارج، وجود ندارد

نمايم، كه حق اين بود كه در برابر اين ايرادات و  در خاتمه توجه خوانندگان را به اين نكته جلب مي

جي روشهاي قابل قبول اصالح و براي تحقق يك سياست ها در روابط خار انتقادات و اشاره به ناكامي

تصميم در اين مورد، به . شد خارجي مطلوب و بهينه در راستاي منافع و مصالح ملي نيز توضيح داده مي

  .ستا" ايران فردا"عهده فرصت و امكانات 

۲۳/۰۴/۷۶  
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 ۱۳۴۰ تأسيس

  

  

  

  ∗ )۱۵/۰۳/۷۸(ابراهيم يزديگفتگو با دكتر 

   جررأي اعتراض به يك جريان متح

آقاي دكتر يزدي، شوراي نگهبان به شما گفته براي چه صالحيت شما را بـراي نـامزدي رياسـت                   : بصيري

  جمهوري تأييد نكرده؟

خير، شوراي نگهبان چنين چيزي را نگفته، حتي در دوران انتخابات مجلس شوراي اسالمي هم : يزدي

وراي نگهبان خودش را موظف به كه ما كانديدا شديم و آنها رد كردند، نامه هم نوشتيم، اما ش

كند  اين دفعه هم صريحاً گفتند كه شوراي نگهبان به هيچ نوع اعتراض رسيدگي نمي. داند پاسخگويي نمي

 نفري كه ثبت نام كردند، به چه دليل اين ۲۳۸دهد و بنابراين به هيچ وجه به ما نگفتند از اين  و جواب نمي

 نفر ديگر را رد ۲۳۴ل، بر طبق كداميك از موازين قانوني آن چهار نفر را انتخاب كردند و به چه دلي

  .كردند

دهند كه براي اولين بار بعد از انقالب در ايران يك انتخابات واقعي دارد  اينجا گزارشگرها خبر مي: بصيري

 قـرار   كنند و دست كم دو تا كانديدا هستند كه در برابـر هـم               شود و مردم دارند مبارزه انتخاباتي مي        انجام مي 

  اند نظر شما در اين مورد چيه؟ گرفته

بايستي ما انتخابات واقعي را تعريف كنيم اگر چنانچه مطلب از اين قرار بخواهد باشد كه يك : يزدي

يعني بعد از انتخابات اولين رياست . ها وجود داشته باشد، بله اين درست استارقابت جدي بين كانديد

. ين اولين بار است كه مجدداً يك رقابت جدي بين كانديداها وجود داردجمهوري در ايران بعد از انقالب، ا

 براي اين كه انتخابات آزاد، ،اما اين به معناي اين نيست كه انتخابات منصفانه و آزاد صورت گرفته

در حال حاضر، احزاب سياسي غيردولتي . غيرممكن است در يك جامعه بسته سياسي صورت بگيرد

انتخابات عادالنه نبوده است، از اين . ندارند، تشكيل اجتماعات ممكن و ميسر نيستعمل  درايران آزادي

 نفر را پذيرفتند، آن هم از كساني كه ۴گونه توضيحي فقط   نفر ثبت نام كردند، اما بدون هيچ۲۳۸جهت كه 

ن جهت، از اي. هاي خود درون حاكميت هستند و بقيه را رد كردند در درون خود حاكميت و نماينده بخش

اما در واقع رأي سنگيني كه مردم به يك كانديدا دادند، رأي  .نه آزاد بوده و نه منصفانه و عادالنه

اعتراض و رأي مخالف به آن جريان ارتجاعي، متحجر و قشري است كه با تمام وجودش آمده بود تا 

  .آخرين بقاياي آزادي را در اين مملكت از بين ببرد

   با رئيس جمهور شدن خاتمي تغييري در اوضاع پيدا شود؟كنيد شما فكر مي: بصيري

بررسي شود ببينيم آيا آقاي خاتمي تا چه اندازه ... بايد ببينيم. اين سؤال خيلي مهمي است: يزدي

تواند در برابر آن تعهداتي كه كرده و سخناني كه براي مردم گفته و مردم به آن اعتبار آمدند رأي  مي

  . خواهند بود انتظارات را برآورده كنند يا خيردادند، آيا ايشان موفق

                                                      
  .   مصاحبه با نسرين بصيري-۱۳۷۶ خرداد ۱۵، ۶۵۹كيهان لندن شماره : به نقل از ∗
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هايي كه مورد نظرش  رسد كه آقاي خاتمي بتواند خيلي مانور بدهد و به آن برنامه بعيد به نظر مي

در واقع بايد ببينيم كه آيا آقاي خاتمي به اين آراي . هست و به مردم وعده داده و متعهد شده، عمل كند

  .خواهد عمل كند دند، در قبال تعهدات خودش چگونه ميسنگيني كه مردم به ايشان دا
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۱۱ :شماره

   ۰۴/۰۵/۷۶ :تاريخ

  

  

  بار صهيونيستها   اعتراض به اعمال خشونتاطالعيه

  و اهانت به مقدسات اسالم و مسيحيت

بار  نهضت آزادي ايران همصدا با ساير مسلمانان جهان اعتراض و انزجار خود را از اعمال خشونت

هاي مكرر آنان به مقدسات اسالم و مسيحيت، بخصوص  تها عليه مردم فلسطين و اهان صهيونيست

رفتار يهوديان مهاجر و . كند ابراز مي) ص(االنبياء حضرت محمد آور اخير به مقام واالي خاتم اهانت شرم

  .باشد و تورات مي) ع(اشغالگر نقض آشكار  آموزشهاي ديني حضرت موسي

هاي دليرانه مردم قهرمان فلسطين،  قاومتنهضت آزادي ايران ضمن حمايت از مبارزات عادالنه و م

هاي اشغالي و تشكيل دولت مستقل فلسطيني، از خداوند  پيروزي نهايي آنان را در آزادسازي سرزمين

  .نمايد ت ميئلمتعال مس

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۶تيرماه 
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  هاي مدني و مشاركت در تعيين سرنوشت جامعه انجمن

  هندسي ساختمانبه مناسبت انتخابات نظام م

در دو هفته گذشته، انتخابات جديد نظام مهندسي ساختمان در استان تهران و ساير شهرستانها 

بررسي اين انتخابات، كه بعد از انتخابات اخير رياست جمهوري، اولين انتخاب مربوط به يك . برگزار شد

ه سياسي حائز اهميت بسيار هاي مدني و نقش آنها در توسع انجمن مدني است، از نظر استقالل انجمن

  .است

در حالي كه اسالميت نظام . جمهوريت و اسالميت: نظام جمهوري اسالمي دو ركن اساسي دارد

 ساله در فرهنگ ملي ما ايرانيان دارد و غيرقابل تفكيك از جامعه و فرهنگ و هويت مردم ۱۴۰۰اي  ريشه

ات سنگين به جاي مانده از دوران دراز با توجه به رسوب. است، جمهوريت دستاوردي جديد و نوپاست

 سال ۱۹استبداد، اين نهاد جديد نياز شديدي به مراقبت دائم دارد، خصوصاً با وجود گروههايي كه حتي 

  .اند بعد از انقالب هنوز هم جمهوريت نظام را نپذيرفته

دي و نهضت آزادي ايران بارها اعالم كرده است كه توسعه سياسي را مقدم بر توسعه اقتصا

در جريان انتخابات اخير رياست جمهوري، توسعه سياسي و ايجاد . داند ناپذير آن مي شرط اجتناب پيش

 اننظر اي در مطبوعات سياسي ـ اجتماعي و گفتار برخي از صاحب جامعه مدني موضوع بحث گسترده

تر،  تعبير وسيعيا به (در عرف تجربه شده جوامع توسعه يافته سياسي، جمهوريت، . سياسي قرار گرفت

بطور عمده از مجراهاي چهارگانه كلي و عمومي زير، كه در قانون ) حاكميت ملت بر سرنوشت خود

  :كند اساسي ايران نيز به رسميت شناخته شده است، معنا و مفهوم پيدا مي

ـ انتخابات ادواري ملي از قبيل انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي، مجلس خبرگان ۱

مردم از طريق اين گونه انتخابات در سرنوشت خود در سطح ملي دخالت و . ن و تغيير رهبريتعيي

  . سال گذشته كامالً جا افتاده است۱۹اين شكل از دخالت مردمي، خوشبختانه در طول . كنند كت ميرمشا

). بر طبق اصول مصرح در فصل هفتم قانون اساسي(ـ انتخابات شوراهاي ده و شهر و استان ۲

متأسفانه، با . نمايند دم از اين طريق در سطح محلي در تعيين سرنوشت خود مشاركت و دخالت ميمر

 سال از پيروزي انقالب، هنوز اصل مربوط به اين بخش از حقوق ملت به مرحله اجرا ۱۹وجود گذشت 

تايج به دليل اهميت شوراها در توسعه جامعه مدني، نهضت آزادي ايران بخشي از ن. نيامده است در

اميد است كه . اي منتشر كرده است مطالعات خود را دربارة اين موضوع قبالً طي بيانيه تحليلي جداگانه

هاي داده شده، موفق شود كه قانون شوراها را به اجرا  رئيس جمهور برگزيده، در راستاي تحقق وعده

  .درآورد

هاي  اي نظير اتحاديه  يا حرفههاي صنفي، تخصصي و كارشناسي و هاي مدني از قبيل تشكل ـ انجمن۳

هر يك از قشرهاي مختلف مردم . كارگري، نظام پزشكي، نظام مهندسي، كانون وكال، اصناف و غيره

ربط، بطور مستقيم در امور مربوط به حرفه و كسب و كار خود  تواند از طريق انجمن مدني ذي مي

  .دخالت و مشاركت كند

زماندهي نيروهاي مردمي و آموزش سياسي، پشتوانه ـ احزاب سياسي كه در سطح ملي، با سا۴

  .سازند ضروري و الزم براي ايجاد سيستم مبتني بر مشاركت مردمي ـ جمهوريت ـ را فراهم مي
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ايجاد جامعه مدني و توسعه سياسي در گرو حضور و مشاركت آزادانه و فعاالنه مردم در تمام 

  .باشد هاي چهارگانه فوق مي زمينه

 مردم در انتخابات اخير رياست جمهوري نشان داد كه يك تحول كمي و كيفي در مشاركت گسترده

در اين انتخابات، . هاي مشاركت فعاالنه در سرنوشت خود پديد آمده است نگرش مردم نسبت به شيوه

اثر بودن  ها و تبليغات منفي در مورد بي ملت ـ به ويژه نسل جوان ـ تجربه كرد كه به رغم برخي بدبيني

  . مردم، آراي مردم واقعاً مؤثر است، خصوصاً هنگامي كه با آگاهي همراه باشدرأي

هاي جديدي در جامعه ما  در حالي كه انتخابات ادواري، احزاب سياسي و شوراهاي محلي پديده

هاي نه چندان دور،  در گذشته. هاي مدني ريشه عميقي در جامعه شهري ايران دارند هستند، انجمن

قش عمده و اساسي در تنظيم مناسبات اقتصادي و روابط دولت و مردم ايفا اصناف هر شهر ن

اصناف رهبران خود را آزادانه، بدون كمترين دخالتي از جانب حكمرانان، از ميان معمرين . اند كرده مي

ها به ندرت بدون  دولت. كردند صنف و آنهايي كه برخوردار از حسن سابقه و اعتبار بودند، انتخاب مي

استقرار نظم و امنيت و حفظ حرمت هر . كردند  به نظر و تأييد رؤساي اصناف ماليات وضع ميتوجه

دار بود  چنان در جامعه ما ريشه اين پديده آن. اي به دست خود صنف بود صنف و رعايت اخالق حرفه

آنجا كه از . كه نمايندگان اولين دوره مجلس شوراي ملي بعد از انقالب مشروطيت، منتخب اصناف بودند

هاي  اي در انقالب مشروطه، جنبش ملي شدن نفت و ساير مبارزات ملي داشتند، دولت اصناف نقش عمده

دادند، بطوري كه قبل از انقالب  استبدادي در سركوب و يا مهار بازار و اصناف اهتمام فراوان به خرج مي

 اصناف بازار، اتاق اصناف، اتاق ،...)كانون وكال، نظام پزشكي(هاي مدني  اسالمي ايران، بيشتر انجمن

  .شد بطور كامل توسط دولت كنترل مي... بازرگاني و

اي و تخصصي مستقل مردمي  هاي صنفي حرفه اگرچه قانون اساسي جمهوري اسالمي تشكيل انجمن

متأسفانه حاكميت بعد از انقالب، با ادامه ) فصل سوم قانون اساسي(بيني و تصريح كرده است  را پيش

قوانين ناظر . هاي مدني را به دست گرفته است هاي ضدمردمي زمان شاه، به تدريج كنترل انجمن سياست

اي تدوين و تصويب شده است كه آنها را به صورت نهادهاي وابسته به  گونهه ها ب بر فعاليت اين انجمن

بات اقتصادي، ها در بهبود مناس دولت درآورده است و به همين علت، كارايي و نقش سازنده اين انجمن

توان از وضع نظام  به عنوان مثال مي. اي و تخصصي به شدت كاهش يافته و يا از بين رفته است حرفه

  . اتاق بازرگاني و صنايع و شوراهاي كارگري نام برد،پزشكي، كانون وكال، اصناف مختلف بازار

ان مشاغل مختلف از ها و محو استقالل آنها موجب شده است كه صاحب دخالت حكومت در اين انجمن

گردان شوند و در نتيجه سطح مشاركت عمومي به شدت كاهش  ها روي شركت در انتخابات اين انجمن

اين ). انتخابات دوره گذشته نظام پزشكي نمونه بسيار گويايي در اثبات اين مدعا است. (پيدا كرده است

ناپذير از فرايند  بخشي اجتناب) از دولت(هاي مدني مستقل  ها در حالي است كه توسعه انجمن دخالت

  .توسعه سياسي است

هاي مدني نظام  پس از انتخابات اخير رياست جمهوري و مشاركت وسيع مردم، اهميت و نقش انجمن

  .مهندسي ـ به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است

هاي مدني بسيار مهم در كشور  هاي تخصصي و انجمن نظام مهندسي ساختمان يكي از تشكل

ات در سراسر ايران به تأسيسهاي مختلف مهندسي ساختمان و  هزاران كارشناس در رشته. باشد مي

در انتخابات اخير اين نظام، مقامات دولتي، با استفاده از امكانات رسمي فراوان، . نظام مذكور تعلق دارند
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 توجهي از وزيران، تعداد قابل. هاي حاكم سعي بسيار نمودند براي معرفي نامزدهاي وابسته به گروه

از . معاونان و مديران سابق يا فعلي دستگاههاي دولتي داوطلب عضويت در هيأت مديره نظام شدند

اي كه  اي از مهندسان مستقل و غيروابسته به دولت نيز با شور و عالقه طرف ديگر، بخش قابل مالحظه

دني و با حمايت از كانديداهاي نسبت به دوره قبل چشمگير بود، با هدف غيردولتي كردن اين نهاد م

كنندگان در انتخابات نظام مهندسي  در مجموع، با آن كه تعداد شركت. مستقل در انتخابات شركت كردند

 درصد بود، كه در مقايسه با شركت مردم در انتخابات ۲۵نسبت به تعداد واجدان حق رأي تنها در حدود 

 قابل توجه طرفداران نظام مهندسي مستقل از دولت رياست جمهوري بسيار ناچيز است، فعاليت و تحرك

  .باشد نويد و نشانه اميدبخشي از توجه جامعه ما به اهميت انجمنهاي مدني مي

نهضت آزادي ايران، به بهانه برگزاري انتخابات جديد مهندسي ساختمان كشور و با توجه به اين كه 

ت تحقق آرمان توسعه سياسي در كشورمان هاي مدني مستقل گام بزرگي در جه توسعه و تثبيت انجمن

باشد و احتماالً در آينده نه چندان دور انتخابات مشابه ديگري و حتي انتخابات شوراها ممكن است  مي

ها و مشاغل، اصناف، كارگران، پزشكان، وكال و حقوقدانان مشفقانه  برگزار گردد، به همه صاحبان حرفه

تفاوت نبوده، اهميت اين گونه نهادهاي مدني را در توسعه سياسي  كند در اين گونه موارد بي توصيه مي

و نهادينه شدن حاكميت ملت دست كم نگيرند و با حضور و مشاركت فعاالنه در تشكل و سازماندهي 

  .نهادهاي مدني مستقل از دولت وظيفه اجتماعي و ملي خود را انجام دهند

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۶مردادماه 

  

  



  

  

۹۲  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۱۲ :شماره

   ۲۷/۰۵/۷۶ :تاريخ

  

  

  به تهاجم افراد ناشناس به دفتر مجله ايران فردااعتراض 

اي ناشناس به دفتر ماهنامه ايران فردا   عده۲۶/۵/۷۶ها در روز شنبه  طبق گزارش تعدادي از روزنامه

ت تحريريه و شوراي سردبيري، اقدام به تخريب كامپيوترها، ئحمله كرده، با توهين به اعضاي هي

. هاي ساختمان را نيز شكستند يو و بايگاني مجله كردند و شيشهم ريختن آرش هدستگاههاي صوتي و به

هرچند اين اولين بار نيست كه افراد غيرمسئول زير حمايت جناحها و افراد مسئول دست به چنين 

 و رأي قاطع و ۷۶رفت كه پس از انتخابات دوم خرداد  زنند، انتظار مي ها و تهاجماتي مي شكني قانون

آميز و خالف قانون، ديگر كسي جرأت و جسارت چنين حمالتي را  ل خشونتآشكار مردم عليه اعما

نداشته باشد؛ اما متأسفانه هنوز شاهد تكرار و ادامه همان رفتارهاي خالف انسانيت و آزادي و قانون 

  .هستيم

كند و انتظار دارد كه مسئوالن امور  نهضت آزادي ايران تحركاتي از اين قبيل را قوياً محكوم مي

 شناسايي و معرفي اين افراد و گروههايي كه در پشت سر آنها قرار دارند و مجازات قانوني عوامل ضمن

  .آوري شديداً جلوگيري نمايند ربط، از تكرار چنين اعمال شرم ذي

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  

  



  

  

۹۳  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۱۳ :شماره

   ۰۵/۰۶/۷۶ :تاريخ

  

  

  نامه به رئيس مجلس شوراي اسالمي 

  نهضت آزادي ايراندر مورد اظهارات بعضي از نمايندگان عليه 

  

  جناب آقاي ناطق نوري

  رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

با سالم و آرزوي توفيق در پيمودن راه حق و عدالت، از آنجا كه در جلسات علني بحث و اظهار نظر 

در مورد وزيران پيشنهادي جناب آقاي خاتمي در مجلس شوراي اسالمي چندين بار نام اشخاص و 

هضت آزادي ايران، از سوي سخنرانان برده شد و ضمن اعتراض نسبت به برخي احزاب، از جمله ن

هاي ناروايي صورت گرفت ـ كه برخالف  نامزدهاي وزارت، به نهضت آزادي ايران نيز حمله و اهانت

باشد ـ و با توجه به اينكه  ون نمايندگان و مجلس شوراي اسالمي است و شديداً مورد اعتراض ما ميئش

اي پخش   سيماي جمهوري اسالمي ايران در سطح گسترده۲ندگان به طور مستقيم از شبكه سخنان نماي

هاي سياسي، به خصوص  شده است، براي رعايت عدالت و حفظ و دفاع از حقوق شهروندان و گروه

شود كه طبق  نهضت آزادي ايران كه سابقه چهل ساله در ميان احزاب كشور دارد، درخواست مي

مان مناسبي براي استفاده از تريبون در اختيار نماينده نهضت آزادي ايران قرار گيرد تا مقررات قانوني ز

تر  پاسخ مستدل به سخنان نادرست و ادعاهاي كذب سخنرانان ارائه گردد كه اين به عدالت و تقوا نزديك

  .است

  

  با تشكر قبلي و احترام

  ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  

  



  

  

۹۴  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۱۴ :شماره

   ۲۶/۶/۷۶ :تاريخ

  

  يزدي به وزير كشور در مورد اجراي قانون شوراهانامه دكتر 

  جناب آقاي عبداهللا نوري، وزير محترم كشور

ايد و با اميد به  با سالم و آرزوي توفيق خدمت به ايران و اسالم در فرصت جديدي كه پيدا كرده

  .دانم كه مطالب زير را يادآوري كنم انجام خدمتي ماندني و درخور يادگار، الزم مي

عزيزمان آقاي خاتمي، رئيس محترم جمهوري، در طي مبارزات و تبليغات انتخاباتي و بعد از برادر 

آن، عالوه بر تأكيد و تكيه مكرر بر هدف قانونمند شدن جامعه و ايجاد جامعه مدني و اولويت توسعه 

ي سياسي بر توسعه اقتصادي به طور عام، درباره رفع موانع آزادي فعاليت احزاب سياسي و اجرا

  .اند اصول مربوط به شوراها، به طور خاص سخن گفته

رسد كه به زعم برخي از مسئوالن مشكلي بر سر راه موفقيت  در مورد فعاليت آزاد احزاب به نظر مي

حل عاقالنه و  در اين امر وجود دارد و آن وضعيت ويژه نهضت آزادي ايران است كه اميدواريم راه

راي آن پيدا شود زيرا چه بخواهيم و بخواهيد يا نخواهيم و نخواهيد، اي از سوي شما و دولت ب منصفانه

. مجوز فعاليت نهضت آزادي به شاخص و معياري براي سنجش آزادي احزاب در ايران تبديل شده است

پس اين سؤال . كند در واقع، وجود آزادي احزاب را بدون آزادي فعاليت نهضت آزادي، كسي باور نمي

گويي  ن گره مصنوعي چگونه بايد باز شود؟ ولي غرض من از ارسال اين نامه پاسخشود كه اي مطرح مي

شايد بهتر آن باشد كه در فرصتي مناسب، حضوري درباره اين موضوع بحث كنيم . به اين سؤال نيست

  .الطرفين پيدا شود حل مرضي تا بلكه راه

نون شوراها است كه جنابعالي نيز و اما مقصود اصلي من از ارسال اين نامه تذكر نكاتي در مورد قا

در اين باره نكات و . ايد اخيراً اجراي آن را در راستاي ايفاي تعهدات رئيس جمهور محترم وعده داده

  :كنم هايي را به شرح زير مطرح مي صيهوت

  .بنابراين، الزم است كه قبل از اجرا اصالح و تكميل شود. ـ قانون فعلي شوراها نواقص اساسي دارد۱

ترين سند در  هاي الهي قرآن دارد و اين كتاب آسماني شايد قديم  شور و شورا ريشه در آموزشـ۲

تاريخ آرا و عقايد سياسي دربارة مشاركت مردم در امورشان و حاكميت ملت، در برابر حاكميت 

  .طواغيت، باشد

نبوي، ـ مسلمانان در طي قرون گذشته، در چارچوب امكانات و شرايط، با الهام از سنت ۳

هاي تاريخي تجربه شده، با  اما آن مكانيسم. هايي را براي اجراي اين دستور قرآني پيدا كردند مكانيسم

  .هاي جديدي براي آن پيدا و ابداع كرد كند و بايد قالب شرايط پيچيده كنوني جامعه تطبيق نمي

ناسب و بهتري براي اند كه مجلس شوراي منتخب مردم جايگزين م ـ اغلب مسلمانان جهان پذيرفته۴

ت ملمجلس شورا راهبردي عملي و مناسب براي تحقق حاكميت . باشد مي» اهل حل و عقد«شوراي سنتي 

حل و قالب جديد، كشورهاي اسالمي، از جمله  در اجراي اين راه. باشد و مشاركت مردم در سطح ملي مي

  .اند هاي فرهنگي خود تطبيق داده ژگياند، اگرچه آن را با وي ها بهره برده ايران، از تجارب ساير ملت

ها و ابزارهاي عملي و  ـ شوراهاي محلي، به ترتيبي كه در فصل هفتم قانون اساسي آمده است، قالب۵

لي، ارائه حمناسبي را براي مشاركت مردم در تعيين سرنوشت و تكاليف روزمره خود، در سطح م

ساالري، خدمتي در  ن مباني جمهوريت و مردمموفقيت در اجراي اين اصول، يعني نهادي كرد. دهد مي
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اي در باب نحوه اجراي اين اصول  اما متأسفانه، ما در ايران تجربه. خور ستايش و ماندني خواهد بود

قوانين . ها از حد كليات فراتر نرفته است نداريم و مطالعات جدي در اين باره صورت نگرفته و بحث

قت توسط شوراي انقالب تصويب شد و چه قوانين بعدي، مصوب، چه آنهايي كه در زمان دولت مو

. به همين دليل، شوراهاي منتخب مردم در زمان دولت موقت ناموفق بودند. ناقص و كم خاصيت است

 انتخابات مردمي در ايران بعد از انقالب و در تاريخ كردستان، در سنندج صورت شايد بدانيد كه اولين

 شوراي شهر كه به ابتكار مرحوم طالقاني و زير نظر يك اتانتخابفر در مردم سنندج با اشتياق وا. گرفت

هشت نفر از مسلمانان و (هيأت پنج نفري برگزار شد، شركت كردند و در نتيجه، يازده نفر عضو شورا 

البته اين شورا تا حدود زيادي ناكام ماند، زيرا حدود اختيارات . انتخاب شدند) سه نفر از گروههاي چپ

  .ناتش نامعلوم و تعريف نشده بودو امكا

هاي ايالتي و واليتي اختصاص يافته بود اما به همين  در قانون اساسي مشروطه نيز فصلي به انجمن

  .داليل و بعضي علل ديگر، هرگز اجرا نشد

در بسياري . مند شد ها نيز بهره توان از تجارب ساير ملت ـ براي تحقق اصول مربوط به شوراها مي۶

 و هها، اصول شوراها به اجرا گذارده شد اي جهان، از جمله كشورهاي اسالمي و جهان سومياز كشوره

توان  به عنوان مثال مي. تفاوت بود توان نسبت به آنها بي تجارب گرانبهايي به دست آمده است كه نمي

 كاركرد ساختار شوراهاي محلي در كشورهاي آلمان، استراليا، فرانسه، تركيه، هند، مالزي و چگونگي

برداري و تقليد  آنها و نيز رابطه آنها را با دولت مركزي بررسي كرد، بدون آن كه الزاماً از آنها گرته

  .ناآگاهانه صورت گيرد

ـ در مسأله شوراها دو محور اصلي و اساسي بايد به طور روشن و شفاف و سنجيده مشخص ۷

اگر . ت مركزي؛ دوم، چگونگي كسب درآمدهااول، توزيع عادالنه قدرت ميان شوراهاي محلي و دول: شود

حق قانونگذاري در چارچوب قلمرو جغرافيايي خود را ) ده، بخش، شهرستان، استان(شوراهاي محلي 

  .اثر خواهند بود نداشته و فاقد هرگونه درآمدي باشند، نخواهند توانست كه نقشي ايفا نمايند و لذا بي

محلي و دولت مركزي نيست، بلكه بايد قدرت شوراها در هر توزيع قدرت تنها در ارتباط با شوراهاي 

منظور از حق قانونگذاري، صرفاً در محدوده . سطحي نسبت به ساير سطوح روشن و تعريف شده باشد

مثالً شوراي ده منتخب مردم، بايد حق قانونگذاري در محدوده ده را داشته . جغرافيايي هر واحد است

شهرستان و استان؛ و روابط متقابل اين شوراها با يكديگر ـ مثالً روابط باشد و هكذا، شوراهاي بخش و 

شوراي ده با شوراهاي باالتر يعني شوراهاي بخش، شهرستان، استان و مركز و برعكس ـ بايد 

  .مشخص باشد

عالوه بر اين، بايد روشن شود كه شوراهاي محلي در كدام يك از قلمروهاي اقتصادي، قضايي، 

اصل يكصد و پنجم قانون . عي حق قانونگذاري داشته و در چه مواردي حق ورود ندارندحقوقي و اجتما

  .اساسي، به اجمال، محدوديت را معين كرده است، اما كافي نيست

مسأله دوم، نحوه كسب و توزيع . است» توزيع قدرت«اين نكات و نظاير آن همه در محدوده اصل 

هاي  ايد بتوانند براي محدوده جغرافيايي خود مالياتشوراهاي محلي، در هر سطحي، ب. درآمدهاست

  .بيني و تصويب نمايند ها را پيش مستقيم و غيرمستقيم دريافت كنند و درآمدها و هزينه
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اينكه چه سهمي از اين درآمدها بايد به خزانه شوراي باالتر واريز شود و چه سهمي بايد در محل 

انون شوراها به طور دقيق روشن شده باشد تا امر مصرف گردد و مواردي از اين دست بايد در ق

  .مشاركت مردم ـ اهالي هر محل ـ در رقم زدن سرنوشت خويش تحقق يابد

اي،  عده. باشد ـ ايران يك كشور كثيرالمله است و با مشكالت جدي در بعضي از استانها روبرو مي۸

، با اجراي قانون شوراها مخالفت از ترس بروز و گسترش اين مشكالت و خطرات احتمالي ناشي از آنها

اند كه در برخي از كشورهاي همسايه ما، نظير هند و پاكستان، كثرت  اما آنان فراموش كرده. كنند مي

  .ها و اقوام به مراتب بيشتر از ايران است فرهنگ

توان  ريزي شده آن، مي اي براي شوراها و با اجراي مرحله به مرحله و برنامه با تدوين قانون سنجيده

  . جلوگيري كردياز بروز مشكالت احتمال

اين ساختار آن . ـ ساختار كنوني مديريت متمركز در ايران كهنه، فرسوده و از رده خارج شده است۹

چنان گسترده، فربه و سنگين شده است كه قادر به هيچ حركت مؤثري نيست و به يكي از بزرگترين 

ترين مديران  بهترين و ورزيده. ولت تبديل شده استتحركي د موانع پيشرفت و توسعه جامعه و بي

اين . باشند آزمايش شده و موفق دنيا هم قادر به اعمال مديريت صحيح در چارچوب چنين ساختاري نمي

چنين تغيير ساختاري تنها با . ساختار نياز به تغييرات اساسي دارد و بايد به طور بنيادي اصالح شود

  .پذير خواهد بود وراها ـ البته قانوني دقيق، روشن و شفاف ـ امكاناجراي درست و مناسب قانون ش

كنم كه هيأتي از اهل نظر، استادان دانشگاهها و كارمندان با تجربه  با توجه به نكات باال، پيشنهاد مي

ساختار شوراها در ساير . مأمور كنيد كه موضوع را به طور جدي بررسي كنندوزارت كشور را 

مدون ارائه كنند تا براساس آن، قانون شوراها اصالح و  نمايند و يك طرح جامع و كشورها رامطالعه

  .سپس اجرا گردد

  .موفق و مؤيد باشيد. ها مورد توجه قرار گيرد اميد است كه اين نكات و توصيه

  

  ابراهيم يزدي

  ۱۳۷۶ شهريور ۲۲

  

  

  



  

  

۹۷  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۱۴ :شماره

   ۲۶/۶/۷۶ :تاريخ

  

  نامه به وزير كشور درخصوص عدم صدور مجوز 

  اهللا طالقاني در شهرستانها الگرد آيتجهت برگزاري مراسم س

  جناب آقاي عبداهللا نوري، وزير محترم كشور

  با سالم و اميد توفيق در طاعت حق و خدمت به خلق، 

 شهريور ماه مصادف با سالگرد رحلت معلم دلسوز ۱۹طور كه مطلع هستيد روز چهارشنبه  همان

 و ۲۰، ۱۹مين مناسبت مراسمي در روزهاي ناپذير دوران ستمشاهي بود و به ه قرآن و مبارز خستگي

 شهريور در تهران و برخي از شهرهاي ديگر از طرف قدرشناسان آن خدمتگزار صادق ملت برگزار ۲۱

  .شد

 نهضت آزادي ايران كه از همرزمان يا شاگردان آن بزرگمرد به شمار  عالقمندانبرخي از اعضا و

ه مراسمي را براي بزرگداشت آن فقيد سعيد كه از آيند، بنا به سنت سالهاي پيش قصد داشتند ك مي

مساجد . برپا دارند... گذاران نهضت آزادي بود، در برخي از شهرها از جمله اصفهان، شيراز، اراك و پايه

و مراكز عمومي، برگزاري مراسم را مشروط به موافقت استانداري و فرمانداري كردند ولي پس از 

 فرمانداريهاي مربوطه براي كسب موافقت جهت برگزاري مراسم، مراجعات مكرر به استانداريها و

مقامات ذيربط با استناد به اين كه از مركز با برپايي چنين مراسمي موافقت نشده است، از صدور مجوز 

  .رسمي براي برگزاري مراسم خودداري كردند

 و آزادي و عدالت داده جناب آقاي وزير، از آنجا كه در ساليان گذشته كه وعده مؤكد حاكميت قانون

 نهضت آزادي در تهران و شهرستانها با نظم و  عالقمنداننشده بود، چنين مراسمي از طرف اعضا و

رفت كه دروازه باغ سبز وعده داده شده جامعه مدني در شرايط  شد، انتظار مي متانت نسبي برگزار مي

يافت ولي متأسفانه دريچه محدود  جديد، بخصوص پس از بيانات اميدواركننده جنابعالي، گشايش مي

  .گذشته هم امسال به روي نزديكترين ياران آن روانشاد بسته شد

گيري آن جناب و ناشي از  اميدواريم كه چنين تضييقاتي بدون اطالع و خارج از حوزه تصميم

نظري برخي از مسئوالن محلي اعمال شده باشد و لذا پيگيري و بازخواست جنابعالي و صدور  تنگ

  .دستور رفع مانع براي موارد مشابه در آينده موجب تشكر و قدرداني خواهد بود

  

  نهضت آزادي ايران

   

  

  



  

  

۹۸  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۱۵ :شماره

   ۱۵/۰۷/۷۶ :تاريخ

  

  

  مصاحبه راديوي ايرانيان مقيم 

  )۷۶ شهريورماه ۲۲(لوس آنجلس با دكتر ابراهيم يزدي 

تان از نهضت آزادي    اي كه شما و دوستان      با تشكر از شما، آقاي دكتر با توجه به بيانيه         : راديو صداي ايران  

ايد، لطفاً دقيقاً بفرماييد كه چطـور شـد بـه     و جبهه ملي و ديگر مليون در ارتباط با فرج سركوهي منتشر كرده     

  .برد  ماه است كه در بند به سر مي۹فكر آزادي فرج سركوهي افتاديد؟ زيرا فرج سركوهي االن 

آنچه كه ما در آنجا درخواست كرديم . ايم ما در آن بيانيه صحبت از آزادي ايشان نكرده: دكتر يزدي

نظر از انديشه، عقيده و يا  االطالق داراي حقوقي است و صرف اين بوده است كه هر شهروند ايراني علي

قانون اساسي ما حقوقي را . ش، حق دارد از اين حقوق برخوردار باشدا وابستگي ديني، مذهبي و نژادي

آميز،  آزادي اجتماعات مسالمت. تفتيش عقايد ممنوع است:  استبراي كليه شهروندان به رسميت شناخته

اگر كسي بازداشت شد، بالفاصله بايد . ها به رسميت شناخته شده است آزادي احزاب و آزادي روزنامه

متهم حق .  صالحه فرستاده شودي ساعت به دادگاهها۲۴به او تفهيم اتهام شده و پرونده او ظرف مدت 

كيل انتخاب كند و در بعضي جرائم هم مثل جرائم سياسي، حضور هيئت منصفه دارد كه براي خودش و

بايد دادگاه علني بوده و متهم با حضور هيئت منصفه و .  قانون اساسي الزم است۱۶۸بر طبق اصل 

آن چيزي كه ما در ماجراي فرج سركوهي . هاي جمعي بتواند آزادانه از خودش دفاع كند نمايندگان رسانه

م، همين است كه ايشان به عنوان يك شهروند از كليه حقوقي كه قانون براي هر شهروند مقرر اي خواسته

تا به حال آنچه كه در مورد اتهامات ايشان منتشر شده، ضد و نقيض بوده و ما . كرده، برخوردار باشد

  .خبر هستيم هم مثل بسياري از مردم از ماهيت و كم و كيف اين اتهامات بي

اي كه ايشان  هاي سياسي يا فكري و انديشه ايم كه فارغ از وابستگي ميه تصريح كردهما در اين اعال

اند كه اجازه انتشار رسمي دارد و حاال كه بازداشت  اي بوده دارند، در هر حال ايشان سردبير مجله

خصوصاً در . اند بايد محاكمه ايشان در يك دادگاه علني و با حضور هيئت منصفه برگزار شود شده

اند كه محور   جمهور دادهرئيسهاي  عصر بعد از انتخابات دوم خرداد و آراي سنگيني كه مردم به برنامه

اصلي آنها، قانونمند شدن جامعه و ايجاد جامه مدني و رفع مزاحمتها در راه تحقق حقوق و آزاديهاي 

ين خواست عمومي مردم با اين آراي سنگين توقع و انتظار اين است كه قوه قضاييه هم به ا. مردم است

االطالق ناظر بر حسن اجراي قوانين است، هر كجا كه  از آنجا كه قوه قضاييه علي. پاسخ مثبت دهد

مشاهده بكند تخلفي از قانون صورت گرفته، بايد جلوي متخلف را بگيرد و در دادگاههاي علني صالحه 

 وظايف قانوني خودش عمل كند و در اين مورد هم ما از قوه قضاييه خواستيم كه به. رسيدگي شود

اش صورت خواهد گرفت، اين محاكمه  اند كه محاكمه برد و اعالم كرده كسي را كه در بازداشت به سر مي

اين مجموع آن چيزي است . به صورت علني، باز، قانونمند و به آن ترتيباتي كه ذكر شد، صورت بگيرد

  .ايم كه ما در مورد ايشان خواسته
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لطفاً بفرماييد االن كه حدود نه ماه است در خارج از كشور اعالم همبـستگي بـا فـرج               : يرانراديوي صداي ا  

سركوهي صورت گرفته و درخواست آزادي او از سوي ايرانيـان مقـيم بـرون مـرز و همچنـين شخـصيتهاي                      

ـ         شود، به نظر شما ايـن اعـالم همبـستگي           جهاني، انجمن قلم و گروههاي مخالف بيان مي        رج هـاي جهـاني بـا ف

  سركوهي، در ارتباط با درخواست آزادي وي، هيچ تأثيري بر رژيم داشته است يا خير؟

گذارد  ش اثر ميا ها خبر ندارم و اين كه آيا بر آزادي من خيلي از كم و كيف آن همبستگي: دكتر يزدي

افيايي هر توانم ببينم كه اثري گذاشته باشد، چون در هر حال در محدوده جغر يا خير، من در مجموع نمي

تواند جواب بدهد كه ما در  دولت ايران هم مي. كشوري اصلي كه به عنوان حاكميت ملي است، وجود دارد

اند، آزادش  توانيم بگوييم كه اگر كسي را گرفته كنيم و ما هم نمي  ميل خودمان عمتچهارچوب حاكمي

ا به اتهامي بازداشت كردند، به آنچه كه منطقي است و بايد درخواست كرد اين است كه اگر كسي ر. كنند

اش برخوردار شود و اين همان چيزي است كه ما در ايران  عنوان يك شهروند بايد از تمام حقوق قانوني

  .ايم خواسته

آنجلس ـ احتماالً روزنامه صبح ايران ـ اخيراً عنوان    هاي چاپ لوس در يكي از روزنامه: راديو صداي ايران

ران به رهبري دكتر ابراهيم يزدي درخواست رفع توقيف از روزنامه ميزان را كه              شده بود كه نهضت آزادي اي     

آيـا  . ارگان نهضت آزادي ايران است و همچنين درخواست آزادي فعاليت نهضت آزادي ايـران را نمـوده اسـت                  

  ايد؟ شما چنين كاري كرده

ن كه روزنامه ميزان نخست اي. در مورد روزنامه ميزان بايد چند مطلب را متذكر شوم: دكتر يزدي

اي بوده كه به طور آزادانه و بدون  هيچوقت ارگان رسمي نهضت آزادي ايران نبوده است بلكه روزنامه

دوم اين كه روزنامه ميزان با . كرده است نوشته و منتشر مي سانسور، مطالب نهضت آزادي ايران را مي

در همان موقع ما . قت توقيف شده استزير پا گذاشتن مقررات قانوني و از طريق دادستان انقالب و

پرونده شكايت ما هنوز هم در دادگستري مفتوح . اعتراضات شديدي كرده و به دادگاهها شكايت كرديم

در ماه گذشته به دنبال پيگيري مجدد، قرار بود كه دادگاه مربوطه پرونده را رسيدگي كند چون ما . است

ده بوديم كه اينها حق نداشتند برخالف قانون مطبوعات از دادستان وقت و بازپرس مربوطه شكايت كر

اين پرونده هنوز باز بوده و هنوز هيچكس رسيدگي نهايي را انجام نداده . روزنامة ميزان را تعطيل كنند

كنيم؟  اگر منظور شما اين است كه آيا ما آن پرونده را پيگيري مي. و جواب نهايي هم داده نشده است

المثل ايراني، دير يا زود دارد اما سوخت  بر طبق يك ضرب. كنيم ده را پيگيري ميپرون. پاسخ مثبت است

  .كنيم شويم و پرونده را پيگيري مي مأيوس نمي. ما صبرمان زياد است. و سوز ندارد

  آيا هيچ اميدي هست كه بزودي فعاليت احزاب آزاد اعالم شود؟: راديو صداي ايران

فعاليت احزاب زياد است اما حاكميت، در ارتباط با نهضت آزادي البته صحبت از آزادي : دكتر يزدي

زيرا آزادي فعاليت احزاب سياسي در ايران با آزادي فعاليت نهضت آزادي . ايران با معضلي روبروست

حاال چگونه . آزادي منهاي نهضت آزادي ايران را هيچكس نخواهد پذيرفت. ايران گره خورده است

گوييم كه حزبي قانوني هستيم  ما مي. دانم بست درآورد؛ من نمي  از اين بنخواهد خودش را حاكميت مي

االطالق آزاد هستند و براي فعاليت نيازي به كسب مجوز يا پروانه  زيرا احزاب بر طبق قانون اساسي علي

 قانون احزاب حق دارد بر فعاليت تمام ۱۰از وزارت كشور ندارند؛ اگر چه وزارت كشور طبق ماده 

، اعم از اين كه به ثبت رسيده يا نرسيده باشند، نظارت كند و اگر عمل خالفي ديد بر طبق قانون احزاب

نهضت آزادي ايران هم . العمل نشان بدهد، اما هيچ حزبي مجبور نيست براي فعاليت اجازه بگيرد عكس



 

۱۰۰ 

ما بيش . انون استبراي دريافت پروانه اقدام كرده است اما جوابي كه وزارت كشور به ما داده برخالف ق

 ۱۳ماده . ايم  به دادگستري شكايت كرده۱۰از پنج سال است كه از دست وزارت كشور و كميسيون ماده 

 به دادگستري شكايت كنند و ما ۱۰دهد از وزارت كشور و كميسيون ماده  قانون احزاب به آنها اجازه مي

 كه روشن هم هست از خودش سلب ي، قاضي بنا به داليليودر دادگاه بد. هم همين كار را كرديم

ديوانعالي هم پرونده شكايت نهضت آزادي ايران را به . صالحيت كرد و پرونده را به ديوانعالي برگرداند

اما مقامات دولتي . خورد ديوان عدالت اداري ارجاع داد و سه چهار سال است كه در آنجا دارد خاك مي

ما در چنين شرايطي فعاليت . كنند است و ما را تحمل ميمدعي هستند كه نهضت آزادي ايران غيرقانوني 

كنيم تا  كنيم و تا زماني كه بتوانيم از طريق اين دادگاه يا هر مقام ديگري، موانع را رفع كنيم، سعي مي مي

البته اين . با ادامه فعاليتهاي خودمان، ميزان تسامح و تحمل دولت را نسبت به فعاليت خودمان باال ببريم

ايست اما در شرايط كنوني، جناب آقاي دكتر خاتمي،  ايم، بحث جداگانه ايم يا نشده چه حد موفق شدهكه تا 

 جمهور، در دوران مبارزات انتخاباتي در چندين مورد در تهران، مشهد و جاهاي ديگر، در پاسخ رئيس

واهد بود، نظر به اين سؤال مردم كه آيا آزادي فعاليت احزاب سياسي شامل نهضت آزادي ايران هم خ

بنابراين اكنون زمان آن رسيده است كه اين تعهدات جامه عمل بپوشد و ما به طور جدي . اند مثبت داده

  .به دنبال گرفتن حق طبيعي، مشروع و قانوني خود هستيم

انـد، از سـوي       آن گونه كه آقاي عليرضا محجوب، دبيركل خانه كـارگر، اعـالم كـرده             : راديوي صداي ايران  

ارگري ايران پيشنهاد تشكيل يك حزب كارگري شده است كه ظاهراً تشكيل اين حزب در وزارت كشور           جامعه ك 

  آيا شما در اين مورد اطالعي داريد؟. در حال بررسي است

اما هنوز تركيب . اند احزاب ديگري هم درخواست پروانه كرده. اين موضوع جديدي نيست: دكتر يزدي

بنابراين با وجود تغيير وزير كشور، از اعضاي كميسيون كسي كه .  عوض نشده است۱۰كميسيون ماده 

اند، همان افراد پيشين  از طرف قوة قضاييه در آنجا معين شده و دو نفري كه از طرف مجلس معين شده

  .هيچ تغييري پيدا نشده و فعالً هيچ خبري دربارة درخواست احزاب جديد نيست. هستند

گيري يا بركناري محـسن رضـايي، آيـا در پـشت ايـن اسـتعفا يـا                     كناره در ارتباط با  : راديو صداي ايران  

درنگ به دبيري مجمـع تـشخيص مـصلحت نظـام برگزيـده شـد؟         اي رخ داده است؟ آيا او بي        بركناري، حادثه 

كنيد كه سه كابينه موازي در ايـران بـا همـديگر در حـال فعاليـت                   سؤال من اين است كه آيا شما احساس نمي        

  اي از مشاوران رهبر، كابينة آقاي هاشمي رفسنجاني و كابينه خاتمي؟ هستند؛ كابينه

بينم و  در اين مورد من دليل خاصي نمي. جابجايي فرماندهان سپاه امري مرسوم است: دكتر يزدي

اما چيزي كه از ظاهر . اي كه به آن اشاره كرديد، ندارم پرده اگر هم باشد بنده اطالعي از جريانات پشت

آيد اين است كه ايشان مايل بوده به كارهايي غير از  ها و حرفهاي خودشان برمي و بيانيهها  مصاحبه

اما قسمت دوم . كارهاي نظامي خالص بپردازد و به همين دليل به مجمع تشخيص مصلحت رفته است

هاي موازي وجود دارد يا خير؟ اين يكي از مشكالتي است كه در كشورهايي  سؤال شما كه آيا كابينه

اند كه در قلمرو اختيارات قانوني  هنوز نهادهاي مختلف حكومتي ياد نگرفته. ظير ايران وجود داردن

كنند تا هر كجا  كنند هر كجا كه هستند، مركز عالم همانجاست و تالش مي فكر مي. خودشان متوقف شوند

ور منتخب مردم، طبق در حالي كه رئيس جمه. كه هستند، همانجا را مركز همة فعل و انفعاالت قرار دهند

هايي را  قانون اساسي، وظايفي دارد و بايد بر طبق قانون اجازه داد كه وي وظايف خودش را و برنامه

  .كه به مردم وعده داده، انجام دهد
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در ارتباط با محسن رضايي گفته شده كه ايشان پيامي به آقاي خاتمي داده اسـت كـه                  : راديو صداي ايران  

اي به همـين      افرازيم و اخيراً هم آقاي بادامچيان نكته         دهها كاشاني در برابرت برمي     اگر بخواهي مصدق شوي،   

دهيم كه مراقب باشند تا بـه سرنوشـت           مضمون گفته است كه ما به دوستان داخلي ناشي خودمان هشدار مي           

واننـد بـر    ت  ها نمـي    ها شكسته شوند ديگر مصدق      ها دچار نشوند، چرا كه اگر روزي كاشاني         پور شيرازي   كريم

  .سر كار باقي بمانند

  اند؟ اينها را كجا گفته: دكتر يزدي

  . آقاي بادامچيان دبير جمعيت مؤتلفه اسالمي در روزنامه كار و كارگر گفته است: راديو صداي ايران

بايد از آقاي بادامچيان پرسيد منظورش چيست؟ چون االن در ايران مصدق و كاشاني : دكتر يزدي

  .وابط ديگر االن نيستوجود ندارد، آن ر

  .به هر صورت ايشان چنين تشبيهي كرده است: راديو صداي ايران

اند و اين چيزها واكنش آن  دانند در اين انتخابات بدجوري شكست خورده خوب اينها مي: دكتر يزدي

  .شكستشان است

هـايي   ز گذشته مقاله  هاي تهران در اين چند رو       در مورد سرنوشت واليت فقيه، روزنامه     : راديو صداي ايران  

اند واليت فقيه معرف حاكميت نظام نيست و بخشي به عكس، آن را ركن ركين نظـام                   برخي گفته . اند  را نوشته 

اند و در اين ميان هم اگر به ياد داشته باشيد، آقاي سروش با روزنامـه لومونـد دربـاره واليـت فقيـه                          دانسته

 درصد فقها قبول ندارند ولـي بـا ايـن     ۹۰ كه نظرية واليت فقيه را       اند  اند و در آنجا رسماً گفته       اي كرده   مصاحبه

كنند و    اين تئوري امام خميني است كه فقهاي شيعه آن را رد مي           . حال در ايران به صورت اجرايي درآمده است       

با توجـه بـه ايـن كـه شـما در بطـن              . اند  فقهاي سني هم همچنين و به هر صورت آن را يك امر مردود شمرده             

  هاي سياسي هستيد، سرنوشت واليت فقيه رو به افول است يا چيزي ديگري است؟فعاليت

بين فقها و متفكرين . اين كه شما فرموديد به لحاظ نظري و انديشة سياسي درست است: دكتر يزدي

سياسي در ايران و بين مراجع و علماي اسالمي از سالهاي قبل اين اختالف در مورد واليت فقيه و 

ايست از فقه يا از  همچنين اين كه آيا مسئله واليت فقيه، مقوله. رات او وجود داشته استمحدودة اختيا

در عصر حاضر، كسي كه اين نظريه را مجدداً به صحنه آورد، . علم كالم، همواره مورد بحث بوده است

اين كه اما آن چيزي كه بعد از پيروزي انقالب هم مطرح بوده، عبارتست از . رهبر فقيد انقالب بود

صرفنظر از انديشه و فكر افراد در مورد قدرت واليت فقيه، اين كه قدرتش مطلقه باشد يا نباشد، اين 

بنابراين وقتي اين . ليت و اين اختيارات در قانون اساسي تعريف و تحديد شده است مسئوقدرت و اين 

ن قانون اساسي سوگند قانون اساسي امضا شده است، هنگامي كه رئيس جمهور يا ديگران به حفظ اي

كنند، ديگر معنا ندارد كسي خارج از اين قانون چيزي بخواهد و توقع قدرتي بيش از قانون را  ياد مي

اين مسأله بالفاصله از آن سالها مطرح بوده و اكنون نيز . داشته باشد و يا بخواهد خارج از آن عمل كند

 داليل خود را دارند اما در هر حال وقتي در مخالفين و موافقين، هر كدام،. به طور جدي مطرح است

قانون اساسي ما چيزي آمده و تعريف شده و معين و مشخص گرديده، همه بايد به آن ملتزم باشيم و 

هيچ كس حق ندارد از ما بپرسد كه آيا به قانون اساسي معتقديم و يا اين كه بگويد من به آن چه كه 

 قانون اساسي است، حتي اگر به برخي از اين اصول معتقد نباشيم، اصل بر التزام به. كنم معتقدم عمل مي

شود و كليت آن  التزام به قانون اساسي هم فقط محدود به يك اصل و دو اصلش نمي. بايد ملتزم باشيم

  .شود را شامل مي
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فصول سوم، پنجم و هفتم قانون اساسي، ناظر بر حقوق سياسي، اجتماعي و حاكميت مردم است و 

كنم  اما بنده تصور نمي. االتباع است و بايد اجرا شود ق را هم اگر نگوييم بيشتر، در همان حد الزمآن حقو

ها  اين بحثهايي كه االن شما در روزنامه. اصل مسأله در ايران، در شرايط كنوني، مورد سؤال جدي باشد

  .بينيد، بيشتر در محدوده اختيارات ولي فقيه است مي

قـانوني كـه در يـك     .  هر صورت خواست اكثريت مردم همان قـانون صـحيح اسـت            در: راديو صداي ايران  

اشـاره  » پيـام رسـاي ملـت     «مملكت قانونمند بايد اجرا شود، قانون صحيح است و خود شـما هـم در بيانيـه                  

خواه، صداي رسـاي ملـت را كـه     نهضت آزادي ايران اميدوار است كه حاكميت انحصارگر تماميت  «: ايد كه   كرده

ي بر حاكميت است، به درستي شنيده باشد، دست از لجـاج و عنـاد بـا حقـوق ملـت و تحقيـر مـردم                          اله  حجت

  .اين كالم شما درست در مقابل واليت فقيه گفته شده است. »بردارد

ايم و اين پيام  نظرمان را داده. ايم خوب حاال ما كه مخاطبمان را در آنجا اعالم نكرده: دكتر يزدي

  .ن بر همين پيام استوار هستيمرساي ملت است و همچنا

شودـ طبق اطالعـاتي كـه مـا در بـرون      به مبارزه جناحها سخن بسيار گفته مي   راجع: راديوي صداي ايران  

كنيم ـ بفرماييد آيا اوضاع هيچ به نفع جناح طرفـدار خـاتمي در گيـرودار دگرگـون شـدن در        مرز دريافت مي

  درون نظام هست يا نه؟ چگونه است؟

بسياري از كساني كه ناظر وضعيت سياسي ايران چه در داخل . دهم  مختصراً توضيح مي:دكتر يزدي

كنند كه آقاي دكتر خاتمي خودش محصول تحوالتي است كه در جامعه  و چه در خارج هستند، توجه نمي

هاي او  خواهند با آقاي خاتمي و برنامه كساني كه مي. ما شكل گرفته و بروز و ظهور پيدا كرده است

. فهمند كه با يك شخص طرف نيستند خالفت كنند و يا كارشكني كنند، بايد بدانند و آرام آرام دارند ميم

هاي ساعت را به  تواند عقربه جرياني در جامعه ما شكل گرفته و خودش را نشان داده است و كسي نمي

  .عقب برگرداند

نش آقـاي خـاتمي ـ مـثالً فـرض كنيـد در       در ارتباط با فضاي دروني ايران بعد از گزي: راديو صداي ايران

  زمينه سختگيري به زنان و نويسندگان و اديان غيرشيعه ـ آيا هيچ كاهشي و يا تخفيفي بوجود آمده است؟

در مجموع در فضاي سياسي كشور از آن ميزان تنش و التهابي كه در قبل بوده، به : دكتر يزدي

خواهند تسليم واقعيتهاي موجود شوند،  ي كه نمياما گروههاي فشار. مقدار محسوسي كاسته شده است

باالخره آنها هم به عنوان گروههاي . شوند كنند و مانع باز شدن فضاي جامعه مي از فرصتها استفاده مي

مثالً ما هر سال مراسم يادبود مرحوم طالقاني را برگزار . روند فشار حضور دارند و زير بار نمي

البته ما اين را به حساب سياستهاي از .  شهرستانها جلوگيري كردندكرديم ولي امسال در بعضي از مي

گذاريم بلكه آن را ناشي از اعمال سليقه گروههاي فشار  قبل تعيين شده دولت و شوراي امنيت ملي نمي

. ناپذير است اما با اين حال، فرايند باز شدن جو سياسي جامعه اجتناب. بينيم در شهرستانهاي ذيربط مي

اي نيست كه آقاي خاتمي آن را بوجود آورده باشد و يا حاال دولت آقاي خاتمي   اين پديدهدر واقع

اين برآيند نظر ملتي است كه در ذهن و ضمير . اين يك درخواست همگاني است. بخواهد بوجود بياورد

تمي جمعي آنها بوجود آمده، شكل گرفته، بروز و ظهور خارجي پيدا كرده و در آرايي كه به آقاي خا

اي كه اشاره فرموديد همين را گفته است  نهضت آزادي ايران در همان بيانيه. اند، منعكس شده است داده

و اگر هم به آن ترتيب اثر ندهند، موجبات مشكالتي را هم براي خودشان و هم براي مملكت فراهم 
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تها آرام آرام و به برداشت ما و ارزيابي ما اين است كه اين باز شدن جو سياسي ـ من. خواهند كرد

  .ناپذير خواهد بود تدريج ـ اجتناب

آقاي محمد اسـدي وكيـل      . اند  هاي اخير اعدام شده     مطلع هستيد كه چند تن در اين هفته       : راديو صداي ايران  

سنگسار هم بوده و بنـا بـه گـزارش          .  سال داشت و همچنين سياوش بياني هم اعدام شد         ۷۰مدافع كه بيش از     

بفرماييد اين تالشـهاي اخيـر دسـتگاه       . اند  اي به دست نيروهاي پاسدار كشته شده        ا هم عده  كردها در ميان آنه   

قضايي براي اعدامها به منظور مخدوش كردن سيماي خاتمي است يا خـاتمي خـودش هـم خويـشاوند همـين                     

  .رويكردهاست

يچ لطفي و بخشي از اينها، ناشي از فشار گروههايي است كه وجود دارند و آنها هم ه: دكتر يزدي

اما وقتي ما . كنند هاي سياسي و اجتماعي ندارند و همانها هستند كه اين كارها را مي نظر موافقي با آزادي

گوييم آزاديهاي سياسي، آزادي مطبوعات و غيره، منظورمان اين است كه وقتي چنين حوادثي اتفاق  مي

بفهمند چه شده و اگر كسي اظهار كرد كه ها منعكس شود تا مردم بتوانند  افتد، آزادانه در روزنامه مي

اند، واقعاً با مدارك مستند و متقن منتشر شود تا اين  اند و به جرم جاسوسي اعدام كرده فالني را گرفته

متأسفانه وضع مطبوعات ما هنوز در آن حد نيست و هنوز راهي . شبهات و اين مسائل هم پيش نيايد

  .طوالني در پيش داريم

تا برقراري يك خط آزاد راديويي ـ تلويزيوني، از آنگونه كـه راديـو صـداي ايـران در      : انراديو صداي اير

  آمريكا بر پا كرده ـ هم راه درازي در پيش است؟

ما وارث خيلي چيزها از . گذراند بطور كلي جامعه ما دارد يك دوران انتقال تاريخي را مي: دكتر يزدي

مرحوم مهندس بازرگان در .  و به اين سرعت ميسر نيستگذشته هستيم كه تغيير آنها به اين سادگي

اين تغييرات بايد . باشد، نخواهيد» زور و زود«سخنراني خود در دانشگاه تهران گفتند از من چيزي كه با 

نبايد . تدريجي صورت بگيرد و از درون خود جامعه، به باال منتقل شود تا نهادينه شود و پا برجا بماند

همين قدر كه ما . نبايد انتظار تحوالت سريع و قاطع و يك شبه را داشت. را داشتانتظار يك معجزه 

بفهميم كه جهت حركت تغييرات و تحوالت به سوي باز شدن جو سياسي و بهبود وضعيت حقوق و 

هاي انساني در ايران است، همين قدر كه حركت به سوي آزادي مطبوعات و از بين رفتن ممنوعيت  آزادي

احزاب باشد، همين اندازه هم اميدواركننده است و بايد تالش كنيم تا اين فرايند تقويت شده و فعاليتهاي 

  .گسترش پيدا كند

  .جناب آقاي دكتر يزدي از فرصتي كه به ما داديد بسيار سپاسگزاريم: راديو صداي ايران
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۱۶ :شماره

   ۲۸/۰۷/۷۶ :تاريخ

  

  بيانيه

  در پاسداري از ركن جمهوريت نظام

  ات الي اهلهااهللا يامركم ان تودوا االمان ان

الناس ان تحكموا بالعدل و اذا حكمتم بين
∗

  

جمهوريت نظام به . جمهوريت و اسالميت: نظام جمهوري اسالمي ايران داراي دو ركن اساسي است

ساالري و اصالت حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و اسالميت  معناي قبول اصل حاكميت است، مردم

ناپذير از هويت و فرهنگ ملي ما ايرانيان و در   عنصر جداييدين. نظام، برخاسته از عنصر مذهب است

بدون ترديد، اگر اكثريت مردم ميهن ما مسلمان . واقع، اسالميت تجلي وجه ديگري از فرهنگ مردم است

به دنبال نام جمهوري » اسالمي«بود و برعكس، حتي اگر صفت  نبودند، اسالميت نظام بالموضوع مي

ناخواه به  خواه» اسالميت«يافت،  ساالري به معناي واقعي كلمه تحقق مي مردمآمد ولي جمهوريت و  نمي

به . يافت عنوان يكي از عناصر اصلي فرهنگ ملي در ساختار و محتواي نظام بروز و ظهور خارجي مي

، عنصر »مليت«و » ايرانيت« سال پيش در ايران ريشه دوانيده و امروز در كنار ۱۴۰۰عبارت ديگر، اسالم 

بودن تالش كساني است كه قصد حذف  تاريخ سرزمين ما گواه بر بيهوده. هويت ملي ماستناپذير  يكتفك

اما برعكس، ركن . اند و بنابراين، جاي نگراني از اين بابت وجود ندارد ايراني داشتهدين را از فرهنگ  

 قرن سابقه دارد و در كشوري كه استبداد مطلقه سلطنتي چندين. پا و نونهال است جمهوريت نظام تازه

در تار و پود سياست، فرهنگ، امور اجتماعي، اعتقادات و رفتار مردم عميقاً رخنه كرده و رسوبات 

اي بر جاي گذاشته است، پاسداري از ركن جمهوريت نظام از اولويت بيشتري برخوردار است و  گسترده

رنگ  ي كه به قصد تضعيف، كمبه سرنوشت كشورمان هستند بايد با هر حركت عالقمند همه كساني كه

  .جايي ركن جمهوريت نظام صورت گيرد به شدت برخورد و آن را افشا كنند كردن، حذف و جابه

از آغاز پيروزي انقالب اسالمي ايران، در مورد نظام سياسي آينده كشور، دو نگرش يا نظريه 

اساس باورهاي سنتي ديني و صاحبان يا پيروان يك نظريه، بر: اساسي به موازات هم وجود داشته است

آنچه در گذشته معمول بوده و تجربه شده است، مردم را صغير و مهجور دانسته، با مفاهيم و مقوالتي 

ساالري، انتخابات، مجلس قانونگذاري، قانون اساسي و در  چون آزادي، حقوق مردم، حاكميت ملت، مردم

اي از روحانيون سنتي و قشرهاي وابسته به  بخش قابل مالحظه. مخالف بودند» جمهوريت«يك كلمه با 

  .كردند آنان از اين نظريه حمايت مي

در برابر اين گروه، جريان ديگري وجود داشت كه انقالب اسالمي ايران را ادامه مبارزات صدساله 

اخير ملت ايران، از زمان قيام تنباكو و به دنبال آن جنبش مشروطيت و نهضت ملي شدن صنعت نفت در 

                                                      
∗
دهد كه امانتها را به صاحبانش بازگردانيد و چون در ميان مردم به داوري پرداختيد، بـه عـدل داوري           خدا به شما فرمان مي     

 ۵۸/ نساء. دكني
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جانبه حاكميت ملت  كن ساختن استبداد مطلقه سلطنتي و دفع استيالي خارجي و تحقق همه ريشهجهت 

  .دانست مي) استقالل كامل(و حاكميت ملي ) ساالري جمهوريت و مردم(

اين جريان فكري ـ سياسي، آرمانهاي انقالب، يعني آزادي و استقالل را تنها در چارچوب جمهوريت 

ياد مهندس بازرگان از همان آغاز اصرار  سوختگاني چون زنده  و اگر دلدانست نظام قابل تحقق مي

به نام جمهوري اضافه شود، در واقع نگران گرايشهاي ضد جمهوري در » دموكراتيك«داشتند كه صفت 

  .هاي سنتي بودند درون صفوف مبارزان خصوصاً از جانب جريان

 و جوان، شهري و روستايي، يا به تعبيري حضور عميق، گسترده و يكپارچه ملت، از زن و مرد، پير

جمهور مردم، در انقالب آن چنان برجسته و قوي بود كه جريان ضد جمهوريت نتوانست كاري از پيش 

نشيني كرده، تسليم خواسته عمومي ملت يعني جمهوري اسالمي و قانون  ببرد و به ناچار موقتاً عقب

  .ي شدساسا

هاي عظيم و سراسري ملت عنوان شده  اهرات و راهپيماييآرمان جمهوري اسالمي، اگرچه در تظ

نويس قانون اساسي، كه براي نظام جديد  نخستين پيش. بود، تعريف مشخصي از آن وجود نداشت

تدوين شد و به تصويب دولت موقت انقالب، شوراي انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران رسيده 

اما هنگامي كه نسخه . م يعني جمهوريت و اسالميت آن بودبود، دربرگيرنده هر دو ركن اساسي نظا

تغيير » مجلس خبرگان«ـ كه بعداً نام آن را به » نويش قانون اساسي مجلس بررسي پيش«مدون آن به 

دادند ـ ارجاع شد، طرفدارارن نظريه حكومت اسالمي به سبك سنتي توانستند اصل واليت فقيه را در آن 

وانند عناصر اصلي جمهوريت، يعني حقوق مردم و حاكميت ملت را از بگنجانند، بدون آن كه بت

 انتخاب رهبر نيز يزيرساختهاي نظام سياسي جديد به كلي حذف كنند، تا آنجا كه در قانون مصوب، حت

اي، يعني از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان رهبري،  از سوي مردم، اما به طور دو مرحله

هاي مردم پديد آمده بود،  اي ميان رهبر انقالب و توده ن انقالب اسالمي رابطه ويژهدر جريا. بيني شد پيش

، )۱۳۵۸مصوب آذرماه (اگر چه در قانون اساسي اول . اي كه بعداً قابل اقتباس و تكرار نبود رابطه

 واقعي بيني شده بود، جايگاه جايگاهي رسمي و قانوني با اختيارات كامالً معين، براي رهبر انقالب پيش

زيرا او . هاي حقوقي و قراردادي بود بنيانگذار جمهوري اسالمي در مجموعه نظام عمالً فراتر از چارچوب

بود و در تمام انقالبها، رابطة سياسي رهبر فرهمند با جامعه ) كاريزماتيك، پرجذبه(يك رهبر فرهمند 

رهبر . امان يافته و نهادي شدهاي احساسي، خودانگيخته و به صورت مريد و مرادي است و نه س رابطه

امدار فقيد انقالب اين مقام و موقعيت استثنايي و انحصاري را شخصاً كسب نموده بود و از اين حيث، و

 تعبير شادروان مهندس بازرگان، واليت فقيه قبايي بود كه تنها به تن ايشان به. طبقه يا قشر خاصي نبود

فداران حكومت سنتي اسالمي و مخالفان جمهوريت، بقا و بنابراين، حتي از نظر طر. دوخته شده بود

استمرار چنين مقام و قدرتي جز با نهادينه كردن آن از طريق انتخاب و رأي مردم، گرچه به طور دو 

اي، ممكن و ميسر نبود و اين خود به معناي تن دادن به حاكميت ملت و تأييد و تأكيد بر ميزان  مرحله

يافته در  اي سامان شكل رهبر با مردم به رابطه عالوه بر اين، رابطه بي. ودبودن انحصاري رأي مردم ب

  .چارچوب قانون اساسي تبديل شد

هايي براي تغيير ساختارها و قوانين  ، با تشديد بيماري رهبر فقيد انقالب، حركت۱۳۶۷از اواخر سال 

  .دآغاز شد كه در پايان به بازنگري و تغيير قانون اساسي اول منجر گردي
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اي در برخي از اصول قانون اساسي اول  ، تغييرات عمده۱۳۶۸در قانون اساسي دوم، مصوب سال 

 درصد اصول را ۲۶ اصل، يعني ۱۷۵ مورد از ۴۶فراتر رفت و » متمم«داده شد؛ تغييراتي كه از چارچوب 

، طرفداران در واقع. برخي از آن تغييرات در راستاي تمركز قدرت در رهبري اعمال گرديد. دربرگرفت

حكومت اسالمي به مفهوم سنتي آن، با تلقي و برداشت خاص خود از حكومت اسالمي، بدون آن كه 

آنها، حق حاكميت  رأس ظاهراً اصولي را كه مربوط به حقوق و آزاديهاي ملت ـ كه از همه مهمتر و در

به زيان ركن جمهوريت ملت است ـ حذف كنند، با اعمال تغييرات جديد، تناقض دروني قانون اساسي را 

  .سابقه آن تشديد كردند و تضعيف بي

، و تغييرات آن در قانون اساسي ۱۳۵۸نگاهي اجمالي به فصل هشتم قانون اساسي اول، مصوب 

نخست آنكه در اصل پنجاه و هفتم، . دهد ، اين تغييرات فاحش را به وضوح نشان مي۱۳۶۸دوم، مصوب 

دوم آنكه فارغ از تغييراتي كه در شرايط و صفات رهبر ـ . داضافه ش» واليت امر«به » مطلقه«صفت 

اعمال ) اصل يكصد و هفتم(موضوع اصل يكصد و نهم ـ فردي كردن رهبري و حذف شوراي رهبري 

افزودن : گرديد، در اصل يكصد و دهم تغييراتي اساسي داده شد كه نكات بارز آن از اين قرار است

 جمهوري اسالمي ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت هاي كلي نظام تعيين سياست«اختيار 

هاي كلي نظام؛ نصب و عزل و قبول استعفاي فرماندهان عالي  نظام؛ نظارت بر حسن اجراي سياست

گانه؛ حل معضالت نظام، كه از طرق عادي قابل  نيروهاي انتظامي؛ حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه

  .»ص مصلحت نظامحل نيست، از طريق مجمع تشخي

به موجب قانون اساسي اول، رئيس جمهور ـ يعني رئيس قوه مجريه، كه با آراي مستقيم مردم 

شود ـ مسئول تعيين سياستها و اجراي آنها و هماهنگي ميان سه قوه بود؛ نيروهاي انتظامي  انتخاب مي

 رهبر تنها مقام فرماندهي گرفت و قرار مي) وزارت كشور(زير نظر قوه مجريه ) شهرباني و ژاندارمري(

كل نيروهاي مسلح را بر عهده داشت و صرفاً رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران و 

از ميان . كرد تعيين مي» شوراي عالي دفاع«گانه را، آن هم به پيشنهاد  فرماندهان عالي نيروهاي سه

) ۱۴۳اصل (ضي كشور را بر عهده داشت نيروهاي مسلح، ارتش وظيفه پاسداري از استقالل و تماميت ار

اي  باشد و وظيفه  امنيت داخلي در شهرها و بيرون از شهرها مي تأمينو نيروي انتظامي كه مسئول

در قانون اساسي دوم اختيارات رهبري . روزمره و دائم بر عهده دارد، زير نظر وزير كشور قرار داشت

سيما ـ كه در قانون  و  و عزل رئيس سازمان صداعالوه بر اين، نصب. در اين موارد افزايش يافت

گانه مقننه، مجريه و قضائيه گذاشته شده بود  اساسي اول بر عهده شورايي مركب از نمايندگان قواي سه

  . )۱۱۰اصل (ـ در قانون اساسي دوم به رهبر واگذار شد ) ۱۷۵اصل (

ان حكومت سنتي اسالمي، پيوسته با وجود اين اختيارات گسترده، مخالفان جمهوريت نظام و طرفدار

هاي تعيين شده در قانون اساسي  كنند كه اختيارات واقعي رهبر فراتر از ضوابط و چارچوب تبليغ مي

هايي است كه ديگران حق دخالت  كنند كه اختيارات مندرج در قانون اساسي حوزه آنها استدالل مي. است

چنين تفسيري از قانون . حصر و محدود به آنها نيستو ورود در آنها را ندارند ولي اختيارات رهبر من

اساسي، آن هم از جانب كساني كه مسئوليت اصلي آنها نظارت بر حسن اجراي قوانين است، باعث 

در همه اصول و قوانين ساري و !! اگر قرار باشد كه اين منطق حقوقي. باشد تعجب و تأسف بسيار مي

  تيارات رئيس جمهور يا ساير نهادها و مسئوالن نشود؟جاري شود، چرا تفسير مشابهي درباره اخ
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در » مجمع تشخيص مصلحت نظام«عالوه بر افزايش اختيارات مقام رهبري، نهاد جديدي به نام 

اين مجمع در زمان حيات بنيانگذار جمهوري اسالمي براي حل اختالف . قانون اساسي دوم وارد گرديد

تجمع «، بلكه به عنوان »نهاد دائم«، اما نه به صورت يك ميان مجلس و شوراي نگهبان به وجود آمد

اما اين مجمع حتي در . و اختياراتي كامالً محدود و مشخصتعدادي از مسئوالن و با وظايف » موقت

معين خود فراتر رفت و رأساً به كار قانونگذاري پرداخت و همان زمان، در چند مورد از محدوده وظايف 

تواند مصوبات آن  گويا داراي قدرتي مافوق مجلس و شوراي نگهبان است و مياي عمل كرد كه  به گونه

  .دو نهاد را لغو كند

هنگامي كه شوراي تشخيص مصلحت به دستور رهبر فقيد انقالب شكل گرفت، تعدادي از احزاب، 

گروهها و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نسبت به آن اعالم موضع نموده، چنين امري را خالف 

اي به  ، طي نامه۱۳۶۷اين گونه اعتراضات سبب شد كه رهبر فقيد انقالب در سال . ون اساسي شمردندقان

عالوه بر اين، در . رئيس جمهور وقت، اين شورا را معلول شرايط غيرعادي و خالف قانون اعالم نمايند

ص مصلحت، پاسخ جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي درباره عملكرد غيرقانوني شوراي تشخي

 شورا زاييده شرايط غيرعادي زمان جنگ بوده است، چنين تأسيسايشان ضمن تأكيد بر اين نكته كه 

ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي  تصميم دارم در تمام زمينه«: اعالم و وعده نمودند

  .»حركت كنيم

عادي، نه تنها شوراي يادشده منحل اما به رغم آن وعده صريح، پس از اتمام جنگ و رفع شرايط غير

نشد، بلكه در قانون اساسي دوم به صورت نهادي موازي ساير نهادهاي قدرت و مديريت درآمد و 

تر و فراتر از وظايف و اختيارات قبلي بود؛ نهادي  وظايف و اختياراتي به آن داده شد كه به مراتب وسيع

اي از  تي باالتر از نهاد رهبري، به طوري كه در پارهگانه و در مواردي همسطح و ح باالتر از قواي سه

  ).۱۱۰ اصل ۸بند (تواند عمل كند  موارد، رهبر فقط از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام مي

 هاي ها و ممنوعيت  ـ در حالي كه زير شديدترين فشارها، محدوديت۱۳۶۸نهضت آزادي ايران، در خرداد 

عالوه بر آنكه » قانون اساسي چگونه بايد تغيير كند؟«تحت عنوان اي  غيرقانوني قرار داشت ـ طي بيانيه

 نفري منصوب و غيرمنتخب ۲۵زده قانون اساسي توسط يك شوراي  به نحوه بازنگري عجوالنه و شتاب

  :اعتراض نمود، نظر خود را در مورد مجمع تشخيص مصلحت به شرح زير اعالم كرد

مجمع تشخيص مصلحت از ابتدا يك نهاد زايد و خالف قانون اساسي بوده، وجود و حاكميت «

گردد و  ها و تفرق در مديريت مي ها و نظارت ث شدن مسئوليت لوآن باعث اختالل در امور و

اند، اعتراف به خالف قانون اساسي بودن  همين كه آن را در دستور شوراي بازنگري قرار داده

بررسي بيشتر طرحها و مسائل و يا پيشنهاد يا ايجاد هماهنگي و جلب  اگر منظور اما. آن است

 سه قوه باشد، اين عمل هميشه در اختيار و امكان رئيس نظر مشورتي رؤسا و متخصصين

هاي اتخاذ  باشد، بدون آن كه نظرات و توصيه گانه مي جمهور و يا هر يك از رؤساي قواي سه

  .»...يدا كندشده حالت الزام و تداخل پ

هاي رهبر فقيد انقالب و تذكرات خيرخواهانه نهضت آزادي ايران، تشكيل اين شورا به  به رغم وعده

تري در قانون اساسي گنجانده  هاي وسيع صورت مجمع تشخيص مصلحت نظام با وظايف و مسئوليت

راي تطبيق آن با موقعيت و در واقع، حاكمان به جاي اين كه خود را با قانون تطبيق دهند، قانون را ب. شد

  .نظرات خود تغيير دادند
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در حالي كه وظايف بسيار مهمي بر عهده اين مجمع قرار داده شده و تعداد اعضاي ثابت و متغير آن 

اي يافته است، نه نوع تخصص و شرايط و مشخصات افراد و دوره تصدي و حدود  افزايش قابل مالحظه

ص شده است و نه مردم كه صاحبان اصلي انقالب و كشورند مسئوليت آنها توسط مقام رهبري مشخ

ظاهراً قرار است كه مقررات مربوط به مجمع نيز . در اين انتخاب و معرفي نقش و نظري داشته و دارند

آيا نبايد مردم در انتخاب اعضاي . توسط اعضاي آن تهيه شده و به تصويب و تأييد مقام رهبري برسد

ات مجلس شوراي اسالمي را ـ كه اعضاي آن نمايندگان منتخب مردم تواند مصوب شورايي كه مي

باشند ـ ملغي اعالم كند، سهم و نقشي داشته باشند؟ آيا وجود و عملكرد چنين شوراي قدرتمندي به  مي

به مسائل  هاي خود را در حد طرح و پيشنهاد راجع يك ديكتاتوري نخواهد انجاميد؟ اگر اين مجمع ديدگاه

ها و  ولي ابالغ و ديكته كردن برنامه. ختلف عرضه نمايد، تا حدي قابل قبول خواهد بودو موضوعات م

تصميمات براي اجرا و دخالت در وظايف قواي ديگر باعث بروز اختالف نظر در سطح كشور خواهد شد 

  .كه خود خالف مصلحت نظام خواهد بود

∗   ∗   ∗  
هاي مختلف قانون   تعارضات ميان بخشمشكالت و آشفتگي در ساختار مديريت كشور تنها در

اي از آنها محصول شيوه عمل  شود، بلكه قسمت عمده  خالصه نمي۱۳۶۸اساسي بازنگري شده در سال 

  .نهادهاست

م و مردهاي اساسي  هاي مهمي از قانون اساسي، خصوصاً هر آنچه مربوط به حقوق و آزادي بخش

ني جمهوريت نظام است، به طور كلي يا نسبي ناديده مشاركت آنان در تعيين سرنوشت خود و تحكيم مبا

هنوز هيچ اقدامي جدي در جهت اجراي اصول مصرح در فصل هفتم قانون . شود گرفته شده و مي

آزادي فعاليت احزاب سياسي همچنان در . شود ـ برداشته نشده است اساسي ـ كه مربوط به شوراها مي

  .د شده بر سر راه فعاليت آزاد احزاب برداشته نشده استمرحله حرف باقي مانده و موانع اساسي ايجا

هاي موجود كه عمدتاً ناشي از تداخل مستمر و حاد نهادهاي مختلف در وظايف  مشكالت و آشفتگي

  .باشد، اختالالت بسياري در نظم امور به وجود آورده است گانه مي قانوني قواي سه

كنند كه مشروعيت تمام نهادها از  د و چنين تبليغ ميمعتقدان نظريه سياسي واليت فقيه بر اين باورن

اگر به راستي چنين . جمله دولت، و حتي رئيس جمهور منتخب مردم، نشأت گرفته از ولي فقيه است

است، ديگر چه لزومي دارد كه در كنار نهادهاي رسمي دولت، نهادهاي موازي وجود داشته باشد يا 

  وزمره كشور دخالت نمايند؟ايجاد شود و به صورت افقي در امور ر

در دوران . ها به طور موازي با ساير نهادها وارد عمل شده است نهاد رهبري در بسياري از عرصه

اي بود كه نياز به ايجاد سازمانهاي فراگير و  اول پس از پيروزي انقالب، شيوه رهبر فقيد انقالب به گونه

اختن نظارت و اقدام مستقيم رهبري، سازماندهي پذير س اما اكنون براي امكان. گسترده وجود نداشت

شود،  وقتي كه حكم رئيس جمهور منتخب از سوي رهبري تنفيذ مي. اي صورت گرفته است گسترده

ي رهبري از اه كند كه نظرات و سياست منطق مديريت، و انتظام امور و قانون اساسي چنين حكم مي

اعمال گردد و نه به ... صاد، شوراي عالي دفاع ومجاري قانوني نظير دولت، مجلس، شوراي عالي اقت

مثالً اگر آن مقام نظر خاصي درباره سياست خارجي كشور دارند، آن نظر به دولت انتقال . موازات دولت

به موجب قانون اساسي اول، فرماندهي كل نيروهاي مسلح . داده شود و دولت آن را اعالم و اعمال نمايد

 ارتش و سپاه را به عنوان نيروهاي مسلح مشخص كرده بود؛ ،كصدودهمبر عهده رهبري بود و اصل ي
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اختيارات رهبري محدود به نصب و عزل رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 

در فرآيند . گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع بود اسالمي و نيز تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه

 به منظور تمركز بيشتر قدرت، اختيار نصب و عزل فرماندهان نيروهاي انتظامي بازنگري قانون اساسي،

) نظامي(در نظام مشروطه سلطنتي نيز شاه فقط فرماندهي كل نيروهاي مسلح . نيز به رهبري محول شد

قانوناً زير نظر دولت و وزارت كشور ) شهرباني و ژاندارمري(را در اختيار داشت و نيروهاي انتظامي 

زيرا وظيفه ارتش محدود به . اين تفكيك فرماندهي از جهات عملي بسيار مهم است.  داشتندقرار

، يعني حفظ امنيت مرزها در برابر »پاسداري از استقالل و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسالمي«

 و بنا بر قاعده ارتش و سپاه نبايد در زندگي روزمره مردم. شود تهديدات و تجاوزات دشمن خارجي مي

اما برعكس، نيروهاي انتظامي به طور روزمره و در ابعاد گسترده با . جامعه تأثير و دخالتي داشته باشند

. يكي از وظايف اصلي دولت حفظ اين امنيت است. امنيت مردم در درون و بيرون شهرها سروكار دارند

نظير (در دولتهاي گذشته . هدتواند وظيفه خود را انجام د قوه مجريه تنها از طريق نيروهاي انتظامي مي

چنين سنت شده بود كه براي حل اين تعارض، رهبري طي ) دو دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي

حكمي اختيارات خود را در مورد فرماندهي نيروهاي انتظامي به وزير كشور مورد تأييد و تصويب 

 جديد، به رغم آراي سنگين و اما بعد از انتخاب رئيس جمهور. كردند مجلس شوراي اسالمي تفويض مي

سابقه و رأي اعتمادي كه نمايندگان مجلس به وزراي پيشنهادي ايشان، از جمله وزير كشور، دادند،  بي

. ظاهراً هنوز چنين تفويضي صورت نگرفته است و نيروهاي انتظامي مستقيماً زير نظر رهبري قرار دارند

هاي قوه مجريه و دولت منتخب  ر ايفاي مسئوليتتواند موجب بروز مشكالت فراوان د چنين امري مي

ادامه اين وضعيت، در واقع، گام عملي ديگري در راستاي جايگزيني حكومت اسالمي و . مردم شود

  .كمرنگ كردن جمهوريت نظام است و هرگز به نفع انسجام نظام نخواهد بود

هاي  توان در فعاليت ينمونه ديگري از تداخل در وظايف اجرايي خارج از محدوده قانون را م

از توليد و اقتصاد كشورمان در دست )  درصد۶۰تخميناً (بخش قابل توجهي . اقتصادي مشاهده كرد

نهادهايي است كه جزء هيچ يك از سه بخش دولتي، تعاوني و يا خصوصي يادشده در قانون اساسي 

بعيت از سياستها و مقررات دولت آنها خود را موظف به ت. نيستند و دولت كنترل و نظارتي بر آنها ندارد

  .دانند، حساب و كتابشان روشن نيست و در حقيقت، دولتي در درون دولت رسمي هستند قانوني نمي

 قانون اساسي، رئيس جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسالمي ۱۲۲بر طبق اصل 

اگر ملت و مجلس از . ر هم باشدمسئول است و بديهي است كه بايد در برابر اين مسئوليت، صاحب اختيا

  .رئيس جمهور درباره منابع و مصارف بودجه نهاد رهبري بپرسند، او بايد پاسخگو باشد

اگر نهادهاي رسمي دولتي براي ايفاي وظايف و اجراي خدمات خود نياز به اعتبار مالي اضافي 

 اختيار داشته باشد، آيا بهتر  چنين كمبودهايي در تأمينداشته باشند و نهاد رهبري اعتبار الزم براي

يافته به اين گونه امور به جاي پرداخت مستقيم به دستگاهها، به خزانه  نخواهد بود كه وجوه تخصيص

دولت واريز شود؟ با توجه به اينكه اين درآمدها در هر حال به ملت تعلق دارند و نهادها نيز متعلق به 

نمايندگان مجلس و رئيس (چرا نبايد برگزيدگان ملت . مردم و محصول مجاهدتهاي آنان در انقالب است

  بر اين نهادها نظارت داشته باشند؟) جمهور منتخب

بايستي در  گرچه اصل تفكيك قوا پذيرفته شده است، بودجه هر يك از دو قوه مقننه و قضائيه نيز مي

درآمدهاي قوه قضاييه در حالي كه .  اعتبار گردد تأمينهاي عمومي دولت منظور شود و براي آن هزينه
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گردد، چرا نبايد در مورد بودجه  هاي آن از خزانه پرداخت مي گردد و هزينه به حساب دولت واريز مي

نهاد رهبري نيز به همين ترتيب عمل شود تا مردم، كه صاحبان اصلي كشورند، در جريان درآمدها و 

  العارفين نبايد الگو قرار گيرد؟ مامهاي حكومتي موالي متقيان و ا ها قرار گيرند؟ آيا شيوه هزينه

در آن . انتخابات دوم خرداد، با هر معيار و نگرشي، نقطه عطفي در جمهوري اسالمي ايران بود

هاي جهان ـ به پاي   درصد واجدان شرايط ـ باالترين نسبت در تاريخ دموكراسي۸۰انتخابات، بيش از 

 درصد واجدان شرايط ـ به آقاي خاتمي ۷۰ حدود  ميليون نفر ـ در۲۰صندوقهاي رأي رفتند و بيش از 

دهد كه در تمام شهرها و روستاهاي كشور، مردم كم و بيش يكسان عمل  آمار نشان مي. رأي دادند

كردند و اين در حالي بود كه احزاب و نهادهاي سياسي مستقل، به دليل موانع ايجاد شده از سوي 

چنين رفتار سياسي مردم حكايت از آن دارد . داشتندحكومت، حضور فعاالنه در صحنه سياسي كشور ن

بندي واحد رسيده و براساس آن، به فرد واحدي كه باور  جامعه ما به يك جمع» ناخودآگاه جمعي«كه 

خود را به حقوق آنان صريحاً اعالم كرده بود رأي قاطع داده و از اين طريق، پيام روشن خود را به 

 ساله گذشته ۱۹م از وضعيت نابهنجار كنوني ـ كه محصول حاكميت مرد. رهبران حاكميت رسانده است

آراي سنگين . ها و عملكردهاي حاكميت هستند است ـ به تنگ آمده، خواهان تغييرات بنيادي در سياست

اندركاران و  توقع و انتظار مردم اين است كه تمامي دست. مردم، مهر تثبيت بر جمهوريت نظام زده است

رنده ـ از جمله نيروهاي سياسي بازنده نسبي در انتخابات ـ پيام ملت را درك كرده گي مقامات تصميم

در واقع، اين حركت عظيم مرم فرصتي . باشند و پاسخ مناسب آن را در رفتار و كردار خود نشان دهند

توقع و انتظار . تاريخي براي اصالح اشتباهات و خطاها به حاكميت و نظام جمهوري اسالمي داده است

مردم اين است كه صاحبان يا طالبان قدرت انحصاري اجازه و امكان دهند كه رئيس جمهور منتخب 

  .مردم به وظايف قانوني خود در جهت ايفاي تعهداتش عمل نمايد

 فصل نهم قانون اساسي وظايف و اختيارات رئيس جمهور را به تفصيل شرح ۱۴۲ تا ۱۱۳اصول 

رئيس جمهور جديد ـ . ون اساسي و رئيس قوه مجريه استرئيس جمهور مسئول اجراي قان. دهد مي

هاي انتخاباتي خود تعهداتي در جهت قانونمند كردن جامعه و  عالوه بر آن كه در طي مبارزات و فعاليت

 و رشد يك جامعه مدني در ايران بر عهده گرفته است ـ در مجلس شوراي اسالمي، تأسيسرفع موانع 

 نظام جمهوري و قانون اساسي سوگند ياد كرده و متعهد شده است كه براي پاسداري از مذهب رسمي و

خود را وقف خدمت به مردم، اعتالي كشور، ترويج دين و اخالق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت 

ـ به جز ... ها، امنيت شهروندان و امور اجرايي كشور، از جمله نظم بخشيدن درآمدها و هزينهم تما. نمايد

راين، همه نهادهاي بناب. نون در اختيار رهبري قرار داده ـ به عهده او محول شده استمواردي كه قا

هاي موازي از جانب هر   اسم و عنوان، بايد زير نظر رئيس قوه مجريه قرار گيرند؛ دخالتاجرايي، به هر

 لذا شود و مقام و نهادي موجب بر هم خوردگي نظم امور و نهايتاً تضعيف نظام جمهوري اسالمي مي

  .خالف مصلحت نظام است

در فرايند انقالب، مفهوم حكومت اسالمي در شكل خاص و معين جمهوري اسالمي تعريف و تبيين 

تغيير آرام و استحاله تدريجي جمهوري اسالمي به يك حكومت سنتي اسالمي، با رهبري . شده است

ن منتهي خواهد شد كه متمركز و مجلس مشورتي انتصابي به حذف اصل جمهوريت يا كمرنگ شدن آ

تقويت نظام جمهوري اسالمي و حفظ احترام و عزت ملت و . براي ملت ما مفيد و مطلوب نيست
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كشورمان در گرو حمايت و تقويت و ياري رسانيدن به رئيس جمهور منتخب مردم در راستاي انجام 

  .باشد هاي تعهد شده مي وظايف قانوني و برنامه

  

  نهضت آزادي ايران

  ۷۶مهر 
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ سيستأ

  ۱۶۱۷ :شماره

   ۲۹/۰۷/۷۶ :تاريخ

  

  

  نامه سرگشاده نهضت آزادي ايران

  به شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت

  

  دوستان، برادران و خواهران ايماني

  با سالم و دعاي توفيق طاعت و خدمت

اي به  اطالعيه)  روزنامه رسالت۲۰/۷/۷۶از جمله شماره مورخ (هاي تهران  اخيراً در برخي از روزنامه

هاي اسالمي دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور و مجمع  نتعدادي از اعضاي سابق انجم«امضاي 

اساس به نهضت  هاي بي  كه حاوي حمالت سياسي و تهمت۱۹/۷/۷۶به تاريخ » عمومي دفتر تحكيم وحدت

از آنجا كه نام هيچ شخص حقيقي در پاي اطالعيه نيامده است و . باشد، درج شده است آزادي ايران مي

اند، ناچار بايد آن را ساخته و پرداخته نهادها و   مفاد آن را نپذيرفتهفرد يا افراد مشخصي مسئوليت

ولي . اعتنا از كنار آن گذشت بي» واذا مروا باللغو مروا كراماً«مراكز غيبي دانست و به حكم آيه شريفه 

چون به هر حال از نام دفتر تحكيم وحدت، كه يك شخصيت حقوقي شناخته شده است، استفاده شده و 

ي مطرح گرديده است كه بررسي و پاسخگويي به آنها براي روشن شدن اذهان اعضاي محترم لبامط

كنيم  هاي اسالمي دانشجويان، دفتر تحكيم وحدت و همه دانشجويان ضروري است، درخواست مي انجمن

هاي اسالمي دانشجويان در سراسر كشور قرار داده  كه توضيحات زير در اختيار عموم اعضاي انجمن

  .شود

هنر امروز و  نگذاريد مدعيان بي«: در مطلع اطالعيه مزبور به نقل از رهبر فقيد انقالب آمده است

و سپس به مسائلي از قبيل جنگ، رابطه با آمريكا، » ها بازگردند نظر ديروز به صحنه قاعدين كوته

ن و حقيقي بدون ترديد، مصداق روش«: اشاره شده، در پايان ادعا شده است كه... گروگانگيري و 

فرهنگ و گروهك نهضت به  گراهاي بي نظر ديروز كسي جز ملي خبر امروز و قاعدين كوته مدعيان بي

باشد و با مراجعه به مواضع، ادعاها و عملكرد ديروز و امروز آنها اين واقعيت قابل  اصطالح آزادي نمي

  .»اثبات است، البته براي افرادي كه شك داشته باشند

وشنود  اساس و خصمانه به نهضت آزادي ايران به بهانه گفت و اتهامات و حمالت بيهمه اين مقدمات 

الحال و شناخته شده گروهك غيرقانوني نهضت  عناصر معلوم«برخي از اعضاي دفتر تحكيم وحدت با 

  .باشد مي) به قول نويسندگان اطالعيه(» آزادي ايران

  :و اما توضيحات نهضت آزادي ايران

 فقيد انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي در اين اطالعيه نقل شده است ربطي به ـ آنچه از رهبر۱

نهضت آزادي ايران ندارد، بلكه مورد خطاب ايشان سازمانها و گروههايي بودند كه قبل از انقالب 

اعتقادي به مبارزه سياسي نداشتند و هر نوع دگرگوني و گشايش را موكول به ظهور حضرت 
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 نهضت آزادي ايران، به حكم اسناد تاريخي كه در اختيار مردم آگاه و. دانستند  مي)عج(االمر  صاحب

 به تاريخ مبارزات سياسي قرار دارد، هرگز از صحنه مبارزه بر ضد استبداد مطلقه سلطنتي و عالقمند 

مؤسسين و رهبران نهضت آزادي در دوران جنبش ملي شدن . استيالي بيگانگان غايب نبوده است

 كه به ۱۳۳۲ مرداد ۲۸پس از كودتاي ننگين . فت عليه استعمار انگليس حضور فعاالنه داشتندصنعت ن

ابتكار انگلستان و آمريكا و با سكوت و حمايت اتحاد شوروي عليه حكومت ملي دكتر مصدق و براي باز 

، نهضت گرداندن محمدرضا پهلوي ـ كه از ترس انتقاد مردم به خارج از كشور گريخته بود ـ برپا شد

مقاومت ملي ايران توسط جمعي از همكاران دكتر مصدق، رجال ملي و ملي ـ مذهبي، علماي برجسته 

هاي  چهره. ريزي شد پايه... هاي مبارز و مقاوم بازار، دانشجويان و ديني، استادان دانشگاه، شخصيت

اهللا حاج سيدرضا  ، آيتاي چون دكتر يداهللا سحابي، مهندس مهدي بازرگان، دكتر عبداهللا معظمي برجسته

اهللا  سيدجوادي، آيت الدين حاج اهللا سيدضياء اهللا انگجي، آيت اهللا سيدعلي رضوي قمي، آيت زنجاني، آيت

اهللا فيروزآبادي، عباس رادنيا، رحيم عطايي، داريوش  اكبر دهخدا، آيت سيدمحمود طالقاني، استاد علي

للهي، مهندس كاظم حسيبي و دكتر مهدي آذر در اين ا فروهر، دكتر نخشب، دكتر محمد قريب، دكتر نعمت

به دليل شركت فعاالنه در اين مبارزات و . كردند حركت عظيم ملي حضور داشتند و از آن حمايت مي

ها بود كه مرحوم مهندس بازرگان، دبيركل نهضت آزادي ايران، به همراه ياران وفادار و ثابت  مقاومت

  . به زندان رژيم پهلوي افتاد۱۳۳۶و  ۱۳۳۴قدمش چندين بار در سالهاي 

 به همت كساني كه سالها در سنگر نهضت مقاومت ملي ۱۳۴۰نهضت آزادي ايران در ارديبهشت ماه 

بزرگاني .  شدتأسيسكردند،  عليه استبداد مطلقه سلطنتي و سلطه امپرياليسم آمريكا و انگليس مبارزه مي

حابي، رحيم عطايي و سيداحمد صدرحاج سيدجوادي از اهللا طالقاني، مهندس بازرگان، دكتر س چون آيت

به دليل مقاومت، مبارزه و ايستادگي بر سر اصول بود كه بزرگواران ياد شده . جمله مؤسسين آن بودند

هاي طوالني  اي از آنها در بيدادگاههاي نظامي به حبس چندين بار به زندان افتادند و سرانجام عده

 نهضت آزادي ايران حتي در زندان نيز به مقاومت و مبارزه خود ادامه رهبران و فعاالن. محكوم شدند

  .دادند، به طوري كه آنها را به زندانهايي واقع در شهرستانهاي دوردست، نظير برازجان، منتقل كردند

هاي بزرگي چون  شخصيت.  شدتأسيس ۱۳۴۱نهضت آزادي ايران در خارج از كشور نيز در سال 

نهضت آزادي ايران در خارج از . تر مصطفي چمران از اعضاي مؤسس آن بودنددكتر علي شريعتي و دك

گيري  اي در مبارزات خارج از كشور و شكل كننده كشور، به تصديق دوست و دشمن، نقش مؤثر و تعيين

با توجه به همين سوابق روشن، . فكري و سياسي هزاران جوان و دانشجوي مسلمان ايراني داشته است

خارآميز بود كه رهبر فقيد انقالب رهبران  نهضت آزادي ايران را به عضويت در شوراي درخشان و افت

ليت كميته نظارت بر توليد و صدور نفت و سپس تشكيل دولت موقت انقالب مسئوانقالب دعوت كردند و 

  :را به آقاي مهندس بازرگان سپردند و در حكم ايشان تصريح كردند كه

ان راسخ شما به مكتب مقدس اسالم و اطالعي كه از سوابقتان در به موجب اعتمادي كه به ايم«

  .»...لي دارم، جنابعالي راممبازرات اسالمي و 

گري از  دي انتصاب آقاي دكتر سحابي به سرپرستي كميته راهبري اعتصابات دوران انقالب نمونه

تشخيص همين مبارزات و عالوه بر اين، براساس . اعتماد رهبري انقالب به برجستگان نهضت آزادي بود

اهللا خميني آقاي دكتر يزدي، دبيركل كنوني نهضت آزادي ايران، را كتباً  خدمات بود كه قبل از انقالب، آيت

جوه شرعي و هزينه كردن وو رسماً به عنوان نماينده ويژه خود معرفي كردند و به ايشان اجازه دريافت 
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 متعدد، ايشان را مورد وثوق خود و صاحب مديريت قوي و آنها را دادند و بعد از انقالب نيز، در احكام

  .شناسند، معرفي كردند  سال است مي۲۰به عنوان كسي كه 

در مورد ساير افراد برجسته نهضت آزادي نيز واگذاري مسئوليتهاي وزارت، معاونت وزير، 

حال . نان بوده استگزاري به سوابق مبارزاتي و ايمان و اعتقاد آ داليل بارزي بر ارج... شهرداري و

نه است كه كساني كه حتي شهامت درج نام خود را در پاي يك اعالميه ندارند ـ در حالي كه مورد وچگ

كنند و اعضاي آن را مصداق  تأييد مقامات و نهادهاي قدرت نيز هستند ـ نهضت آزادي را تخطئه مي

اند كه قاعدين  اينها متعمداً فراموش كردهدانند؟ آيا  مي» هنر امروز نظر ديروز و مدعيان بي قاعدين كوته«

هنر امروز همان كساني هستند كه بعد از انقالب بسياري از مراكز قدرت را  نظر ديروز و مدعيان بي كوته

  !اند؟ ادعا بسته هاي واقعي و هنرمندان بي اند و راه را بر مبارزان و انقالبي به دست گرفته

هنر و قاعدين   جنگ، نهضت آزادي را مصداق مدعيان بيـ نويسندگان اطالعيه در مورد صلح و۲

تا ديروز زير نقاب دروغين صلح خنجرشان را از پشت به قلب ملت فرو كرده «اند كه  نظري دانسته كوته

  .»بودند

نهضت آزادي ايران هرگز نقاب بر چهره به صحنه مبارزات و ايفاي وظايف ملي و ديني وارد نشده 

نقاب . ضت آزادي باشد، همانا صراحت و صداقت رهبران و برگزيدگان آن استاگر ايرادي به نه. است

نمايان جوفروش، كساني هستند كه همه ارزشهاي واالي ديني و قرآني را در پاي  داران و گندم بر چهره

كساني كه مردم را به توبه دعوت . كنند طلبانه خود، زير نقاب حفظ آن ارزشها، قرباني مي اميال قدرت

  .كنند مايند، اما خود كمتر توبه مين مي

آورد كه با توكل بر او، مواضع خود  نهضت آزادي ايران به درگاه ايزد منان شكر جميل به جاي مي

هاي متعدد با صراحت، و نه زير هيچ نقابي، ابراز داشته و از احدي  را در مورد جنگ تحميلي طي اعالميه

  .جز خداي يكتا واهمه نكرده است

ي ايران ـ بنا بر شواهد، قراين و عللي كه آنها را در نشريات خود به تفصيل بيان كرده نهضت آزاد

ديپلماسي دولت موقت . دانست بيني و هم قابل پيشگيري مي است ـ حمله عراق به ايران را هم قابل پيش

وها را گروگانگيري در ايران تعادل نير. گيري حمله بود براساس منزوي ساختن عراق در منطقه و پيش

از آغاز جنگ تا آزادسازي خرمشهر، . در منطقه به نفع عراق بر هم زد و جنگ بر ايران تحميل شد

د عليه مهاجمان، در حد توان و امكانات خود، رنهضت آزادي همگام و همراه با تمامي قشرهاي ملت از نب

 در خارج از كتر مصطفي چمران ـ عضو مؤسس نهضت آزادي ايراندسردار شهيد . كرد حمايت مي

كشور و عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ـ كه به سمت نماينده امام در شوراي عالي دفاع منصوب 

شده بود، به جنوب رفت و تمام تجاربي را كه در مصر و لبنان كسب كرده بود، در خدمت سازماندهي 

در همان بحبوحه، در حالي كه مدعيان نقاب بر چهره، . جنگ مردمي عليه ارتش متجاوز به كار گرفت

 ،دانستند پروراندند و نام عزيزش را در فهرست كساني كه سزاوار اعدام مي نقشه حذف او را در سر مي

  .گنجانده بودند

المللي به مصلحت  بعد از آزادي خرمشهر، نهضت آزادي ايران ادامه جنگ را در آن سوي مرزهاي بي

ل خطرهاي بزرگ حيثيتي و فيزيكي نظرات و دانست و لذا با صراحت و صداقت و قبو كشورمان نمي

هاي  هاي خصوصي به رهبر فقيد انقالب و شوراي عالي دفاع نوشت و در بيانيه داليل خود را در نامه

رهبر فقيد انقالب خود مصراً مخالف ادامه جنگ بعد از فتح . عمومي براي ملت ايران مطرح ساخت
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ن بر خالف نظر امام بود و صد افسوس كه سرانجام الن اداره جنگ نظرشا مسئوخرمشهر بودند، اما 

مرحوم حاج سيداحمد خميني، در يك سخنراني ضبط شده بر روي نوار . نظر خود را به ايشان قبوالندند

 روزنامه جمهوري اسالمي منتشر شد، ۱۴/۱/۷۴كه متن آن بعد از درگذشت ايشان در شماره مورخ 

  :چنين گفته بود

امام معتقد بودند كه بهتر است جنگ تمام شود اما باالخره در مورد مسائل خرمشهر «

برويم تا بتوانيم غرامت ) اروندرود(العرب   مسئولين جنگ گفتند كه ما بايد تا كنار شط

گفتند اگر بناست كه شما  امام اصالً با اين كار موافق نبودند و مي. خودمان را از عراق بگيريم

 اين جنگ با اين وضعي كه شما داريد ادامه يابد و شما موفق جنگ را ادامه بدهيد بدانيد كه اگر

اي خاص ادامه بدهيم و  نشويد، ديگر اين جنگ تمام شدني نيست و ما بايد اين جنگ را تا نقطه

  .»اكنون هم كه قضيه فتح خرمشهر پيش آمده بهترين مقطع براي پايان جنگ است

. لف ادامه جنگ بعد از آزادسازي خرمشهر نبودشود، نهضت آزادي تنها مخا به طوري كه مالحظه مي

 ساله بيش از هزار ميليارد دالر به ايران زيان ۸بر طبق اظهار نظر رسمي آقاي هاشمي رفسنجاني، جنگ 

قسمت اعظم اين خسارات و تلفات . بر جاي گذاشته است) جانباز(وارد كرده، صدها هزار شهيد و معلول 

متأسفانه، حتي بعد از آزادي . باشد ن بعد از فتح خرمشهر ميانساني و اقتصادي مربوط به دورا

توانست با  خرمشهر، در مراحلي از جنگ كه ايران از موقعيت برتر نظامي و سياسي برخوردار بود و مي

. حسن استفاده از موقعيت برتر، جنگ را از موضع قدرت به نفع خود متوقف كند، چنين نشد

پايه زير بار نرفتند و در شرايط بسيار نامناسبي جام  ي واهي و خياالت بيها كنندگان جنگ با بهانه اداره

متأسفانه .  شوراي امنيت سازمان ملل را پذيرفتند۵۹۸زهر را به دست رهبر فقيد انقالب دادند و قطعنامه 

ز جانبه ا بينانه و همه پس از گذشت ده سال از پذيرش آن قطعنامه، و پايان جنگ، هنوز يك بررسي واقع

الن اداره و ادامه جنگ به جاي پاسخگويي به ملت و روشن كردن  مسئوجنگ صورت نگرفته است و 

  .كنند اند و مي ابهامات، هر نوع صدا و سؤالي را خاموش كرده

دانست،  با وجود آنكه نهضت آزادي ايران ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر را به نفع مصالح ملي نمي

سابقه مردم  دريغ و بي هاي بي هاي رزمندگان جبهه و حمايت آفريني ي، از حماسها در هر بيانيه و قطعنامه

پشت جبهه تجليل به عمل آورد و هم اكنون نيز مصرانه بر اين باور است كه بايد حساب كساني كه از 

همان طور كه قبالً نيز . اند به طور جدي رسيدگي شود طريق خريدهاي نظامي ثروتهاي كالني اندوخته

ها سرگرم رزم با دشمنان بودند، در مركز  ايم، در حالي كه رزمندگان ايثارگر در جبهه ه و نوشتهگفت

  .هاي اقتصادي و زراندوزي بر پا بوده است كشور و در برخي از محافل قدرت بساط بزم

 دست ذلت و«: اند كه نام و نشان اطالعيه كذايي، نهضت آزادي ايران را متهم كرده ـ نويسندگان بي۳

هاي مظلوم به ويژه  ماندند، ملت كردند و اگر در حكومت موقت باقي مي سازش به طرف دشمنان دراز مي

زدند و اسالم عزيز چنان سيلي از  ملت عزيز ما اكنون در چنگال آمريكا و مستشاران او دست و پا مي

  .»كرد خورد كه قرنها سربلند نمي اين ستمكاران مي

اند حتي يك سند و مدرك قابل اعتنا ارائه دهند  دي تاكنون نتوانستهدشمنان و بدخواهان نهضت آزا

ها دست ذلت و سازش به  ها و يا در گشايش كه به موجب آن رهبران و فعاالن نهضت آزادي در سختي

ما از . طرف دشمنان دراز كرده و يا در برابر مصالح و منافع ملي، مسامحه و تساهل نشان داده باشند

  !بريم هاي دشمنان به خدا پناه مي اييتقو اين همه بي
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و اما در مورد ادامه كار دولت موقت، اوالً شادروان مهندس بازرگان نه تنها هيچوقت داوطلب مقام 

ورزيد و اگر اصرار و پيگيري رهبر فقيد  وزيري نبود، بلكه به شدت از قبول آن خودداري مي نخست

اي را به  تيغه كما اين كه وقتي معلوم شد كه چاقوي بي. رفتپذي انقالب نبود، هرگز چنان مسئوليتي را نمي

گيري خود  ها و جفاها را مشاهده كرد، چندين بار آمادگي استعفا و كناره وفايي اند و بي دست ايشان داده

را رسماً و كتباً اعالم نمود و هر بار با عدم قبول استعفا روبرو شد و شايد اگر در آخرين بار متن 

اي قرار  هاي عمومي نداده و رهبري در برابر عمل انجام شده ها و رسانه د را به خبرگزارياستعفاي خو

بنابراين، رئيس دولت موقت و . ورزيدند گرفته بودند، باز هم بر ادامه كار دولت موقت اصرار مين

آنان . شتندهمكاران ايشان نه نقابي بر چهره زده بودند و نه اصراري براي باقي ماندن در مسند قدرت دا

  .ليت و به قصد خدمت به خلق و رضاي حق پذيرفته بودند مسئوقبول خدمت را با احساس 

در مورد سياست خارجي دولت موقت نيز بايد يادآور شويم كه اصول و مباني سياست خارجي 

دولت موقت براساس نوشتاري بود كه توسط وزير امور خارجه ـ آقاي دكتر ابراهيم يزدي ـ تدوين و 

در آن برنامه هيچ بخش . نظيم شده و به تصويب دولت، شوراي انقالب و رهبر فقيد انقالب رسيده بودت

  .اي دور از چشم ملت وجود نداشت محرمانه

. هاي جمعي آزاد بودند در دوران نه ماهه دولت موقت، تمام احزاب و گروههاي سياسي و رسانه

ري اسالمي، حزب توده ايران، سازمان مجاهدين اي از احزاب سياسي، از جمله حزب جمهو بخش عمده

هاي دولت  تمام فعاليت. خلق، چريكهاي فدايي خلق، جنبش مسلمانان مبارز، با دولت موقت مخالف بودند

حتي راديو و تلويزيون عليه دولت تبليغ . هاي ناظر ـ اكثراً مخالف دولت ـ قرار داشت بين چشم زير ذره

گري و  شد و غلبه با هوچي  و انتقاد جدي و واقعي بسيار كم مطرح ميبا وجود اين، ايراد!! كرد مي

اند، چنين   سال، افرادي كه حاضر به معرفي نشده۱۹حال چگونه است كه بعد از . غوغاساالري بود

  كنند؟ ادعاهاي واهي را مطرح مي

و دولت موقت اما در مورد رابطه ديپلماتيك با آمريكا، اوالً رهبر فقيد انقالب، شوراي انقالب 

هيچ يك از آنها اعتقادي به قطع . القول بودند كه بايد با آمريكا به صورت كجدار و مريز رفتار شود متفق

حتي هنگامي كه وزير امور خارجه دولت . رابطه نداشتند و چنين پيشنهادي در هيچ زماني مطرح نگرديد

 مردود دانست و طي گزارش خود به موقت صالحيت سفير جديدي را كه دولت آمريكا معرفي كرده بود،

را داد ـ كه مورد تصويب دولت و سپس شوراي ) پذيرش(هيأت وزيران پيشنهاد عدم صدور آگرمان 

انقالب قرار گرفت ـ و پيرو آن، مراتب را به رهبر فقيد انقالب گزارش داد، در برابر سؤال ايشان از رهبر 

 آمريكا، رهبر فقيد انقالب با صراحت و روشني جواب انقالب، در مورد سياست ادامه يا قطع رابطه با

گيري دولت موقت،   از كنارهدبع. »خير، با آنها فعالً مماشات كنيد، كجدار و مريز رفتار نماييد«: دادند

دولت شوراي انقالب نيز خواهان قطع رابطه با آمريكا نبود و سرانجام نيز دولت آمريكا روابط ديپلماتيك 

  .  قطع كرد و دولت ايران در اين مورد پيشگام نشدخود را با ايران

ثانياً به موجب اسناد و مداركي كه در وزارت امور خارجه و معاونت حقوقي رياست جمهوري وجود 

ترين مواضع را در مذاكرات رسمي با دولت  ترين و روشن دارد، ديپلماسي ايران در دولت موقت جدي

  .يران از آمريكا، اتخاذ كرده بودآمريكا، براي احقاق حقوق و مطالبات ا

اي بود كه در زمان شاه با آمريكا منعقد شده  اولين دولت انقالب وارث قراردادهاي نظامي گسترده

سياست دولت موقت اين بود كه تمام آن قراردادها در چارچوب منافع و مصالح ملي ايران مورد . بود
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لغو يك جانبه اين . آنها تصميم الزم گرفته شودبررسي دقيق كارشناسانه قرار گيرد و سپس در مورد 

هاي  قراردادها، به دليل محتواي استعمارگرانه آنها، قطعاً به نفع ايران نبود، بلكه دولت آمريكا و شركت

وزيري شاپور بختيار و يك هفته قبل از  در زمان نخست. شدند مند مي آمريكايي از اين رهگذر بهره

اي  ، دولت آمريكا به ابتكار و پيشنهاد سفير آن دولت در ايران هيأت ويژه۵۷ بهمن ۲۲پيروزي انقالب در 

را روانه ايران ساخت و با اصرار و پيگيري آنها بود كه دولت بختيار قراردادهاي خريد تجهيزات نظامي 

اند كه لغو آن  اندركار آمريكايي با صراحت نوشته مقامات دست. را يك جانبه به ضرر ايران لغو كرد

  .قراردادها توسط دولت ايران حداقل چهار ميليارد دالر به نفع دولت آمريكا بوده است

در زمان آقاي دكتر (هاي امور خارجه  هاي دقيق كارشناسان وزارتخانه براساس مطالعات و بررسي

يكي از . فهرستي از مطالبات ايران از آمريكا تهيه شد) در زمان شهيد دكتر چمران(و دفاع ) يزدي

 ميليارد دالري حساب تنخواه گردان ايران در ۲۳ترني آنها مربوط به پرونده  ترين و جنجالي روفمع

. شد كه مقامات آمريكايي مستأصل شده بودند اين پرونده آن قدر به طور جدي پيگيري مي. آمريكاست

 رسيدگي به ل مسئوپرونده يادشده هم اكنون نيز در ديوان داوري الهه كه براساس بيانيه الجزاير، 

كليه اسناد و مدارك و شرح كامل مذاكرات نمايندگان دولت . باشد دعاوي ايران و آمريكا است، مطرح مي

ايران در زمان دولت موقت با نمايندگان دولت وقت آمريكا در اختيار حوزه معاونت حقوقي رياست 

الن ديپلماسي دولت  مسئو به موجب ارزيابي و نظر كارشناسان حقوقي اين نهاد،. جمهوري قرار دارد

ترين مواضع را در احقاق و مطالبه حقوق و منافع ملي ايران  وقت در مذاكرات با دولت آمريكا اصوليم

توانند به نهاد مذكور مراجعه كنند و از آنها بخواهند كه متن اين مذاكرات را   مي عالقمند افراد. اند داشته

  .زنان رسوا شوند روغگويان و تهمتبراي اطالع ملت ايران منتشر نمايند تا د

وقت و با وجود مسائل ناشي از مگيري دولت  تماس و مذاكره با مقامات آمريكا حتي بعد از كناره

آقاي هنري پرشت از وزارت امور خارجه آمريكا با مرحوم دكتر بهشتي تماس . گروگانگيري ادامه يافت

ها و موافقت شوراي  بر اثر همين تماس). داشتقبل از انقالب هم چنين تماسي وجود . (مستقيم داشت

انقالب بود كه هيأتي به رياست رمزي كالرك براي ديدار از ايران و مذاكره درباره گروگانها قصد سفر 

به تهران را داشت كه رهبر فقيد انقالب طي بيانيه كوتاهي با سفر آنان به ايران و مذاكره مقامات ايراني 

  .با آنها مخالفت كردند

تي بعد از آن كه دولت آمريكا روابط ديپلماتيك خود را با ايران قطع كرد، ديدار و مذاكره مقامات ح

 رئيسعالي رتبه ايراني با نمايندگان دولت آمريكا ادامه يافت، تا آنجا كه هيأتي به رياست مك فارلين، 

 و مذاكره كرد، بدون آن كه شوراي امنيت ملي آمريكا، به ايران آمد و با برخي از مقامات ايراني ديدار

ها و مذاكرات،  اسناد اين تماس. ملت ايران كمترين اطالعي از متن و محتواي اين مذاكرات به دست آورد

در . ، در ميليونها نسخه و در اكثر كشورهاي جهان منتشر شد»گزارش كميسيون تاور«تحت عنوان 

 و از ماجراهاي پشت پرده مطلع شدند اما ايران، خواص داخل و بيرون حاكميت آن گزارش را خواندند

به رغم وعده دادن به مردم مبني بر اين كه ترجمه اسناد بزودي توسط دولت منتشر خواهد شد، مردم 

  .ايران هيچ گاه به اصل يا ترجمه آن گزارش دست نيافتند

يت نهادهاي حال چه شده و چگونه است كه نويسندگان اطالعيه عليه نهضت آزادي ايران ـ كه از حما

قدرت برخوردارند ـ به جاي پيگيري سفر مك فارلين به ايران، شناسايي و شناساندن عامالن ادامه جنگ 

خانمان برانداز بعد از آزادي خرمشهر و هزينه خسارات هزار ميليارد دالري، پيگيري خريدهاي 
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به ...  خريد اسلحه، وحساب اسلحه به قيمت خون جوانان و رسيدگي به حسابهاي دالالن فربه شده بي

  !پردازند؟ پردازي عليه دولت موقت و نهضت آزادي ايران مي دروغ

مؤسسين و رهبران نهضت آزادي ايران كساني «اند كه  ـ نويسندگان اطالعيه كذايي مدعي شده۴

ن مورد در تفسير قرآ هاي بي دخالت«و با » هستند كه ضرر آنها به اعتبار آن كه متظاهر به اسالم هستند

  .»هاي جاهالنه موجب فساد عظيم ممكن است شوند كريم و احاديث و تأويل

قرآن كريم . زنند اند و مي ترديد متظاهران به اسالم و رياكاران بدترين لطمات را به اسالم زده اوالً بي

ر اتأمرون الناس بالب«با كساني كه كردارشان با گفتارشان متناقض است و آناني كه مصداق كالم ربوبي 

تاريخ اسالم گواه بر اين است كه متظاهرين به دين، . كند هستند به شدت برخورد مي» و تنسون انفسكم

  .اند نقاب به اسالم و مسلمانان لطمه زده عمل بيش از دشمنان بي رياكاران و عالمان بي

ضع جهل يا ثانياً نه تنها بر طبق آيات شريف قرآن و احاديث معتبر نبوي، هيچكس حق ندارد كه از مو

گردد، بلكه اين حكم در مورد  فقر علمي به تفسير و تأويل قرآن بپردازد و اگر چنين كرد، موجب فساد مي

آيا كساني كه خود . هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي نافذ و صادق است هاي علمي و فعاليت تمام رشته

 نظر نمايند بلكه تصميمات اساسي و كالن ها نه تنها اظهار دانند، حق دارند كه در تمام زمينه را فقيه مي

اتخاذ كنند؟ و يا در همه كارها، از امور نظامي و دفاعي گرفته تا مسائل پيچيده سياست خارجي و امور 

اي از مسائل و مشكالت عظيم كنوني كشورمان حاصل همين  المللي، دخالت كنند؟ آيا بخش عمده بين

  هاي غيراصولي نيست؟ دخالت

اهللا طالقاني  نظيري چون آيت شناس كم هاي قرآن كند كه شخصيت آزادي ايران افتخار ميثالثاً نهضت 

اند و دهها اثر سترگ قرآني، نظير پرتوي از قرآن،  و مهندس بازرگان از مؤسسين و رهبران آن بوده

نتشر هاي متعدد م سير تحول قرآن و بازگشت به قرآن، قبل و بعد از انقالب، از آن بزرگواران در چاپ

هاي  آيا تاكنون شخصيتي از ميان مفسران برجسته و شناخته شده قرآن كريم در حوزه. شده است

علميه، نقد يا اعتراض اصولي و مستدل بر تفاسير و آثار قرآني رهبران و فعاالن نهضت آزادي ايران 

مان راسخ وي را وزيري اي نوشته است؟ آيا رهبر فقيد انقالب در حكم انتصاب مهندس بازرگان به نخست

به مكتب مقدس اسالم تأييد ننمودند؟ رهبر كنوني انقالب نيز در تلگرام تسليتي كه به مناسبت درگذشت 

ايشان يكي از مبارزين ...«: مهندس بازرگان به آقاي دكتر يداهللا سحابي مخابره كردند، چنين نوشتند

هاي ناب اسالمي با زبان و  ن انديشهديرين با رژيم ستمشاهي و نيز از جمله پيشروان ترويج و تبيي

ان به گسترش و رواج ايمان  عالقمندشك در چشم همه منطق و شيوه نوين بود و از اين رهگذر بي

زدايي رژيم پهلوي دارار شأن و ارزش  اسالمي در ميان طبقات تحصيل كرده در دوران خفقان و دين

  .»بخصوص بود

  !تقوايي اند؟ زهي بي نه از قرآن و احاديث كردههايي تفسير و تأويل جاهال آيا چنين شخصيت

 صادر كرد ۱۳۶۶ـ در مورد فتواي قتل سلمان رشدي، نهضت آزادي ايران تنها يك اعالميه در سال ۵

آيا صدور يك اعالميه و اظهار نظر در چنين امري . و به بحث و بررسي سياسي  و فقهي مسأله پرداخت

  آرايي است؟ قلمفرسايي و صف

نهضت » هنر امروز نظران ديروز و مدعيان بي مصداق كوته«اند كه  ندگان اطالعيه مدعي شدهـ نويس۶

هاي  تسخير النه جاسوسي آمريكا را اقدامي وحشيانه و در جهت اهداف و برنامه«: آزادي ايران است كه

  .»استكبار جهاني ناميده است
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ع استكبار جهاني نبوده است؟ در مورد آيا نتيجه نهايي گروگانگيري و امضاي بيانهي الجزاير به نف

گويد اين است كه به موجب  اشغال سفارت آمريكا در تهران، آنچه نهضت آزادي ايران گفته است و مي

. هاي خارجي در هر كشور بر عهده دولت ميزبان است المللي، حفظ امنيت اتباع و سفارتخانه معاهدات بين

المللي و  و اعضاي يك سفارتخانه خارج از مقررات بينهرگاه رفتارهاي فردي يا گروهي كارمندان 

تواند آنها را فرداً يا تماماً اخراج كند، سفارتخانه را  وظايف خاص و معين آنها باشد، دولت ميزبان مي

بعد . هاي خارجي وظيفه دولت ميزبان است جلوگيري از تعرض به سفارتخانه. ببندد و قطع رابطه نمايد

ها و يا  ازمانهاي ضدانقالب در خارج از كشور در چندين نوبت به سفارتخانهاز پيروزي انقالب، س

هاي ايران در كشورهاي خارجي حمله كرده، كارمندان و اعضاي آنها را به گروگان گرفتند،  كنسولگري

در هر يك از اين موارد، دولت ايران، . اسنادشان را به يغما بردند و خساراتي به ساختمانها وارد ساختند

الن مربوط را همدست مهاجمان ضدانقالب معرفي كرده  مسئوبه حق به دولت ميزبان اعتراض كرده، 

حمله به يك سفارتخانه و گروگانگيري در شأن يك دولت انقالبي مسلط بر اوضاع، نظير جمهوري  .تسا

  .باشد اسالمي ايران نبوده است و نمي

 دانشجويان خط امام ـ و در خارج از ايران به موجب اسناد و مداركي كه در داخل ايران ـ توسط

منتشر شده است، مقامات دولت آمريكا از طريق گزارشهاي سفير و سركنسول خود در ايران 

نتيجه ارزيابي آنها از وضع . دانستند كه اگر شاه را به آمريكا ببرند، در ايران گروگانگيري خواهد شد مي

آنها ـ . كردند بيني مي مريكا آن بود كه چنان واكنشي را پيشسياسي ايران و تنفر عميق مردم از شاه و آ

يا بهتر است گفته شود كه جناحهاي با نفوذي در دولت آمريكا ـ با اطمينان از چنان واكنشي، شاه را به 

. آمريكا بردند تا گروگانگيري صورت گيرد و آنان بتوانند پيامدهايي را كه در نظر داشتند پديد آورند

ست كه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام ـ اجراكنندگان آن برنامه ـ نيناي اين سخن اين مفهوم و مع

اما آن عمل و . نهضت آزادي ايران هيچگاه چنين اتهامي نزده است. خداي ناكرده عامل آمريكا بودند

دي اگر آن روز، نهضت آزا. دانسته است برنامه را در چارچوب منافع و مصالح درازمدت كشورمان نمي

بيني و اشراف بر مسائل سياسي و تعهد و عالقه به منافع و مصالح ملي چنان موضع و تحليلي  با روشن

 سال، درك و فهم چنين امري ۱۸را داشت و براي بسياري قابل فهم و هضم نبود، امروز بعد از گذشت 

خط امام، اكنون خود نبايد خيلي مشكل باشد، به ويژه آنكه رهبران با انصاف دانشجويان مسلمان پيرو 

دوستانه آنان، حاصل و نتيجه كارشان در  هاي خيرخواهانه و ميهن معترفند كه به رغم نيات و انگيزه

  .مجموع به ضرر ايران بوده است

اند كه چون نهضت آزادي ايران اعتقادي به  ـ در مورد واليت فقيه، نويسندگان اطالعيه مدعي شده۷

قاعدين «داند، افراد آن مصداق  اساس و در حكم شرك مي  ديدگاه قرآن بيواليت مطلقه ندارد و آن را از

  .هستند» هنر امروز نظر ديروز و مدعيان بي كوته

آيا تعطيل . را هم تعطيل كند» توحيد«تواند حتي  كنند كه ولي فقيه مي معتقدان واليت فقيه چنين ادعا مي

  توحيد جز به معناي شرك است؟

 كه در ميان علماي اسالمي مورد بحث است و اين اختالف هم در نسبي واليت فقيه موضوعي است

دانند و برخي ديگر آن را  بعض آن را از مسائلي فقهي مي. باشد بودن و هم در مطلق بودن آن مي

شادروان . بسياري از علماي برجسته به واليت مطلقه فقيه معتقد نيستند. پندارند اي كالمي مي مقوله

ي ـ آن ستاره درخشان و پيشتاز جنبش بازگشت به قرآن ـ در مجلس خبرگان، به اصول اهللا طالقان آيت
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نظر ديروز و  قاعدين كوته«آيا ايشان هم از مصاديق . مربوط به واليت فقيه رأي منفي و مخالف داد

 اهللا دكتر مهدي حائري يزدي ـ فرزند برومند و دانشمند مرحوم اند؟ آيت بوده» هنر امروز مدعيان بي

د، بلكه آن را در تعارض با ناهللا العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي ـ نه تنها به آن اعتقادي ندار آيت

  .دانند ركن جمهوريت نظام مي

هاي بنيادي ملت ايران در برپايي انقالب  نهضت آزادي ايران عميقاً بر اين باور است كه يكي از انگيزه

 ـ از جمله حق حاكميت بر سرنوشت خود ـ بود و نه تحقق هاي اساسي اسالمي كسب حقوق و آزادي

رهبر فقيد انقالب ـ به رغم اين كه موضوع واليت فقيه را در نجف تدريس . حكومت و واليت مطلقه فقيه

هاي روزانه و هفتگي  هاي متعدد و سخنراني هاي سياسي و مصاحبه كرده بودند ـ در هيچ يك از بيانيه

خواهند حكومت اسالمي بر اساس واليت فقيه را جايگزين  م نگفتند كه ميدر پاريس، حتي يك بار ه

نويس اوليه قانون اساسي جديد ـ كه به تصويب شوراي انقالب  در پيش. استبداد مطلقه سلطنتي نمايند

رسيده بود و رهبر فقيد انقالب هم آن را تأييد و امضا كرده بودند ـ چيزي در ارتباط با واليت فقيه 

موضوع واليت فقيه بعداً در شرايط خاصي در متن قانون اساسي كه توسط مجلس . شده بودملحوظ ن

  .خبرگان تهيه شده بود، وارد شد و طي رفراندومي به تصويب مردم رسيد

بدون ترديد، ركن اصلي و اساسي نظام سياسي كشورمان جمهوريت است و هيچ جمهوريتي بدون 

سفه سياسي تدوين قانون اساسي تعريف و تبيين حدود و اختيارات فل. قانون اساسي معنا و مفهوم ندارد

قانون اساسي يك . هاي اساسي ملت است هر يك از نهادهاي حكومتي و مرز و قلمرو حقوق و آزادي

قرارداد اجتماعي و يك ميثاق ملي و مردمي است و پس از تصويب مردم، همگان ـ اعم از موافق يا 

تخلف از اصول و روح قانون اساسي در . باشند ـ موظف به رعايت آن ميمخالف و معتقد يا غيرمعتقد 

  )۱سوره مائده آيه . (است» يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود«زير هر اسم و عنواني خالف دستور قرآني 

 كه رهبر در قوانين با ساير افراد كشور مساوي است، معنايش اين وقتي قانون اساسي صراحت دارد

هيچ فرد يا نهادي حقوق و اختيارات نانوشته در قانون اساسي . چكس باالتر از قانون نيستاست كه هي

كه اراده كند، رأي و اگر قرار باشد كه فردي يا نهادي باالتر از قانون اساسي باشد وهر زمان . ندارد

ين عين استنباط فردي خود را ـ هرچند كه در جهت خير و صالح ملك و ملت باشد ـ اعمال نمايد، ا

برخي از هواداران واليت مطلقه فقيه معتقد به تفسيرهاي خاص خود از آن هستند و . استبداد خواهد بود

آنان مردم را صغير و مهجور و . اعتقادي به آزادي و حقوق مردم، حاكميت ملت و انتخابات ندارند

دند و از اين زاويه، واليت دانند و به جاي جمهوري اسالمي به حكومت اسالمي معتق مي» چوپان«نيازمند 

  .دانند دهند و آن را باالتر از قانون مي مطلقه فقيه را در برابر جمهوريت و حاكميت مردم قرار مي

هاي برجسته، احزاب و گروههايي هم هستند كه با اين نوع نگرش به هيچ وجه  بدون شك، شخصيت

  . موافق نيستند

كه وقتي قانون اساسي يا هر قانون ديگري از مجاري  نهضت آزادي ايران مصراً بر اين باور است 

رسمي تعيين شده به تصويب رسيده باشد ـ حتي اگر ناقص يا نامناسب باشد ـ همه موظف به احترام و 

اجراي آن هستند و هيچكس حق ندارد كه بر اساس رأي و نظر و تفسير خود از اصول قانون اساسي 

  .عمل نمايد

وع تخلف از قانون اساسي و زير پا گذاشتن و ناديده گرفتن آن و نيز نهضت آزادي ايران با هر ن

  .داند تعطيل برخي از اصول آن مخالف است و آن را به نفع نظام جمهوري اسالمي ايران نمي
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هنر امروز نهضت  نظر و مدعاين بي اند كه مصداق قاعدين كوته ـ نويسندگان اطالعيه مدعي شده۸

  .»اند صدر خائن بوده عقيده با منافقين و بني  لحظه همراه و همتا آخرين«آزادي است، زيرا 

يت نظام جديد بنهضت آزادي ايران از همان ابتداي پيروزي انقالب رعايت نظم و قانون را براي تث

كرد و در اين  دانست و بر رعايت اصول و موازين از جانب همه نيروها تأكيد مي ضروري و الزم مي

حتي  باشد كه هر حزب و گروهي، صرف نظر از عقايد و باورهاي سياسي ـ راستا معتقد بود و مي

گروههايي كه باورهاي سياسي و اعتقادي آنها هيچ تناسبي با نهضت آزادي ايران نداشته باشد ـ حق 

در واقع، نهضت آزادي ايران از اصالت و حرمت . دارد كه در چارچوب قانوني اساسي آزادانه فعاليت كند

موضع نهضت آزادي ايران در مورد اولين . ي دفاع كرده است و نه اين يا آن گروه سياسيقانون اساس

 جمهور منتخب مردم در جمهوري اسالمي ايران نيز در همين راستا بوده است، و نه براساس رئيس

  .يس جمهورئقضاوت و نگرش آن نسبت به شخص ر

اساس  اين يك ادعاي بي. »انوني استنهضت آزادي ايران غيرق«: ـ در اطالعيه مذكور آمده است۹

به موجب قانون اساسي و قانون احزاب، فعاليت : نهضت آزادي ايران كامالً قانوني است زيرا اوالً. است

اين امر . االطالق آزاد است و موكول و مشروط به دريافت مجوز يا پروانه نشده است احزاب سياسي علي

به موجب قانون احزاب، در صورتي كه حزبي در : ثانياً. تبه كرات توسط وزيران كشور اعالم شده اس

تواند به آن  مي) ۱۰كميسيون ماده ( قانون شود، وزارت كشور فهاي خود مرتكب اعمال خال فعاليت

دار  حزب تذكر شفاهي و يا اخطار كتبي بدهد و در نهايت، پرونده حزب خاطي را به دادگاه صالحيت

ن اساسي با حضور هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد و اگر  قانو۱۶۸بفرستد تا بر طبق اصل 

اعالم انحالل يا غيرقانوني بودن . دادگاه تخلفات را تأييد كند، ممكن است كه به انحالل حزب رأي دهد

نهضت آزادي ايران . نيست) ۱۰يا كميسيون ماده (احزاب سياسي در اختيار و صالحيت وزارت كشور 

تذكر شفاهي و يا اخطار كتبي در مورد تخلف از مقررات ) ۱۰يا كميسيون ماده (تاكنون از وزارت كشور 

 دريافت نكرده است و در هيچ دادگاهي محاكمه نشده و حكم انحالل يا غيرقانوني بودن آن صادر يقانون

  .بنابراين، نهضت آزادي ايران حزبي علني و قانوني است. نگرديده است

اند كه دانشجويان دانشگاهها و اعضاي محترم دفتر تحكيم  دهـ نويسندگان اطالعيه تصور كر۱۰

اند كه  اطالع و جاهل نسبت به مسائل كشور و جهان هستند، بنابراين، ابراز نگراني كرده وحدت صغير، بي

آنها با نشستن و سخت گفتن با سران نهضت آزادي ايران ممكن است منحرف شوند و از آنها سوء 

آاليش دانشجويان همواره  ون ترديد، خطر سوء استفاده از احساسات پاك و بيبد! استفاده به عمل آيد

شود كه محيط دانشگاهها بسته نگاه داشته شده، به  وجود دارد، اما اين خطر هنگامي تشديد مي

خبر  هاي متفاوت داده نشود و آنها بي دانشجويان اجازه مطالعه و برخورد جدي با آرا و عقايد و انديشه

هاي  فاتحه انجمن. ع بمانند و يا اخبار و اطالعات خود را فقط از مجاري معيني دريافت نماينداز اوضا

شود كه به آنها اجازه فكر كردن و پژوهش مستقل و انتخاب آزاد  اسالمي دانشجويان وقتي خوانده مي

  .داده نشود

رخورد آرا و عقايد جنبش دانشجويي ايران، در طول تاريخ پرافتخار خود، هر زمان كه در معرض ب

بزرگترين خدمت به جنبش دانشجويي . متفاوت قرار گرفته، رشد كرده و عمق و گسترش يافته است

از اين زاويه، به . هاي دانشگاهي است ايران فراهم آوردن امكانات برخورد آرا و عقايد در محيط
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اند بايد صميمانه تبريك  هدانشجوياني كه امكانات چنين برخوردهايي را در محيط دانشگاه فراهم كرد

  .گفت و توفيق آنها را از خداوند منان خواستار شد

شد كه حضور دبيركل نهضت آزادي ايران در يك ميز گرد و بحث آزاد پيرامون   ـ تصور نمي۱۱

سياست خارجي كشور، تا اين حد موجب برآشفتگي و نگراني برخي از نهادها و نيروها شود و چنين 

براي تنوير افكار عمومي دانشجويان، بهتر آن است كه به . امناسبي را موجب شودبازتاب و واكنش ن

پايه و از رده خارج شده، مطالبي را كه در آن ميز گرد در  جاي اين گونه برخوردهاي سطحي و بي

  .ارتباط با ايدئولوژي و سياست خارجي مطرح شد، مورد نقد و بررسي قرار دهند

∗     ∗     ∗  
كننده ابهامات نباشد، نهضت آزادي ايران آمادگي   اين پاسخها و توضيحات، روشندر صورتي كه

 به منظور پاسخگويي به هر يك از اتهامات و ايرادات مطرح شده در يخود را براي شركت در ميزگرد

  .نمايد اطالعيه مزبور، و يا موضوع ديگري اعالم مي

خواهيم و از خداوند رحمان براي همه  در پايان، به خاطر طوالني شدن اين نوشتار پوزش مي

  .كنيم خدمتگزاران به ايران و اسالم آرزوي سالمتي و توفيق مي

  

  نهضت آزادي ايران

  ۷۶مهرماه 

  



  

  

۱۲۳  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۱۸ :شماره

   ۶/۸/۷۶ :تاريخ

  

  

  نامه سرگشاده دوم نهضت آزادي ايران

  به شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت

  

  دوستان، برادران و خواهران ايماني

 نهضت آزادي ايران به دفتر تحكيم وحدت ارسال شد، ۲۹/۷/۷۶ با سالم، بعد از آن كه نامه مورخ

 آن دفتر به دستمان رسيد و الزم دانستيم كه نكاتي را عالوه بر آنچه در آن ۴/۸/۷۶بيانيه تحليلي مورخ 

  :طلب برسانيم نامه آمده است به شرح زير به اطالع شما و همه دانشجويان مبارز و حق

» الهويه مجهول«هاي كيهان و رسالت را  طالعيه چاپ شده در روزنامهـ اين كه دفتر تحكيم وحدت ا۱

  .خوانده، آن را فاقد جايگاه حقوقي دانسته و از آن تبري جسته است، باعث خوشوقتي است) شبنامه(

هاي اصولي  ـ بدون ترديد، در برخي از مواضع نهضت آزادي ايران و دفتر تحكيم وحدت تفاوت۲

در شرايط . ياسي و فكري در جامعه بشري امري طبيعي و متعارف استهاي س تفاوت. وجود دارد

هاي جدي  كند، تفاوت كنوني ايران كه ميهن عزيزمان دوران انتقال و تحول و گذار تاريخي خود را طي مي

  .الهي است  ناپذير و از جهاتي رحمت و اصولي اجتناب

ـ نه تنها از سوي دفتر تحكيم وحدت، ـ نهضت آزادي ايران از انتقاد جدي نسبت به عملكرد خود ۳

بلكه از جانب هر گروه و حزب ديگري ـ تا آنجا كه بر پايه عقالنيت و با رعايت تقواي سياسي و به دور 

رشد و ارتقاي فكري، فرهنگي و سياسي جامعه، . كند طلبي و انحصارگرايي باشد، استقبال مي از فرصت

هاي متكي بر تقوا نياز مبرم  ع تقابلهاي خيرخواهانه و رقابتهاي دانشگاهي، به اين نو خصوصاً در محيط

  .دارد

ـ اوالً، اگرچه دولت موقت اصوالً دولت نهضت آزادي ايران نبوده و نهضت آزادي مكلف به دفاع از ۴

ماهيت ليبراليسم سنتي كه در دولت موقت نهادينه شده «دولت موقت به صورت تام نيست، اين بيان كه 

  .ادرست است و ما مخالف جدي و اصولي آن هستيمكامالً ن» بود

االطالق راديكال است،  ثانياً، نه نهضت آزادي ايران يك گروه راستگرا و نه هر جنبش دانشجويي علي

هاي دانشجويي فعلي، واحدهاي دانشجويي فعال وابسته به خط راست  كما اين كه در ميان تشكل

گري سر از راست  اي چپ و راديكال كه به دليل افراطيچه بسيار سازمانه. ارتجاعي نيز وجود دارد

نيت و كوشش نهضت آزادي ايران اين بوده و هست كه از خط واسط و شاهد، به مفهوم . اند درآورده

ـ ) ع(البالغه ـ كالم امير مؤمنان علي كه در نهج» الوسطي طريق«قرآني آن، و همچنين از روش متعادل 

  ∗.رودبدان توصيه شده است، بيرون ن

                                                      
∗
  .الجاده  اليمين و الشمال مضله والطريق الوسطي هي 
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به عالوه اگر راديكاليسم، ايستادگي و مقاومت در برابر گرايش انحرافي نيروهاي داخل و يا خارج 

نظام باشد، نهضت آزادي ايران از معدود احزابي است كه همواره در رژيم گذشته و پس از انقالب در 

ز سوي هر گروه، چه برابر اين انحرافات ايستاده است و اگر بنا به انحصارگري و سركوب آزاديها ا

كند و در مقابل  راست سنتي و چه چپ راديكال باشد، نهضت آزادي ايران به صورت مبنايي آن را رد مي

  .ايستد آن مي

 سال، مواضع نهضت آزادي ايران در يك ۱۹در هر حال، اين انتظار را داريم كه حداقل بعد از گذشت 

  .گويي غيرمستند پرهيز گردد ز دادن شعار و كليمناظره جدي و اصولي به بحث آزاد گذاشته شود و ا

رفت كه دفتر تحكيم وحدت با صراحت و شجاعت از پيشتازي انجمن اسالمي  ـ انتظار مي۵

كرد تا در عمل قدمي در راه باز شدن فضاي  دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير استقبال و حمايت مي

  .سياسي جامعه برداشته باشد

ايد كه سهمي شايان در پيروزي ايشان  است جمهوري آقاي خاتمي مدعي شدهشما ضمن دفاع از ري

اما قطعاً . ايد ايد و صراحتاً به نقش مؤثر خود در انتخابات اخير و پديده دوم خرداد اشاره كرده داشته

ي براي جلوگيري از پيروزي نامزد خط راست انحصارطلب بانگيزه شما در اين عمل، فقط يك انگيزه سل

 است؛ بلكه به صورت ايجابي و با درك منطقي، اعتقاد واقعي و وفاداري اصولي به برنامه سياسي نبوده

  .آقاي خاتمي، يعني توسعه سياسي و ايجاد جامعه مدني، بوده است

هاي راديكال دانشجويي برداشتن گامهاي شجاعانه در رفع موانع توسعه  يكي از مشخصات جنبش

هاي متفاوت و حتي  با انديشه) و نه سازشكاري(هل و سازگاري سياسي، يعني قبول تسامح و تسا

تواند بدون راديكاليسم در عمل سياسي، جو يكسويه  دفتر تحكيم وحدت چگونه مي. باشد مخالف مي

كنوني را بشكند و راه را براي تعاطي و تضارب افكار و در نتيجه، شكوفا شدن خالقيت هاي ذهني و 

  دانشجويان هموار سازد؟ارتقاي دانش و بينش سياسي 

فرضهاي واقعي يا  راديكاليسم جنبش دانشجويي به معناي باقي ماندن در گذشته و خود را اسير پيش

 يس جمهور ـ و نه الزاماً شخص ايشان ـئبايد شجاعانه گام برداشت و از برنامه ر. غيرواقعي كردن نيست

  . آن را از دولت خواستها عمل نمود و هم اجراي دفاع كرد؛ هم خود به آن برنامه

بخش اسالم و حفظ منافع و  ـ تمامي گروههايي كه با اعتقاد به اصول و ارزشهاي مكتب رهايي۶

مصالح ملي در جهت باز كردن فضاي سياسي كشور و خارج كردن اهرمهاي قدرت سياسي از دست 

هاي انحصارطلبان  شيوهكنند، بايد توجه داشته باشند كه يكي از  گروه تماميت خواه حاكميت تالش مي

براي جلوگيري از شكستن جو رعب و وحشت و ديوار انحصار، ايجاد اختالف در ميان گروهها و 

هايي است كه ضمن حفظ مواضع اصولي خود و با وجود اختالف نظر با يكديگر، براي باز كردن  سازمان

ر بايد توجه داشته باشند اين نيروهاي روشنگ. كنند فضاي سياسي كشور و حاكم شدن قانون تالش مي

كه در چنين شرايطي، مطرح كردن هرگونه موضوعي كه در راستاي شكستن انحصار نباشد، پرداختن به 

  .هدف در پي نخواهد داشت  ثمري جز افتراق در ميان نيروهاي هم ،موضوعات جنبي تلقي شده

دارند تنها در يك فضاي باز و همه كساني كه به آزادي انديشه و بيان و قانونمند شدن جامعه اعتقاد 

توانند اختالف ديدگاههاي خود را مطرح نموده و در نهايت در  تسامح و تساهل و سازگاري است كه مي

  .كنار يكديگر و به طور هماهنگ از منافع و مصالح ملي كشور دفاع نمايند



  

 ۱۲۵

راض به ارتباط در اعت» جمعي از اعضاي قديمي دفتر تحكيم وحدت«چاپ اعالميه جعلي تحت عنوان 

هاي كيهان   روزنامه۲۰/۷/۷۶بعضي از اعضاي محترم اين دفتر با نهضت آزادي ايران در شماره مورخ 

دهنده ترس و نگراني آن  شوند، نشان خواه حاكميت تلقي مي و رسالت كه نشريات ارگان جناح تمامت

سي براي جلوگيري از رشد گيري چنين فرايندي است و در عين حال، بازي و ترفندي سيا جناح از شكل

، تحت عنوان ۵/۸/۷۶مقاله روزنامه كيهان به تاريخ دوشنبه . باشد ناپذير مي روزافزون اين روند اجتناب

  .باشد ، گواهي بر صحت اين تحليل مي»خواستيم ما همين را مي«

هاي  گردها و جلسات مناظره در محيطادگي و عالقه خود به شركت در ميزما بار ديگر بر آم

كنيم و از خداوند منان براي همه دوستداران و خدمتگزاران ايران و اسالم سعه  دانشجويي تأكيد مي

  .هاي مخالف يا متفاوت خواهانيم صدر و شكيبايي و بردباري در برابر افكار و انديشه

  

  نهضت آزادي ايران

  ۷۶ماه  آبان 

  

  



  

  

۱۲۶  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۱۹ :شماره

   ۱/۹/۷۶ :تاريخ

  

  نامه به صاحب امتياز روزنامه رسالت 

  عليه نهضت ازادي ايراندر مورد درج آگهي 

  

  ها جناب آقاي موسوي خوئيني

  صاحب امتياز محترم روزنامه سالم

  

  با سالم و آرزوي موفقيت در خدمت صادقانه به ايران و اسالم

 فرستاد،  در گذشته، هر زمان كه نهضت آزادي ايران مطلبي را براي درج در روزنامه سالم مي

ت آزادي يك حزب سياسي غيرقانوني است، از درج آن حتي به الن روزنامه به اين بهانه كه نهضمسئو

اما با كمال تعجب مشاهده كرديم كه در صفحه اول شماره مورخ . ورزيدند صورت آگهي خودداري مي

 عليه نهضت آزادي ايران درج ۲۶/۸/۷۶اي در روز دوشنبه   روزنامه سالم آگهي تشكيل جلسه۲۵/۸/۷۶

هاي  اي براي رفع موانع درج آگهي ي عليه نهضت آزادي ايران نشانهاميدواريم كه چاپ آگه. شده است

  .نهضت آزادي ايران نيز باشد

كنندگان رياست محترم جمهوري  جنابعالي و همكارانتان در روزنامه سالم از هواداران و حمايت

نه منحصراً به بدون ترديد، اين حمايت . باشيد و در دوران فعاليت انتخاباتي ايشان بسيار فعال بوديد مي

خاطر منش فردي و اجتماعي شخص رئيس جمهور، بلكه به منزله پذيرش و تأييد بينش فكري و سياسي 

آنها از ميان برداشتن موانع رشد جامعه مدني، از جمله  رأس هاي ايشان ـ كه در و حمايت از برنامه

 رئيس جمهور منتخب مردم از در حالي كه. باشد ـ بوده است فعاليت قانونمند و آزاد احزاب سياسي مي

هر فرصتي در راستاي تشريح مواضع خود درباره جامعه مدني و تجديد عهد و پيمان خود با مردم 

نمايند، هواداران ايشان و همه كساني كه به ركن جمهوريت نظام و ضرورت  شريف ايران استفاده مي

 عمل نيز خود را با اين مواضع هماهنگ باشند، وظيفه دارند كه در تحقق و تشكيل جامعه مدني معتقد مي

هاي مربوط  بنابراين، انتظار و توقع ما از روزنامه سالم اين است كه ضمن درج مقاالت و يا آگهي. سازند

هاي نهضت آزادي ايران را  ها و آگهي ها، تحليل به جريانهاي مخالِف فعاليت نهضت آزادي ايران، بيانيه

تنها به رشد و ارتقاي دانش و بينش سياسي خوانندگان خود كمك نمايد، نيز چاپ كند تا از اين راه نه 

هاي سياسي رئيس جمهور منتخب مردم نيز عمالً نشان داده و ايشان را  بلكه وفاداري خود را به برنامه

  .هايشان ياري دهد در تحقق برنامه

  

  روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران

  



  

  

۱۲۷  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۲۰ :شماره

   ۱/۹/۷۶ :تاريخ

  

  

  نامه سرگشاده نهضت آزادي ايران 

  به مديريت دانشگاه صنعتي اميركبير

  

  جناب آقاي دكتر رهايي

  رياست محترم دانشگاه صنعتي اميركبير

  با سالم و آرزوي توفيق در خدمت به ايران و اسالم و رشد و توسعه علم و دانش

جامعه مستقل «چنانكه مطلع هستيد، جمعي از دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير كه با نام 

 و ۵۸ آبان ۱۳كنند، به منظور بحث و بررسي علمي درباره حادثه بزرگ  عاليت ميف» دانشجويي

آقاي دكتر ابراهيم يزدي، معاون (گيري، ميز گردي ترتيب داده و از دبيركل نهضت آزادي ايران  گروگان

نيز براي شركت در آن دعوت ) نخست وزير و وزير امور خارجه در دولت شادروان مهندس بازرگان

 به همراه ۲۷/۸/۷۶شنبه   صبح روز سه۸در اجابت اين دعوت، آقاي دكتر يزدي در ساعت . دندكرده بو

ل حراست  مسئو دقيقه بعد، فردي كه خود را ۳۰در حدود . آقاي دكتر فريداعلم در دانشگاه حضور يافتند

 آقاي دكتر يزدي كرد، به همراه كساني كه ظاهراً از بيرون دانشگاه آمده بودند، به آن دانشگاه معرفي مي

ايشان از پذيرش خواسته آنان امتناع ورزيده و تذكر دادند كه . تكليف كردند كه از دانشگاه خارج شوند

 رئيسبا وجود اين و به رغم حضور . باشد ليت مديريت دانشگاه مي مسئوموضوع در حيطه صالحيت و

زداشت كردند، ولي آقاي دكتر يزدي محترم دانشكده صنايع، آنها همچنان اصرار به خروج و تهديد به با

كردند، به رياست دانشكده  ضمن رد درخواست غيرقانوني كساني كه خود را مأموران امنيتي معرفي مي

اند و اگر مسأله و مشكلي وجود دارد، صرفاً بايد از  صنايع اظهار داشتند كه به دعوت دانشجويان آمده

ين اعالم كردند كه سياست نهضت آزادي ايران همواره ايشان همچن. جانب مديريت دانشگاه اعالم شود

داند و به  پرهيز از هرگونه اغتشاش و ناآرامي بوده، آن را به نفع روند توسعه و تحقق جامعه مدني نمي

اي با دانشجويان نداشت ولي تشكيل جلسه را مخل نظم  همين دليل، حتي اگر مديريت دانشگاه مسأله

  .كرديم  لغو جلسه تبعيت ميكرد، ما از تصميم اعالم مي

 دانشكده صنايع، آقاي دكتر يزدي آمادگي خود را براي مدر نهايت و با توضيحات رياست محتر

پس از خروج . خروج از دانشگاه به همراه مأموران حراست و امنيت اعالم كرده و از محوطه خارج شدند

به خانم اعظم طالقاني . اه مراجعه كردندايشان، برخي از اعضاي ديگر ميز گرد نيز براي ورود به دانشگ

ند به داجازه ورود به دانشگاه داده نشد و آقاي دكتر پيمان نيز كه در مسجد دانشگاه حاضر شده بو

  . نحو موهني از دانشگاه بيرون برده شدند

كند يا  حال سؤال اساسي اين است كه آيا مديريت دانشگاه اميركبير بر طبق ضوابط و اصول عمل مي

  هاي سياسي مورد نظر خود؟ ر طبق اولويتب
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، انجمن اسالمي دانشجويان اميركبير از آقاي دكتر سروش براي ايراد ۲۴/۸/۷۶در روز شنبه 

» اهللا انصار حزب«اما مقامات دانشگاه، با كمك و حمايت كساني كه خود را . سخنراني دعوت كرده بود

با وجود آن كه انجمن . اري سخنراني ايشان شدندكردند، مانع ورودشان به دانشگاه و برگز معرفي مي

اي طوالني بوده و اين برنامه در چارچوب ضوابط  اسالمي دانشجويان اميركبير نهادي رسمي و با سابقه

  .تراشي مديريت و مأموران مانع برگزاري سخنراني گرديد شد، اشكال و مقررات اجرا مي

كند، با حمايت نماينده نهاد  ج دانشجويي معرفي مي، گروهي كه خود را بسي۲۶/۸/۷۶در روز دوشنبه 

هاي خود در سطح  اي عليه نهضت آزادي ايران ترتيب داده و عالوه بر توزيع بيانيه رهبري، جلسه

، تشكيل كنفرانس عليه نهضت آزادي ايران را )۲۵/۸/۷۶از جمله سالم مورخ (ها  دانشگاهها، در روزنامه

 مديريت دانشگاه در چارچوب چه ضوابطي به يك گروه دانشجويي معلوم نيست كه. ده بودرتبليغ ك

دهد كه عليه يك حزب سياسي سخنراني كند، اما حاضر نيست كه به نماينده همان حزب اجازه  اجازه مي

تر آن كه وقتي دانشجويان به اين عملكرد  عجيب. اساس معاندين را بدهد پاسخگويي به ايرادات بيجا و بي

نهضت آزادي ايران «شوند كه گويا  ل دانشگاه به اين بهانه متوسل ميمسئو مقامات كنند، اعتراض مي

ها انتظار  آيا اين منطق در يك محيط علمي قابل پذيرش است؟ آيا با تمسك به اين شيوه. »غيرقانوني است

 طرفي سياسي شما را باور كنند؟ مديريت دانشگاه اميركبير از چه داريد كه دانشجويان ادعاي بي

هاي اعالم شده رئيس جمهور منتخب مردم، يا از تمايالت  كند؟ از سياست  ميتاي تبعي سياست و ضابطه

هاي علمي رايج در  تر به شيوه سياسي گروههاي شكست خورده در انتخابات؟ آيا بهتر و نزديك

دي ايران، هاي علمي نبود كه مديريت دانشگاه، همزمان با دادن مجوز به عوامل مخالف نهضت آزا محيط

نمود تا  از نماينده نهضت آزادي نيز براي حضور در آن سخنراني و اداي توضيح و ايراد دفاع دعوت مي

  دانشجويان بهتر قضاوت كنند؟

آيا عمل يك طرفه مديريت دانشگاه تحريك عليه اكثريت قريب به اتفاق دانشجوياني كه به جامعه مدني 

خواستند كه با برگزاري ميز گرد و بحث و مناظره آزاد  ند و ميو برنامه رئيس جمهور منتخب اعتقاد دار

  گردد؟ سطح دانش و بينش سياسي خود را باال ببرند، محسوب نمي

اي به شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت   در نامه سرگشاده۲۹/۷/۷۶نهضت آزادي ايران در تاريخ 

، ايراد، انتقاد و يا اعتراض نسبت به صراحتاً اعالم كرده است كه حاضر به پاسخگويي به هرگونه سؤال

باشد و از چنين اجتماعات دانشجويي  ها و عملكردهاي خود در پيش و پس از انقالب مي سياست

  .نمايد صميمانه استقبال مي

اي كه به دعوت نماينده نهاد رهبري،  كند كه با توجه به برنامه نهضت آزادي ايران درخواست مي

 در آن دانشگاه انجام يافت، متقابالً در جلسه مشابهي ۲۶/۸/۷۶ز دوشنبه توسط بسيج دانشجويي در رو

  .به ايرادات و اتهاماتي كه در آن جلسه مطرح شده است پاسخ گويد

  

  ت اجرايي ئهي

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

آزادي ايران نهضت 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱/۱۶۲۰ :شماره

   ۴/۹/۷۶ :تاريخ

  

  

  اطالعيه پيرامون سفر آقاي دكتر يزدي به تركيه

نساني و پژوهش اجتماعي، واقع در استانبول  مركز حقوق ارئيسبنا به دعوت آقاي دكتر سامي شنر، 

ها در مقابل آزادي  نقش حكومت«تركيه، آقاي دكتر ابراهيم يزدي امروز صبح براي شركت در كنفرانس 

 تهران را به ،شنبه و جمعه ششم و هفتم ماه جاري برگزار خواهد شد كه در روزهاي پنج» تفكر و باورها

  .مقصد استانبول ترك كردند

  

  موميروابط ع

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۲۱ :شماره

   ۸/۹/۷۶ :تاريخ

  

  بيانيه 

  جنجال و آشوب به نفع كيست؟

  

اعي و فرهنگي كشور را متأثر هاي اخير بار ديگر تشنج و خشونت فضاي سياسي و اجتم در هفته

چنين رويدادي، آن هم در آستانه تشكيل كنفرانس سران كشورهاي اسالمي در تهران، از جهات . ساخت

  .ان به سرنوشت كشور است عالقمند و محتاج تأمل و توجهعديده قابل بحث و بررسي

ماه، به مناسبت ميالد حضرت   آبان۲۳اهللا منتظري، در روز جمعه  بهانه اين تالطم ظاهراً سخنان آيت

 گروههاي شناخته شده و. گرديد س ميها قبل احسا اما عالئم اين تشنج و تدارك آن از هفته. بود) ع(علي

دها به دفاتر نشريات ايران فردا و پيام دانشجو حمله كردند، وسايل موجود در مورد حمايت برخي نها

آنان همچنين از برگزاري مراسم . دفتر را تخريب نمودند و افراد را مورد ضرب و شتم قرار دادند

هاي سياسي و فرهنگي هوادار جامعه مدني در دانشگاهها جلوگيري كردند و با  سخنراني شخصيت

در تمام اين موارد، نيروهاي انتظامي و امنيتي نه تنها اقدام مؤثري براي . ير شدنددانشجويان درگ

ها صورت ندادند، بلكه در بعضي از موارد خود نيز به آن كمك  سازي اين تحريكات و خشونت خنثي

  .اي به آن بخشيد در نهايت، حوادث اخير قم اين تالطم را به اوج خود رساند و ابعاد تازه. كردند

هاي جمعِي تحت كنترل بدون شرح وقايع به قلم فرسايي و حمله  أسفانه با اين رويه غلط كه رسانهمت

دانند كه چه اتفاقي افتاده و اين همه آشوب  پردازند، مردم كه صاحبان اصلي انقالب هستند عموماً نمي مي

ود، از واقعيت كنندگان درباره موضوع سؤال ش به طوري كه اگر از اعتراض. و جنجال براي چيست

اهللا منتظري چه گفته  دانستند كه آيت در مورد اخير، بسياري از آنان حتي نمي. قضايا كمتر اطالعي دارند

  .خواهي سر بدهند است كه آنها بايد شعارهاي كوبنده مرگ

ما براي تحليل مسأله فوق مجبوريم كه كليات و رئوس مطالب ايشان را كه از چند محور تشكيل شده 

  .ورد توجه قرار دهيماست م

اهللا  آيت. ل برخي از قواي سه گانه در وظايف قواي ديگر استمسئونكته اول، مسأله مداخله مقامات 

منتظري نه تنها رهبري و واليت فقيه را نفي نكردند، بلكه اعتقاد و تعهد خود را نيز نسبت به هر دو مقوله 

اول اين كه اختيارات رهبري در چارچوب قانون . دمورد تأكيد قرار داده، دو نكته مهم را بيان نمودن

هاي كالن كه توسط نهاد  مشي ها و خط بنابراين، سياست. باشد گانه مي اساسي نظارت و هدايت قواي سه

رسد، بايد از طريق قوه  تعيين و در نهايت به تصويب مي) مجمع تشخيص مصلحت نظام(مستشاري 

 نهادهاي اجرايي تأسيسهمچنين، . دولت ايشان، اعمال گرددمجريه، يعني رئيس جمهور منتخب مردم و 

يا قضايي موازي و دخالت مستقيم در امور اجرايي هم خالف قانون اساسي است و هم به ضرر اعتبار 

هاي   قانون اساسي، امر نظارت رهبر بر حسن اجراي سياست۱۰۰ اصل ۲در بند . شود رهبري تمام مي

  .كلي نظام تصريح شده است
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در اصل . اهللا منتظري بحثي فقهي و حوزوي درباره شرايط رهبري است  دوم در سخنان آيتنكته

به عنوان يكي از شرايط و خصوصيات رهبري ذكر » مرجعيت«، )۱۳۵۸مصوب ( قانون اساسي اول ۱۰۹

بنابراين، از . ، اين شرط حذف شده است۱۳۶۸شده بود ولي در قانون اساسي بازنگري شده در سال 

البته . توان گفت كه اعلميت و مرجعيت از شرايط ضروري براي رهبر نيست نون اساسي جديد ميلحاظ قا

الذكر در قانون اساسي صورت گرفت ولي احتماالً اعضاي  انتخاب رهبر جديد قبل از اعمال تغييرات فوق

 جديد بيني تصويب قطعي تغييرات ياد شده، براساس مفاد قانون اساسي مجلس خبرگان رهبري با پيش

  .اند عمل كرده

توان آنها را در دو  هاي متعددي گرديده كه مي اهللا منتظري موجب واكنش به هر حال، سخنان آيت

يكي در سطح بسيج گروهي از مردم و تدارك تظاهرات خياباني كه تا حد حمله به : سطح بررسي كرد

ديگري در سطح محتواي حسينيه، دفتر و منزل ايشان و بر هم ريختن و تخريب آنها پيش رفت و 

ها كه توجه به  هاي مطبوعاتي و ساير فرصت الن در نماز جمعه و يا در مصاحبهمسئوهاي  سخنراني

  .هاي انجام يافته آموزنده است واكنش

خالصه كالم ايشان . اند اهللا مشكيني مستقيماً موضوع را نقد و بررسي كرده و به آن جواب داده آيت

واليت «عيت در احكام و موضوعات فقهي را بايد از اعلميت و مرجعيت در اين است كه اعلميت و مرج

ممكن است كه فردي واجد اعلميت و مرجعيت در هر دو موضوع باشد، يا تنها در يكي . تفكيك نمود» امر

. براي رهبري، اعلميت و مرجعيت در واليت امر ضروري است، نه در احكام و موضوعات فقهي. از آنها

سد كه اين موضوع در مجلس خبرگان رهبري نيز مورد بحث قرار گرفته و مفاد آن در اصل ر به نظر مي

اما حل مسأله در چارچوب قانون اساسي به منزله .  قانون اساسي نيز به وضوح منعكس شده است۱۰۷

حل آن در مباحث فقهي و كالمي نيست و كساني بوده و هستند كه اعلميت و مرجعيت را در هر دو زمينه 

  .دانند براي رهبر ضروري مي

 به تفصيل در اين مورد سخن گفته و ۷/۹/۷۶اهللا اميني نيز در خطبه دوم نماز جمعه قم مورخ  آيت

  :اظهار داشتند

در تذكري كه به اعضاي شورا دادند فرمودند كه شرط مرجعيت را از شرايط ) ره(امام راحل «

يت شوراي بازنگري، ما بحثهاي مفصلي به دنبال آن، در كميسيون خاص وال. رهبري حذف كنيد

اي هم مخالف آن بودند تا اين كه قبل از ارتحال امام  انجام داديم و افرادي موافق اين شرط و عده

اهللا موسوي اردبيلي كه  و زماني كه ايشان به بيمارستان منتقل نشده بودند، اينجانب و آيت

 اتفاق مرحوم حاج احمدآقا خدمت امام ند بهد كميسيون واليت فقيه شوراي بازنگري بورئيس

امام ... رسيديم و عرض كرديم اجازه بدهيد مرجعيت به عنوان يك اولويت در قانون باشد

نه، زيرا نه دليلي داريم كه رهبر بايد مرجع باشد و نه صالح : تأملي كردند و گفتند) ره(راحل

روزنامه سالم (» .الشرايط باشد جامعآنچه ما داريم اين است كه ولي فقيه بايد مجتهد . نظام است

۸/۹/۷۶(  

بايستي  ايشان در حالي كه به عنوان رئيس قوه قضائيه مي. اهللا يزدي به كلي متفاوت است موضع آيت

كردند، برعكس آنها  ضابطه و بيرون از قانون منع مي از هر نوع اقدام بيرا ملتزم به قانون بوده و مردم 

اهللا  گيري تشويق و تحريك نمودند، در حالي كه آيت اً به اقدام و موضعرا از تريبون نماز جمعه شديد

آميز زده بودند، نادرست  مشكيني به درستي حركت گروهي را كه دست به اقدامات خودسرانه و تحريك

اهللا مشكيني، هم مرجعيت و  عالوه بر اين، آقاي يزدي، برخالف آيت. خوانده و مورد انتقاد قرار دادند
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ر احكام و موضوعات فقهي را براي رهبر الزم دانستند و هم رهبري را واجد اين شرايط اعالم اعلميت د

  .كردند

الحفظ قرار دادن علما و مراجع، جايي در  در هر حال، توسل به ارعاب و خشونت و بازداشت و تحت

د به شدت با آن اين شيوه محكوم و مردود است و باي. هاي فقهي و كالمي يا حقوقي و قانوني ندارد بحث

  .برخورد شود

هاي  در حوزه. مورد است د نيز بياهاي انتقادي و ايراد به مرجعيت يا اعلميت فقهي افر اصوالً بحث

عالوه بر اين، هر مقلدي . علميه، تشخيص و احراز اعلميت و مرجعيت افراد فرايندي طبيعي داشته است

. كند، فرد معيني را مجتهد اعلم و مرجع خود بدانداي كه اطمينان مذهبي پيدا  تواند، به هر وسيله مي

 رساله علميه توسط مراجع و علماي حوزه نوشته ۷۰شود، نزديك به  اكنون، به طوري كه گفته مي هم

ها، كسي حق  قطعاً هر يك از اين اشخاص مقلديني دارند و براساس رويه مرسوم در حوزه. شده است

در طول زمان، هر يك از مجتهدان و مراجع بر حسب مقام علمي و . ندارد كه از كار آنها جلوگيري نمايد

  .كنند ساير شرايط، جايگاه خاص خود را در سلسله مراتب حوزوي پيدا مي

اهللا يزدي درست است؛ اما استفاده از امكانات حكومتي و ساير وسايل براي  از اين زاويه، سخن آيت

لما و بزرگان حوزه براي تأييد اعلميت فرد معين، خالف تحميل يا تثبيت اعلميت و مرجعيت و فشار بر ع

اعتقادات . باشد رويه و خالف مصالح و منافع حوزه و از همه مهمتر، خالف مصلحت نظام جمهوري مي

  .توان تحميل كرد مذهبي و ايمان قلبي بايد از درون انسان نشأت بگيرد، با ِاعمال زور نمي

آفرين را تقبيح كرده،  يافته و تشنج  مشكيني، واكنشهاي سازماناهللا روحانيان ديگري نيز، همانند آيت

اهللا طاهري،  آيت. اند آنها را برخالف برنامه حاكميت قانون و توسعه سياسي رئيس جمهور محترم خوانده

  :گويند امام جمعه اصفهان، ضمن تأييد اصل واليت فقيه و مقام رهبري، مي

ي نامشروع و غيرقانوني و هتك حرمتها و حمله به ها العمل از عكسدانم  وظيفه خود مي«

كه بايد در پناه امنيت اجتماعي و قانون، مصونيت منازل و مراكز اشخاص محترمي 

دارم اگر جلوي اين اعمال گرفته نشود، دير يا  داشته باشند ابراز تأسف كنم و اعالم مي

  ».شكني دامن همه را خواهد گرفت زود هرج و مرج و قانون

هاي نماز جمعه خود بر همين اصل تأكيد داشته و  هاشمي رفسنجاني نيز در مصاحبه و خطبهآقاي 

توصيف » قاتل دموكراسي«ي رئيس جمهور شمرده و آن را اه تشنج و خشونت را مانع اجراي برنامه

  .اند نموده

اد يا شود، صرف نظر از اعتق در اين گونه مسائل، تا آنجا كه موضوع به قانون اساسي مربوط مي

عدم اعتقاد به اصول مصوب، بايد همگان خود را ملتزم به قانون بدانند و از اين باب هيچ فرقي ميان 

هيچ كس باالتر از قانون نيست و در آنجا كه مسأله فقهي . اشخاص، به دليل مقام و منصب، وجود ندارد

  . با زور و خشونت و تهديددار حوزه بحث و بررسي كرد، نه و كالمي است، بايد آن را طبق رويه ريشه

از جمله ضرورت آزادي احزاب سياسي، : اهللا منتظري نكات ديگري هم وجود دارد در سخنان آيت

كه قضاوت بيطرفانه درباره ... تذكر به رئيس جمهور منتخب مردم، انتقاد از عملكرد وزارت اطالعات و

  .ا انتقادها نداشته استها به هيچ وجه تناسبي ب دهد كه واكنش آنها به وضوح نشان مي

تواند الگوي بسيار  با مخالفان سياسي دوران خود مي) ع(روش برخورد موالي متقيان علي

با مخالفان سرسخت سياسي خود ) ع(حضرت علي. اي براي جامعه اسالمي امروز ما باشد آموزنده



  

 ۱۳۳

اجازه نداد كه رفتار هيچگاه برخورد سركوبگرانه نداشت و به مردم و سپاهيان و طرفداران خود هرگز 

به طور گسترده به او اهانت ) ع(خوارج در مسجد و در مركز حكومت علي. بار داشته باشند خشونت

هرگز نه دشنامشان داد، نه ) ع( امام علي. نمودند دادند و عليه او تبليغ مي كردند، شعار مخالف سر مي مي

خت و تا زماني كه شمشير بر روي مردم هاي آنان را محدود سا دستگيرشان كرد و نه حقوق و آزادي

حال بايد ديد . مسلمان نكشيده بودند، با آنان مدارا كرد و برخورد انساني اصالحگرانه و قانوني داشت

اهللا  دانند، واكنش خود را نسبت به اظهار نظر آيت مي) ع(كساني كه خود را معرف اسالم ناب و شيعه علي

كنند؟ آيا  برگزار شده بود، چگونه توجيه مي) ع(الد حضرت عليمنتظري، در مجلسي كه به مناسبت مي

شد، و يا اگر براي آگاهي مردم  بهتر نبود كه با مطالب ايشان در همان سطح حوزه برخورد علمي مي

كردند تا  هاي عمومي منعكس مي دادند، نظرات ايشان و پاسخ علماي ديگر را در رسانه مفيد تشخيص مي

امعه فراهم شود؟ آيا اين گونه برخوردهاي غيرانساني و خالف قانون با مردم و موجبات رشد و كمال ج

  پيشوايان ديني به مصلحت نظام جمهوري اسالمي است؟

، در عهدنامه معروف مالك اشتر، در ارتباط با شيوه مطلوب مقابله زمامدار جامعه با )ع(حضرت علي

  :فرمايد مردم منتقد و معترض مي

ان ستم بردند، عذر و دليل خويش آشكارا بر ايشان بيان كن و اگر مردم بر تو گم«

البته اين كار رياضتي است كه بايد به . بدگمانيشان را به اين شيوه از خويش دور كن

كه هدف ترا در ) نزد خدا(خود بدهي و مدارايي است كه بايد با مردم بكني و عذري است 

  ∗».نمايد برپا داشتن مردم در راه حق برآورده مي

  :شود كه در همين خطبه، آن بزرگوار گفتار مكرر پيامبر را يادآور مي

 از قوي نشود كه ضعيف نتواند حق خود را بدون لكنت زبا هرگز امتي پاك شمرده نمي«

  ».بازستاند

  :كند  و به همين دليل، به زمامداران توصيه مي

تقدين را بر خود درشت سخن گفتن و عدم رعايت آداب سخن و احترامات از ناحيه من«

بيني را از خويش بران تا خداوند، به  تحملي و خودبزرگ نظري و بي هموار كن و تنگ

پاداش آن، بالهاي رحمتش را بر تو سايه گسترد و پاداش طاعت خويش بر تو عنايت 

  ».فرمايد

 آنچه موجب تشويش افكار عمومي و تحريك نگراني گروههاي سياسي گشته است، واقعيات پشت اين

در انتخابات اخير رياست جمهوري، نزديك به . آميز است قضايا و رويه پنهان چنين جنجالهاي خشونت

 درصد ۷۰ سال، شركت كردند و در حدود ۱۵ درصد اشخاص باالتر از ۹۰ ميليون ايراني، يعني ۳۰

ثه را الن طراز اول، اين حادمسئوهمه گروهها، حتي . جمعيت بالغ كشور به آقاي خاتمي رأي دادند

توقع و انتظار مردم . معجزه انقالب اسالمي و افتخار جمهوري اسالمي دانستند كه به حق نيز چنين است

عموماً اين بود كه گروه يا جناحي كه در انتخابات ناكام مانده است، با احترام به آراي ملت و پذيرش 

نشد و اين نيروها، به جاي قبول اما متأسفانه چنين . قلبي نتايج آن، به حمايت از اين روند بپردازد

  . واقعيت، بناي ناسازگاري گذاشتند

هاي برجسته اين خط در تلويزيون آراي مردم را تخطئه كرد و  در همان هفته اول، يكي از چهره

شد، معاويه آراي بيشتري به دست  گيري مي و معاويه رأي) ع(مدعي شد كه اگر در زمان حكومت علي

                                                      
∗
 ۱۳۰، بند ۵۳، نامه ۵البالغه، فصل  نهج 



 

۱۳۴ 

سراسري شركت  سال از انقالب گذشته است و مردم دهها بار در انتخابات ۱۹در حالي كه !! آورد مي

  .اند كرده

روحاني ديگري متعلق به جناح راست در خطبه نماز جمعه مذعي شد كه انتخابات كاالي وارداتي از 

  .غرب و ضد اسالم است و در اسالم انتخابات وجود ندارد

 انتخابات، اصالت رأي اكثريت، آزادي و جامعه مدني گيري، روحاني برجسته ديگري به كلي منكر رأي

  .در اسالم گشته، تمام اين مفاهيم را به باد انتقاد و حتي تمسخر گرفت

االت ئوپاسخ به س«اي تحت عنوان  ، در مقاله)»شما«نشريه (جمعيت مؤتلفه، در ارگان رسمي خود 

اند، اگر صالح بداند، رئيس جمهور را هم تو مقام رهبري مي«: نويسد ، صراحتاً مي»پيرامون واليت فقيه

  ». نمايدمنصوبنظير رئيس قوه قضائيه 

خواه هر روز بيشتر  اين سخنان كه به تدريج در نشريات وابسته به خط راسِت افراطي و تماميت

شود، آنهم درست بعد از انتخابات اخير و مشاركت وسيع مردم و آراي سنگيني كه به رئيس  منتشر مي

  . از نگراني و تشويش را در افكار عمومي به وجود آورده استيرم داده شد، موججمهور محت

مردم . پرده و صريح در جهت نفي ركن جمهوريت نظام جمهوري اسالمي است اين سخنان بي

چرا كساني كه با اين صراحت اصول و مباني اساسي نظام را، كه در قانون اساسي چندين : پرسند مي

گيرند؟ مردم واقعاً و عميقاً  كنند، مورد اعتراض قرار نمي يافته است، نفي ميفصل به آنها اختصاص 

 عليه ،اند نگران آنند كه گروهها و جرياناتي كه در انتخابات اخير در جلب آراي مردم موفق نشده

جمهوريت نظام توطئه كنند و در صدد ايجاد بلوا  و آشوب برآمده، به جاي بحث و گفتگوي آزاد و اظهار 

هاي رئيس  ظر، بخواهند جامعه را به سوي خشونت و آشوب بكشند، در حالي كه هنوز هيچيك از برنامهن

  .جمهور منتخب به طور جدي پياده نشده است

دهد كه در رابطه با اصول قانون اساسي،  نهضت آزادي ايران بار ديگر به اين نكته اساسي توجه مي

استمرار ثبات نظام جمهوري اسالمي در . نظر باشد، نه اعتقادو هر قانون ديگري، بايد اصل التزام مورد 

در اين ميان، دولتمردان بيش و پيش از همه متعهد و موظف به رعايت . گرو تمكين عمومي از قانون است

هاي اساسي مردم تصريح  در قانون اساسي هم حق حاكميت ملت و حقوق و آزادي. باشند قانون مي

التزام به قانون اساسي يعني التزام به رعايت . هبري مشخص گرديده استشده و هم مقام و جايگاه ر

همه اصول آن و در اين ارتباط، بيش از همه از رئيس قوه قضائيه كه بايد الگو و مظهر پاسداري از 

به عوض حلم و (رود كه به جاي نمايش عصبانيت، حاكم ساختن خشم و غصب  قانون باشد، انتظار مي

طرفانه از  آميز، رعايت قانون را به طور بي هاي خشونت اداران به تهاجم و دفاع از رويهتشويق هو) مدارا

  . همگان بخواهد

هاي توسعه سياسي،  ها و تشنجات كنوني را كه عمالً مانع اجراي برنامه نهضت آزادي ايران ناآرامي

داند و   نفع بيگانگان مياقتصادي و اجتماعي دولت و ترقي و تعالي كشور است، به ضرر ملك و ملت و به

  .ورزد به اين دليل، بر حفظ آرامش و اجراي جدي قانون اساسي و پرهيز از تشنج و خشونت تأكيد مي

  

  العاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران
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مصاحبه نشريه پيام هاجر با آقاي دكتر يزدي پيرامون

كنفرانس اسالمي 16 آذر 1376

هشتمين اجالس سران كشورهاي اسالمي(1)

   س ـ اگر ممكن است سابقه و هدف از تشكيل كنفرانس اسالمي و علت آن را توضيح دهيد.

، بعد از جنگ 1967 ميان اعراب و اسرائيل و اشغال   ج ـ كنفرانس اسالمي در شكل فعلي خود در سال 1969

سرزمين جديد عربي فلسطين، و هنگامي كه يهوديان افراطي بخشي از ساختمان اصلي مسجداالقصي را آتش

زدند، بوجود آمد. البته تشكيل اجتماعي از كشورهاي اسالمي ايده اي جديد و تازه اي نبود. در طي 50 سال

گذشته، بارها «مؤتمرهاي اسالمي» با شركت سران و نمايندگان دولت هاي اسالمي و شخصيت هاي برجسته

ديني از سراسر دنياي اسالم تشكيل مي شده است. مثالً از ايران هم آيت هللا طالقاني، آيت هللا كمره و نواب

صفوي در آن شركت كردند. مؤتمر مشابه ديگري هم در سال 1333 يا 1334 در كراچي برگزار شد كه مرحوم حاج

سيد غالمرضا سعيدي در آن حضور پيدا كردند. انجمن اسالمي دانشجويان پاكستان نيز، از اينجانب دعوت نموده بود

كه در آن مؤتمر شركت كنم، اما بدليل سياسي اجازه خروج پيدا نكردم.

  ايجاد يك سازمان جهاني با شركت رسمي و كامل كليه كشورهاي اسالمي در سال 1969 قبل از هر چيز،

واكنشي به حفظ بيت المقدس و مسجداالقصي از دستبرد اسرائيل بود. هدف اين بود كه سياست هاي مشتركي

براي جلوگيري از تجاوزات اسرائيل توسط كشورهاي اسالمي اتخاذ گردد. البته بعدها، در اجالس هاي ديگر، منشور

كنفرانس اسالمي با اهداف معين تدوين و تصويب گرديد. اما بايد دانست و توجه داشت كه كشورهاي اسالمي

داراي ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حتي فرهنگي و نژادي بسيار متنوعي هستند. در ميان آنها، از هر

نوع حكومتي، نمونه اي را مي توان يافت. برخي از آن ها روابط نزديكي با دولت ها و قدرت هاي غربي ـ بخصوص

آمريكا و انگليس دارند. برخي ديگر برعكس، در اوج جنگ سرد، متحد شوروي در منطقه خاورميانه محسوب مي

شدند. نظام سياسي در برخي از آنها از نوع حكومت هاي استبدادي قرون گذشته با ديدگاه هاي سياسي و
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مذهبي ارتجاعي مي باشد. برخي ديگر از اين حكومت ها رنگ و جالي يك دولت مردمي و سوسياليستي را دارند.

برخي كامالً بطور عريان ضد مذهبي هستند و برخي ديگر شديداً مذهبي و واپس گرا مي باشند. برخي از اين

حكومت ها ادعاي سكوالريزم را دارند و خود را علمدار جدايي دين و دولت مي دانند. اما سكوالريزم آنها نوع خاصي

است. نه نوع غربي آن، كه دولت در برابر مذهب بي تفاوت و بي طرف است و كاري به كار سازمانها و نهادهاي

ديني ندارد بلكه سكوالريزم شرقي است (كه داراي همان ويژگي هاي استبداد شرقي است) در سكوالريزم شرقي

دولت مدعي و متولي مذهب است و با تمام قوا مساجد، منابر، اوقاف و مدارس ديني را كنترل مي نمايد و در جهت

خاص اهداف خود هدايت مي كند. از اين حيث، سكوالريزم شرقي تفاوت اساسي با استبداد شرقي ندارد. و اگرچه

اساساً مذهبي نيست اما مذهب را در خدمت قدرت سياسي خود مي گيرد و مي پذيرد. عالوه بر تنوع در

ساختارهاي سياسي دولت هاي اسالمي، و عليرغم مشتركات فرهنگي و ديني وسيع و يك سابقه تمدني واحد و

مشترك، اختالفات گسترده ديني و مذهبي، همراه با تعصبات فراوان مسلمانان را از هم جدا و متمايز مي سازد. اما

عليرغم اين واقعيت هاي تلخ انكارناپذير، در عمق روح و جان اين ملت ها، نيروي محركه اي بسيار قوي كه منشاء آن

خود قرآن كريم است، براي وحدت و برادري ميان مسلمانان وجود دارد. اين نيروي محركه همان عامل اصلي و

كارسازي است كه دولت هاي اين كشورها را، علي رغم مواضع فكري و سياسي ساختارهاي متنوع و متضاد،

مجبور ساخت براي نجات مسجداالقصي به دور هم جمع شوند و با وجود اينكه نتوانستند دولت اسرائيل را به عقب

نشيني از قدس شريف وادار سازند. اما آنها را مجبور ساخته است سازمان كنفرانس اسالمي را به عنوان يك نهاد

بين المللي ادامه دهند. در واقع هدف يا هدف هاي كنفرانس اسالمي، يا بهتر است گفته شود رسالت آن، چيزي

فراتر از آن هدف اوليه مي باشد. التبه در دوران جنگ سرد، كنفرانس اسالمي نقش مهمي در مناسبات جهاني، و

همكاري و هماهنگي با بلوك كشورهاي غربي در تقابل با بلوك شرق و اتحاد جماهير شوروي سابق ايفا كرده است.

  اما از زمان تأسيس كنفرانس اسالمي سه دهه گذشته است و جنگ سرد هم تمام شده است. بنابراين كنفرانس

اسالمي در تالش براي يافتن تعريف مجددي از نقش عمده اصلي خود در قلمرو جهان اسالم و در پهنه مناسبات

جهاني مي باشد. بنابراين مي بايست رسالت و اهداف كنفرانس اسالمي را از زواياي ديگري، نه تنها براي زمان

حال، بلكه براي دهه هاي آينده مورد بررسي قرار داد.

   س ـ آيا اين اجالس مي تواند مناقشات و مشكالت جهان اسالم را حل كند؟

  ج ـ نه بطور كامل، مناقشات و مشكالت محلي و منطقه اي در ميان كشورهاي اسالمي، در ميان خود مسلمانان و

يا با ساير اقوام و نژادها، داراي ريشه هاي عميق و قوي فرهنگي، مذهبي و نژادي مي باشند. بي ترديد سياست

ها و قدرت هاي خارجي، شركت ها و مراكز قدرتمند اقتصادي از عوامل بسيار مؤثر و عمده اين مناقشات مي باشند.

اما نبايد فراموش كرد كه ريشه اين مشكالت و مناقشات درون خود اين جامعه ها مي باشد. كافي است فقط مروري

اجمالي بر گذشته اين اقوام و كشورها، بعنوان نمونه درگيري هاي قومي و نژادي و مذهبي، داشته باشيم. نيروهاي
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خارجي از اين زمينه بهره برداري مي كنند.

  اما در هر حال، وقتي نهادهاي بين المللي غيراسالمي نمي توانند نسبت به مناقشات و ناامني هاي محلي و

منطقه اي بي تفاوت باشند، به طريق اولي، كشورهاي اسالمي، خصوصاً با تغييراتي كه در دو دهه اخير در مناسبات

جهاني، با توجه به پايان جنگ سرد بوجود آمده است، نمي توانند خود را كنار بكشند. برخي از اين مناقشه ها و نزاع

ها ميدان و مظهري از زورآزمايي ميان دولت هاي منطقه يا جهان است. اما موضوع اصلي اين است كه چگونه بايد به

اين درگيري ها خاتمه داد. با ادامه درگيري و زورآزمايي ها يا در راه هاي مسالمت آميز و وساطت سايرين. يكي از

پيامدهاي پايان جنگ سرد، پايان عصر توسل به زور براي حل اختالفات ميان اقوام و ملت ها و دولت هاست.

  در شرايط كنوني جهان، بيش از هر زمان، اصل مذاكره براي يافتن راه حل مسالمت آميز اختالف ها و درگيري ها

پذيرفته شده است. بنابراين كنفرانس اسالمي، مي تواند نهاد خوب و مناسبي براي وساطت، و آغاز مذاكرات رودررو

ميان اعضاي كنفرانس باشد. از آنجا كه در هر حال برخي از اعضاي كنفرانس اسالمي، روابط ويژه اي با قدرت هاي

بيرون از منطقه و محرك اين درگيري ها، دارند، گفتگو در چهارچوب كنفرانس اسالمي حتي مي تواند تأثير عوامل

بيروني در اين نزاع ها را كاهش دهد. اما نبايد انتظار داشت كه كنفرانس اسالمي بتواند ريشه هاي فرهنگي و

مذهبي قوي اين نزاع ها را بخشكاند. براي روشن شدن مطلب كافي است به چره كريه و ضد انساني حوادث

افغانستان توجه كرد. انواع عوامل بيروني، منطقه اي و جهاني در اين فاجعه مؤثر و كارساز هستند. اما اختالفات

عميق شيعه و سني، پشتو و هزاره اي و ازبك ريشه در تاريخ گذشته اين مردم دارد. وقتي شيعه، سني را مي

كشد و سني شيعه را اصل اين نزاع ها و مناقشه ها در گرو موفقيت در زمينه هاي ديگري است، كه در رأس آن

تحوالت فرهنگي خود مسلمانان و خانه تكاني ديني و ذهني در جامعه هاي اسالمي است.

 

   س ـ آيا اجالس از قدرت مانور كافي در مقابل همگراهاي ديگر (بازار مشترك و...) برخوردار است؟

  ج ـ بستگي به تعريف و درك ما از «قدرت» دارد. كنفرانس اسالمي از ظرفيت و توان بالقوه بسيار باالئي، در

مقايسه با ساير همگراها، برخوردار است، كه به آن امكان تحرك و مانور بسيار خوبي مي دهد، به عنوان مثال، اگر

امكانات بالقوه بازار مشترك اروپا را با امكانات بالقوه دولت هاي عضو كنفرانس اسالمي مقايسه كنيد، به هيچوجه

تناسبي ميان آن ها نمي بينيد. بخش عظيمي از منابع طبيعي جهان، نظير نفت و گاز در اختيار كشورهاي اسالمي

است. بازار مشترك اروپا، بدون بهره مندي و دسترسي به اين منابع قادر به ادامه حتي حيات خود نخواهد بود. اما آيا

دولت هاي اسالمي توانسته اند، يا در شرايط كنوني مي توانند، بطور مؤثري از اين امكانات استفاده كنند. بدون شك

جواب منفي است. نمونه بارز آن در جريان ظلم عظيم اروپائيان به مردم مظلوم بوسني هرزگوين، مشاهده شد. اگر

دولت هاي اسالمي مي توانستند از اهرم هاي خود استفاده كنند، فاجعه به آنجا كه رسيد، هرگز نمي رسيد امابه

داليلي كه بحث آن خارج از فرصت اين مصاحبه است، چنين مانوري امكان پذير نشد.
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   س ـ با توجه به اينكه ايران تنها كشوري است كه در مقابل روند صلح خاورميانه موضع مخالف دارد. اين موضع

لطمه به حيثيت و موقعيت ايران نمي زند؟

  ج ـ خير، روند صلح خاورميانه متوقف و در حال مرگ است. دنيا پي برده است كه دولت نژادپرست اسرائيل با خيره

سري خود، حاضر به اجراي حتي مفاد قرارداد اسلو ميان اين دولت با ساف نمي باشد. يكي از عوامل موفقيت

كنفرانس تهران و شكست كنفرانس دوحه، همين موضع ايران در برابر روند صلح خاورميانه، است. باين ترتيب با توجه

به اين امر موضع ايران در برابر روند صلح نه تنها به حيثيت و موقعيت ايران لطمه نزده است، بلكه برعكس موجبات

تقويت آن را فراهم ساخته است.

   س ـ مخالفين دولت ايران در مقابل اين اجالس چه موضعي دارند؟

  ج ـ آن عده از مخالفين اصلي و عمده ايران كه در ميان كشورهاي عربي منطقه و يا در ميان كشورهاي اسالمي

هستند، عموماً و اكثراً با گرايش مثبتي در كنفرانس تهران حضور فعال پيدا كرده اند. (به عنوان نمونه به سياست

جديد مصر و عربستان و كويت و... توجه كنيد.) مخالفين دولت ايران در غرب، بخصوص آمريكا، مخالفت جدي با

برگزاري اجالس تهران از خود نشان نداده اند. بخشي از موفقيت كنفرانس تهران مجدداً تكرار مي كنم، به علت بن

بست روند صلح در خاورميانه، و ضرورت اجتناب ناپذير يك خط مشي جديد در منطقه، با شركت ايران مي باشد.

   س ـ تا كنون حدود 130 قطعنامه در مورد فلسطين، افغانستان و غيره توسط اجالس كارشناسان كنفرانس

اسالمي تصويب شده است. آيا اين قطعنامه ها بعد از تصويب نهايي از قدرت اجرايي كافي در جهان برخوردارند؟

  ج ـ تدوين و تصويب اين قطعنامه ها، قبل از هر چيز واجد اهميت سياسي است و نشانگر، حداقل وحدت مواضع آن

مي باشد. اما اجراي قطعنامه و تصميمات كنفرانس اسالمي براي امضاي آن، جز در ابعاد و زمينه هاي خاصي، الزم

االتباع نيست. به دليل تنوع و پيچيدگي در ساختارهاي سياسي و اقتصادي دولت هاي عضو كنفرانس و مشكالت

ساختاري درخور سازمان كنفرانس اسالمي، تصميمات عموماً ضمانت اجرايي ندارند.

   س ـ اهميت تشكيل اجالس تهران را با توجه به اوضاع خاورميانه و موقعيت ايران چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  اجالس تهران، همانطور كه اشاره شد، در زماني برگزار مي شود كه روند صلح ميان اعراب و اسرائيل، به دليل

امتناع آشكار و گستاخانه اين دولت از اجراي تعهداتش به بن بست رسيده است. براي بيش از حدود يك ربع قرن،

بسياري از قدرت هاي غربي، از جمله شركت هاي نفتي جهان (معروف به هفت خواهران) و در رأس آنها شركت

هاي نفتي آمريكا، تالش كردند تا اعراب و اسرائيل را با هم آشتي بدهند. بعد از جنگ شش روزه 1967، شرايط براي

اين آشتي و صلح به نظر آنان، فراهم شده بود. بنابراين سعي كردند بر اساس قطعنامه 242 سازمان ملل متحد با

پس دادن اراضي اشغال شده اعراب در جنگ 1967 و تشكيل يك دولت كوچك فلسطيني در اراضي غرب رودخانه
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اردن و نوار غزه، به اين نزاع و درگيري خاتمه دهند. براساس اين ديدگاه، منافع استراتژيك جهان غرب، بخصوص

آمريكا، با نفت خاورميانه، كه به اعراب و مسلمانان تعلق دارد، پيوند خورده است. اما ادامه مناقشه ميان اعراب و

دولت غاصب اسرائيل، برخالف اهداف اوليه و اصلي تأسيس آن دولت، در راستاي منافع درازمدت غرب نيست و بايد

هرچه سريع تر آن را پايان داد. ادامه اين درگيري ها علت اصلي و دائم بي ثباتي بسياري از دولت هاي منطقه و در

نتيجه موجب تهديد دايم براي منافع شركت هاي نفتي و دولت هاي غربي است. دولت صهيونيست ها نتوانست،

عليرغم امكانات وسيع نظامي، مشكل خود را با فلسطيني ها و اعراب از طريق نظامي حل كند. با وجود پيروزي

هاي چشم گير در جنگ هاي متعدد، نه تنها مشكالت حل نشدند، بلكه روز به روز بر پيچيدگي آن افزوده شد.

، محوريت اصلي پيدا كرد. جنگ رمضان، و قطع جريان صدور نفت بنابراين راه حل غيرنظامي، براساس قطعنامه 242

به غرب، كه بي ارتباط با سياست هاي شركت هاي نفتي نبود، زمينه هاي مساعدي را براي صلح و آشتي بوجود

آورد. اين تالش ها، آرام آرام و به تدريج نتايج خود را ظاهر ساخته است و امروزه تقريباً تمام كشورهاي عربي ـ

اسالمي، قطعنامه 242 را، كه متضمن دو نكته اساسي است، پذيرفته اند. نكته محوري اول قطعنامه 242، پذيرش

اسرائيل توسط اعراب است. دولت هاي عربي، عموماً با قبول قطعنامه، به واقعيت اسرائيل اعتراف كرده اند. برخي

از اين كشورها، حتي با اين دولت روابط ديپلماتيك برقرار ساخته اند. البته برخي از كشورهاي عربي، نظير سوريه و

لبنان هم كه هنوز اسرائيل را به رسميت نشناخته و پيمان صلح را امضاء نكرده اند، موافقت اصولي خود را با صلح

اعالم كرده اند اما آن را مشروط به تخليه ارتفاعات جوالن و جنوب لبنان نموده اند. اما اسرائيل حاضر به قبول بخش

، كه بر تخليه اراضي اشغالي در جنگ 1967 تكيه دارد، نمي باشد. در واقع دولت غاصب اسرائيل، ديگر قطعنامه 242

حاضر به قبول اصل فرمول صلح به ازاء زمين نمي باشد. امتناع سرسختانه صهيونيست ها از انجام تعهداتشان در

قرارداد صلح، غرب و آمريكا را، و شركت هاي نفتي بزرگ جهان را، در يك وضعيت آسيب پذير بي سابقه بدي قرار داده

است. نتيجه اجتناب ناپذير اين امر بن بست صلحي است كه سالها براي آن كار كرده اند و امروز اعراب با فقدان اراده

و يا قدرت دولت آمريكا در وادار ساختن صهيونيست ها به قبول صلح روبرو هستند. و همه احساس فريب خوردن را

دارند. مذاكرات صلح، به شيوه صهيونيست ها هميشه بر اين اصل استوار بوده است كه تمام امتيازاتي را كه اعراب

بايد به آنها بدهند نقد است اما آنچه آنها قبول و تعهد مي كنند، نسيه و موكول به آينده نامعلومي بوده است.

  حاصل وضعيت كنوني، موج فشارهاي سياسي بر صهيونيست ها مي باشد. سرسختي دولت اسرائيل و بي

تفاوتي و يا بي قدرتي دولت آمريكا در برابر اسرائيل از يك طرف و نرمش و بي قدرتي اعراب از جهت ديگر، موجب

شده است كه بسياري از كشورهاي غربي و اعراب و شركت هاي نفتي، به دنبال تدوين يك سياست جديد

مستقلي براي منطقه بروند، برنامه اي كه ايران هم در آن، به عنوان يك كشور نفت خيز، نقش عمده اي، درخور

موقعيت و مقام خود داشته باشد. در البالي سخنان بسياري از مقامات مسئول كشورهاي عربي، بخصوص مصر و

عربستان، كه به داشتن روابط بسيار نزديك با برخي از جناح هاي قدرت در آمريكا شهرت دارند، واكنش هاي جديدي

نسبت به بن بست صلح خاورميانه و ضرورت حركت و برنامه جديد مشهود است. شكست كنفرانس دوحه، و

موفقيت كنفرانس تهران، هر دو، دقيقاً به علت بن بست صلح خاورميانه است. بسياري از دولت هاي عربي از جمله
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مصر و عربستان به دوحه نرفتند. دليل آن هم روشن است. در كنفرانس دوحه هيچ حرف و خبر تازه اي براي اعراب

وجود نداشت. اما كنفرانس تهران در متن خود، خبرهاي تازه اي دارد.

  بنابراين كنفرانس تهران، بدون ترديد بر روندهاي سياسي خاورميانه اثرات انكارناپذيري بر جاي خواهد گذاشت. از

جمله اينكه به احتمال زياد، حجم فشارهاي سياسي بر صهيونيست ها، براي انجام تعهداتش در چهارچوب قرارداد

اسلو، تخليه اراضي اشغالي و تشكيل يك دولت مستقل فلسطيني، و هم چنين تخليه جنوب لبنان و بلندي هاي

جوالن، افزايش خواهد يافت.

   س ـ پيامد تشكيل اين اجالس در تهران، براي ايران چيست؟

  ج ـ برگزاري كنفرانس تهران، براي ايران نيز، چه از حيث داخلي و چه خارجي اهميت بسياري دارد. اگر چه مقدمات

برگزاري كنفرانس تهران در زمان رئيس جمهور سابق، آقاي هاشمي رفسنجاني فراهم شده بود، اما عالوه بر بن

بست صلح خاورميانه، حادثه بزرگ دوم خرداد و انتخاب آقاي خاتمي، بر تصميم نهايي دولت ها و سران كشورهاي

اسالمي براي حضور در تهران اثر قطعي داشته است. قبل از آن در تحليل ها و اظهارنظرهاي سياسي صحبت بر سر

اين بوده است كه اگر كنفرانس دوحه شكست بخورد، كنفرانس تهران هم برگزار نخواهد شد. اما چنين نشد و

كنفرانس سران با موفقيت در تهران در حال برگزاري است و اين موفقيتي است براي كشورمان، كه آن را مديون آراي

سنگين مردم در دوم خرداد 76 و مواضع روشن و منطقي و صادقانه آقاي خاتمي مي باشيم. در واقع شرايط مساعد

و مناسب منطقه و بن بست صلح با روي كار آمدن آقاي خاتمي دست به دست هم دادند و اين موفقيت را باعث

شده اند.

  برگزاري كنفرانس تهران، پايان نوزده سال انزواي مزمن سياسي ايران و آغاز دوره جديدي از روابط بين المللي و

خارجي براي جمهوري اسالمي محسوب مي گردد. هم اكنون قبل از برگزاري كنفرانس آقاي خاتمي در عادي سازي

روابط ايران با كشورهاي همسايه (مبادله سفير با تركيه و بحرين) و اروپا موفق بوده است.

  همچنين نقش تشكيل اين كنفرانس در تهران و حضور سران دولت هاي اسالمي در تهران بر ديدگاههاي سياسي

دولتمردان و نهادهاي مختلف ايران اثر مي گذارد و آن را متعادل مي سازد. بعد از پيروزي انقالب اولين اجالس

مقدماتي كنفرانس اسالمي در الجزاير برگزار شد. هنگامي كه دولت ايران يك هيأت ديپلماتيك، نه در سطح چندان

بااليي به آنجا اعزام نمود، با جنجال هاي سياسي فراوان روبرو شد. حتي سفر وزراي خارجه كويت، تركيه و مسقط و

عمان به ايران و مذاكره با آنها با اعترافات شديد نيروهاي به اصطالح حزب اللهي و احزاب راست گرا، نظير حزب

جمهوري اسالمي، و يا چپ گرا، نظير مجاهدين انقالب اسالمي، روبرو شد. مذاكره با دولت عراق، حتي قبل از

جنگ، در نظر بعضي ها، گناهي نابخشودني به حساب مي آمد. فانتزي انقالبي، فقدان درك درست و واقع بينانه از

مناسبات جهاني، ايران را به يك انزواي طوالني بي نتيجه و غير مفيد، بلكه مضر به منافع ملي ما، كشانيده بود.

كنفرانس تهران پايان دوره و آغاز دوره جديدي خواهد بود. عالوه بر اين، حضور سران دولت هاي اسالمي، اعم از
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مترقي يا ارتجاعي، مستقل يا وابسته به آمريكا، هم پيمان با اسرائيل يا در حالت تخاصم و غيره، در تهران و قبول

استقبال و احترام از آن ها، عمالً منجر به درك جديدي از روابط خارجي، در دنياي كنوني مي گردد. همانهايي كه

زماني حاضر بودند سايه بعضي از اين سران را با تير بزنند، امروز در وضعيتي هستند كه خود را مجبور به حفظ امنيت

آنها مي بينند و اين خود گام بزرگي در تعديل شرايط دروني مي باشد. نكته ديگر اينكه در تحوالت اجتماعي فرايند

يادگيري بسيار مهم و تعيين كننده است. كنفرانس تهران، در عمل و نه در تئوري نظريه پردازي، به بسياري از تصميم

گيرندگان كنوني ايران نشان مي دهد و مي آموزاند كه حضور فعال در صحنه هاي بين المللي لزوماً معادل با سازش

كاري و صرف نظر كردن از مواضع و ارزش ها نيست. اين نيروها ياد مي گيرند كه مي توان در صحنه هاي بين المللي

فعال شد، حتي مهماندار اجالس سران شد و رئيس كنفرانس اسالمي شد، با همه اعضاي آن روابط نزديك و معنادار

داشت، بدون آن كه مواضع اصولي خود را تغيير داد. آن چه كه مهم است فهم و رعايت مقررات ناظر بر روابط

سياسي بين المللي و ديپلماتيك، درك مناسبات جهاني و داشتن هنر استفاده از موقعيت هاي بين المللي براي

پيشبرد اهداف و برنامه هاي كالن ملي. اين تجربه به عادي سازي روابط ايران با جهان خارج كمك بسيار مؤثري

خواهد كرد؛ كه در مجموع يك پيروزي براي دولت آقاي خاتمي محسوب خواهد شد.

  اما كنفرانس اسالمي تاثيرات خاصي بر مناسبات داخلي ايران نيز بر جاي خواهد گذاشت. از اولين پيامدهاي مثبت

فوري آن، همين فروكش كردن تنازع ها و درگيري ها داخلي است. در آستانه برگزاري اين مراسم حوادث ناگواري، كه

دون شأن جمهوري اسالمي است، توسط افراد و عناصر شخصي عليه يك شخصيت برجسته اسالمي به وقوع

پيوست. كساني كه در انتخابات اخير رياست جمهوري از ملت ايران سيلي سختي خورده اند، به تالفي آن در صدد

ايجاد آشوب و تالطم و هرج و مرج هستند تا اوالً اعتبار رياست جمهوري را به زير سئوال ببرند، و ثانياً شرايط

اجتماعي و سياسي براي تبديل جمهوري اسالمي به حكومت اسالمي مورد نظرشان را فراهم سازند. يك نظر

بدبينانه مي تواند اين باشد كه يك جريان نفوذي خزنده، از نوع كالهي ها و كشميري ها مي خواستند با ايجاد بلوا و

آشوب آن چنان شرايط ناامني را فراهم سازند كه عمالً برگزاري كنفرانس اسالمي را در تهران منتفي سازند.

خوشبختانه با تمهيدات مناسب از ادامه و تشديد و گسترش اين جنجال جلوگيري شد و اكنون آتش فتنه فروكش

كرده است. اين اولين اثر مثبت برگزاري كنفرانس تهران بر اوضاع داخلي مي باشد. اما كنفرانس سران كشورهاي

اسالمي در تهران اثرات درازمدت و داخلي نيز خواهد داشت. ايران براي سه سال آينده رئيس كنفرانس اسالمي

خواهد بود. قرار گرفتن در چنين جايگاهي به خودي خود دولتمردان ايران را مجبور مي سازد تا نسبت به رفتارهاي

سياسي خود در داخل كشور، تجديدنظر نموده و از خود خويشتن داري نشان بدهند. اين امر موجب مي شود كه آن

خط و خطوطي كه هنوز هم نتوانسته اند آراي سنگين مردم در دوم خرداد را هضم نمايند و با گوشه و كنايه، اينجا و

آنجا، براي رئيس جمهور منتخب مردم خط و نشان مي كشند، و شش ماه وقت به ايشان داده بودند، مجبور به عقب

نشيني مي شوند. بنابراين به احتمال زياد توقف جنجال هاي برپا شده، به جاي تجديد مطلع بعد از اتمام كنفرانس

اسالمي، به سوي تفاهم و آرامش سير خواهد كرد.
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  به عبارت ديگر، يكي از پيامدهاي درازمدت كنفرانس تهران، كمك جدي به اجراي برنامه هاي تعديل و توسعه

سياسي آقاي خاتمي خواهد بود.

  (1) نقل از نشريه پيام هاجر شماره 231

 



  

  

۱۳۵  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۲۲ :شماره

   ۱۰/۹/۷۶ :تاريخ

  

  

  بيانيه به مناسبت پيروزي تيم ملي فوتبال ايران

  "غرور ملي و غريو شادي"

  

وزي شكوهمند قهرمانان فوتبال تظاهرات عظيمي را با شور و در آغاز هفته جاري، ملت ايران با پير

با سوت پايان . بخش آن بر كام مردم باقي است شعف و اشك شوق شاهد بود كه هنوز شهد شادي

بازي در ملبورن، انفجاري از شادي مرد و زن و پير و جوان در سراسر كشور پديد آمد و پس از 

ون رفتن شاه، پيروزي انقالب، و آزاد شدن خرمشهر از صميم ساليان دراز، ملت ايران بار ديگر همچ

  .را با سربلندي سرداد» ايران ايران«اي خودجوش و طبيعي سرود  قلب و به گونه

گيرد،  هاي ورزشي، كه براي ايجاد دوستي با ملل ديگر انجام مي»بازي«هرچند كه برد و باخت در 

هاست و شكست يا پيروزي واقعي يك ملت را بايد در  بتهاي اصلي اين گونه رقا فرع بر اهداف و انگيزه

هاي انساني جستجو كرد، از نظر عواطف و  هاي جدي و اساسي ديگري از علم و اخالق و ارزش صحنه

هاي  احساسات ملي و ايجاد انسجام و همبستگي و اميد و الفت ميان آحاد يك ملت، اين گونه رقابت

توان آن را ناديده  ده ملي و ارائه برتريهاي قومي شده است كه نمياي براي اثبات ارا المللي صحنه بين

  .نمايد كه به ابعاد گسترده اين امر توجه جدي مبذول گردد به اين دليل، ضروري مي. گرفت

توان مورد تحليل  انگيز ورزشكاران غيرتمند ما را از جهات عديده مي آور و هيجان پيروزي حيرت

 نااميدي اتفاق افتاد و همگان را متحير و مبهوت ياي بود كه در منتها جزهمهمتر از همه مع. قرار داد

هايي كه اميد و انتظار پيروزي بر آنها  رغم دو باخت و يك تساوي در برابر تيم تيم فوتبال ما علي. ساخت

رفت با نتيجه نامطلوبي از صحنه  ساز خود، كه مي را داشتيم، در آخرين دقايق آخرين بازي سرنوشت

ترين تحليلگران ورزشي هم  بين ها حذف شود، با دستاورد درخشاني كه در آن لحظات براي خوش قابتر

كرد، به طور   ده برابر بهتر از ما بازي مي،بيني نبود، بر تيمي كه به گفته مربي خارجي كشور قابل پيش

  .آسايي پيروز شد و موجب شگفتي دوستداران اين ورزش در جهان گرديد معجزه

و براي رقيب، عبرت » در نوميدي بسي اميد است«تجربه گرانقدر براي ملت ما حاوي پند جاودان اين 

پيروزي قهرمانان ما مرهون دو . از نتايج غرور و خودپسندي و زير پا گذاشتن ارزشهاي اخالقي بود

و يكي صبر و مقاومت و ديگري، توكل و توسل به قادر مطلق كه سرچشمه همه نيروها : عامل بود

هاي  است كه در قرآن، استعانت از آنها در صحنه» صبر و صلوه«اين دو عامل همان . تحوالت است

مختلف زندگي توصيه شده است؛ يعني به كار بردن نهايت كوشش و تالش شخصي، از يك طرف و 

  .اقبال به خدا و ارتباط با او، از طرف ديگر



 

۱۳۶ 

بست رسيده بودند و از  در شرايطي كه به بنرا » مضطرين«دعاي » مجيب«و چنين بود كه خداونِد 

كردند، اجابت فرمود و عبرتي براي اهل بصيرت باقي گذاشت و به اين ترتيب، بار  جايي كه گمان نمي

  :بار اسوه ورزشكاران جوانمرد، موالي متقيان تجلي كرد ديگر سخن حكمت

 بـه آنچـه اميـدواري       بايد بيش از اميدت    همواره اميد تو به چيزي كه به آن اميد نداري         «

  ».باشد

نكته ديگر تجلي وحدت و تعلق عميق يك ملت به منافع ملي و احساس اشتراك در سرنوشت جمعي 

هايي كه به دليل شرايط سخت سياسي و  ها و نوميدي مردم، بخصوص نسل جوان، به رغم دلمردگي. بود

شان در تمامي شهرهاي بزرگ و اند، پس از شنيدن خبر پيروزي تيم فوتبال ميهن اقتصادي پيدا كرده

الني كه بعضاً مسئو. كوچك به خيابانها ريخته و تا پاسي از شب به جشن و شادي و پايكوبي پرداختند

دانند بايد از اين احساس  كنند و خود را فوق ملت مي تحقير مي» گرايي ملي«تمايالت ملي را با عنوان 

ا در انتخابات دوم خرداد نيز شاهد بوديم، استفاده نموده، اي از آن ر نيرومند و استعداد بالقوه، كه جلوه

به آن احترام بگذارند و در مناسبات خود با مردم و در مصاف با مشكالت عظيم داخلي و خارجي به 

  .حساب آورند و نيروي اليزال ملت را باور كنند

يگر نام ايران را در نهضت آزادي ايران به سهم خود پيروزي درخشان قهرمانان فوتبال را كه بار د

افكن ساختند به جوانان برومند ايران زمين و قاطبه ملت ايران در داخل و خارج  سراسر جهان طنين

داند و  كشور تبريك گفته، خود را در اين شادي و شعف ناشي از پيروزي و غرور ملي شريك مي

هاي فرهنگي، اجتماعي و  صحنهپيروزي قهرمانان در مراحل بعدي و توفيق همه جانبه ملت را در تمامي 

  .كند سياسي جامعه آرزو مي

  

  نهضت آزادي ايران

  

  

  



  

  

۱۳۷  
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 ۱۳۴۰ تأسيس

   :شماره

    :تاريخ

  

  

  پاسخ آقاي دكتر يزدي به 

  روزنامه رسالت" بيار معركه آتش"مقاله 

  

  ل محترم روزنامه رسالت مسئوسردبير و مدير 

  پس از سالم و آرزوي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به خلق

به » آتش بيار معركه«اي تحت عنوان  ، در سرمقاله۸/۹/۷۶ مورخ ۳۴۴۵مه رسالت، شماره در روزنا

اساس و  قلم آقاي محمدكاظم انبارلويي، مطالب مغشوش و نادرستي در مورد اينجانب آمده است كه بي

 شود بر طبق قانون مطبوعات، توضيحات اينجانب را به بدينوسيله درخواست مي. باشد كننده مي تحريك

  .شرح زير در اولين شماره در همان صفحه درج فرماييد

كند  ـ نويسنده محترم از شخصي كه نامش را نبرده است مطلبي را از قول مرحوم مطهري نقل مي۱

اگر دو سال هم با او . حواست جمع باشد. اي است او آدم پيچيده. سومي ابراهيم يزدي است... «: كه

  ».ت و چه مأموريتي دارد و به چي معتقد استهمنشين باشي نخواهي فهميد او كيس

اما . من مايل نبوده و نيستم كه براي دفاع از حيثيت خودم در اينجا از شهيد مطهري مايه بگذارم

دانند به خوبي واقف  تمامي كساني كه سابقه طوالني دوستي عميق ميان اينجانب و مرحوم مطهري را مي

  .اساس و مغرضانه است چه اندازه بيهستند كه چنين نقل قولي از ايشان تا 

مرحوم مطهري در پاريس و براي اولين بار با اينجانب آشنا نشده بود تا به زعم گوينده و نويسنده 

آشنايي و احترام متقابل بين ما از زماني آغاز شد كه ايشان در سال . اين كلمات چنان نظري داشته باشد

خرين روزهاي حيات پرثمرش و تا قبل از شهادتش ادامه داشت  از قم به تهران آمد و تا آ۱۳۳۵ يا ۱۳۳۴

از اين قبيل . ايم و در طي اين مدت در سطوح مختلف با هم همگامي و همكاري فكري و فرهنگي داشته

كه به ابتكار و همت شادروان مهندس بازرگان ) مكتب تربيت اجتماعي عملي(است همكاري در متاع 

  .بوجود آمده بود

و همكاري حتي در دوران اقامت اجباري من در خارج از كشور ادامه داشت و آن مرحوم اين ارتباط 

هاي گسترده اسالمي ما در ميان ايرانيان و مسلمانان غيرايراني قرار داشت و مكاتباتي  در جريان فعاليت

سفر حتي ايشان در سفر حج هم نامه پرمهر و محبتي به همراه جمعي ديگر از دوستان هم. هم داشتيم

از ميان دوستان و اطرافيان آن مرحوم هر كس كه به هر دليلي به خارج از كشور و . براي من نوشتند

از آن جمله است آقاي دكتر (آمد  كرد، بنا به توصيه ايشان به هيوستون تكزاس مي آمريكا سفر مي

  ).احمدي، عضو برجسته شوراي انقالب فرهنگي

اي انجام مراسم غسل جنازه دكتر شريعتي و انتقال آن به ، هنگامي كه من بر۱۳۵۶در خرداد سال 

وزير امور (زينبيه به لندن وارد شدم، به اتفاق آقايان دكتر عبدالكريم سروش و دكتر كمال خرازي 
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، كه در آن موقع در لندن بودند، به ديدن مرحوم عالمه طباطبايي و شهيد مطهري رفتيم و )خارجه فعلي

  . و صميميت و احترام و اعتماد متقابل ما بودندآن دو بزرگوار شاهد صفا

در سفر به پاريس، در طول مدت اقامت در نوفل لوشاتو، كليه ارتباطات سياسي مرحوم مطهري با 

از جمله دعوت ايشان براي ديدار و مذاكره با امام در (گرفت  رهبر فقيد انقالب توسط اينجانب صورت مي

ايشان . رهبر انقالب در نوفل لوشاتو با حضور اينجانب بوده استكليه مذاكرات آن شهيد با ). پاريس

هاي سياسي امام را، كه توسط اينجانب  ترين مطالب و مسائل انقالب و رهبري، از جمله برنامه خصوصي

... تدوين، پيشنهاد و تأييد شده بود، نظير تشكيل شوراي انقالب و دولت موقت و تدوين قانون اساسي و

عالوه بر اين، شهيد مطهري اطالع . كردند عضاي احتمالي آن را با اينجانب مطرح ميو حتي اسامي ا

داشت كه اينجانب از جانب رهبر فقيد انقالب مجاز به دريافت وجوه شرعيه و هزينه بخشي از آن براي 

  .هاي اسالمي بودم فعاليت

مرحوم مطهري . ب شدمبعد از بازگشت به تهران، از طرف امام به عضويت در شوراي انقالب منصو

وزيري شادروان مهندس بازرگان را مرحوم  متن فرمان نخست. نيز عضو برجسته و فعال شورا بود

  .مطهري و اينجانب در همان مدرسه علوي تنظيم كرديم

خواهم و به چه چيزي اعتقاد  آيا بنيانگذار جمهوري اسالمي بدون اين كه بدانند من كيستم، چه مي

هاي متعدد اعتماد و اطمينان خود را نسبت به اينجانب ابراز  را داده بودند و در نامهدارم، چنان حكمي 

  داشته بودند؟

اگر چه دفاع حق طبيعي هر انساني است، همانطور كه قبالً اشاره كردم، اما حتي براي دفاع از خود 

اما متأسفانه . برداري كنم حاضر نبودم كه از آن دوستي و صفا و صميميت قديمي چندين ساله بهره

اساس و مجعول و دروغ از قول مرحوم مطهري، خواسته براي حمله به  نويسنده سرمقاله، با نقل بي

  .مخالفين سياسي خود سوءاستفاده نمايد

اساس از مرحوم مطهري خواسته است چنين القاء نمايد كه نه  ـ نويسنده سرمقاله با نقل قولي بي۲

داند و نفهميده است كه يزدي كيست و به چه چيزي معتقد  سال، هنوز نمي ۲۰بعد از دو سال، بلكه بعد از 

  .خواهد است و چه مي

هاي اسالمي و ملي گسترده و  كنيم كه نويسنده سرمقاله، به علت جوان بودن، از فعاليت فرض مي

 و يا بايد داند اما حداقل مي. اطالع بوده است  به بعد بي۱۳۲۶وسيع اينجانب قبل از انقالب، از سالهاي 

هاي اسالمي دانشجويان در داخل و خارج از كشور از نزديك با  بداند كه هزاران نفر از اعضاي انجمن

شدگان  صدها نفر از تربيت. هاي فكري و سياسي اينجانب در آن دوران آشنا هستند اعتقادات و فعاليت

ره، به نظام جمهوري اسالمي ها هم اكنون در سطوح مختلف، از وزير و وكيل و سفير و غي اين انجمن

الن كشور نگاه كنيد، برويد با آنها صحبت كنيد مسئويك بار به فهرست اين رده از . كنند ايران خدمت مي

  .و نظرشان را جويا شويد؛ نترسيد، كسي شما را مؤاخذه نخواهد كرد

ا و در يك كالم تمام ها، مكالمات تلفني، رفت و آمده  سال است كه كليه نامه۱۵عالوه بر اين، بيش از 

ترين مسائل  حتي از جزئي. زندگي من، به طور روزمره و دائم تحت كنترل شديد نيروهاي امنيتي است

ترين اصول شرع و قانون، اين اسرار در  شخصي و خانوادگي من مطلع هستند و برخالف ابتدايي

آن . شود داري سياسي شده و ميبر اند و از اين مسائل خانوادگي بهره هاي وابسته منتشر شده روزنامه
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دانند من كيستم و به چه  شوند كه نمي وقت بعد از اين همه سالها كنترل پيگير و مستمر، هنوز مدعي مي

  .خواهم چيزي اعتقاد دارم و يا چه مي

سازي عليه اينجانب محسوب شود، قطعاً نشانه عدم استعداد نويسنده  اگر اين نوع اظهار نظر پرونده

  .مسائل سياسي و فكري استبراي فهم 

از اين سه تن فعالً يك تن در «: نويسد اساس، مي ـ نويسنده محترم، بعد از اين نقل قول مخدوش بي۳

  ».ميان است

دانم كيست و براي انقالب اسالمي و نظام  شناسم و نمي ام و نمي اين نويسنده محترم را نديده

ايشان در آن روزنامه كم و بيش آشنا هستم و از اما با آثار قلمي . جمهوري اسالمي چه كرده است

از اين جهت ايرادي . ام كه جز يك خط هيچ جرياني را قبول ندارد هايشان اين طور فهميده مجموعه نوشته

البته برداشتن . اين عبارت ايشان در سرمقاله تهديد جدي عليه جان اينجانب است. بر ايشان وارد نيست

كنم با از ميان برداشتن اين تن حقير  اما تصور نمي.  سهل و آسان استاين يك تن از ميان كاري بس

  .ناچيز و نيازمند رحمت حق، مسائل و مشكالت شما حل شوند

گيرند،  كساني كه جريانات و رويدادهاي سياسي چند ماهه اخير را پي مي«: ـ در سرمقاله آمده است۴

آنان آتش . يران، در فتنه اخير مشهود بوده استخوب واقفند كه دست ليبرالها، به ويژه نهضت آزادي ا

  .»اند بيار معركه بوده

يا ايهاالذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من «: اند كه نويسنده محترم قطعاً با قرآن كريم آشنا هستند و خوانده

اياكم و «: و اين حديث شريف نبوي را بايد شنيده باشند كه رسول گرامي فرمود) ۱۲حجرات (» الظن

ترين سخنها همان  از بدگماني نسبت به مؤمنين بپرهيزيد چون كه دروغ. ن فان الظن اكذب الحديثالظ

  .»است كه بر پايه گمان گفته شود

آفريني به  كند كه با هرگونه ناآرامي و تشنج نهضت آزادي ايران بارها گفته است و باز هم تكرار مي

شد و تعميق ركن جمهوريت نظام سياسي ايران شدت مخالف است و آن را به ضرر تثبيت، تحكيم و ر

آفريني، جنجال و آشوب از ناحيه هر فرد يا گروهي كه باشد، نهايتاً به ضرر جمهوري  حادثه. داند مي

 و تحقق  تأميناسالمي و به نفع كساني است كه هيچ اعتقادي به حاكميت ملت، ركن جمهوريت نظام و

  .ي مختلف قانون اساسي، ندارندها حقوق و آزاديهاي ملت، مصرحه در فصل

متأسفانه نويسنده سرمقاله ذكري از جريانات و رويدادهاي اخير سياسي به ميان نياورده تا موضوع 

دهد   سال تجربه بعد از پيروزي انقالب اسالمي نشان مي۱۹اما . براي خوانندگان شفاف و روشن شود

ي تحقق آرمانهاي انقالب اسالمي برداشته كه هر زمان ملت ايران گامهاي بزرگ و اساسي در راستا

  .اند آفريني پرداخته زايي و جنجال است، دستهاي مرموزي به فتنه

 جلوگيري از تشكيل ،ها، مجالت و اجتماعات آيا در رويدادهايي نظير حمله به دفاتر روزنامه

، دست نهضت كنندگان هاي رسمي و قانوني دانشجويان در دانشگاهها و ضرب و شتم شركت گردهمايي

هاي رئيس جمهور منتخب و تأكيد و  آزادي ايران در كار بوده است يا دست آنهايي كه به رغم برنامه

گذارند و خود را مالك بالمنازع  اصرار ايشان بر قانونمند شدن جامعه، خودسرانه قوانين را زير پا مي

  !ند؟باش دانند و متأسفانه از جانب محافل خاصي مورد حمايت مي مردم مي
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اهللا منتظري را نهضت آزادي به راه انداخت يا آنها كه  آيا رويداد هفته آخر آبان و حمله به بيت آيت

هاي خياباني و متجاوزين به حريم قانون را صراحتاً تشويق نمودند و مورد مالمت شديد قاطبه  آشوب

  اهللا اميني قرار گرفتند؟ اهللا مشكيني و آيت علماي قم از جمله آيت

اهللا  هيچ مجوز شرعي و قانوني به حريم امن فقيه عاليقدر آيت  را كساني به راه انداختند كه بيفتنه

شود كه به  انگشت كساني در اين فتنه ديده مي. منتظري حمله كردند و آنجا را اشغال و تخريب نمودند

ظر فقهي و هاي علمي حوزوي، جواب يك اظهار ن دار در حوزه و بحث هاي ريشه جاي پيروي از سنت

  .خواهي و تخريب و تجاوز دادند كالمي را با غوغاساالري و مرگ

گيري  نهضت آزادي تا وقتي كه بازرگان زنده بود چندان فعاليت دندان«: ـ در سرمقاله آمده است كه۵

اما پس از مرگ او كه رهبري اين جريان به دست آقاي ابراهيم يزدي افتاد تحرك . از خود نشان نداد

  .»ز خود نشان دادجديدي ا

شادروان مهندس بازرگان تا آخرين ساعات حيات پربركتش فعال و پرانرژي بود و . اوالً چنين نيست

كرد، قصور و  اي كه در قبال ايران و اسالم احساس مي ليت و وظيفهمسئودر هيچ مقطعي در انجام 

  .كوتاهي ننمود

زادي، تحرك جديدي در نهضت آزادي مشاهده ثانياً اگر با انتخاب اينجانب به سمت دبيركلي نهضت آ

 فقير رحمت حق مستحق  شود، آيا جرم و جنايتي صورت گرفته است كه به موجب آن اين بنده مي

  !نابودي باشد؟

شرايط سياسي و . اما برخالف نظر نويسنده مقاله، اين تحركات حاصل كار اين فرد يا آن فرد نيست

هاي سياسي نهضت آزادي ايران  كند و گرايش به نظريه تجربه مياجتماعي جامعه ما تحوالت عميقي را 

  . بخشي از اين تحوالت است

هاي راديوهاي بيگانه و تصوير او  در اكثر برنامه) يزدي(صداي او ... «: ـ در سرمقاله آمده است كه۶

  .»هاي بيگانگان محسوس است در اكثر جرايد استكبار جهاني و حضور او در اغلب كنفرانس

الً چنين بياني يا حكايت از آن دارد كه نويسنده درك درستي از عدد و رقم ندارد، يا از تعداد او

  .گويي در بيان مطلب شده است اطالع است و يا اين كه دچار گزافه راديوهاي خارجي و جرايد جهاني بي

كثراً با دعوت دولت ايران اينها عموماً و ا. آيند ثانياً خبرنگاران بسياري از اقصي نقاط دنيا به ايران مي

اگر چنانچه مصاحبه آنان با اينجانب ايراد و اشكال قانوني . كنند و با ويزاي معتبر به كشورمان سفر مي

از ديدار و گفتگو با اينجانب منع را صالح آنها  ربط و ذي لين ذي مسئودارد و يا به مصلحت نظام نيست، 

كنند، دليلي براي پاسخ ندادن به سؤاالت آنان  ب مراجعه ميدر غير اين صورت، وقتي به اينجان. نمايند

  .بينيم نمي

هاي  هاي خارجي و حضور در كنفرانس ثالثاً آيا نفس پاسخ دادن به سؤاالت راديوها و روزنامه

المللي مذموم است يا اينجانب نبايد جواب بدهم يا حضور پيدا كنم؟ آيا اگر كساني كه تمام امكانات  بين

هاي خارجي مصاحبه نمايند،  كشور را در اختيار و انحصار خود دارند با راديوها و روزنامهتبليغاتي 

  اند و براي آنان عيب نيست؟ مرتكب خالفي نشده

المللي  هاي بين هاي خارجي مصاحبه بشود يا نشود و در كنفرانس رابعاً اين كه با راديوها و روزنامه

بنابراين بهتر بود . كه مهم اين است كه چه بگوييم و چه نگوييمبل. حضور پيدا كنيم يا نكنيم، مهم نيست

اساس عليه اينجانب،  نويسنده سرمقاله براي تنوير افكار عمومي خوانندگان رسالت، به جاي اتهامات بي
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المللي را نقل و نقد  هاي بين هاي ايراد شده در كنفرانس هاي اينجانب و يا سخنراني حداقل برخي از پاسخ

چه .  تا اگر سخني خالف مصالح ايران و اسالم از زبان و قلم من صادر شده است، آن را دريابمنمود مي

بهتر كه اين نقد و بررسي از زبان كساني نظير نويسنده سرمقاله باشد كه هيچ نوع كوتاهي و قصور و 

  .حتي خطا را ناديده نخواهند گرفت

لوحان حوزه و در  ر تماس با سادهتحرك نهضت آزادي د«: ـ در سرمقاله نوشته شده است۷

  » .كشور چيزي نيست كه پنهان باشد هاي اسالمي و نيز در مطبوعات   انجمندانشگاهها با نفوذ در

كاري وجود ندارد و انتقاد به عملكرد و  در سياست و خط مشي كنوني نهضت آزادي ايران پنهان

اصوالً اين . باشد نظر با صاحب نظران نميبرخي از روحانيان، مانع از تماس و گفتگو و تبادل مواضع 

بهره هستند و  تصور كه هوش و ذكاوت و درايت فقط نصيب افراد خاصي شده است و سايرين بي

  .شود، ديدگاهي مبتذل و كودكانه است بنابراين تماس و گفتگو موجب فريب و اغواي آنان مي

 است كه در تمام مسائل با هم توافق دارند؟ كنند، معنايش اين آيا وقتي افراد با هم ديدار و گفتگو مي

  !اين چه تصوري است كه افراد با عقايد متفاوت نبايد با هم بنشينند و با هم سخن بگويند؟

اما در مورد دانشگاهها، مشكل نويسنده و دوستان و همفكرانش اين است كه درك درستي از 

در دانشگاههاي ايران . اند قاتي نبودهدانشگاههاي ايران هرگز طب. دانشگاه و دانشجويان ندارند

دانشجويان از همه طبقات حضور دارند، بنابراين معرف نماينده افكار عمومي تمام اقشار جامعه ما 

جو و  پذير، شجاع، مبارزه دانشجويان حقاي،  از طرف ديگر به دليل ويژگيهاي شغلي و حرفه. هستند

اگر در زمان . انشگاههاي ايران و جامعه وجود دارديك همكنشي متقابل ميان د. صريح و قاطع هستند

استبداد سلطنتي، دانشگاه پيشگام مبارزه با آن رژيم بود، در واقع شرايط كل جامعه ايران را منعكس 

  .كرد مي

گذرد، تنها كافي است به آراي مردم در دوم خرداد توجه  براي فهم آن چه در دانشگاههاي ايران مي

 درصد به ۷۰كنند و   درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت مي۹۰ايران، وقتي در سراسر . كنيد

دهند كه مورد تأييد و حمايت خطوط و نهادهاي خاصي نيست، دانشگاههاي ما به تبع  كانديدايي رأي مي

اي داد؟  آقاي خاتمي در جريان انتخابات به مردم چه وعده. كنند مردم و هماهنگ با مردم حركت مي

كم و كاست قانون اساسي، جامعه مدني، آزاديهاي  اقتصاد و معيشت مردم يا اجراي بيبهبود وضع 

وقتي ايشان در مصاحبه تلويزيوني . ومردم هم به اين برنامه رأي دادند... سياسي، تساهل و تسامح و

در يعني احزاب و گروههايي كه معتقد به براندازي نيستند و » مخالفين وفادار«موضع خود را در مورد 

نمايد،  نمايد و از حق فعاليت آزاد اين احزاب دفاع مي كنند، به صراحت بيان مي چارچوب قانون فعاليت مي

هاي رئيس جمهور منتخب براي رشد و ارتقاء بينش  طبيعي است كه دانشگاههاي ما، به دنبال برنامه

حال شما . نمايند سياسي خود، از همه گروهها دعوت به حضور در برنامه و ميز گردهاي خود مي

 حضور دارند؟ اگر دانشجويان از خواهيد نهضت آزادي را محكوم كنيد كه چرا در دانشگاهها مي

ي كنند آيا گناه از نهضت است يا از گروهها هاي سياسي نهضت آزادي ايران استقبال مي انديشه

ادان و دانشجويان انحصارطلب مسلط بر دانشگاهها؟ مگر بعد از باز شدن مجدد دانشگاهها كليه است

تحت كنترل كامل قرار نگرفتند و از صافي معيارهاي بسيار تنگ گذرانيده نشدند؟ پس چه شده است كه 

اي، از  حال دانشگاههاي ايران يك تحول كيفي جديد و كامالً مشخص را، حتي در ميان دانشجويان سهميه

  .دهند خود نشان مي
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يابي مشكل  سازي عليه اينجانب، به ريشه ي و پروندهآيا بهتر نيست به جاي سب و لعن نهضت آزاد

  پرداخته شود؟

ـ نويسنده در پايان سرمقاله نظر رئيس جمهور را درباره واليت فقيه كه در مصاحبه تلويزيوني ۸

اما آيا نشنيديد كه در همان مصاحبه، ايشان درباره مخالفين وفادار، . اند نقل كرده است خود ايراد كرده

ه مدني و درباره قانونمند شدن جامعه چه گفتند؟ شما تنها آن بخشي از سخنان رئيس درباره جامع

بسيار خوب؛ اين تأكيد مورد . ايد باشد انتخاب و نقل كرده جمهور را كه موافق تفكر سياسي خودتان مي

 اما اگر گروه سياسي ديگري ضمن اعالم التزام به قانون اساسي، براساس تفكر سياسي. ايراد نيست

خودش، بخش ديگري از مواضع و سخنان رئيس جمهور را انتخاب و به آن استناد كند، مجرم و 

  مهدورالدم است؟ 

ها،  دانند كه طيف وسيعي از انديشه نويسندگان و گردانندگان محترم روزنامه رسالت بايد بدانند و مي

. يان علماي دين وجود داردباورهاي ديني و تفسيرهاي متنوع از متون ديني در جامعه ما بخصوص در م

ها را از صحنه جامعه حذف كند و تنها يك ديدگاه و يك تفسير  هيچ گروهي قادر نيست تمام اين انديشه

اين امر، اگر هم ميسر باشد، به قيمت نابودي . را به عنوان نظر رسمي به كل جامعه تحميل نمايد

  .تمام خواهد شددستاوردهاي انقالب و قطعاً تضعيف نظام جمهوري اسالمي 

حفظ نظام جمهوري اسالمي، تثبيت و تعميق آن جز با التزام و تمكين به تمامي اصول مصرحه در 

  .قانون اساسي و قبول صادقانه نتايج آراي مردم امكانپذير نيست

ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خيرالفاتحين : خواهم كه در خاتمه اوالً از خداوند متعال مي

ثانياً از زبان موالي . پروردگارا ميان ما و قوممان به حق داوري كن كه تو بهترين داوراني) ۸۹اعراف (

اللهم و من ارادني بسوء فارده و من كادني فكده : خواهم در دعاي كميل از خداوند مي) ع(متقيان علي

ن بنمايد، به خود او پروردگارا هر كس اراده سوئي در حق م. واجعلني من احسن عبيدك نصيباً عندك

  .برگردان و هر كس با من كيد كند با او كيد بنما و مرا از نصيب و بهره بهترين بندگان سهمي قرار بده

از خداوند متعال اصالح امود مسلمين و توفيق جلب رضاي او و خدمت به بندگانش را مسئلت 

  .نمايم مي

  

  دكتر ابراهيم يزدي

۲۲/۹/۷۶  

  



  

  

۱۴۳  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۲۳ :شماره

   ۲۴/۹/۷۶ :تاريخ

  

  

  زداشت آقاي دكتر يزدياطالعيه در مورد با

 آقاي دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران، ۲۳/۹/۷۶رساند صبح روز يكشنبه  به اطالع مي

تا . براي بازپرسي به دادستاني انقالب اسالمي احضار و عصر همان روز به زندان اوين منتقل شدند

در صورت دريافت . عالم نشده استكنون اطالعي از اتهام وارده بر ايشان از طرف مقامات قضايي ا

  .اطالعات بيشتر، مراتب به اطالع عموم خواهد رسيد

  

  روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۲۴ :شماره

   ۲۴/۹/۷۶ :تاريخ

  

  

  كنفرانس اسالمي تهران

  پيروزي مهمي براي ايران

  

اين . هشتمين اجالس سران سازمان كنفرانس اسالمي با موفقيت چشمگيري در تهران برگزار شد

 به سرنوشت حال و آينده كشور و جهان اسالم قابل توجه و  عالقمندر ايراني و مسلماناجالس براي ه

  .اهميت است

 ميالدي، بعد از آتش زدن ساختمان اصلي و قديمي ۱۹۶۹سازمان كنفرانس اسالمي در سال 

گ كه بعد از جن) بعد از مكه معظمه(مسجداالقصي، قبله اول مسلمانان جهان و دومين مكان مقدس آنان 

آتش زدن مسجداالقصي توسط يهوديان .  شدتأسيسها اشغال شده بود،   توسط صهيونيست۱۹۶۷

افراطي بازتاب وسيعي در جهان اسالم يافت و آنچنان موجي در افكار عمومي پديد آورد كه سران 

بدين ترتيب، اولين . كشورهاي اسالمي را به نشان دادن واكنشي در برابر اين تهديد ناگزير ساخت

جالس سران كشورهاي اسالمي با انگيزه اتخاذ يك سياست واحد و مشترك درباره سرنوشت قدس ا

هاي عميق سياسي ـ اجتماعي براي ايجاد يك نهاد  اما زمينه. شريف و مسجداالقصي برگزار شد

از اي  هايي كه بخش عمده المللي اسالمي، با شركت مسلمانان، از سالهاي قبل فراهم شده بود؛ زمينه بين

 تأسيسهايي، حتي در سالهاي قبل از  براساس چنين زمينه. آنها ريشه در آموزشهاي قرآني دارد

هاي اسالمي متعددي در كشورهاي اسالمي، با شركت متفكران،  سازمان كنفرانس اسالمي، كنگره

 به علل و ولي هيچ يك از آنها، بنا. ورزان مردمي و نمايندگان دولتهاي اسالمي برگزار شده بود انديشه

در واقع، . اما سازمان كنفرانس اسالمي توانست به حيات خود ادامه دهد. داليل گوناگون ادامه نيافت

  . اين سازمان پاسخ به يك نياز اساسي و عميق سياسي، اجتماعي و ديني مسلمانان بوده استتأسيس

اي  ر موقعيت ويژهدر دوران جنگ سرد و تقابل دو بلوك شرق و غرب، سازمان كنفرانس اسالمي د

اي از عوامل و گرايشهاي حاكم بر آن، ابزاري براي مقابله با رشد و  قرار داشت و با توجه به مجموعه

با پايان گرفتن جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير . توسعه نفوذ بلوك شرق در كشورهاي اسالمي بود

اي  ي ـ با جهان اسالم وارد مرحله تازهشوروي، روابط دنياي غرب ـ يا به طور عام، نيمكره صنعتي شمال

اند و  ، سعي كرده»دشمن«هاي غربي، به دنبال نياز به يك  در حالي كه طيفي از محافل و قدرت. شد

را جايگزين خطر موهوم كمونيسم سازند، آينده تمدن ) ترس موهوم از اسالم(» اسالم فوبيا«كنند كه  مي

اي از  اين وضعيت تعريف تازه. ستگي پيدا كرده استبشر به همكنشي ميان غرب و جهان اسالم ب

هاي گذشته به حيات  تواند در چارچوب كنفرانس اسالمي نه مي. طلبد سازمان كنفرانس اسالمي را مي

هشتمين كنفرانس سران در . تواند ضرورت وجود و حضور خود را ناديده بگيرد خود ادامه دهد و نه مي

  .  و اهميت سخنرانيهاي ايراد شده را بايد از اين زاويه بررسي كردچنين شرايطي در تهران برگزار شد
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اي مهمي نيز  همچنين، زمان برگزاري هشتمين اجالس سران كشورهاي اسالمي از ويژگي منطقه

در واقع، بيش از بيست سال . بست رسيدن روند صلح خاورميانه است برخوردار بود؛ اين ويژگي به بن

هاي نفتي آمريكايي، براي حل نهايي بحران خاورميانه تالش   ويژه شركتاست كه قدرتهاي غربي، به

االصول شرايط صلح را ـ صرف نظر از غيرعادالنه بودن آن ـ  در حالي كه اعراب علي. اند كرده

ليت  مسئوورزد و بنابراين،  اند، دولت غاصب اسرائيل با تمام قوا از ايفاي تعهداتش خودداري مي پذيرفته

در چنين شرايطي، طرح يك برنامه جديد براي . باشد ها مي ه صهيونيستدند صلح كامالً بر عهبست رو بن

اما هيچ برنامه جديدي بدون مشاركت ايران معنا و مفهوم . ناپذير شده است خاورميانه ضرورتي اجتناب

تي اگر هدف ح. باشد در واقع، يكي از رئوس برنامه جديد كنفرانس جلب مشاركت ايران مي. نخواهد يافت

ها فرايند صلح را از نابودي كامل نجات دهند،  ديگر آن اين باشد كه با تحت فشار قرار دادن صهيونيست

هاي عربي متنفذ منطقه در  حضور فعال سران دولت. باشد باز هم طراحي برنامه جديد مورد نياز مي

ن آغاز نيكو و مناسبي براي كنفرانس تهرا. باشد كنفرانس بازتاب توجه به اين واقعيت و ضرورت مي

در مقابل، شكست كنفرانس دوحه در قطر دقيقاً به . طراحي يك برنامه جديد به سود منطقه و ايران است

  .اي را نداشت اين علت بود كه در آنجا هيچكس انتظار رويداد و خبر تازه

پديده باور .  بود۷۶د انگيز انتخابات دوم خردا اما عامل سوم در موفقيت كنفرانس تهران، تحول شگفت

لت ما تعديل و تصحيح نكردني دوم خرداد ديدگاهها و داوريهاي جهاني را نسبت به انقالب ايران و م

هاي مترقي توسعه سياسي، رفع موانع ايجاد   آقاي خاتمي به رياست جمهوري، با برنامهانتخاب. كرد

ي دولتمردان و مردم، صداقت و يكرنگي جامعه مدني، آزادي احزاب و اجتماعات، قانونمند شدن رفتارها

 جمهور منتخب، نه تنها مردم كشورمان را جلب كرد، بلكه موجب توجه جهانيان به رئيسدر كالم و عمل 

  .چهره ديگري از انقالب اسالمي ايران شد

درست است كه تصميم به برگزاري اجالس تهران از سه سال پيش در مراكش گرفته شده بود، اما 

نند كه اگر شرايط داخلي ايران و اوضاع خاورميانه مناسب نبود، كنفرانس تهران برگزار دا همه مي

  .رسيد د و يا با اين درجه از موفقيت به انجام نميش نمي

در هر حال، فارغ از اين كه چه علل و اسباب موجبات برگزاري اجالس تهران را فراهم ساخت، 

كنندگان، يك پيروزي بزرگ براي ايران محسوب  ميت شركتبرگزاري اين اجالس، با توجه به تعداد و اه

  .باشد هاي خارجي و داخلي مي اي در اتخاذ سياست العاده شود و براي كشورمان واجد اهميت فوق مي

 سال انزواي مزمن، با يك پيش درآمد و مقدمه بسيار خوبي ۱۸از نظر روابط خارجي، ايران بعد از 

و به عنوان رياست سازمان كنفرانس اسالمي در سه سال آينده، در المللي شده است  وارد صحنه بين

تواند قدرت و خالقيت ديپلماتيك خود را در اين صحنه كارزار به دنيا  موقعيتي قرار گرفته است كه مي

 سازمان كنفرانس اسالمي يك رئيس جمهور ايران به عنوان رئيسبه عبارت ديگر، انتخاب . نشان دهد

آميز مديريت آن، مقوله ديگري است و اين موفقيت حاصل نخواهد شد مگر آن   موفقيتچيز است و ِاعمال

. ليت خطيري برخورد كنندمسئوبيني و به دور از شعارهاي رايج، با چنين  كه دولتمردان ايران، با واقع

ي حاكم اين امر به دولتمردان ايران، بيش از هر زمان، كمك خواهد كرد كه به مقررات و قوانين ديپلماس

بررسي عملكرد ايران در اجالس سران در تهران نشان داد كه مقامات . المللي توجه كنند بر مناسبات بين

كننده در اجالس  اند و اين خود يكي از داليل رضايت سران شركت ايراني به اين نكات توجه پيدا كرده

 تجربه خوبي براي بسياري از اجالس تهران و احراز رياست سازمان كنفرانس اسالمي. تهران بوده است
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المللي  هاي بين بندي برسند كه اوالً حضور و فعاليت در صحنه دولتمردان ايران است كه عمالً به اين جمع

باشد و ثانياً، هر يك از  كاري از موضع ضعف نمي ها و مواضع و سازش پوشي از ارزش به معناي چشم

شود و تحقق  هاي ملي خود وارد صحنه مي و اولويتهاي جهان براساس منافع سياسي و اقتصادي  دولت

ها در روابط خارجي  پايداري و پافشاري بر مواضع و ارزش. كند مناسبات جهاني پيگيري مي آنها را در

بنابراين، پاي فشردن بر مصالح و منافع ملي . هاي ديپلماتيك هر دولت است ناپذير فعاليت بخش اجتناب

كند كه بازيگران  آورد، بلكه اشكال و بحران هنگامي بروز مي  به وجود نميالمللي اشكالي در روابط بين

ل ايران در مسئورفتار مقامات . صحنه مقررات ديپلماسي را نفهمند و يا نخواهند به آنها احترام بگذارند

ز ا. ها، نشان داد كه اين اجالس تأثير خود را بر جاي گذاشته است اجالس تهران، به رغم برخي پيشينه

اي كه بايد به آن توجه كرد اين است  نكته. اين حيث نيز بايد از برگزاركنندگان ايراني اجالس تشكر كرد

كه گرچه رياست ايران طي سه سال آينده ممكن است موجبات تغييرات مثبتي را در سازمان كنفرانس 

ها و يا  م با اين قطعنامهاسالمي فراهم آورد، اما نبايد تصور كرد و انتظار داشت كه مشكالت جهان اسال

بسياري از مشكالت جهان اسالم ريشه در مناسبات . با رياست ايران بر سازمان حل و فصل گردد

نژادي، قومي و مذهبي ملتهاي مسلمان از يك طرف و ساختارهاي سياسي و اقتصادي و تعصبات ديني 

تا زماني . كنند ي ميربردا دروني بهرههاي  عوامل بيروني نيز از همين زمينه. و مذهبي از طرف ديگر دارد

  .اي حل نشود، نبايد انتظار رفع آنها را در كوتاه مدت داشت كه اين مشكالت به طور ريشه

برگزاري اجالس تهران و انتخاب ايران به رياست سازمان كنفرانس اسالمي در درازمدت نيز بر 

مدت، به علت برگزاري اجالس تهران،  اهگونه كه در كوت همان. اوضاع داخلي ايران اثر خواهد گذاشت

هاي در حال تحريك و توسعه به ناچار متوقف شد و فروكش كرد، در  برخي از حوادث و آشوب

  .درازمدت نيز اثرات مثبت آن بروز خواهد كرد

الن ايراني مطرح گرديد كه هر كدام به  مسئودر اين كنفرانس مطالب فراوان، متنوع و جالبي از سوي 

الن نخواهند و يا  مسئواما اگر . المللي را جلب كرد كنندگان در اجالس و ناظران بين ر شركتنوعي نظ

اند، در كشور خودمان پياده كنند، نخواهند توانست الگو و  نتوانند آنچه را در سخنان خود بيان كرده

أمرون النّاس ِبالِبر اَتَ«پذيرد كه به مصداق  در دنياي كنوني كسي از ما نمي. سرمشقي براي ديگران باشند

هاي اسالمي را به چيزي دعوت كنيم كه آن را از مردم خويش دريغ  ، مردم و دولت∗»و تَنسون اَنفُسكُم

هاي سياسي و  بها دادن به مردم، ايجاد جامعه مدني، تساهل و تسامح، تكثر افكار و انديشه. كنيم مي

اند، چيزهايي است كه جامعه كنوني ما بيش از هر   شدهكه دولتهاي اسالمي بدانها دعوت... فرهنگي و

  .زمان به آنها نيازمند است

بايد بدانيم كه كشورهاي اسالمي از جهت ساختارهاي سياسي، اقتصادي، مذهبي و فرهنگي، ميزان 

 تعهد واقعي سران آن به اسالم، درجه استقالل ملي يا وابستگي به بيگانگان و پايبندي به اصول اعتقاد و

اگر دولت ايران نتواند مسائل و مقوالتي را كه در اجالس تهران . اخالقي، وضعيت بسيار متفاوتي دارند

 مذهبي  مطرح كرده و خود را نسبت به آنها متعهد ساخته است در كشور خودمان كه تكثر و تنوع فكري،

 تنوعي در كل جهان ها و اختالفات گروهي در آن به مراتب كمتر از چنين تكثر و و سياسي و تفاوت

اسالم است پياده كند، هيچ دليل عقلي و منطقي ما را اميدوار نخواهد ساخت كه بتواند در سطح سازمان 

                                                      
∗
 كنيد؟ دهيد، خود را فراموش مي چگونه شما كه مردم را به نيكوكاري فرمان مي) ۴۴بقره، ( 
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در آن صورت، رياست ايران بر سازمان كنفرانس اسالمي نخواهد توانست . كنفرانس اسالمي موفق گردد

مان پديد آورد و رياست ايران بر تحولي متناسب با شأن ملت ايران و انقالب اسالمي در اين ساز

  .تشداهاي قبلي نخواهد  سازمان هيچ تفاوت اساسي با رياست

اميدواريم كه رياست ايران بر سازمان كنفرانس اسالمي موجب شود كه دولت ايران خود را ملزم به 

 هاي اساسي ملت، خصوصاً در ارتباط با احزاب و رعايت برخي از مسائل از جمله حقوق و آزادي

  . جمهور محترم، مخالفان وفادار بنمايدرئيسگروههاي سياسي دگرانديش يا به تعبير 

كم و كاست حقوق و آزاديهاي  همچنين، اميدواريم كه اين امر موجب شود كه ايران با اجراي بي

ها و تعهدات رياست جمهوري، به يك كشور الگو و  اساسي ملت، مصرح در قانون اساسي و تحقق برنامه

  . از حيث توسعه سياسي ـ و به دنبال آن، توسعه اقتصادي ـ در جهان اسالم تبديل گرددنمونه

∗    ∗    ∗  
نهضت آزادي ايران موفقيت قابل توجه و چشمگير ايران را در برگزاري آبرومندانه، منظم و با شكوه 

، گيرندگان ماندركاران، تصمي هشتمين اجالس سران سازمان كنفرانس اسالمي در تهران به همه دست

الن، به ويژه به جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري، صميمانه  مسئواجراكنندگان، مديران و 

 به سربلندي ايران عزيز از موفقيت اجالس تهران  عالقمندگويد و معتقد است كه هر ايراني تبريك مي

  .اي آينده استكند و خواهان موفقيتهاي بيشتر سازمان در ساله احساس غرور و افتخار مي

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۲۶ :شماره

  ۲۷/۹/۷۶ :تاريخ
 
 

   معرفي جانشين دبيركل در زمان بازداشت ايشاناطالعيه

با توجه به بازداشت موقت آقاي دكتر ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران كه طي اطالعيه 

سيدجوادي، نايب رئيس شوراي   اعالم شد، آقاي سيداحمد صدرحاج۲۴/۹/۷۶ مورخ ۱۶۲۳شماره 

  .مركزي، تا رفع بازداشت آقاي دكتر يزدي وظايف ايشان را ايفا خواهند كرد

شوند و لذا  ضمناً آقاي دكتر غالمعباس توسلي به عنوان سخنگوي نهضت آزادي ايران معرفي مي

  .شود، مورد تأييد نخواهد بود هرگونه مطلبي كه از مجاري ديگر به نام نهضت آزادي ايران بيان مي

  

  يراننهضت آزادي ا

  

  

  

  

  



  

  

۱۴۹  

  تعالي بسمه

يران نهضت آزادي ا

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۲۷ :شماره

   ۲/۱۰/۷۶ :تاريخ

  

  

  اعتراض به بازداشت غيرقانوني دبيركل نهضت آزادي ايران

  )۸مائده ـ (اعدلوا هواقرب للتقوي 

  )تر است عادالنه رفتار كنيد كه به تقوا نزديك(

  مردم رشيد و آگاه ايران

 خبر بازپرسي و زنداني شدن آقاي دكتر ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت ۲۴/۹/۷۶در اطالعيه مورخ 

هاي اين اقدام، نحوه و زمان آن، به ويژه در  فارغ از علل و انگيزه. دي ايران، به اطالع عموم رسيآزاد

  .شرايط كنوني سياسي ـ اجتماعي كشور، بسيار عجيب و از جهات مختلف درخور تأمل و بررسي است

 بدان ۲۸/۹/۷۶طوري كه رئيس قوه قضائيه نيز در خطبه نماز جمعه  بهانه ظاهري اين بازداشت ـ به

اشاره داشت ـ سخنان آقاي دكتر يزدي در جلسه خصوصي پرسش و پاسخ نهضت آزادي ايران در 

 در يك خانه شخصي بوده است كه نوار آن سخنراني توسط مأموران امنيتي تهيه شده و ۲۵/۸/۷۶روز 

  . شعبه اول دادگاه انقالب اسالمي صادر گرديده است۱۸/۹/۷۶به استناد آن احضاريه مورخ 

هاي اصلي  در بعد سياسي، انگيزه. اين موضوع از دو ديدگاه حقوقي و سياسي قابل بررسي است

  :توان در دو محور زير خالصه كرد بازداشت دبيركل نهضت آزادي را مي

ـ پس از پيروزي جناب آقاي خاتمي و تأييد برنامه ايشان توسط اكثريت قاطع مردم در حماسه دوم ۱

گيري جامعه مدني و بازشدن فضاي  خواه كه به هر دليل با شكل حهاي تمامت، جناح يا جنا۷۶خرداد 

پسندند، در برابر خواسته  سياسي در كشور مخالفند و نوعي از حكومت توتاليتر و جامعه بسته را مي

اند كه به هر طريق ممكن مانع تحقق جامعه مدني و حاكم شدن قانون در  ملت تسليم نگرديده، بر آن شده

  .ختلف اجتماعي شوندون مئش

سازي براي حاكميت  هاي رئيس جمهور منتخب مردم در جهت توسعه سياسي و زمينه اجراي برنامه

هاي اساسي ملت ـ مصرح در فصول مختلف قانون اساسي ـ و   حقوق و آزادي تأمينقانون و تحقق و

به طور خالصه، تحقق هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و  جلب مشاركت مؤثر مردم در برنامه

  اصول و

   )جاافتادگي (

  

هاي درس، دستگيري افراد از  حمالت ماههاي اخير به دفاتر نشريات، اجتماعات دانشگاهي و حوزه

جمله پشتيبانان دولت و رئيس جمهور و ايجاد بلوا و آشوب در قم و اصفهان و شهرهاي ديگر در 

هايي از عملكرد جناح  ها و نمونه تهران نشانهآستانه برگزاري اجالس سران كشورهاي اسالمي در 

  .خواه بوده است تمامت

در همين راستا، احضاريه دادگاه انقالب اسالمي براي بازپرسي از آقاي دكتر يزدي دبيركل نهضت 

 آذرماه يعني زمان گشايش اجالس سران صادر شده و بازپرسي و بازداشت ايشان ۱۸آزادي در روز 



 

۱۵۰ 

 آذرماه يعني ساعاتي پس از مصاحبه موفق و مؤثر رئيس محترم جمهوري با ۲۳نيز در روز يكشنبه 

  .خبرنگاران داخلي و خارجي درباره مهمترين مسائل جهان اسالم صورت گرفت

  .توان در سخنان افراد و مطالب نشريات وابسته به آنها مشاهده كرد انگيزه جناح يادشده را به روشني مي

 روزنامه ۸/۹/۷۶آفريني اخير سرمقاله مندرج در شماره مورخ  تشنجهاي اين زنجيره  يكي از حلقه

است كه نويسنده آن با تهمت و افترا و اشاعه اكاذيب، براي اقدامات » آتش بيار معركه«رسالت تحت عنوان 

 پاسخي به ۲۲/۹/۷۶آقاي دكتر يزدي در تاريخ . سازي نموده است دستگاههاي قضايي و امنيتي زمينه

ر تهيه و ارسال كردند كه متأسفانه مانند بسياري از پاسخهاي ديگر تاكنون در روزنامه سرمقاله مذكو

  .ايشان ضمن رد افترائات و اتهامات، رويه روزنامه رسالت را تقبيح كردند. رسالت درج نشده است

ر طرفي خود را د مداري بوده، بي بايد الگو و نمونه قانون با كمال تأسف، رئيس قوه قضائيه كه مي

هاي سياسي حفظ كند و مردم را به رعايت دقيق و جدي قوانين و مقررات و پرهيز از اغتشاش  بندي جناح

 ايشان مشهود بود و مورد ۳۰/۸/۷۶طور كه در خطبه نماز جمعه مورخ  و خشونت دعوت نمايد، همان

  .ستاعتراض برخي از نشريات نيز قرار گرفت، آشكارا به نفع جناحي خاص موضعگيري كرده ا

 به مشاركت در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي،  عالقمندـ در چند ماه گذشته، دانشجويان آگاه و۲

الن نهضت مسئوهاي ملي ـ مذهبي و از جمله تعدادي از  رغم فشارها و خطرات مختلف، از شخصيت علي

ند كه هاي دانشجويي دعوت كردند و نشان داد آزادي براي شركت در ميزگردها و ساير گردهمايي

چنين .  ساله عليه روشنفكران و آزاديخواهان مسلمان بر آنها تأثير نگذاشته است۱۸تبليغات انحصاري 

اقبالي نسبت به برنامه سياسي نهضت آزادي ايران و اعضاي برجسته آن، به ويژه آقاي دكتر يزدي، 

ع خطر را قطع ارتباط خواه را به هراس انداخته و بهترين شيوه براي رف جناحهاي انحصارگر و تمامت

بنابراين، . اند  همفكر آن با مجامع دانشگاهي تشخيص دادهيهاي سياس نهضت آزادي و ساير گروه

  .توان تحليل كرد بازداشت آقاي دكتر يزدي را از اين زاويه نيز مي

هاي سياسي، اسالمي و علمي كشور است كه نزديك به پنجاه سال  آقاي دكتر يزدي از شخصيت

به عالوه، ايشان . ترده و مؤثر در داخل و خارج از كشور، قبل و بعد از انقالب، داشته استخدمات گس

هاي جمعي در سطح  اي با بسياري از رهبران و سازمانهاي سياسي و اسالمي و رسانه ارتباطات گسترده

وزير و وزارت امور خارجه را در دولت  هاي معاونت نخست كشورهاي اسالمي دارد و نيز سمت

  .ادروان مهندس بازرگان داشته استش

بنابراين، آيا بازداشت آقاي دكتر يزدي، آنهم در روزهايي كه آحاد ملت ايران با اشتياق، شادماني و 

هاي عمومي پيگيري  افتخار جزئيات برنامه اجالس با شكوه سران كشورهاي اسالمي را از رسانه

ر انتظار تأثيرگذاريهاي آن در سطح كردند و ضمن تحسين مصاحبه رئيس محترم جمهوري د مي

انسته است بدون بازتاب گسترده در داخل و خارج كشور باشد؟ تو كشورهاي اسالمي و جهان بودند، مي

و آيا اين بازداشت بدون توجه به شرايط و اوضاع و احوال ويژه سياسي كشور، آنهم به خاطر برداشت 

  ه خصوصي، به راحتي قابل توجيه است؟نادرست از اظهار نظر آقاي دكتر يزدي در يك جلس

  .پاسخ اين سؤاالت مهم را بايد رئيس محترم قوه قضائيه به مردم ارائه دهند

المللي نيز تشنجات اخير، از جمله بازداشت دبيركل نهضت آزادي ايران، فرصتي مناسب براي  در سطح بين

خي اتحاد يبرداري از فرصت تار ينانه بهرهب آميز اجالس سران و خط مشي واقع دولتهايي كه از نتايج موفقيت

  .كشورهاي اسالمي ناخشنود و درصدد كارشكني در روند همگرايي اين كشورها هستند، فراهم كرده است
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اوالً . از ديدگاه حقوقي نيز اشكاالت و تخلفات متعددي بر عملكرد دستگاه قضايي كشور مترتب است

هايي همچون نهضت آزادي و استفاده از  دود گروهنفوذ و حضور مأموران در جلسات خصوصي و مح

روشهايي مانند شنود ـ كه از جمله تبعات آن نقض امنيت اجتماعات و فعاليتهاي سياسي و اجتماعي 

باشد و ثانياً استناد به سخنان ايراد شده در چنين جلساتي براي متهم كردن و  است ـ خالف قانون مي

  .ني نداردبازداشت اشخاص وجهه و اعتبار قانو

ضمناً عالوه بر داليلي كه قبالً براي اثبات سياسي بودن قضيه بيان شد، آقاي دكتر يزدي مطالب 

مورد اشاره دستگاه قضايي را به عنوان دبيركل نهضت آزادي در قالب يك تحليل سياسي در يك جلسه 

به عنوان يك مسأله اند و لذا نحوه برخورد دستگاه قضايي با اين قضيه  خصوصي سياسي اظهار كرده

  .شخصي خالف موازين مسلم حقوقي و قانوني و اسالمي است

رسيدگي به جرايم سياسي و «كند كه  اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي تصريح مي

  ».گيرد مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي

بعد از تدوين قانون اساسي تاكنون هيچ جرم سياسي  سال ۱۸آور اين است كه گويا در طول  شگفتي

در كشور ما رخ نداده است تا دستگاه قضايي براي اجراي اصل فوق متهمي را در يك دادگاه علني با 

اگر جرم ادعايي مربوط به اظهار . حضور هيأت منصفه محاكمه كند و مردم نيز شاهد اجراي آن باشند

اسخ به سؤالي كه مربوط به مسائل جاري كشور است، جرم نظر دبيركل نهضت آزادي ايران در پ

سياسي تلقي نشود و بر اساس اصل فوق در دادگاه علني و با حضور هيأت منصفه رسيدگي نگردد، پس 

  شود؟ محسوب مي» سياسي«چه جرمي 

دستگاه قضايي بايد از تكرار روشهاي گذشته خود كه هرگونه اظهارنظري را حمل بر ضديت با نظام 

نمود خودداري  هاي بسته انقالب محاكمه و محكوم مي اهكرد و متهمان را در دادگ هبري ميانقالب يا رو 

  .كند و به اصول روشن قانون اساسي تمكين نمايد

 نهضت آزادي ايران، ضمن اعتراض شديد به بازداشت غيرقانوني آقاي دكتر يزدي، مصرانه از 

جانبه اصول قانون اساسي،  ستاي اجراي صادقانه و همهخواهد كه در را الن دستگاه قضايي ميمسئو

رفع فوري احقاق حقوق شهروندان ايراني و حفظ حيثيت و حرمت جمهوري اسالمي ايران، ترتيب 

را فراهم كنند و در صورتي كه دستگاه قضايي بازداشت آقاي دكتر يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران 

  :ترتيب زير عمل نمايندمداركي عليه ايشان در اختيار دارد به 

  .ـ موضوع اتهام و دليل بازداشت دبيركل نهضت آزادي ايران به طور آشكار به اطالع عموم برسد۱

ـ با توجه به اصل يكصد و شصت و هشت قانون اساسي، موضوع اتهام در يك دادگاه علني و با ۲

  .حضور هيأت منصفه مورد بررسي قرار گيرد

 كه از كليه حقوق قانوني خود در تمام مراحل بازپرسي و محاكمه ـ به ايشان امكان داده شود۳

  .مند شوند احتمالي بهره

ليت نظارت بر اجراي صحيح قانون اساسي را بر عهده دارند مسئواز رئيس محترم جمهوري نيز كه 

انتظار داريم كه در وفاي به سوگندي كه براي اجراي قانون اساسي و حفظ حقوق اساسي ملت ياد 

  .اند و تعهداتي كه در برابر شهروندان ايراني بر دوش دارند، مساعي مجدانه خود را مبذول نمايند كرده

  



 

۱۵۲ 

  والعاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران



  

  

۱۵۳  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۲۸ :شماره

   ۵/۱۰/۷۶ :تاريخ

  

  

  »اطالعيه«

  رفع بازداشت دبيركل نهضت آزادي ايران

  هموطنان عزيز

براهيم يزدي، دبيركل  در اعتراض به بازداشت غيرقانوني آقاي دكتر ا۲/۱۰/۷۶پيرو بيانيه مورخ 

رساند كه ايشان بعدازظهر روز  شناس ايران مي نهضت آزادي ايران، به آگاهي ملت شريف و حق

  .ماه به قيد كفالت آزاد شدند پنجشنبه چهارم دي

داند كه از كليه سازمانها  نهضت آزادي ايران با شكرگزاري به درگاه ايزد دانا و توانا وظيفه خود مي

ي ايران، حزب داز جمله جنبش براي آزا(ي و اسالمي داخل و خارج كشور هاي مل و شخصيت

، دانشجويان آگاه و ديگر )، حزب مردم ايران و حزب ملت ايران»نيروي سوم«زحمتكشان ملت ايران 

هاي برجسته اسالمي ساير كشورها كه در مدت  المللي و شخصيت اقشار ملت و نيز سازمانهاي بين

آزادي با صدور بيانيه يا به طرق ديگر نسبت به اين بازداشت اعتراض و با بازداشت دبيركل نهضت 

نهضت آزادي ايران و دبيركل آن اظهار پشتيباني و همدردي كردند و يا در اين زمينه اعالم آمادگي و 

  . صميمانه سپاسگزاري نمايد،آغاز به اقدام نموده بودند

 براي وفاق ملي و تحقق آزاديهاي اساسي ملت ها زمينه مناسبي اميد است كه اين گونه همبستگي

  .ايران فراهم كند

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  

  

  



  

  

۱۵۴  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۲/۱۶۲۸ :شماره

   ۹/۱۰/۷۶ :تاريخ

  

  

  

  جمهوري تشكر دبيركل نهضت از رئيس

  

  جناب آقاي سيدمحمد خاتمي

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

  

ه با تفضل الهي باسالم و آرزوي توفيق جلب رضاي حق و خدمت هرچه بيشتر به خلق خدا، اكنون ك

و همت و ياري دوستداران و معتقدان تحقق آرمان جامعه مدني در يك جمهوري اسالمي قانونمند، به 

هاي مجدانه و ارزشمند آن جناب در رفع اين   اوين آزاد و از كوشش۲۰۹طور موقت از بازداشتگاه 

برادرانه و صميمانه تشكر دانم كه از طرف خود و دوستان از جنابعالي  ام، الزم مي مشكل مطلع شده

  .نمايم

اميد است ترتيبي فراهم شود تا بتوانم ضمن تقدير حضوري مراتب قدرداني خود، مطالبي را نيز به 

  .اطالعتان برسانم

  

  با تشكر مجدد و احترام

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  

  



  

  

۱۵۵  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

   :شماره

    :تاريخ

  

  

  "شما"شكايت دكتر يزدي از روزنامه 

  ۳۴ه رياست محترم شعب

  مجتمع ويژه قضايي

لي آقاي اسداهللا بادامچيان، در  مسئونشريه جمعيت مؤتلفه اسالمي، به مدير » شما«با سالم روزنامه 

هاي سياسي نهضت آزادي  خيانت«اي تحت عنوان  ، در مقاله۴/۱۰/۷۶شنبه   مورخ پنج۴۳شماره 

  :اساس، نوشته است ضمن سر هم كردن مطالبي بي» غيرقانوني

   به آمريكا۱۴هاي اف ـ  فروش جنگندهخيانت «

هـاي    ابراهيم يزدي به عنوان وزير امور خارجه دولت موقت كه واسـطه و پيگيـر فـروش ايـن جنگنـده                    

پيشرفته و پيچيده نظامي به آمريكاست داليل توجيهي مضحكي را در مـصاحبه خـود بـا كيهـان بيـان                     

اي  عيف بنيـه نظـامي ايـران قـدم خائنانـه     شود و در جهت تـض   دارد ولي به هر حال خيانت انجام مي         مي

شود برداشته مي.«  

اساس است بدين وسيله عليه ناشر و  از آنجا كه اين مطلب كذب و تهمت عظيم خيانت به اينجانب بي

  .نمايد ل روزنامه شكايت و درخواست رسيدگي قانوني و جبران آن را ميمسئومدير

  

  با تشكر 

  دكتر ابراهيم يزدي

  ه اسبقوزير امور خارج

۷/۱۰/۷۶  

  

  ۴/۱۰/۷۶به تاريخ » شما «۴۳يك نسخه از نشريه شماره : پيوست

  

  



  

  

۱۵۶  

  تعالي بسمه

آزادي ايران نهضت 

 ۱۳۴۰ تأسيس

   :شماره

    :تاريخ

  

  

  بن جدو خبرنگار الحياه مصاحبه آقاي غسان

  )۱۱/۱۰/۷۶(با آقاي دكتر ابراهيم يزدي 

  

   روزه خود را دريافتيد و آيا توقع داريد كه محاكمه شويد و با چه اتهامي؟۱۱س ـ آيا علت بازداشت 

لين ساعات بازداشتم، دادرس دادگاه تفهيم اتهام نمود و بعد از بازجويي مختصر قرار ج ـ در او

 روز بازداشت و چندين ۱۱بعد از . بازداشت موقتم را صادر نمود و آنگاه به زندان اوين منتقل گرديدم

  .هيچ حكمي درباره اتهامات عليه من صادر نشده است. جلسه بازجويي، با كفالت آزاد شدم

اي براي جداسازي گروهها و مواضع تبديل شده است، موضع شـما   مسأله» واليت فقيه«ويا مسئله س ـ گ 

  درباره آن چيست؟

و ركن جمهوريت )  قانون اساسي۵۶اصل (ج ـ برخي از گروههاي سياسي كه با اصل حاكميت مردم 

 واليت فقيه مطرح كوشند تا مخالفت خود را در قالب تعارض اين اصول با اصل نظام مخالف هستند، مي

بعد از آن كه آقاي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري پيروز شدند، و مسئله تحقق جامعه مدني . سازند

به طور وسيعي مطرح گرديد، اين گروهها ضمن مخالفت با جامعه مدني، در برابر آن جامعه واليي را 

 سال بعد ۱۹طرح اين مباحث، آنهم  .اختندمطرح كردند و به مخالفت با فرايند انتخابات و رأي اكثريت پرد

از پيروزي انقالب و بعد از شكست اين گروهها در انتخابات رياست جمهوري، به ضرر نظام جمهوري 

  .باشد اسالمي و موجب تشويش افكار عمومي و تشديد بدبيني مردم به روحانيت مي

ـ  منتظري را تحريك كردآقاي) نهضت آزادي(س ـ برخي از محافل رسمي معتقد هستند كه شما   د كـه بـر   ي

خواهيد جو سياسي را آرام كنيد توضيح         اي سخن گويند، همچنين اين محافل معتقدند كه نمي          عليه آقاي خامنه  

  شما در اين مورد چيست؟

محافل رسمي اگر واقعاً سند و مدرك معتبري بر اثبات ادعاي . اساس و زشتي است ج ـ اين اتهام بي

اند بلكه به صرف تبليغات  اما آنها تا به حال چنين كاري نكرده.  آن را مطرح كنندبايستي خود دارند مي

نهضت آزادي ايران مخالفت خود را با آشوب و . اند اهللا منتظري و نهضت آزادي اكتفا نموده عليه آيت

آفرين و خودسرانه گروههاي فشار را  ناآرامي به كرات با صراحت و صداقت اعالم و حركات تشنج

كنند، كه به جاي پاسخ منطقي دادن به انتقادات و  جو سياسي را كساني ناآرام مي. كوم كرده استمح

  .كنند ايرادات، به حريم منازل و دفاتر كار افراد و يا مطبوعات و سينماها حمله مي

نيـد  ك در اين مدت چگونه ارزيابي مي را  ماه از رياست آقاي خاتمي عمل و سياستهاي ايشان ۵س ـ پس از  

  هايشان چيست؟ و به نظر شما چالشهايي كه آقاي خاتمي با آن مواجه خواهند بود در مقابل تحقق برنامه

از ايشان توقع معجزه نداريم و به مشكالت و . كنم ج ـ در مجموع كارنامه ايشان را مثبت ارزيابي مي

هايي كه آقاي  چالش. يمشود واقف هست هايي كه مي نيكموانع موجود بر سر راه ايشان و انواع كارش

هاي ايشان  خاتمي با آن روبرو هستند، بخش عمده آن از جانب گروههايي است كه معنا و مفهوم برنامه



  

 ۱۵۷

فهمند و بر اين باور باطل هستند كه جامعه  را در مورد قانونمند شدن جامعه، جامعه مدني و غيره نمي

به آن گروههايي است كه موفقيت آقاي بخش ديگر آن مربوط . مدني و جمهوريت مخالف اسالم است

  .بينند خاتمي را مغاير با منافع سياسي و اقتصادي خود مي

وجـود دارد و  ) در حمايت از آقاي خـاتمي (س ـ آيا اكنون ائتالفي ميان گروههاي چپ راديكال با كارگزاران  

  ادامه خواهد داشت؟) شايد در مقابل جريان راست(اگر هست چه مدت اين ائتالف 

البته . كنم ادامه پيدا كرده باشد اما تصور نمي.  ـ در هنگام انتخابات چنين ائتالفي وجود داشتج

  .وزراي وابسته به كارگزاران در دولت آقاي خاتمي حضور دارند

باشد و نقش ايـن   گيري مي كنيد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام مركز اساسي تصميم س ـ آيا تصور مي 

  دانيد؟ ه چه ميمجمع را اكنون و در آيند

ين كرده است كه عمدتاً تعياي را  ج ـ قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام وظايف ويژه

البته همانطور كه خود آقاي هاشمي رفسنجاني هم چندين . باشد يك نهاد مشورتي براي مقام رهبري مي

وري اسالمي، نقش اصلي و  سال گذشته در بسياري از جريانات جمه۱۹اند، ايشان طي  بار يادآور شده

بنابراين، انتخاب رئيس جمهور جديد، به معناي انتقال عملي و واقعي و بالفاصله قدرت . اند عمده را داشته

با گذشت زمان و تثبيت موقعيت رئيس جمهور منتخب،  .گردد و جابجايي نياز به زمان دارد محسوب نمي

گذاري   خواهد كرد كه از قدرت سياستمجمع تشخيص مصلحت نيز الجرم در همان چارچوب عمل

  .فراواني برخوردار است

به نظر شـما سياسـت خارجـه ايـران پـس از      ) بعد از انقالب(س ـ شما اولين وزير خارجه در ايران بوديد  

  رود؟  رياست آقاي خاتمي به سمت تغييرات اساسي در استراتژي پيش مي

اجالس سران كنفرانس اسالمي در تهران آغاز ج ـ تغييرات استراتژيك در سياست خارجي ايران با 

المللي وارد شده   سال انزواي مزمن در يك موقعيت مناسبي به صحنه بين۱۹ايران بعد از . شده است

تواند تغييرات مطلوبي را به نفع جهان   رياست ايران بر كنفرانس اسالمي در سه سال آينده مي.است

ممكن است تغييرات خيلي سريع . بط خارجي بوجود آورداسالم و موقعيت ايران در جهت بهبود روا

  .نباشند اما مطمئناً پيش خواهد رفت

  رود؟ كنيد كه اوضاع به سمت برقراري رابطه با آمريكا پيش مي س ـ آيا تصور مي

رسد شرايط براي مذاكرات  اما به نظر مي. ج ـ تا برقراري روابط ديپلماتيك فاصله زيادي وجود دارد

جويانه  سرعت پيشرفت در اين زمينه به اقدامات آشتي. ين دو دولت مساعد شده باشدجدي رسمي ب

  .دولت آمريكا، نظير كاهش تجهيزات عظيم نظامي در خليج فارس، بستگي دارد

  

  



 

۱۵۸ 

  

  ي پيرامونيزدپيام هاجر با آقاي دكتر نشريه مصاحبه 

  ۱۳۷۶ آذر ۱۶كنفرانس اسالمي 

  ∗هشتمين اجالس سران كشورهاي اسالمي

  

  .س ـ اگر ممكن است سابقه و هدف از تشكيل كنفرانس اسالمي و علت آن را توضيح دهيد

 ميان اعراب و اسرائيل و ۱۹۶۷، بعد از جنگ ۱۹۶۹ج ـ كنفرانس اسالمي در شكل فعلي خود در سال 

اشغال سرزمين جديد عربي فلسطين، و هنگامي كه يهوديان افراطي بخشي از ساختمان اصلي 

اي جديد و  البته تشكيل اجتماعي از كشورهاي اسالمي ايده. را آتش زدند، بوجود آمدمسجداالقصي 

هاي  با شركت سران و نمايندگان دولت» مؤتمرهاي اسالمي« سال گذشته، بارها ۵۰در طي . اي نبود تازه

 ايران هماز مثالً . شده است هاي برجسته ديني از سراسر دنياي اسالم تشكيل مي اسالمي و شخصيت

مؤتمر مشابه ديگري هم در سال . اهللا كمره و نواب صفوي در آن شركت كردند اهللا طالقاني، آيت آيت

.  در كراچي برگزار شد كه مرحوم حاج سيد غالمرضا سعيدي در آن حضور پيدا كردند۱۳۳۴ يا ۱۳۳۳

كت كنم، اما انجمن اسالمي دانشجويان پاكستان نيز، از اينجانب دعوت نموده بود كه در آن مؤتمر شر

  .بدليل سياسي اجازه خروج پيدا نكردم

،  قبل از هر چيز۱۹۶۹ايجاد يك سازمان جهاني با شركت رسمي و كامل كليه كشورهاي اسالمي در سال 

هاي  هدف اين بود كه سياست. المقدس و مسجداالقصي از دستبرد اسرائيل بود واكنشي به حفظ بيت

البته بعدها، در . ائيل توسط كشورهاي اسالمي اتخاذ گرددمشتركي براي جلوگيري از تجاوزات اسر

اما بايد دانست و . هاي ديگر، منشور كنفرانس اسالمي با اهداف معين تدوين و تصويب گرديد اجالس

توجه داشت كه كشورهاي اسالمي داراي ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حتي فرهنگي و 

ها  برخي از آن. توان يافت اي را مي ن آنها، از هر نوع حكومتي، نمونهدر ميا. نژادي بسيار متنوعي هستند

برخي ديگر برعكس، در . هاي غربي ـ بخصوص آمريكا و انگليس دارند ها و قدرت روابط نزديكي با دولت

نظام سياسي در برخي از آنها از . شدند اوج جنگ سرد، متحد شوروي در منطقه خاورميانه محسوب مي

برخي ديگر . باشد هاي سياسي و مذهبي ارتجاعي مي اي استبدادي قرون گذشته با ديدگاهه نوع حكومت

برخي كامالً بطور عريان ضد . ها رنگ و جالي يك دولت مردمي و سوسياليستي را دارند از اين حكومت

ها ادعاي  برخي از اين حكومت. باشند گرا مي برخي ديگر شديداً مذهبي و واپسمذهبي هستند و 

. اما سكوالريزم آنها نوع خاصي است. دانند الريزم را دارند و خود را علمدار جدايي دين و دولت ميسكو

طرف است و كاري به كار سازمانها و نهادهاي  تفاوت و بي نه نوع غربي آن، كه دولت در برابر مذهب بي

در ) ي استهاي استبداد شرق كه داراي همان ويژگي(ديني ندارد بلكه سكوالريزم شرقي است 

سكوالريزم شرقي دولت مدعي و متولي مذهب است و با تمام قوا مساجد، منابر، اوقاف و مدارس ديني 

از اين حيث، سكوالريزم شرقي تفاوت . كند نمايد و در جهت خاص اهداف خود هدايت مي را كنترل مي
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 خدمت قدرت سياسي خود و اگرچه اساساً مذهبي نيست اما مذهب را در. اساسي با استبداد شرقي ندارد

هاي اسالمي، و عليرغم مشتركات  عالوه بر تنوع در ساختارهاي سياسي دولت. پذيرد گيرد و مي مي

فرهنگي و ديني وسيع و يك سابقه تمدني واحد و مشترك، اختالفات گسترده ديني و مذهبي، همراه با 

هاي تلخ انكارناپذير،  ليرغم اين واقعيتاما ع. سازد تعصبات فراوان مسلمانان را از هم جدا و متمايز مي

اي بسيار قوي كه منشاء آن خود قرآن كريم است، براي  ها، نيروي محركه در عمق روح و جان اين ملت

اين نيروي محركه همان عامل اصلي و كارسازي است كه . وحدت و برادري ميان مسلمانان وجود دارد

ي و سياسي ساختارهاي متنوع و متضاد، مجبور ساخت رغم مواضع فكر هاي اين كشورها را، علي دولت

براي نجات مسجداالقصي به دور هم جمع شوند و با وجود اينكه نتوانستند دولت اسرائيل را به 

اما آنها را مجبور ساخته است سازمان كنفرانس اسالمي را به . نشيني از قدس شريف وادار سازند عقب

هاي كنفرانس اسالمي، يا بهتر است گفته شود  در واقع هدف يا هدف. دالمللي ادامه دهن عنوان يك نهاد بين

التبه در دوران جنگ سرد، كنفرانس اسالمي نقش . باشد ميرسالت آن، چيزي فراتر از آن هدف اوليه 

مهمي در مناسبات جهاني، و همكاري و هماهنگي با بلوك كشورهاي غربي در تقابل با بلوك شرق و 

  . سابق ايفا كرده استاتحاد جماهير شوروي

بنابراين .  كنفرانس اسالمي سه دهه گذشته است و جنگ سرد هم تمام شده استتأسيساما از زمان 

كنفرانس اسالمي در تالش براي يافتن تعريف مجددي از نقش عمده اصلي خود در قلمرو جهان اسالم و 

اف كنفرانس اسالمي را از زواياي بايست رسالت و اهد بنابراين مي. باشد در پهنه مناسبات جهاني مي

  .هاي آينده مورد بررسي قرار داد ديگري، نه تنها براي زمان حال، بلكه براي دهه

  تواند مناقشات و مشكالت جهان اسالم را حل كند؟ س ـ آيا اين اجالس مي

ود اي در ميان كشورهاي اسالمي، در ميان خ ج ـ نه بطور كامل، مناقشات و مشكالت محلي و منطقه

. باشند هاي عميق و قوي فرهنگي، مذهبي و نژادي مي مسلمانان و يا با ساير اقوام و نژادها، داراي ريشه

ها و مراكز قدرتمند اقتصادي از عوامل بسيار مؤثر و  هاي خارجي، شركت ها و قدرت ترديد سياست بي

درون خود اين و مناقشات اما نبايد فراموش كرد كه ريشه اين مشكالت . باشند ميعمده اين مناقشات 

كافي است فقط مروري اجمالي بر گذشته اين اقوام و كشورها، بعنوان نمونه . باشد ها مي جامعه

  .كنند برداري مي نيروهاي خارجي از اين زمينه بهره. هاي قومي و نژادي و مذهبي، داشته باشيم درگيري

هاي محلي  توانند نسبت به مناقشات و ناامني المللي غيراسالمي نمي اما در هر حال، وقتي نهادهاي بين

تفاوت باشند، به طريق اولي، كشورهاي اسالمي، خصوصاً با تغييراتي كه در دو دهه اخير  اي بي و منطقه

برخي . توانند خود را كنار بكشند در مناسبات جهاني، با توجه به پايان جنگ سرد بوجود آمده است، نمي

اما . هاي منطقه يا جهان است ميدان و مظهري از زورآزمايي ميان دولتها  ها و نزاع از اين مناقشه

ها يا  با ادامه درگيري و زورآزمايي. ها خاتمه داد موضوع اصلي اين است كه چگونه بايد به اين درگيري

يكي از پيامدهاي پايان جنگ سرد، پايان عصر توسل به . آميز و وساطت سايرين هاي مسالمت در راه

  .هاست ها و دولت حل اختالفات ميان اقوام و ملتزور براي 

 و ها آميز اختالف در شرايط كنوني جهان، بيش از هر زمان، اصل مذاكره براي يافتن راه حل مسالمت

 وساطت، و تواند نهاد خوب و مناسبي براي بنابراين كنفرانس اسالمي، مي. ها پذيرفته شده است درگيري

از آنجا كه در هر حال برخي از اعضاي كنفرانس . اي كنفرانس باشدآغاز مذاكرات رودررو ميان اعض

ها، دارند، گفتگو در  هاي بيرون از منطقه و محرك اين درگيري اي با قدرت اسالمي، روابط ويژه
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اما نبايد . ها را كاهش دهد تواند تأثير عوامل بيروني در اين نزاع چهارچوب كنفرانس اسالمي حتي مي

براي . ها را بخشكاند هاي فرهنگي و مذهبي قوي اين نزاع نفرانس اسالمي بتواند ريشهانتظار داشت كه ك

انواع عوامل . روشن شدن مطلب كافي است به چره كريه و ضد انساني حوادث افغانستان توجه كرد

 اما اختالفات عميق شيعه و سني، پشتو. اي و جهاني در اين فاجعه مؤثر و كارساز هستند بيروني، منطقه

كشد و سني شيعه را  وقتي شيعه، سني را مي. اي و ازبك ريشه در تاريخ گذشته اين مردم دارد و هزاره

آن تحوالت فرهنگي  رأس هاي ديگري است، كه در ها در گرو موفقيت در زمينه ها و مناقشه اصل اين نزاع

  .هاي اسالمي است خود مسلمانان و خانه تكاني ديني و ذهني در جامعه

  برخوردار است؟...) بازار مشترك و(ا اجالس از قدرت مانور كافي در مقابل همگراهاي ديگر س ـ آي

كنفرانس اسالمي از ظرفيت و توان بالقوه بسيار . دارد» قدرت«ج ـ بستگي به تعريف و درك ما از 

بي باالئي، در مقايسه با ساير همگراها، برخوردار است، كه به آن امكان تحرك و مانور بسيار خو

هاي عضو  دهد، به عنوان مثال، اگر امكانات بالقوه بازار مشترك اروپا را با امكانات بالقوه دولت مي

بخش عظيمي از منابع طبيعي . بينيد ها نمي هيچوجه تناسبي ميان آنه كنفرانس اسالمي مقايسه كنيد، ب

مندي و  ا، بدون بهرهبازار مشترك اروپ. جهان، نظير نفت و گاز در اختيار كشورهاي اسالمي است

اند، يا  هاي اسالمي توانسته اما آيا دولت. دسترسي به اين منابع قادر به ادامه حتي حيات خود نخواهد بود

. بدون شك جواب منفي است. توانند، بطور مؤثري از اين امكانات استفاده كنند در شرايط كنوني مي

اگر . م مظلوم بوسني هرزگوين، مشاهده شدنمونه بارز آن در جريان ظلم عظيم اروپائيان به مرد

رسيد  هاي خود استفاده كنند، فاجعه به آنجا كه رسيد، هرگز نمي توانستند از اهرم هاي اسالمي مي دولت

  .پذير نشد امابه داليلي كه بحث آن خارج از فرصت اين مصاحبه است، چنين مانوري امكان

اين . ه در مقابل روند صلح خاورميانه موضع مخالف داردس ـ با توجه به اينكه ايران تنها كشوري است ك 

  زند؟ موضع لطمه به حيثيت و موقعيت ايران نمي

دنيا پي برده است كه دولت نژادپرست . ج ـ خير، روند صلح خاورميانه متوقف و در حال مرگ است

. باشد ا ساف نمياسرائيل با خيره سري خود، حاضر به اجراي حتي مفاد قرارداد اسلو ميان اين دولت ب

يكي از عوامل موفقيت كنفرانس تهران و شكست كنفرانس دوحه، همين موضع ايران در برابر روند صلح 

باين ترتيب با توجه به اين امر موضع ايران در برابر روند صلح نه تنها به حيثيت و . خاورميانه، است

  . فراهم ساخته استموقعيت ايران لطمه نزده است، بلكه برعكس موجبات تقويت آن را

  س ـ مخالفين دولت ايران در مقابل اين اجالس چه موضعي دارند؟

ج ـ آن عده از مخالفين اصلي و عمده ايران كه در ميان كشورهاي عربي منطقه و يا در ميان 

. اند كشورهاي اسالمي هستند، عموماً و اكثراً با گرايش مثبتي در كنفرانس تهران حضور فعال پيدا كرده

مخالفين دولت ايران در .) توجه كنيد... ه عنوان نمونه به سياست جديد مصر و عربستان و كويت وب(

بخشي از . اند غرب، بخصوص آمريكا، مخالفت جدي با برگزاري اجالس تهران از خود نشان نداده

رت بست روند صلح در خاورميانه، و ضرو كنم، به علت بن موفقيت كنفرانس تهران مجدداً تكرار مي

  .باشد ناپذير يك خط مشي جديد در منطقه، با شركت ايران مي اجتناب

 قطعنامـه در مـورد فلـسطين، افغانـستان و غيـره توسـط اجـالس كارشناسـان         ۱۳۰س ـ تا كنون حدود  

ها بعد از تصويب نهايي از قدرت اجرايي كافي در جهـان              آيا اين قطعنامه  . كنفرانس اسالمي تصويب شده است    

  برخوردارند؟
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، قبل از هر چيز واجد اهميت سياسي است و نشانگر، حداقل ها ج ـ تدوين و تصويب اين قطعنامه

جز در اما اجراي قطعنامه و تصميمات كنفرانس اسالمي براي امضاي آن، . باشد ميوحدت مواضع آن 

 و به دليل تنوع و پيچيدگي در ساختارهاي سياسي. االتباع نيست هاي خاصي، الزم ابعاد و زمينه

هاي عضو كنفرانس و مشكالت ساختاري درخور سازمان كنفرانس اسالمي، تصميمات  اقتصادي دولت

  .عموماً ضمانت اجرايي ندارند

س ـ اهميت تشكيل اجالس تهران را با توجه بـه اوضـاع خاورميانـه و موقعيـت ايـران چگونـه ارزيـابي         

  كنيد؟ مي

شود كه روند صلح ميان اعراب و  زار مياجالس تهران، همانطور كه اشاره شد، در زماني برگ

براي . بست رسيده است اسرائيل، به دليل امتناع آشكار و گستاخانه اين دولت از اجراي تعهداتش به بن

معروف به (ي نفتي جهان اه هاي غربي، از جمله شركت بيش از حدود يك ربع قرن، بسياري از قدرت

آمريكا، تالش كردند تا اعراب و اسرائيل را با هم آشتي هاي نفتي  آنها شركت رأس و در) هفت خواهران

. ، شرايط براي اين آشتي و صلح به نظر آنان، فراهم شده بود۱۹۶۷بعد از جنگ شش روزه . بدهند

 سازمان ملل متحد با پس دادن اراضي اشغال شده اعراب ۲۴۲بنابراين سعي كردند بر اساس قطعنامه 

چك فلسطيني در اراضي غرب رودخانه اردن و نوار غزه، به اين  و تشكيل يك دولت كو۱۹۶۷در جنگ 

براساس اين ديدگاه، منافع استراتژيك جهان غرب، بخصوص آمريكا، با نفت . نزاع و درگيري خاتمه دهند

اما ادامه مناقشه ميان اعراب و دولت . خاورميانه، كه به اعراب و مسلمانان تعلق دارد، پيوند خورده است

 ر راستاي منافع درازمدت غرب نيست آن دولت، دتأسيسل، برخالف اهداف اوليه و اصلي غاصب اسرائي

ثباتي بسياري از  ها علت اصلي و دائم بي ادامه اين درگيري. تر آن را پايان داد و بايد هرچه سريع

 .هاي غربي است هاي نفتي و دولت هاي منطقه و در نتيجه موجب تهديد دايم براي منافع شركت دولت

ها و اعراب از  ها نتوانست، عليرغم امكانات وسيع نظامي، مشكل خود را با فلسطيني دولت صهيونيست

هاي متعدد، نه تنها مشكالت حل نشدند،  گير در جنگ هاي چشم با وجود پيروزي. طريق نظامي حل كند

، محوريت ۲۴۲عنامه حل غيرنظامي، براساس قط بنابراين راه. بلكه روز به روز بر پيچيدگي آن افزوده شد

هاي  ارتباط با سياست جنگ رمضان، و قطع جريان صدور نفت به غرب، كه بي. اصلي پيدا كرد

ها، آرام آرام و  اين تالش. هاي مساعدي را براي صلح و آشتي بوجود آورد هاي نفتي نبود، زمينه شركت

 ۲۴۲اي عربي ـ اسالمي، قطعنامه به تدريج نتايج خود را ظاهر ساخته است و امروزه تقريباً تمام كشوره

، پذيرش اسرائيل توسط ۲۴۲نكته محوري اول قطعنامه . اند را، كه متضمن دو نكته اساسي است، پذيرفته

برخي از اين . اند هاي عربي، عموماً با قبول قطعنامه، به واقعيت اسرائيل اعتراف كرده دولت. اعراب است

البته برخي از كشورهاي عربي، نظير . اند يك برقرار ساختهكشورها، حتي با اين دولت روابط ديپلمات

اند، موافقت  سوريه و لبنان هم كه هنوز اسرائيل را به رسميت نشناخته و پيمان صلح را امضاء نكرده

اند اما آن را مشروط به تخليه ارتفاعات جوالن و جنوب لبنان  اصولي خود را با صلح اعالم كرده

، كه بر تخليه اراضي اشغالي در جنگ ۲۴۲ حاضر به قبول بخش ديگر قطعنامه اما اسرائيل. اند نموده

در واقع دولت غاصب اسرائيل، حاضر به قبول اصل فرمول صلح به ازاء . باشد  تكيه دارد، نمي۱۹۶۷

ها از انجام تعهداتشان در قرارداد صلح، غرب و آمريكا را،  امتناع سرسختانه صهيونيست. باشد زمين نمي

نتيجه . سابقه بدي قرار داده است پذير بي هاي نفتي بزرگ جهان را، در يك وضعيت آسيب تو شرك

و امروز اعراب با فقدان اراده  اند  كه سالها براي آن كار كردهبست صلحي است ناپذير اين امر بن اجتناب
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ه احساس و هم. ها به قبول صلح روبرو هستند و يا قدرت دولت آمريكا در وادار ساختن صهيونيست

ها هميشه بر اين اصل استوار بوده است كه  مذاكرات صلح، به شيوه صهيونيست. فريب خوردن را دارند

كنند، نسيه و موكول  تمام امتيازاتي را كه اعراب بايد به آنها بدهند نقد است اما آنچه آنها قبول و تعهد مي

  .بوده است  به آينده نامعلومي

سرسختي دولت اسرائيل . باشد ها مي اي سياسي بر صهيونيستحاصل وضعيت كنوني، موج فشاره

قدرتي اعراب از  قدرتي دولت آمريكا در برابر اسرائيل از يك طرف و نرمش و بي تفاوتي و يا بي و بي

هاي نفتي، به دنبال  جهت ديگر، موجب شده است كه بسياري از كشورهاي غربي و اعراب و شركت

اي كه ايران هم در آن، به عنوان يك كشور   برنامه،راي منطقه بروندتدوين يك سياست جديد مستقلي ب

در البالي سخنان بسياري از مقامات . اي، درخور موقعيت و مقام خود داشته باشد خيز، نقش عمده نفت

مسئول كشورهاي عربي، بخصوص مصر و عربستان، كه به داشتن روابط بسيار نزديك با برخي از 

بست صلح خاورميانه و  هاي جديدي نسبت به بن يكا شهرت دارند، واكنشهاي قدرت در آمر جناح

شكست كنفرانس دوحه، و موفقيت كنفرانس تهران، هر دو، . ضرورت حركت و برنامه جديد مشهود است

هاي عربي از جمله مصر و عربستان به  بسياري از دولت. بست صلح خاورميانه است دقيقاً به علت بن

اي براي اعراب وجود  در كنفرانس دوحه هيچ حرف و خبر تازه. آن هم روشن استدليل . دوحه نرفتند

  .اي دارد اما كنفرانس تهران در متن خود، خبرهاي تازه. نداشت

بنابراين كنفرانس تهران، بدون ترديد بر روندهاي سياسي خاورميانه اثرات انكارناپذيري بر جاي 

ها، براي انجام  د، حجم فشارهاي سياسي بر صهيونيستاز جمله اينكه به احتمال زيا. خواهد گذاشت

تعهداتش در چهارچوب قرارداد اسلو، تخليه اراضي اشغالي و تشكيل يك دولت مستقل فلسطيني، و هم 

  .هاي جوالن، افزايش خواهد يافت چنين تخليه جنوب لبنان و بلندي

  س ـ پيامد تشكيل اين اجالس در تهران، براي ايران چيست؟

. زاري كنفرانس تهران، براي ايران نيز، چه از حيث داخلي و چه خارجي اهميت بسياري داردج ـ برگ

اگر چه مقدمات برگزاري كنفرانس تهران در زمان رئيس جمهور سابق، آقاي هاشمي رفسنجاني فراهم 

ر بست صلح خاورميانه، حادثه بزرگ دوم خرداد و انتخاب آقاي خاتمي، ب شده بود، اما عالوه بر بن

قبل از . ها و سران كشورهاي اسالمي براي حضور در تهران اثر قطعي داشته است تصميم نهايي دولت

ها و اظهارنظرهاي سياسي صحبت بر سر اين بوده است كه اگر كنفرانس دوحه شكست  آن در تحليل

 تهران در اما چنين نشد و كنفرانس سران با موفقيت در. بخورد، كنفرانس تهران هم برگزار نخواهد شد

حال برگزاري است و اين موفقيتي است براي كشورمان، كه آن را مديون آراي سنگين مردم در دوم 

در واقع شرايط مساعد و . باشيم  و مواضع روشن و منطقي و صادقانه آقاي خاتمي مي۷۶خرداد 

 موفقيت را بست صلح با روي كار آمدن آقاي خاتمي دست به دست هم دادند و اين مناسب منطقه و بن

  .اند باعث شده

 برگزاري كنفرانس تهران، پايان نوزده سال انزواي مزمن سياسي ايران و آغاز دوره جديدي از

هم اكنون قبل از برگزاري كنفرانس . گردد المللي و خارجي براي جمهوري اسالمي محسوب مي روابط بين

و اروپا ) بادله سفير با تركيه و بحرينم(روابط ايران با كشورهاي همسايه سازي  آقاي خاتمي در عادي

  .موفق بوده است
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هاي اسالمي در تهران بر  همچنين نقش تشكيل اين كنفرانس در تهران و حضور سران دولت

بعد از . سازد گذارد و آن را متعادل مي ديدگاههاي سياسي دولتمردان و نهادهاي مختلف ايران اثر مي

هنگامي كه دولت ايران . كنفرانس اسالمي در الجزاير برگزار شدپيروزي انقالب اولين اجالس مقدماتي 

هاي سياسي فراوان روبرو  يك هيأت ديپلماتيك، نه در سطح چندان بااليي به آنجا اعزام نمود، با جنجال

حتي سفر وزراي خارجه كويت، تركيه و مسقط و عمان به ايران و مذاكره با آنها با اعترافات شديد . شد

گرا، نظير  گرا، نظير حزب جمهوري اسالمي، و يا چپ هي و احزاب راستلال اصطالح حزبنيروهاي به 

ها، گناهي  مذاكره با دولت عراق، حتي قبل از جنگ، در نظر بعضي. مجاهدين انقالب اسالمي، روبرو شد

، ايران بينانه از مناسبات جهاني فانتزي انقالبي، فقدان درك درست و واقع. آمد مينابخشودني به حساب 

كنفرانس تهران . نتيجه و غير مفيد، بلكه مضر به منافع ملي ما، كشانيده بود را به يك انزواي طوالني بي

هاي اسالمي، اعم از  عالوه بر اين، حضور سران دولت. پايان دوره و آغاز دوره جديدي خواهد بود

ل يا در حالت تخاصم و غيره، در پيمان با اسرائي  هم،مترقي يا ارتجاعي، مستقل يا وابسته به آمريكا

ها، عمالً منجر به درك جديدي از روابط خارجي، در دنياي كنوني  تهران و قبول استقبال و احترام از آن

 امروز در وضعيتي ،نهايي كه زماني حاضر بودند سايه بعضي از اين سران را با تير بزننداهم. گردد مي

بينند و اين خود گام بزرگي در تعديل شرايط دروني  ا ميهستند كه خود را مجبور به حفظ امنيت آنه

كنفرانس . كننده است نكته ديگر اينكه در تحوالت اجتماعي فرايند يادگيري بسيار مهم و تعيين. باشد مي

دهد  گيرندگان كنوني ايران نشان مي پردازي، به بسياري از تصميم تهران، در عمل و نه در تئوري نظريه

نظر كردن  كاري و صرف المللي لزوماً معادل با سازش هاي بين  حضور فعال در صحنهآموزاند كه و مي

المللي فعال شد، حتي  هاي بين توان در صحنه گيرند كه مي اين نيروها ياد مي. ها نيست از مواضع و ارزش

ر مهماندار اجالس سران شد و رئيس كنفرانس اسالمي شد، با همه اعضاي آن روابط نزديك و معنادا

آن چه كه مهم است فهم و رعايت مقررات ناظر بر . داشت، بدون آن كه مواضع اصولي خود را تغيير داد

هاي  المللي و ديپلماتيك، درك مناسبات جهاني و داشتن هنر استفاده از موقعيت روابط سياسي بين

روابط ايران با جهان سازي   اين تجربه به عادي.هاي كالن ملي المللي براي پيشبرد اهداف و برنامه بين

خارج كمك بسيار مؤثري خواهد كرد؛ كه در مجموع يك پيروزي براي دولت آقاي خاتمي محسوب 

  .خواهد شد

از اولين . اما كنفرانس اسالمي تاثيرات خاصي بر مناسبات داخلي ايران نيز بر جاي خواهد گذاشت

در آستانه برگزاري . ها داخلي است ها و درگيري پيامدهاي مثبت فوري آن، همين فروكش كردن تنازع

 توسط افراد و عناصر شخصي عليه  است،گواري، كه دون شأن جمهوري اسالمياين مراسم حوادث نا

كساني كه در انتخابات اخير رياست جمهوري از ملت . يك شخصيت برجسته اسالمي به وقوع پيوست

 و تالطم و هرج و مرج هستند تا اوالً اند، به تالفي آن در صدد ايجاد آشوب ايران سيلي سختي خورده

اعتبار رياست جمهوري را به زير سئوال ببرند، و ثانياً شرايط اجتماعي و سياسي براي تبديل جمهوري 

 اين باشد كه يك دتوان يك نظر بدبينانه مي. اسالمي به حكومت اسالمي مورد نظرشان را فراهم سازند

چنان شرايط  خواستند با ايجاد بلوا و آشوب آن ها مي كشميريها و  جريان نفوذي خزنده، از نوع كالهي

خوشبختانه با . ناامني را فراهم سازند كه عمالً برگزاري كنفرانس اسالمي را در تهران منتفي سازند

تمهيدات مناسب از ادامه و تشديد و گسترش اين جنجال جلوگيري شد و اكنون آتش فتنه فروكش كرده 

اما كنفرانس سران . باشد ثبت برگزاري كنفرانس تهران بر اوضاع داخلي مياين اولين اثر م. است
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ايران براي سه سال آينده رئيس . كشورهاي اسالمي در تهران اثرات درازمدت و داخلي نيز خواهد داشت

قرار گرفتن در چنين جايگاهي به خودي خود دولتمردان ايران را مجبور . كنفرانس اسالمي خواهد بود

داري  تا نسبت به رفتارهاي سياسي خود در داخل كشور، تجديدنظر نموده و از خود خويشتنسازد  مي

اند آراي سنگين مردم  شود كه آن خط و خطوطي كه هنوز هم نتوانسته اين امر موجب مي. نشان بدهند

خط و در دوم خرداد را هضم نمايند و با گوشه و كنايه، اينجا و آنجا، براي رئيس جمهور منتخب مردم 

بنابراين به احتمال . شوند نشيني مي ماه وقت به ايشان داده بودند، مجبور به عقب كشند، و شش نشان مي

هاي برپا شده، به جاي تجديد مطلع بعد از اتمام كنفرانس اسالمي، به سوي تفاهم و  زياد توقف جنجال

  .آرامش سير خواهد كرد

هاي تعديل و  انس تهران، كمك جدي به اجراي برنامهبه عبارت ديگر، يكي از پيامدهاي درازمدت كنفر

  .توسعه سياسي آقاي خاتمي خواهد بود

  

  

  

  اعتراض به بازداشت غيرقانوني دبيركل نهضت آزادي ايران

  )۸مائده ـ (اعدلوا هواقرب للتقوي 

  )تر است عادالنه رفتار كنيد كه به تقوا نزديك(

  مردم رشيد و آگاه ايران

 خبر بازپرسي و زنداني شدن آقاي دكتر ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت ۲۴/۹/۷۶خ در اطالعيه مور

هاي اين اقدام، نحوه و زمان آن، به ويژه در  فارغ از علل و انگيزه. آزادي ايران، به اطالع عموم رسي

  .شرايط كنوني سياسي ـ اجتماعي كشور، بسيار عجيب و از جهات مختلف درخور تأمل و بررسي است

 بدان ۲۸/۹/۷۶طوري كه رئيس قوه قضائيه نيز در خطبه نماز جمعه   ظاهري اين بازداشت ـ بهبهانه

اشاره داشت ـ سخنان آقاي دكتر يزدي در جلسه خصوصي پرسش و پاسخ نهضت آزادي ايران در 

 در يك خانه شخصي بوده است كه نوار آن سخنراني توسط مأموران امنيتي تهيه شده و ۲۵/۸/۷۶روز 

  . شعبه اول دادگاه انقالب اسالمي صادر گرديده است۱۸/۹/۷۶ناد آن احضاريه مورخ به است

هاي اصلي  در بعد سياسي، انگيزه. اين موضوع از دو ديدگاه حقوقي و سياسي قابل بررسي است

  :توان در دو محور زير خالصه كرد بازداشت دبيركل نهضت آزادي را مي

أييد برنامه ايشان توسط اكثريت قاطع مردم در حماسه دوم ـ پس از پيروزي جناب آقاي خاتمي و ت۱

گيري جامعه مدني و بازشدن فضاي  خواه كه به هر دليل با شكل ، جناح يا جناحهاي تمامت۷۶خرداد 

پسندند، در برابر خواسته  سياسي در كشور مخالفند و نوعي از حكومت توتاليتر و جامعه بسته را مي

اند كه به هر طريق ممكن مانع تحقق جامعه مدني و حاكم شدن قانون در  شدهملت تسليم نگرديده، بر آن 

  .شؤون مختلف اجتماعي شوند

سازي براي حاكميت  هاي رئيس جمهور منتخب مردم در جهت توسعه سياسي و زمينه اجراي برنامه

 ـ و هاي اساسي ملت ـ مصرح در فصول مختلف قانون اساسي قانون و تحقق و تأمين حقوق و آزادي
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هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به طور خالصه، تحقق  جلب مشاركت مؤثر مردم در برنامه

آرمانهاي واالي انقالب اسالمي ايران يعني آزادي، استقالل و حاكميت ارزشهاي اسالمي نياز به اصول 

ران همواره با ناآرامي، به همين علت، نهضت آزادي اي. فضايي آرام و دور از هر گونه تنش و تشنج دارد

آفريني، جنجال و آشوب از ناحيه هر فرد و يا گروه به شدت مخالف بوده، همگان را به شكيبايي و  حادثه

ولي متأسفانه ايجاد . ها و مقابله با آشوب توصيه و دعوت نموده است آفريني بردباري در برابر تشنج

 كه در چند ماه اخير همچنان ادامه دارد، مانع دليل و يا مبتني بر داليل واهي و ضعيف هاي بي تنش

هاي مورد نظر رياست محترم جمهوري و در جهت تضعيف دولت  بزرگي بر سر راه اجراي برنامه

  .باشد مي

هاي درس، دستگيري افراد از  حمالت ماههاي اخير به دفاتر نشريات، اجتماعات دانشگاهي و حوزه

يجاد بلوا و آشوب در قم و اصفهان و شهرهاي ديگر در جمله پشتيبانان دولت و رئيس جمهور و ا

هايي از عملكرد جناح  ها و نمونه آستانه برگزاري اجالس سران كشورهاي اسالمي در تهران نشانه

  .خواه بوده است تمامت

در همين راستا، احضاريه دادگاه انقالب اسالمي براي بازپرسي از آقاي دكتر يزدي دبيركل نهضت 

 آذرماه يعني زمان گشايش اجالس سران صادر شده و بازپرسي و بازداشت ايشان ۱۸ آزادي در روز

 آذرماه يعني ساعاتي پس از مصاحبه موفق و مؤثر رئيس محترم جمهوري با ۲۳نيز در روز يكشنبه 

  .خبرنگاران داخلي و خارجي درباره مهمترين مسائل جهان اسالم صورت گرفت

  .توان در سخنان افراد و مطالب نشريات وابسته به آنها مشاهده كرد  ميانگيزه جناح يادشده را به روشني

 روزنامه ۸/۹/۷۶آفريني اخير سرمقاله مندرج در شماره مورخ  هاي اين زنجيره تشنج يكي از حلقه

است كه نويسنده آن با تهمت و افترا و اشاعه اكاذيب، براي اقدامات » آتش بيار معركه«رسالت تحت عنوان 

 پاسخي به ۲۲/۹/۷۶آقاي دكتر يزدي در تاريخ . سازي نموده است اي قضايي و امنيتي زمينهدستگاهه

سرمقاله مذكور تهيه و ارسال كردند كه متأسفانه مانند بسياري از پاسخهاي ديگر تاكنون در روزنامه 

  .دندايشان ضمن رد افترائات و اتهامات، رويه روزنامه رسالت را تقبيح كر. رسالت درج نشده است

طرفي خود را در  مداري بوده، بي بايد الگو و نمونه قانون با كمال تأسف، رئيس قوه قضائيه كه مي

هاي سياسي حفظ كند و مردم را به رعايت دقيق و جدي قوانين و مقررات و پرهيز از اغتشاش  بندي جناح

مشهود بود و مورد  ايشان ۳۰/۸/۷۶طور كه در خطبه نماز جمعه مورخ  و خشونت دعوت نمايد، همان

  .اعتراض برخي از نشريات نيز قرار گرفت، آشكارا به نفع جناحي خاص موضعگيري كرده است

مند به مشاركت در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي،  ـ در چند ماه گذشته، دانشجويان آگاه و عالقه۲

 از مسؤوالن نهضت هاي ملي ـ مذهبي و از جمله تعدادي رغم فشارها و خطرات مختلف، از شخصيت علي

هاي دانشجويي دعوت كردند و نشان دادند كه  آزادي براي شركت در ميزگردها و ساير گردهمايي

چنين .  ساله عليه روشنفكران و آزاديخواهان مسلمان بر آنها تأثير نگذاشته است۱۸تبليغات انحصاري 

 به ويژه آقاي دكتر يزدي، اقبالي نسبت به برنامه سياسي نهضت آزادي ايران و اعضاي برجسته آن،

خواه را به هراس انداخته و بهترين شيوه براي رفع خطر را قطع ارتباط  جناحهاي انحصارگر و تمامت

بنابراين، . اند هاي سياس همفكر آن با مجامع دانشگاهي تشخيص داده نهضت آزادي و ساير گروه

  . كردتوان تحليل بازداشت آقاي دكتر يزدي را از اين زاويه نيز مي
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هاي سياسي، اسالمي و علمي كشور است كه نزديك به پنجاه سال  آقاي دكتر يزدي از شخصيت

به عالوه، ايشان . خدمات گسترده و مؤثر در داخل و خارج از كشور، قبل و بعد از انقالب، داشته است

جمعي در سطح هاي  اي با بسياري از رهبران و سازمانهاي سياسي و اسالمي و رسانه ارتباطات گسترده

وزير و وزارت امور خارجه را در دولت  هاي معاونت نخست كشورهاي اسالمي دارد و نيز سمت

  .شادروان مهندس بازرگان داشته است

بنابراين، آيا بازداشت آقاي دكتر يزدي، آنهم در روزهايي كه آحاد ملت ايران با اشتياق، شادماني و 

هاي عمومي پيگيري  ان كشورهاي اسالمي را از رسانهافتخار جزئيات برنامه اجالس با شكوه سر

كردند و ضمن تحسين مصاحبه رئيس محترم جمهوري در انتظار تأثيرگذاريهاي آن در سطح  مي

دانسته است بدون بازتاب گسترده در داخل و خارج كشور باشد؟  كشورهاي اسالمي و جهان بودند، مي

ضاع و احوال ويژه سياسي كشور، آنهم به خاطر برداشت و آيا اين بازداشت بدون توجه به شرايط و او

  نادرست از اظهار نظر آقاي دكتر يزدي در يك جلسه خصوصي، به راحتي قابل توجيه است؟

  .پاسخ اين سؤاالت مهم را بايد رئيس محترم قوه قضائيه به مردم ارائه دهند

هضت آزادي ايران، فرصتي مناسب براي المللي نيز تشنجات اخير، از جمله بازداشت دبيركل ن در سطح بين

برداري از فرصت تارخي اتحاد  بينانه بهره آميز اجالس سران و خط مشي واقع دولتهايي كه از نتايج موفقيت

  .كشورهاي اسالمي ناخشنود و درصدد كارشكني در روند همگرايي اين كشورها هستند، فراهم كرده است

اوالً .  متعددي بر عملكرد دستگاه قضايي كشور مترتب استاز ديدگاه حقوقي نيز اشكاالت و تخلفات

هايي همچون نهضت آزادي و استفاده از  نفوذ و حضور مأموران در جلسات خصوصي و محدود گروه

روشهايي مانند شنود ـ كه از جمله تبعات آن نقض امنيت اجتماعات و فعاليتهاي سياسي و اجتماعي 

 استناد به سخنان ايراد شده در چنين جلساتي براي متهم كردن و باشد و ثانياً است ـ خالف قانون مي

  .بازداشت اشخاص وجهه و اعتبار قانوني ندارد

ضمناً عالوه بر داليلي كه قبالً براي اثبات سياسي بودن قضيه بيان شد، آقاي دكتر يزدي مطالب 

حليل سياسي در يك جلسه مورد اشاره دستگاه قضايي را به عنوان دبيركل نهضت آزادي در قالب يك ت

اند و لذا نحوه برخورد دستگاه قضايي با اين قضيه به عنوان يك مسأله  خصوصي سياسي اظهار كرده

  .شخصي خالف موازين مسلم حقوقي و قانوني و اسالمي است

رسيدگي به جرايم سياسي و «كند كه  اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي تصريح مي

  ».گيرد با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميمطبوعاتي علني است و 

 سال بعد از تدوين قانون اساسي تاكنون هيچ جرم سياسي ۱۸آور اين است كه گويا در طول  شگفتي

در كشور ما رخ نداده است تا دستگاه قضايي براي اجراي اصل فوق متهمي را در يك دادگاه علني با 

اگر جرم ادعايي مربوط به اظهار . مردم نيز شاهد اجراي آن باشندحضور هيأت منصفه محاكمه كند و 

نظر دبيركل نهضت آزادي ايران در پاسخ به سؤالي كه مربوط به مسائل جاري كشور است، جرم 

سياسي تلقي نشود و بر اساس اصل فوق در دادگاه علني و با حضور هيأت منصفه رسيدگي نگردد، پس 

  د؟شو محسوب مي» سياسي«چه جرمي 

دستگاه قضايي بايد از تكرار روشهاي گذشته خود كه هرگونه اظهارنظري را حمل بر ضديت با نظام 

نمود خودداري  كرد و متهمان را در دادگههاي بسته انقالب محاكمه و محكوم مي و انقالب يا رهبري مي

  .كند و به اصول روشن قانون اساسي تمكين نمايد
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ديد به بازداشت غيرقانوني آقاي دكتر يزدي، مصرانه از نهضت آزادي ايران، ضمن اعتراض ش

جانبه اصول قانون اساسي،  خواهد كه در راستاي اجراي صادقانه و همه مسؤوالن دستگاه قضايي مي

احقاق حقوق شهروندان ايراني و حفظ حيثيت و حرمت جمهوري اسالمي ايران، ترتيب رفع فوري 

آزادي ايران را فراهم كنند و در صورتي كه دستگاه قضايي بازداشت آقاي دكتر يزدي، دبيركل نهضت 

  :مداركي عليه ايشان در اختيار دارد به ترتيب زير عمل نمايند

  .ـ موضوع اتهام و دليل بازداشت دبيركل نهضت آزادي ايران به طور آشكار به اطالع عموم برسد۱

م در يك دادگاه علني و با ـ با توجه به اصل يكصد و شصت و هشت قانون اساسي، موضوع اتها۲

  .حضور هيأت منصفه مورد بررسي قرار گيرد

ـ به ايشان امكان داده شود كه از كليه حقوق قانوني خود در تمام مراحل بازپرسي و محاكمه ۳

  .مند شوند احتمالي بهره

از رئيس محترم جمهوري نيز كه مسؤوليت نظارت بر اجراي صحيح قانون اساسي را بر عهده دارند 

انتظار داريم كه در وفاي به سوگندي كه براي اجراي قانون اساسي و حفظ حقوق اساسي ملت ياد 

  .اند و تعهداتي كه در برابر شهروندان ايراني بر دوش دارند، مساعي مجدانه خود را مبذول نمايند كرده

  

  والعاقبه للمتقين

   ايراننهضت آزادي

  



  

۱۶۸  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۲۸ :شماره

   ۰۵/۱۰/۷۶ :تاريخ

  

  

   ضاييهنامه دكتر ابراهيم يزدي به رئيس قوه ق

  در مورد اعالم مجرم بودن ايشان

  

  

  اهللا جناب آقاي محمد يزدي آيت

  رياست محترم قوه قضاييه

  

  با سالم و آرزوي توفيق جلب رضاي حق

مصادف با روز تاريخي اجالس سران  (۱۸/۹/۷۶اي كه در تاريخ  اينجانب به موجب برگ احضاريه

 بعد از يك ۲۳/۹/۷۶ ابالغ شده بود ، در روز ،۲۲/۹/۷۶صادر و در تاريخ ) كنفرانس اسالمي در تهران

بازجويي مختصر، با قرار بازداشت موقت توسط دادرس محترم شعبه اول دادگاه انقالب اسالمي تهران 

اي كه همان  در بيانيه.  با كفالت آزاد شدم۴/۱۰/۷۶زنداني و در روز پنجشنبه ) ۲۰۹بازداشتگاه (در اوين 

ه صادر و در اختيار خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي قرار داده شد، روز توسط دادرس محترم دادگا

متأسفانه بيانيه . تصريح گرديده است» تأمين مناسب تا صدور حكم نهايي«آزادي اينجانب با قرار 

دادرس محترم نه از راديو و تلويزيون ايران بلكه از راديوي دولتي صهيونيستها به اطالع ملت ايران 

اي را در اخبار خود   از مسئولين، اين نهاد عظيم را مؤاخذه نكرد كه چرا چنين اطالعيهو هيچ يك!! رسيد

  .منتشر نكرده است

ها خواندم كه  بهرحال با وجودي كه هنوز حكم نهايي صادر نشده است، با كمال تعجب در روزنامه

م نيست و دكتر يزدي برخي از مسائل در ايران جرم است و در ديگر كشورها جر«: ايد جنابعالي فرموده

  )۸/۱۰/۷۶سالم (» .نيز مرتكب جرم شده است

كردم كه رئيس قوه قضاييه كشورمان، اين  باور نمي. اين كالم جنابعالي موجب بسي شگفتي شد

  !!معرفي نمايد» مجرم«چنين شتابزده، كسي را كه هنوز حكمي درباره او صادر نشده است 

ا اطالعتان كم است و فرق مش«: ايد كه خاطبان فرمودهجنابعالي در همان سخنان خود خطاب به م

شايد واقعاً تبرئه شد و اصالً چيزي «: ايد كه و بعد اضافه فرموده» .دانيد بازداشت و محكوم شدن را نمي

اما تحقيقات شروع شد و طرف هم گفته بله درست است اما . نبود شايد اساساً معلوم شد كه جرم نبود

  .»تقصد و نيتي نداشته اس

ايد كه ممكن است معلوم شود  شگفتي و تعجب من از اين است كه وقتي خود جنابعالي تصريح كرده

ايد كه اعالم كنيد كه  كه اصالً جرمي در كار نبوده است و متهم تبرئه شود، چگونه به خود اجازه داده

  دكتر يزدي مرتكب جرم شده است؟
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بانيت خاصي خطاب به خبرنگاران، آنها را از جناب آقاي يزدي، جنابعالي در همين سخنان با عص

گوييم به شما  ما مي«: ايد ايد و فرموده سؤال درباره علت دستگيري اينجانب و پيگيري آن بر حذر داشته

  .چنين رفتاري در شأن رياست محترم قوه قضاييه نيست» چه كه جريان چيست؟

هزاران نمازگزار و در برابر ميليونها جنابعالي در چند هفته قبل، در خطبه نماز جمعه، در حضور 

اند  شنونده و بيننده در راديو و تلويزيون فرموديد كه من عصباني هستم و دوستان به من توصيه كرده

  .كه چون عصباني هستم صحبت نكنم

اما شما به اين توصيه خيرخواهانه دوستان خودتان توجه نكرديد و در آن خطبه واقعاً عصباني 

بانيت سخن گفتيد و نكاتي بر زبان شما جاري شد كه دون شأن مقام شما، كه بايد بوديد و با عص

فتنه «اهللا منتظري در روز والدت موالي متقيان را  از جمله اين كه سخنان آيت. سرمشق قضات باشد، بود

ئه خوانديد، در حالي كه هيچ دادگاه و مقام صالحي به اصل مسأله رسيدگي نكرده و وقوع توط» و توطئه

ل مسئوعالوه بر اين جنابعالي به عنوان رئيس قوه قضاييه، كه . و ارتكاب جرمي را تصويب نكرده بود

رويه و حمله به حريم خانوادگي ايشان را  نظارت بر حسن اجراي قوانين است، موظف بوديد اعمال بي

شايد فراموش .  فرموديداما جنابعالي اين نوع اعمال را تشويق. محكوم و دستور تعقيب متخلفين را بدهيد

ه رفتار شده بود كه مردمي از همين قبيل، هنگام داوطلبي جنابعالي در انتخابات مجلس خبرگان رهبري چ

  . تهران داشتندهزشتي با خود شما در مهدي

در همين خطبه، كه عصبانيت شما كامالً بارز بود و خود به آن معترف بوديد، با همان لحن عصباني 

اهللا  يدار كوتاهي كه اينجانب و چندتن از همراهان، دو هفته قبل از بيانات حضرت آيتبا اشاره به د

ايد كه ما از بيت ايشان بيرون  منتظري، در قم با ايشان داشتيم، تصريح كرديد كه با چشمان خودتان ديده

ت اظهار نظر آمديم و آن را كافي دانستيد كه ما را هم شريك آن حادثه بدانيد و آن چنان با قاطعي مي

، كه مدعي حمايت از جنابعالي هستند، به )نظير رسالت(هاي وابسته به جناح خاص  فرموديد كه روزنامه

مطالبي سر تا پا كذب و تهمت به » آتش بيار معركه«اي تحت عنوان  خود اجازه دادند طي سرمقاله

همان مقاله را خواند تا » وعاتنگاهي به مطب«سيما نيز به بهانه برنامه  و اينجانب نسبت بدهند و صدا

اي مدعي شد كه شب  در مجلس نيز نماينده. سازي عليه اينجانب تكميل گردد جريان جوسازي و پرونده

  !!ايم؟ و به ايشان برنامه داده!! ايم قبل از بيانات آقاي منتظري ما با ايشان ديدار داشته

شم قانون اساسي، يكي از وظايف قوه اهللا يزدي به موجب اصل يكصد و پنجاه و ش جناب آقاي آيت

قضاييه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و نظارت بر حسن اجراي قوانين است و رئيس قوه قضاييه 

  .به موجب اصل يكصد و پنجاه و هفتم بايد عادل باشد

بسياري از مفسرين . عدل از نظر كالمي در برابر ظلم، به معناي احقاق حق و اخراج حق از باطل است

كالم خدا، از جمله مرحوم عالمه طباطبايي، عدالت را مجموعه ملكات معتدله در سه نيروي شهوت، 

  .دانند غضب و فكر مي

عدالت در غضب، به معناي شجاعت يعني پرهيز از افراط و تفريط در اين نيروي نفساني، كه به 

  .باشد كند، مي صورت تهور و ترس بروز مي

ه نماز جمعه و چه در اين برخورد اخيرتان، آن هم در دو زمان و سخنان جنابعالي چه در آن خطب

فرماييد كه وقتي يك مقام قضايي  آيا تصور نمي. شرايط متفاوت، حاكي از اعصاب ناراحت شما است

دچار اين نوع عصبانيتها شود از عدالت فقهي مورد نظر قانون و شرع خارج شده و صالحيت خود را از 
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اي   اين سخن تلخ ولي حق من، موجب رنجش شما و يا احضار و تشكيل پروندهدهد؟ اميدوارم دست مي

من چون خود را معتقد به انقالب اسالمي و وفادار به نظام جمهوري اسالمي و . ديگر عليه من نشود

خواهم  دانم، با انگيزه خيرخواهي و نصيحت به ائمه مسلمين از شما مي ملتزم به قانون اساسي مي

شايد اين عصبانيتها، به دليل تراكم فشار كار و مسئوليتها . بيشتري از خود نشان دهيدداري  خويشتن

وقتي جنابعالي در آن . گيري كنيد فرماييد بهتر باشد از كار كناره باشد؛ در آن صورت آيا تصور نمي

 و سيستأهاي جديدال آوريد، از روزنامه ايد چنين سخناني بر زبان مي مقام و منصبي كه قرار گرفته

كساني كه در حافظه تاريخي انقالب اسالمي هيچ سابقه روشني از آنان وجود ندارد ولي بيش از همه، 

  ؟توان داشت اطالع، چه توقعي مي مدعي و از همه كس طلبكار هستند، يا آن نماينده جوان بي

قوا و عدالت كنم كه بر اعصاب خود مسلط باشيد كه اين به حق و ت مشفقانه و خيرخواهانه توصيه مي

  . نزديكتر است

  .با آرزوي قبول طاعات در ماه مبارك رمضان وآخر دعوينا ان الحمدهللا رب العالمين

  

  با احترام

  دكتر ابراهيم يزدي

۱۶/۱۰/۷۶  

  

  

  



  

  

۱۷۱  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۲۹ :شماره

   ۲۳/۱۰/۷۶ :تاريخ

  

  

  نامه سرگشاده دبيركل نهضت آزادي ايران

  به دبيركل جمعيت مؤتلفه اسالمي

  

  راوالدي مسلمانگجناب آقاي عس

  جمعيت مؤتلفه اسالميدبيركل محترم 

كنيم  قبل از هرچيز توفيق طاعت و عبادت مقبول را در اين ماه مبارك براي شما و يارانتان آرزو مي

  .و جلب رضاي خالق و خدمت به خلقش را خواستاريم

ايد، ضمن تبريك به خاطر اين  از آنجا كه اخيراً كنگره چهارم جمعيت را با موفقيت برگزار كرده

  : ديديم كه نكات زير را به اطالعتان برسانيمموفقيت، الزم

هاي مبتني بر حاكميت مردم و جمهوريت  ناپذير نظام ـ احزاب سياسي ابزارهاي ضروري و اجتناب۱

بدون احزاب سياسي منسجم، ركن . بوده و نظام جمهوري اسالمي ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هم اصل حاكميت ملت .دار نخواهد شد جمهوريت نظام هرگز ريشه

را در راستاي حاكميت اهللا و هم شرايط الزم براي تحقق آن، از جمله آزادي فعاليت احزاب سياسي را 

  .پذيرفته است

هاي در حال گذار تاريخي، نظير جامعه كنوني ايران، تكثر آرا و  ـ در جامعه انساني، بويژه جامعه۲

اي، خواه ديني يا سياسي و  درباره هر مقوله. ترين ويژگي باشد  طبيعي است و شايد طبيعيعقايد امري

هيچ فرد يا گروهي . هاي متفاوت و حتي گاه متضاد وجود دارد اقتصادي يا فرهنگي، تفسيرها و قرائت

د را تاريخ اسالم وجود طيف وسيعي از آرا و عقاي. تواند مدعي شود كه تنها يك قرائت حق است نمي

. اند مسلمانان در طول تاريخ اصل تكثر را پذيرفته. كند ترين مقوالت ديني به ما عرضه مي درباره بنيادي

اند،  يكديگر را به كفر، زندقه، ارتداد، رفض و غيره محكوم كرده) غالي(هاي افراطي  اگر چه گاهي گروه

اي بشري مرهون تسامح و تساهل گذاري يكي از بزرگترين تمدنه رشد و تعميق فرهنگ اسالمي و پايه

مسلمانان، هم در برابر يكديگر و هم در برابر ساير شرايع و افكار، و فراهم ساختن فضاي مناسب براي 

  .عرضه آرا و عقايد متفاوت و متنوع بوده است

بنابراين بايد بپذيريم كه اگر قرار باشد در نظام جمهوري اسالمي ايران احزاب سياسي پا بگيرند 

توان فقط به يك حزب يا چند  ، نمي)شود ي كه اين روزها از سوي مقامات برجسته مرتباً عنوان ميچيز(

در جامعه كنوني ايران گرايشهاي فكري، سياسي و اقتصادي بسيار . حزب همگون اجازه فعاليت داد

 خواهد تشكل اين گرايشها در ساختارهاي حزبي ناگزير احزاب متنوعي را ايجاد. متنوعي وجود دارند

طبيعي است كه در فرايند تشكيل و توسعه احزاب سياسي در ايران، در مراحل پيشرفته، احتماالً تنها . كرد

معدودي از احزاب كه معرف گرايشهاي عمده فكري، سياسي و اقتصادي جامعه كنوني ايران باشند، باقي 
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اقعيت را بپذيرند و حضور و سالمت نظام جمهوري اسالمي در اين است كه همگان اين و. خواهند ماند

تنها در نظامهاي توتاليتر، نظير نظامهاي سابق اروپاي شرقي، فقط يك . فعاليت يكديگر را تحمل كنند

  .كنند حزب و يك ايدئولوژي حاكم است و احزاب و جريانهاي ديگر اجازه فعاليت و عرضه شدن پيدا نمي

هاي فكري، سياسي و  لي ـ اسالمي با ويژگينهضت آزادي ايران يكي از قديميترين احزاب سياسي م

اقتصادي متعلق به جريانهاي روشنفكري ديني ايران است و به اختالفهاي موجود ميان خود و جمعيت 

اي در جامعه ماست، علم و آگاهي  مؤتلفه اسالمي، كه معرف جريان فكري، سياسي و اقتصادي ويژه

، ما از ارتقاي جريانهاي سياسي از سطح گروههاي ولي به رغم وجود اين اختالف مواضع. كافي دارد

الن مشخص  مسئوغيررسمي خطي و باندي به احزاب سياسي منسجم با برنامه و ساختار معين و 

  .گوييم كنيم و بر همين اساس و منطق است كه موفقيت جمعيت شما را تبريك مي استقبال مي

قيب يا مخالف خود را نقد كنند، امري مفيد ـ اين كه احزاب و سازمانهاي سياسي فعال، گروههاي ر۳

به همين دليل از اين كه جمعيت مؤتلفه اسالمي مواضع و عملكرد نهضت آزادي را نقد . و سازنده است

كنيم و چنين بررسي و نقدي را موجب ارتقاي بينش و دانش  كند، صادقانه و صميمانه استقبال مي

مايه و برچسب زدن را  سازي، جنجالهاي تبليغاتي بي وندهاما غوغاساالري، پر. دانيم سياسي جامعه مي

ها معموالً به فرهنگهاي سياسي ابتدايي و نابالغ تعلق  اين شيوه. دانيم در شأن احزاب سياسي بالغ نمي

  .دارد

هاي وابسته به آن  متأسفانه برخي از اعضاي جمعيت مؤتلفه اسالمي و ارگان رسمي و روزنامه

هضت آزادي ايران از مرزهاي تقوا و انصاف خارج شده و به طور منظم و جمعيت در برخورد با ن

كنند كه نه تنها مولد و سازنده نيست و موجب ارتقاي  پايه و اساسي را مطرح مي سيستماتيك مطالب بي

حاصل بوده، فرهنگ  شود، بلكه به عكس، ضدارزش، نازا و بي سطح دانش و آگاهي سياسي مردم نمي

ارگان رسمي جمعيت » شما«به عنوان نمونه كافي است كه مقاالت اخير نشريه . سازد ميابتذال را رايج 

  . مورد بررسي قرار داد» خيانتهاي نهضت آزادي ايران«مؤتلفه را تحت عنوان 

الن شناخته شده جمعيت مؤتلفه با استفاده از مقام و موقعيت و مناصبي كه در  مسئورهبران و

ش از هر گروه سياسي ديگر فرهنگ غوغاساالري را عليه نهضت آزادي ايران سازمانهاي دولتي دارند، بي

برند اين است كه از يك طرف نهضت آزادي ايران  هاي ناپسندي كه به كار مي يكي از شيوه. زنند دامن مي

دهند و از طرف ديگر، به بهانه اين كه نهضت آزادي  توزانه قرار مي را آماج تيرهاي زهرآگين و كينه

هايي نه تنها از مباني اخالق  چنين شيوه! كنند انوني است، پاسخهاي آن را در نشريات خود درج نميغيرق

اي تطبيق  سياسي در اسالم به دور است، بلكه با موازين ابتدايي تقابلهاي سياسي سالم در هيچ جامعه

  . كند نمي

ت مشخص سياسي در تعدادي از افراد سرشناس جمعيت مؤتلفه اسالمي داراي سوابق و مبارزا

در ميان آنان كساني هستند كه سابقه فعاليت در نهضت آزادي ايران را . باشند سالهاي قبل از انقالب مي

گيري  اين كه برخي از مبارزان سياسي بر حسب شرايط و موقعيتها از يك سازمان سياسي كناره. دارند

اما اين كه . ري عجيب و غيرمعمول نيستكنند و به سازمان سياسي ديگري، حتي رقيب آن، بپيوندند، ام

ترين حق هر  اساس قرار دهند ولي امكان دفاع را كه طبيعي همين افراد نهضت آزادي را آماج تهمتهاي بي

موجودي است، از آن سلب كنند و پاسخهاي نهضت آزادي را منتشر ننمايند، بسيار عجيب و غيرقابل 
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كننده به هيچ وجه در شأن سازمانهاي  زيهاي مسموماين گونه روشهاي تخريبي و جوسا. قبول است

  .سياسي بالغ، بخصوص اسالمي، نيست

اي از نقد افكار و آراي سياسي يا عقيدتي و يا  نهضت آزادي ايران هرگز كمترين نگراني و دغدغه

در الن آن  مسئوپرونده و سابقه فعاليتهاي چهل ـ پنجاه ساله اين حزب و رهبران و. عملكرد خود ندارد

داخل و خارج كشور، قبل و بعد از انقالب، كامالً روشن بوده و چون حساب آن پاك است از هيچ 

ها عدم كارايي خود را نشان داده است، به  اما معاندين بايد بدانند كه اين شيوه. اي باك ندارد محاسبه

مؤسسان و رهبران توزانه عليه نهضت آزادي ايران و  هاي كينه ورزي طوري كه هر قدر حمالت و غرض

  .آن بيشتر شده است، اقبال مردم و جامعه، بخصوص جوانان، به نهضت آزادي افزايش يافته است

اما آيا تصور . هاي تخريبي اعتقادي ندارد نهضت آزادي ايران به مقابله به مثل و استفاده از اين روش

د و گروههاي سياسي در تقابل با كنيد اگر قرار باشد كه جو سياسي جامعه اين چنين بيمارگونه شو نمي

يكديگر از اين روشها استفاده كنند، ممكن است كساني خارج از نهضت آزادي پيدا شوند كه با استفاده از 

همين روش به سوابق برخي از اعضاي برجسته جمعيت مؤتلفه اسالمي در دوران قبل و يا بعد از انقالب 

  بپردازند؟

اميه و  هاي سلبي و تخريبي غيراسالمي را كه در دوران بني وهنهضت آزادي ايران استفاده از شي

شد و در دوران معاصر نيز سنت رايج احزاب چپ  عباس در تقابل با امامان شيعه از آنها استفاده مي بني

كند و معتقد است كه زمان كنار گذاردن آنها فرا رسيده و اخالق  استالينيستي بوده است، محكوم مي

  .ادعاي مسلماني همراه گردداسالمي بايد با 

در پايان، نهضت آزادي ايران ضمن دعوت شما و همه گروهها و افراد به رعايت تقواي ديني و 

سياسي در برخورد با مخالفان، آمادگي خود را براي مناظره و نقد متقابل مواضع و عملكردهاي سياسي 

  .كند كنوني، به صورت باز و علني، اعالم ميم گذشته 

ال ينَّكُم شَوِرمِللتَّقْوي نج باَقْر وِدلوا هِدلوا ِاعلي اَالّ تَعٍم عقَو مبادا دشمني با مردماني ـ كه با شما (ئَان

. عدالت كنيد كه اين كار به تقوا نزديكتر است. عدالتي بكشاند همفكر و همراه نيستند ـ شما را به جرم بي

  ).۸سوره مائده، آيه 

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۳۰ :شماره

   ۲۴/۱۰/۷۶ :تاريخ

  

  

   اعالم جرم نهضت آزادي ايران عليه آقاي فاكر

  نماينده مشهد در مجلس شوراي اسالمي به درگاه الهي

  

  هموطنان عزيز

اند،  آقاي محمدرضا فاكر كه به عنوان نماينده مردم شريف مشهد به مجلس شوراي اسالمي راه يافته

ماه مبارك رمضان، ماه روزه و توبه و تقوا، سخناني در سراسر دروغ، در پيش خطبه نماز اولين جمعه 

تهمت و افترا عليه نهضت آزادي ايران ايراد كردند كه با هر معيار شرعي و قانوني گناه و جرم محسوب 

  .شود مي

بگيران سازمان  اند كه اعضاي نهضت آزادي ايران حقوق آقاي فاكر در سخنان خود مدعي شده

باشند و اسامي كساني را كه كارت عضويتشان در سيا توسط سفير  مي) سيا(كا جاسوسي آمري

  ١!شوروي سابق به ايشان نشان داده شده است، اعالم خواهند كرد

بخش اول آن تهمت و افترا عليه نهضت آزادي ايران و بخش دوم . سخنان آقاي فاكر دو بخش دارد

  .استآن اعتراف به داشتن رابطه با سفير شوروي سابق 

درنگ اسناد و  خواهد كه بي درباره بخش اول، نهضت آزادي ايران با صراحت و تأكيد از ايشان مي

جاي . كنند سفير شوروي سابق به ايشان داده و در اختيار دارند، منتشر سازند مداركي را كه ادعا مي

از مردم و مقامات سؤال و تعجب بسيار است كه ايشان چنين اسنادي را در اختيار داشته ولي سالها 

  !اند؟ قضايي پنهان كرده

اند كه با سفير شوروي  اما در مورد بخش دوم، ايشان در سخنان خود با صراحت اعتراف كرده

  .اند سابق در ايران رابطه داشته و اطالعات امنيتي از وي دريافت كرده

نوشته » ب در ايران.گ.كا«توان به كتاب  براي آشنايي با شخصيت و موقعيت سفير مورد اشاره مي

ترين  برجسته: در مقدمه اين كتاب، نويسنده آن چنين معرفي شده است.  مراجعه كرد٢والديمير گوزيچين

رتبه هسته مركزي اداره كل يكم و فرمانده عمليات خرابكارانه  ب، يكي از افسران عالي.گ.افسر كا

 از ايران ۱۹۸۲كسي است كه در سال وي . ب در ايران، نفر دوم سفارت شوروي در تهران.گ.سازمان كا

وي در اين كتاب، اوالً سفير شوروي سابق در ايران را از سران . فرار كرد و به غرب پناهنده شد

                                                      
 رمـضان   ۴ برابـر بـا      ۷۶مـاه      دي ۱۳شـنبه   )  زبان خبرگزاري رسمي جمهوري اسـالمي      نشريه انگيسي ( روزنامه ايران ديلي     .1

 ۱۳/۱۰/۷۶هاي جمهوري اسالمي و رسالت مورخ  همچنين نگاه كنيد به روزنامه. ۱۴۱۸
ب، ترجمه اسماعيل زند و دكتر حـسين ابوترابيـان، نـشر نـو،              .گ.ب در ايران، نوشته والديمير گوزيچين افسر سابق كا        .گ.كا 2

۱۳۷۰ 



  

 ۱۷۵

ها، از جمله ساختن سند  ها و خرابكاري ب معرفي كرده و ثانياً به انواع توطئه.گ.رتبه سازمان كا عالي

  .راف نموده استهاي فعال در انقالب اسالمي، اعت عليه شخصيت

اينك آقاي فاكر بايد به ملت ايران توضيح دهند كه ماهيت ارتباط ايشان با سفير شوروي سابق، و در 

اند؟ فارغ از  ايشان در چه سمتي و از طرف چه نهادي ارتباط داشته. ب، چه بوده است.گ.واقع با كا

ند، اين عمل را در عرف صحت و سقم اسنادي كه ايشان مدعي دريافت آنها از شوروي سابق هست

، به احتمال قريب به يقين، )ب.گ.بخوانيد كا(سفير شوروي سابق . نامند مي» تبادل اطالعات«سياسي 

  .داده است بدون دريافت اطالعات از آقاي فاكر هرگز چيزي را در اختيار ايشان قرار نمي

هاي  شر شده در رسانهحافظه تاريخي ملت ايران فراموش نكرده است كه به موجب گزارشهاي منت

عمومي، به هنگام دستگيري، محاكمه و اعدام ناخدا افضلي، سازمان اطالعاتي شوروي سابق در زمان 

جنگ ايران و عراق از طريق عوامل نفوذي و جاسوسان خود در نهادهاي مختلف، از جمله ارتش، 

از فحواي كالم آقاي . داده است كرده و در اختيار عراق قرار مي آوري مي اطالعات نظامي ايران را جمع

آيد كه ارتباط ايشان مربوط به همان زمان، يعني در دوران جنگ ايران و عراق، بوده  فاكر چنين برمي

  .است

باشد و ما از  اند از مقوله تهمت و افترا مي به هر حال، آنچه ايشان عليه نهضت آزادي ايران بيان كرده

كه اين اسناد را از ايشان دريافت، بررسي و ـ در صورت خواهيم  مقامات قضايي كشور مصراً مي

  .صحت ـ منتشر كنند

رسمي  هاي رسمي و نيمه الن قضايي و نيز روزنامهمسئومتأسفانه در جمهوري اسالمي ايران رفتار 

اند كه نهضت آزادي  آنها از يك طرف مدعي. در مورد نهضت آزادي ايران دچار دوگانگي است

هاي نماز جمعه، در  طرف ديگر، در مجلس شوراي اسالمي، در منابر و خطبهغيرقانوني است و از 

كنند، اما به اين  اي به نهضت آزادي ايران مي ها و راديو و تلويزيون، مرتباً حمالت ناجوانمردانه روزنامه

ها  اين شيوه! نمايند بهانه كه نهضت آزادي غيرقانوني است، از درج يا انعكاس پاسخهاي آن خودداري مي

  با كدام يك از موازين ديني يا قانوني و يا با عدالت و انصاف مطابقت دارد؟

نهضت آزادي ايران به اين وسيله شكايت در مورد اين دو رفتار متضاد و اعالم جرم عليه آقاي 

الحاسبين تقديم داشته، ملت  الحاكمين و اسرع محمدرضا فاكر را به پيشگاه عدل الهي و محكمه احكم

  .سازد يران را به ماهيت واقعي مدعيان ارشاد مردم آگاهتر ميشريف ا

عالوه بر اين، از آنجا كه قوه قضاييه، به دليل برخورد دوگانه ياد شده، از رسيدگي به شكايت نهضت 

ورزد، هفت نفر از اعضاي رهبري نهضت   خودداري مييآزادي ايران به عنوان يك شخصيت حقوق

اساس آقاي  نامه رسمي خود را عليه اتهامات بي  اعالم جرم و شكايتآزادي، ناگزير به صفت شخصي،

  .فاكر به مقامات ذيربط قضايي تسليم خواهند كرد

هنگامي (اذ تلقّونه بالسنتكم و تقولون بافواهكم ماليس لكم به علم و تحسبونه هيناً و هو عنداهللا عظيم 

هاي خويش چيزي را كه كوچكترين علمي به آن كنيد و با دهان كه مطالبي را از زبان يكديگر دريافت مي

ليت و عواقب ـ آن نزد خدا  مسئوپنداريد، در حالي كه ـ  گوييد و اين كار را ساده مي نداريد به ديگران مي

  ).۱۵سوره نور، آيه . عظيم است

  نهضت آزادي ايران



  

  

۱۷۶  

  ليتعا بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۳۱ :شماره

   ۲۵/۱۰/۷۶ :تاريخ

  

  

  نامه سرگشاده نهضت آزادي ايران

  اهللا مشكيني به آيت

  

  شكينياهللا م حضرت آيت

  :  از قول جنابعالي در خطبه نماز جمعه قم نوشته بود كه۶/۱۰/۷۶روزنامه رسالت در شماره مورخ 

اختيارات ولي فقيه محدود به موادي كه در قانون اساسي آمده نيست و اختياراتي كه «

  .»...اند، ولي فقيه نيز دارد پيامبر و ائمه معصوم داشته

يزدي، محمدجواد حجتي كرماني، هاشمي رفسنجاني، آذري قمي، در چند ماه گذشته، حضرات آقايان 

الن سازمان مجاهدين انقالب اسالمي،  مسئوآملي، نويسندگان روزنامه رسالت،  يمنتظري، جواد

اند و  نمايندگان مجلس و گروهي از دانشجويان مطالب مختلفي در مورد واليت فقيه مطرح كرده

  .باشد هاي نماز جمعه قم مي ه جنابعالي در خطبهجديدترين اظهارنظر، بيانات غيرمنتظر

مباحثي از قبيل انتخاب رهبر توسط مردم يا نصب از سوي خداوند، كشف رهبر توسط خبرگان، 

صالحيت مرجعيت، اعلميت رهبر، شرايط رهبري، انتخاب مستقيم رهبر توسط مردم براي مدت محدود، 

اي رهبر، دخالت رهبر و نهاد   انتخاب دو مرحلهاثرات حكومت واليت مطلقه فقيه، دموكراتيك بودن

رهبري در امور اجرايي خارج از قانون، مجمع تشخيص مصلحت، جمهوريت و حكومت اسالمي، محدود 

از محورهاي اصلي موضوعات مورد اختالف در چند ماه اخير ... يا نامحدود بودن اختيارات رهبري و

  .بوده است

اند كه گويي تمام حقيقت را  اههاي خود را در مواردي مطرح كردهاي ديدگ اكثر صاحبنظران به گونه

اطالعي، انحراف  دانند و سايرين بر خطا و انحراف هستند و لذا يكديگر را متهم به بي فقط خودشان مي

بيانات ايراد شده در . اند لوحي، هتاكي، وابستگي به اجانب و غيره نموده صالحيتي، ساده عقيده، بي

ه تظاهرات خياباني، حمله به حريم خانواده، ضرب و شتم، تهديد، احضار قضايي و مواردي نيز ب

  .بازداشت منجر شده است

نهضت آزادي ايران نظرات تحقيقي خود را در مورد واليت مطلقه فقيه با استناد به كتاب و سنت، 

م رسانده و به  به اطالع عمو۱۳۶۷اي در فروردين ماه سال   صفحه۱۵۴صادقانه و صريح در يك جزوه 

، آن را )اول(بيني آن در قانون اساسي  علت مورد اختالف بودن موضوع واليت مطلقه فقيه و عدم پيش

فاقد قانونيت و مشروعيت دانسته و تصريح نموده است كه اگر قرار باشد واليت مطلقه بدين معنا باشد 

ني معين و مشخص، داشته باشد و حد و مرزي، خارج از هرگونه ضابطه قانو كه ولي فقيه اختيارات بي

ل نباشد و كسي نتواند از او  مسئورسد انجام دهد و در برابر ملت و مردم هر كاري را كه به نظرش مي

سؤال كند، او را مؤاخذه نمايد و او جوابگو نباشد، اين چيزي نيست جز خودكامگي و استبداد ديني و 

  .گردد ل مملكت ميسياسي كه موجب محو آزادي و شخصيت ملت و استقال



  

 ۱۷۷

» يفْعلُ مايريد«در توحيد ناب محمدي ـ به نص صريح قرآن كريم ـ تنها ذات باري تعالي است كه 

  .باشد  مي١»اليسئَلُ عما يفْعلُ و هم يسئَلون«كه ) و تنها اوست(است و هم اوست 

د انقالب انجام گرفت ـ موضوع در تغيير و اصالح قانون اساسي ـ كه عمدتاً توسط منتخبان رهبر فقي

نهضت . واليت فقيه با تعديالتي در قانون گنجانده شد و با رأي مردم به هر صورت وجهه قانوني يافت

آزادي نيز با وجود مخالفت اصولي با اين امر، به دليل اعتقاد به دموكراسي و حاكميت ملت و ضرورت 

اه كردن مردم، التزام خود را به رعايت قانون اساسي ايجاد تغيير از طريق كار فرهنگي بلندمدت براي آگ

  .جديد اعالم نمود

داند و در  الن كشور ميمسئونهضت آزادي ايران قانون اساسي را ميثاق و پيماني بين مردم و 

الن را به رعايت آن ـ مسئوهاي خود ـ  ها و نشريه فرصتهاي مناسب ـ از جمله در بسياري از بيانيه

به بيان ديگر، قانون اساسي شروط ضمن .  دعوت كرده است،ربوط به حقوق ملتبخصوص در موارد م

اند و  الن كشور رأي دادهمسئوباشد و مردم به شرط رعايت مفاد قانون به  عقد بين مردم و حاكميت مي

الن ـ از جمله مقام رهبري ـ در آن مشخص و معين گرديده  مسئولذا حدود وظايف و اختيارات همه 

. شود و پيامدهاي نامطلوبي دارد نه عملي بيرون از محدوده قانون عهدشكني محسوب ميهرگو. است

دهد كه آن را  هرگاه يكي از دو طرف قرارداد مفاد آن را يكطرفه نقض كند، به طرف ديگر نيز حق مي

خداوند مسلمانان را از نقض عهد بر حذر . چنين وضعي موجب بحران روابط خواهد شد. نقض نمايد

  .٢يا اَيها الَّذين آمنوا اوفوا ِبالْعقود: ه استداشت

در . حتي پيامبر خدا هم مجاز نبوده است كه تعهدات و قراردادهاي امضا شده را يكجانبه نقض نمايد

اند ـ به پيامبر دستور داده شده است كه  سوره توبه ـ ضمن اعالم برائت از مشركيني كه عهدشكني كرده

پس چگونه ممكن . اند، نقض ننمايد كه به تعهدات خود وفادار مانده و عمل كردهعهد خود را با مشركاني 

دانند ـ حق داشته باشد كه برخالف  است كه ولي فقيه ـ كه مشروعيت او را از كتاب و سنت و عترت مي

دستور خداوند عمل نمايد، خصوصاً كه ولي فقيه ـ با هر مقام و مرتبه علمي ـ معصوم نيست و تكليف 

  .معصوم هم روشن استغير

  

  جناب آقاي مشكيني

نفوذ در نفي  هاي ذي حتماً به خاطر داريد كه سخناني كه اين روزها، از جانب محافل و شخصيت

قانون اساسي، آزادي و حاكميت مردم، عدم اصالت رأي اكثريت و نامحدود بودن اختيارات مقام رهبري 

  . افكار عمومي استكننده و موجب تشويش شود، بسيار نگران شنيده مي

  ٣:اند االجراي قانون اساسي گفته رهبر فقيد انقالب در مورد اصول و ضوابط الزم

  ».قانون اساسي را باز كنيد و هركس حد و مرز خودش را معين كند«

  ».قانون براي همه است«

  ».قانون براي نفع ملت است«

                                                      
 ۲۳ سوره انبياء ـ آيه .1
 ۱ سوره مائده ـ آيه .2
 ۱۸/۳/۱۳۶۰ سخنراني مورخ .3



 

۱۷۸ 

عمل كند اين ديكتاتور بعد از آن كه قانون وظيفه را معين كرد هركس كه برخالف آن «

  ».است

اگر قانون در يك ... افتد پيش اسالم اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند، از واليت مي«

خواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتوراني هستند كه به  كشور عمل نشود كساني كه مي

 كه قدم به قدم ام اين همان ديكتاتوري است كه مكرر گفته... اند صورت اسالمي پيش آمده

اين همان ... شود رود، اين همان ديكتاتوري است كه به هيتلر انسان مبدل مي پيش مي

  ».اين معناي ديكتاتوري است. كند ديكتاتوري است كه به استالين انسان را مبدل مي

. كني قانون را قبول نداري غلط مي. شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم نمي«

  ». ترا قبول نداردقانون

  :اند رهبر فقيد انقالب فرايند بروز و ظهور ديكتاتوري را چنين ترسيم كرده

شيطان باطني انسان بسيار استاد . آيد هيچ امر فاسدي يك دفعه به سراغ آدم نمي«

  ».است

ها از اول به اين درجه از فساد  بينيد فاسد شدند اين طور نبودند كه اين همه اينها كه مي«

  »...اين به تدريج واقع شده. ندبود

اينهايي كه ديكتاتور شدند، اينها اين طور نبوده است كه از اول ديكتاتور زاييده شده «

بعد هم وقتي كه به مقامي رسيدند اين طور نبوده كه از اول . آنها مثل ساير مردم. باشند

يك وقت هيتلر . تندذره رو به ديكتاتوري رف ديكتاتوري كرده باشند، لكن قدم به قدم ذره

  » .يك وقت استالين از كار درآمدند. از كار درآمدند

. كشد شيطاني كه در باطن انسان است، با كمال استادي انسان را به تباهي مي«

وقتي هم . ديكتاتوري هم از آن اموري است كه بچه وقتي متولد شد ديكتاتور نيست

  ».هاي بزرگ را داشته باشد طور نيست كه آن ديكتاتوري شود كم كم آن بزرگ مي

بر . بيانات رهبر فقيد انقالب در باب ديكتاتوري به قدري روشن است كه نياز به هيچ تفسيري ندارد

عهده صاحبان و بانيان اصلي انقالب و جمهوري اسالمي، يعني ملت ايران است كه در اين بيانات به دقت 

  .ه قضاوت بنشينندغور نمايند و با معياري كه به دست داده شده است ب

  :حل همان است كه از طرف رهبر فقيد انقالب به آن توصيه شده است تنها راه

خواهيد از صحنه بيرونتان نكنند بپذيريد قانون را؛ نگوييد قانون و خودتان  اگر مي«

اگر همه روي مرز .  را؛ همه روي مرز قانون عمل بكنيدنخالف قانون بكنيد؛ بپذيريد قانو

  ».كنند، اختالف ديگر پيش نخواهد آمدقانون عمل ب

هاي ساده و روشن ناديده گرفته شوند آينده  نهضت آزادي ايران نگران آن است كه اگر اين توصيه

  .بدي در انتظار باشد

نهضت آزادي ايران ريشه چالشها، اختالفها و درگيريهاي اخير را عدم وجود امكانات و فضاي 

 چاره كار را نيز تشكيل و آزادي عمل احزاب مستقل قانوني مباحثه و گفتگوي سياسي در كشور و

هاي غيرمتشكل مردم را در چارچوب قانون  هاي پراكنده و متنوع توده داند تا بتوان ديدگاهها و سليقه مي

بندي  و در فضايي مناسب و مساعد مورد بحث و تحليل منطقي قرارداد و از تضارب افكار و آرا به جمع

 ميليون نفر همه ۶۰توان انتظار داشت كه  ايد كه نمي احتماالً شما نيز با ما هم عقيده. فتاي دست يا بهينه

وار به جاي آنها  اي قيم يكسان و با يك روال بينديشند و يا براي هميشه ساكت و مرعوب بمانند تا عده

 عقب افتاده امروزه تمام حكومتها ـ حتي دولتهاي حاكم بر كشورهاي. فكر كنند و اظهارنظر نمايند



  

 ۱۷۹

دوران . دهند آفريقايي ـ براي مخالفان خود حق قانوني قائل شده، به آنها اجازه فعاليت سياسي مي

  .سركوب، اختناق، تكفير، تفتيش عقايد و استبداد در حال سپري شدن از جوامع بشري است

ر طبق نهضت آزادي ايران در راستاي انجام فريضه عظيمه امر به معروف و نهي از منكر و ب

مرامنامه خود ـ كه پاسداري از قانون اساسي و جلوگيري از انحرافهاي قانوني از اصول مسلم آن 

الن كشور را بيش از پيش به  مسئوداند كه شما و ساير  باشد ـ بار ديگر بر خويش فرض و تكليف مي مي

ايجاد جامعه مدني رعايت قانون اساسي و همراهي و ياري رياست محترم جمهوري براي تحقق قانون و 

  .دعوت نمايد

 حقوق و آزاديهاي ملت در  تأمينالن را در اقامه قانون اساسي و مسئواز خداوند متعال توفيق ملت و

  .نماييم لت ميئجهت تثبيت و تعميق نظام جمهوري اسالمي مس

  

  والعاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران

  



  

  

۱۸۰  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱/۱۶۳۱ :شماره

   ۲۸/۱۰/۷۶ :تاريخ

  

  

   فرانسوياعتراض به محاكمه روژه گارودي فيلسوف مسلمان

  

پروفسور روژه گارودي به دليل تحقيق تاريخي در مورد عوامل مؤثر در بنيانگذاري دولت اسرائيل و 

كننده اعمال صهيونيستها در زمان جنگ جهاني دوم در  به زير سؤال بردن عوامل و داليل توجيه

  .سرزمين فلسطين به دادگاه تأديبي پاريس فراخوانده شده است

 به اسالم گرويد و بيش از ۱۹۸۲نده و استاد دانشگاه فرانسه است كه در سال روژه گارودي نويس

آيا به خدا «و » هاي اسالم وعده«، »زندگينامه قرن بيستم«، »هشدار به زندگان«سي جلد كتاب از جمله 

هاي بنيانگذار سياست  اسطوره«وي در آخرين كتاب خود به نام . را تأليف كرده است» نياز داريم؟

سوزي در  هاي آدم  منتشر شد، كشتار شش ميليون يهودي و وجود كوره۱۹۹۶ كه در سال ١»يلاسرائ

 اردوگاههاي نازي را بر طبق اسناد فراوان، نادرست و ساخته و پرداخته روحيه نژادپرستي صهيونيستها

و به گيري سرزمينهاي اشغال شده اعراب دفاع  ها و بازپس او از حقوق مشروع فلسطيني. دانسته است

  .جنايت عليه بشريت اعتراض نموده است

دهد كه تعصبهاي مذهبي و نژادي در هر جا و به هر نام كه بروز  محاكمه روژه گارودي نشان مي

  .كند، يك زبان و يك منطق دارد

طلبانه و ضد صهيونيستي روژه گارودي حمايت  نهضت آزادي ايران از ديدگاههاي بشردوستانه، حق

  داند ها مي را مخالف حق آزادي تحقيق تاريخي و بيان افكار و انديشهنموده، محاكمه وي 

  

  نهضت آزادي ايران

  

  

  

  

                                                      
هاي بنيانگذار سياسـت    اسطوره: تاريخ يك ارتداد  « توسط انتشارات رسا با نام       ۱۳۷۵ اين كتاب به فارسي ترجمه و در پاييز          .1
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۱۸۱  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۲/۱۶۳۱ :شماره

   ۱/۱۱/۷۶ :تاريخ

  

  

  نامه به رئيس جمهور تركيه و اظهار تأسف از انحالل حزب رفاه

  

  توسط سفارت جمهوري تركيه در ايران

  

  جناب آقاي دميرل

  رياست محترم جمهوري تركيه

ا از دريافت خبر انحالل حزب رفاه تركيه توسط دادگاه قانون بدينوسيله مراتب تأسف و تأثر خود ر

انحالل حزب رفاه ضربه مهلكي است بر روند دموكراسي در تركيه و . دارد اساسي آن كشور اعالم مي

  .الجزاير  ه شومبيادآور تجر

افزايد و موجب تشديد بحران و  به نظر ما، انحالل حزب رفاه بر شكنندگي دموكراسي تركيه مي

  .باشد رگيريهاي سياسي تركيه خواهد شد و اين بر خالف منافع و مصالح ملي مردم مسلمان تركيه ميد

 جمهور يك كشور اسالمي و عضو كنفرانس رئيسنهضت آزادي ايران از جنابعالي به عنوان 

 كه كليه توانايي و امكانات خود را براي لغو اين تصميم نادرست و دخواه كشورهاي اسالمي مي

  .يري از وخامت اوضاع سياسي در كشور دوست و همسايه مسلمان ما به كار بنديدجلوگ

  

  با سالم و احترامات فائقه

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  

  

  



  

  

۱۸۲  

  تعالي بسمه

ران نهضت آزادي اي

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۳/۱۶۳۱ :شماره

   ۱۵/۱۱/۷۶ :تاريخ

  

  نامه رئيس هيئت اجرائي نهضت به وزير كشور

  و درخواست محل مناسب جهت برگزاري مراسم سالگرد پيروزي انقالب

   جناب آقاي عبداهللا نورياالسالم حجت

  وزير محترم كشور

  

  با سالم و دعاي توفيق طاعت خداوند و خدمت به خلق،

در طي ده سال پس از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي ايران، نهضت آزادي ايران هر ساله مراسمي 

زادي كرد ولي با توقيف دفتر نهضت آ در سالروز اين پيروزي براي بزرگداشت انقالب برگزار مي

  .مكان از آن سلب شد و در چندين سال اخير موفق به برگزاري چنين مراسمي نگرديدامتأسفانه اين 

اينك نهضت آزادي ايران با استقبال از توصيه رياست محترم جمهوري اسالمي ايران مبني بر 

 برپايي  است كه با عالقمندمردمي برگزار شدن هرچه بيشتر جشنها و مراسم سالگرد پيروزي انقالب،

 ۳ماه از ساعت  جشن و سخنراني در يكي از روزهاي پنجشنبه بيست و سوم يا شنبه بيست و پنجم بهمن

 بعدازظهر در اين حركت ملي مشاركت كند ولي از آنجا كه هنوز اجازه استفاده از امكانات دفتر ۵تا 

ا محل مناسب ديگري در مركزي خود را ندارد، خواهشمند است مقرر فرماييد كه يكي از محلهاي زير ي

  . گردد تأمينتهران براي اين منظور در اختيار گذاشته شده و امنيت مراسم توسط نيروي انتظامي

  )ترجيحاً دانشگاه صنعتي اميركبير(ـ يكي از دانشگاهها 

  )ترجيحاً مسجد توحيد در خيابان پرچم(ـ يكي از مساجد 

  ) نگاهترجيحاً تاالر زمرد يا تاالر(ـ يكي از تاالرها 

رساني موجود است، بذل توجه عاجل آن مقام  با توجه به مهلت كوتاهي كه براي تدارك و اطالع

  .موجب سپاسگزاري خواهد بود

  

  با تشكرقبلي و احترام

  مهندس ابوالفضل بازرگان

  ت اجراييئرئيس هي

  

  

  



  

  

۱۸۳  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۳۲ :شماره

   ۲۰/۱۱/۷۶ :تاريخ

  

  

  بيانيه پيرامون 

  انحالل حزب رفاه تركيه 

  گام بعدي؟

استدارالزمان قد   اال و ان   

  هوش باشيد كه دور زمان گذشت به

  

دست به دست : يا بهتر است گفته شود(دادگاه قانون اساسي تركيه پس از ماهها بررسي و تحقيق 

دادستان كل تركيه مدعي شد كه حزب رفاه . ، سرانجام حزب رفاه تركيه را غيرقانوني اعالم كرد)كردن

رئيس دادگاه به هنگام اعالم رأي دادگاه .  تبديل كندسعي كرده است تركيه را به يك جمهوري اسالمي

رديني تركيه است و يكند اقدامهاي حزب رفاه مخالف اصول جمهوري غ گفت كه مدارك موجود ثابت مي

  .دولت حزب رفاه در حال اجراي طرحهايي براي اصالحات ماليم اسالمي در تركيه بوده است

ون اساسي تركيه اعالم كرد هر حزبي را كه تشخيص دهد پس از اعالم اين رأي، دادستان دادگاه قان

  .كند، تعطيل خواهد كرد عليه نظام الئيك اين كشور اقدام مي

و سه نفر ) معاون دبيركل(، شوكت غزان )دبيركل حزب رفاه(الدين اربكان  دادگاه يادشده همچنين نجم

و انفصال از نمايندگي مجلس  سال محروميت از فعاليت سياسي ۵ديگر از اعضاي رهبري حزب را به 

  .محكوم نمود

در همين حال از يك هفته پيش از اعالم انحالل حزب رفاه، به درخواست ديوان عالي قضايي تركيه از 

داري كل تركيه به حزب رفاه تا اعالم نتيجه قطعي  دادگاه قانون اساسي، كمكهاي مالي سازمان خرانه

 به موجب رأي دادگاه، كليه اموال حزب رفاه نيز مصادره عالوه بر اين،. رأي دادگاه قطع شده بود

الزم به يادآوري است كه احزاب سياسي قانوني در تركيه، از جمله حزب رفاه، همه ساله از . گردد مي

  .كنند داري كل كشور كمكهاي مالي دريافت مي خرانه

سير تحول و رشد و . دباش حزب رفاه سخنگو و نماينده جريان قدرتمند روشنفكران ديني تركيه مي

توانمندي اين حزب اسالمگرا در كشور نظاميان قدرتمند الئيك و ضددين، براي بسياري از جنبشهاي 

  .باشد ملي ـ مذهبي كشورهاي اسالمي از زواياي مختلف قابل تأمل مي

 اگر چه سركوب گرايشها و. جنبش اسالمي در تركيه ابعاد گوناگون و روندهاي بسيار متنوعي دارد

و پس از آن، بسياري از نهادهاي سنتي ) آتاتورك(حركتهاي ديني در تركيه در دوران مصطفي كمال 

ي اكثريت مردم تركيه را مخدوش يا رباو ديني را تضعيف و يا تعطيل كرد، ولي هيچگاه نتوانست دين

يني در با اين حال فشارهاي سياسي و ضرورتهاي اجتماعي سبب شد كه فعاليتهاي د. كن سازد ريشه
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و راديكال  هاي عرفاني گرفته تا جريانهاي تند دوستانه فرقه شكلهاي متفاوت، از فعاليتهاي انسان

هاي  گرايان و روشنفكران ديني، بروز و ظهور يابد و از آنجا كه بر طبق قوانين تركيه فعاليت سنت

وشش سازمانهاي ظاهراً ممنوع است، اين حركتها كار خود را زير پ» دين«سياسي و يا فرهنگي به نام 

فعاليتهاي متنوع اين گروهها جو سياسي، اجتماعي و فرهنگي تركيه را آرام آرام . دهند غيرديني انجام مي

برخي از . تحت تأثير خود قرار داده و نيروي قدرتمندي را براي تغييرات اجتماعي پديد آورده است

هاي عرفاني بسترهاي مؤثر و  هها و فرقهدوستانه گرو فعاليتهاي اجتماعي و خدمات فرهنگي انسان

در ميان جريانهاي . مناسبي را براي رشد گرايشهاي اسالمي، بويژه در ميان جوانان، فراهم نموده است

الدين  اسالمگرا فعاليتهاي سياسي روشنفكران ديني از همه پرسروصداتر و مؤثرتر بوده است و نجم

  .شود  برجسته اين جريان محسوب ميهاي اربكان در طي چهل سال گذشته از شخصيت

از آن . ايجاد كرد» حزب نظامي ملي« به نام ۱۹۶۰اربكان اولين گروه سياسي مستقل خود را در دهه 

در . يافته او توسط نظاميان دچار اختالل شده است پس تاكنون در چندين نوبت فعاليتهاي سياسي سازمان

، حزب سالمت ملي به دنبال كودتاي نظامي در تركيه ۱۹۸۰ ميالدي، حزب نظامي ملي و در سال ۱۹۷۱سال 

 سال بعد، بر اثر فشار نظاميان و گروههاي ۱۵اكنون، يعني در حدود . ديغيرقانوني و منحل اعالم گرد

  .سياسي ـ اجتماعي غيرديني و ضدديني، جريان روشنفكران ديني بار ديگر مورد حمله قرار گرفته است

دهد كه چنين برخوردهايي عمالً به نفع روشنفكران ديني تمام   نشان مياما تجربه انحاللهاي گذشته

هربار كه يك حزب اسالمگر منحل شده است، در نوبت بعد با قدرت و نفوذ بيشتري به . شده است

اين بار نيز همه شواهد و قراين حاكي از آن است كه در انتخابات بعدي، حزب رفاه ـ . صحنه آمده است

  .ي كه فعاليت كند ـ آراي بيشتري را به خود اختصاص خواهد دادتحت هر نام جديد

و دموكراسي ) گرايي الئيك(حزب رفاه به كرات وفاداري خود را به قانون اساسي تركيه، الئيسيسم 

تفاوت  اعالم كرده است ولي بر اين اصل تأكيد دارد كه در نظام الئيك، دولت بايد در مورد مذهب بي

در نظام دموكراسي، مردم در انتخاب دين آزادند و حق دارند كه . مذهب را نداردباشد و حق دخالت در 

گيرد كه  تعارض، تضاد و تقابل در تركيه از آنجا سرچشمه مي. اعمال مذهبي خود را آزادانه انجام دهند

 تمام در تركيه،. الئيسيسم حاكم بر تركيه با آنچه در غرب شناخته شده و رايج است، به كلي تفاوت دارد

هاي  حتي خطبه. سازمانهاي مذهبي، مدارس ديني، مساجد و سازمان اوقاف زير كنترل دولت قرار دارند

اين . شود شوند ـ ديكته مي نماز جمعه توسط دولت تهيه و به ائمه جمعه ـ كه توسط دولت منصوب مي

اوت است و شايد بتوان نوع رابطه ميان دين و دولت به كلي با آنچه در الئيسيسم غربي وجود دارد متف

  .آن را الئيسيسم شرقي خواند

كنند ولي با  رهبران حزب رفاه و ساير اسالمگرايان با اين نوع دخالتهاي دولت در دين مخالفت مي

اين سياست و نگرش نزد . اساس الئيسيسم استوار است، مخالفتي ندارد قانون اساسي تركيه كه بر

اند، در حالي كه   نامفهوم تلقي شده است و آن را مردود دانستهبسياري از نيروهاي اسالمي در ايران

جنبشهاي اسالمي، . باشد بينانه و منطبق با شرايط ويژه آن سرزمين مي همين سياست در تركيه واقع

البته تجارب ساير احزاب، . خواه و ناخواه بايد در چارچوب شرايط خاص ملي و محلي خود عمل كنند

ر مفيد و آموزنده است، اما هر سازماني بايد با در نظر گرفتن شرايط ويژه گروهها و جنبشها بسيا

  .جامعه خود حركت كند
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بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان يافتن جنگ سرد، تركيه موقعيت استراتژيك خود را 

ولي تاريخي در مناسبات شرق و غرب از دست داد و به تبع آن، موقعيت ارتش و نظاميان تركيه دچار تح

هاي اقتصادي جديدي به اجرا گذاشته شد و به موازات اين  به طوري كه سياستها و برنامه. گرديد

جريان سياسي ـ اجتماعي نيرومندي در تركيه بر اين . تغييرات، مالحظات سياسي جديدي مطرح گرديد

كنند كه به عضويت در   و ميتركها تالش كرده. باور است كه تركيه نه به آسيا، بلكه به اروپا تعلق دارد

باشد ولي شرط پذيرفته شدن كشورهاي  اتحاديه يادشده در حال توسعه مي. اتحاديه اروپا پذيرفته شوند

از حدود سال . آميز اصالحات سياسي و اقتصادي است خواستار عضويت در آن، قبول و اجراي موفقيت

جهت يافته و امروزه شبكه » اقتصاد بازار«مت  به بعد، اصالحات اقتصادي در تركيه به آرامي به س۱۹۸۰

 ميليارد دالر در ۱۹ارزش صادرات تركيه به حدود . داري صنعتي پديد آمده است اي از سرمايه گسترده

. گردد هاي ملي براي تمام گروهها محسوب مي حفظ اين شبكه در تركيه يكي از اولويت. سال رسيده است

رساند و بر همين اساس، توافقي عام و كلي وجود  شبكه آسيب ميتالطم و تشنج سياسي قطعاً به اين 

اي از اين شبكه مالي صنعتي را نيروهاي  بخش عمده. دارد كه درگيريهاي سياسي بايد محدود گردد

اين . اما منافع اقتصادي آنها عميقاً با آرامش سياسي گره خورده است. دهند الئيك و ضددين تشكيل مي

عيت خارجي تركيه در دوران بعد از جنگ سرد، مانع از آن است كه نظاميان وضعيت، به اضافه موق

تركيه و متحدان الئيك آنها بتوانند نيروهاي مردمي را به آساني سركوب كنند و معادله سياسي را بر هم 

حفظ اين تعادل به رعايت مقررات عمل سياسي توسط همه گروههاي درگير بستگي پيدا كرده . زنند

 حزب جديد، تأسيساند، اما راه قانوني براي  مين دليل، اگرچه حزب رفاه را منحل اعالم كردهبه ه. است

  .حتي توسط همين گروه، باز است

گيري تقريباً تمام احزاب  عالوه بر اين، نكته مهم در واكنش نسبت به اعالم انحالل حزب رفاه، موضع

 تعطيل حزب رفاه را عملي كه ،كار حافظهحتي احزاب دست راستي و م. و گروههاي سياسي تركيه است

  .اند دار شدن چهره تركيه در جهان خارج خواهد شد، ارزيابي كرده موجب خدشه

آور  رئيس جمهور تركيه ـ سليمان دميرل ـ اگرچه از انحالل حزب رفاه به عنوان يك ضرورت تأسف

  .أسف نكردتوان از انحالل حزب رفاه ابراز ت دفاع كرد، اما اظهار نمود كه نمي

مسعود ييلماز ـ نخست وزير ـ نيز در اظهار نظر مشابهي گفت كه انحالل حزب اسالمگراي رفاه به 

ساالر تعطيل  وسيله دادگاه قانون اساسي تركيه مايه تأسف است و هر حزبي كه در يك حكومت مردم

ريك دولت ائتالفي الدين جين دورك ـ و ش رهبر حزب دموكرات تركيه ـ حسام. شود، مايه دلسردي است

وي . گردد دارشدن سيستم حكومتي مي ييلماز نيز اعالم كرد كه انحالل هر حزب سياسي موجب خدشه

معتقد است كه برخي از گروهها و افراد انحالل حزب رفاه را به عنوان يك فرصت سياسي براي جذب 

ق سياسي است و حزب آراي طرفداران حزب رفاه ارزيابي خواهند كرد و اين امر مغاير اصول اخال

  .دموكرات تركيه مخالف اين امر است

رهبر حزب تولد نوين ـ حسن جالل گوزل ـ پس از ديدارش با اربكان، اعالم كرد كه حكم ناحق 

قضات دادگاه قانون اساسي تحت تأثير عوامل فشار صادر شده است و از نظر وي اين حكم قابل احترام 

  .زب تولد نوين آماده همكاري با طرفداران حزب رفاه استوي همچنين اعالم نمود كه ح. نيست

حزب راه راست خانم تانسو چيللر نيز اين اقدام را محكوم كرد و اظهار داشت كه دولت ييلماز از 

  . منافع آنان تشكيل شده است تأمينداران و براي سوي سرمايه
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 حزب رفاه تحت لواي رهبر حزب اتحاد بزرگ ـ محسن يازيچي اوغلو ـ اعالم كرد كه تعطيل

تركيه هنوز نتوانسته است احترام به عقايد دموكراسي را تبديل به امري . دموكراسي موجب تأسف است

آورند، چگونه  ها سخن به ميان مي آناني كه از ضرورت وجود احزاب سياسي در دموكراسي. دروني كند

  .توانند تعطيل يك حزب را توصيه كنند مي

 اما رئيس كنفدراسيون. اند تاكنون اظهار نظري درباره انحالل حزب رفاه نكردهاحزاب دست چپي تركيه 

كارفرمايان از اين تصميم حمايت كرد و اعالم نمود كه حزب رفاه، رژيم تركيه و اصول جمهوري اين 

  .كشور را مورد تهديد قرار داده بود و به همين دليل، انحالل اين حزب اقدام درستي بوده است

اي از تعطيل حزب رفاه انتقاد  وغلو ـ معاون دبيركل حزب آزادي و همبستگي ـ در بيانيهياروخان ا

وي اعالم كرد كه حزب آزادي و . كرد و آن را منافي آزادي تشكيل سازمانها و احزاب ارزيابي نمود

اي دارد، اما وجود اختالف نظر  همبستگي از لحاظ ايدئولوژيك با حزب رفاه اختالف نظرهاي عمده

  .تواند مانع از دفاع از آزادي تشكلها و احزاب باشد نمي

يكي ديگر از رهبران حزب دموكرات نيز از تعطيل حزب رفاه انتقاد كرد و اعالم كرد كه اين امر 

او . باشد موجب پيشرفت تركيه نخواهد شد، بلكه عملي است كه نشانگر پسرفت دموكراسي در تركيه مي

يك حزب . سياسي در يك كشور موجب بقاي نظام آن كشور هستندهمچنين اظهار داشت كه احزاب 

  .شوند تواند خطايي مرتكب شود، بلكه اعضاي آن حزب مرتكب خطا مي سياسي نمي

اربكان اعالم كرد كه صدور . رهبران حزب رفاه عموماً انحالل حزب را اقدامي به ضرر تركيه دانستند

اين حكم نادرست موجب تحقير تركيه در نزد افكار . تحكم تعطيل حزب رفاه يك جنايت وخيم حقوقي اس

او . عمومي جهان شده است ولي مردم تركيه و پارلمان اين كشور اين اشتباه را تصحيح خواهند كرد

شود كه غرب در  گفت كه آنچه انجام گرفته يك اشتباه بزرگ است كه فقط موجب توجيه اتهاماتي مي

لطفي امين گون ـ وزير مشاور در امور حقوق بشر . داشته استمورد نقض حقوق بشر در تركيه ابراز 

دهنده حزب رفاه حق دارد  در دولت سابق اربكان ـ نيز اظهار داشت كه با صدور چنين حكمي، هر رأي

پس از طرح اين سخنان، روزنامه آكيت نوشت كه شش . كه به دادگاه حقوق بشر اروپا شكايت كند

دهندگان به حزب رفاه از حكم انحالل اين حزب از سوي دادگاه قانون  يهزار تن از رأ ميليون و دويست

 در عين حال، اربكان از هواداران خود خواست .كنند اساسي تركيه به دادگاه حقوق بشر اروپا شكايت مي

وي همچنين اعالم كرد كه . كه آرام باشند تا از اين طريق از ايجاد آشوبهاي احتمالي جلوگيري كنند

  .ي تشكيل يك حزب جديد ـ كه مأموريت حزب رفاه را دنبال خواهد كرد ـ ادامه خواهد يافتتالش برا

. در خارج از تركيه نيز بسياري از سازمانها و احزاب سياسي اسالمي انحالل حزب رفاه را محكوم كردند

 درصد ۹۹ه جماعت اسالمي پاكستان، به رهبري قاضي محسن احمد، انحالل حزب رفاه تركيه را در كشوري ك

  .آور خواند دهند محكوم كرد و ممنوعيت فعاليت يك حزب اسالمي را تأسف جمعيت آن را مسلمانان تشكيل مي

در . مطبوعات قطر و امارات عموماً اقدام تركيه را محكوم كرده و از آينده تركيه ابراز نگراني نمودند

 فرورفتن تركيه در باتالقي از خون، ها عموماً همين موضع را داشتند و در مورد اردن نيز روزنامه

  .هاي عربستان سعودي نيز انحالل حزب رفاه را محكوم كردند روزنامه. همچون الجزاير، هشدار دادند

رياست انگليسي اتحاديه . همچنين اتحاديه اروپا از ممنوعيت فعاليت حزب رفاه ابراز نگراني كرد

  .دموكراتيك و آزادي بيان دانستمذكور انحالل حزب رفاه را مخالف نظام چندحزبي 
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سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا چنين اظهار نظر كرد كه تصميم دادگاه قانون اساسي تركيه به 

هايي كه تركيه با آنها  به نظر وي ستيزه. زند اعتماد به نظام دموكراتيك و چندحزبي تركيه لطمه مي

  . نه از طريق كاهش آنمواجه است بايد از طريق افزايش دموكراسي حل شود و

يونان كه با قبول شرايط توسعه سياسي و آزادي احزاب توانسته است به عضويت اتحاديه اروپا 

شود، انحالل حزب اسالمگراي رفاه را تحت عنوان  درآيد و در حال حاضر رقيب تركيه محسوب مي

ه تركيه تا رسيدن به دهنده اين حقيقت دانست ك محكوم كرد و آن را نشان» اقدامي ضددموكراتيك«

  .دموكراسي واقعي راه درازي در پيش رو دارد

نهضت آزادي ايران نيز طي تلگرامي به رئيس جمهوري تركيه، انحالل حزب رفاه را محكوم و آن را 

هاي مستقل ايران هم عموماً اقدام دادگاه قانون اساسي تركيه را  روزنامه. خالف مصالح مردم تركيه دانست

  .محكوم كردند

گردد، اما در مقايسه با آن  اگرچه انحالل حزب رفاه موجب تشديد بدنامي دولت تركيه در جهان مي

در حالي كه در . گذرد، بسيار اميدواركننده است چه در ايران و يا برخي ديگر از كشورهاي اسالمي مي

شود،  حل ميتركيه احزاب سياسي با گرايشهاي مختلف حق حيات دارند و حتي حزبي كه قانوناً من

 كند، ليكن در جمهوري اسالمي هنوز هيچ حزب سياسي تأسيستواند سازمان سياسي جديدي را  مي

حتي احزاب و گروههاي . غيرموافق با حاكميت به رسميت شناخته نشده است و حق فعاليت آزاد ندارد

گذاران جنبش  سياسي ملي ـ مذهبي، نظير نهضت آزادي ايران، كه به تصديق دوست و دشمن از پايه

. شود نوين اسالمي و از اركان عمده انقالب اسالمي است، هنوز از نظر حاكميت غيرقانوني محسوب مي

دار بر طبق قانون اساسي و قانون احزاب، بلكه با  البته نه با رأي يك دادگاه رسمي قانوني صالحيت

  .خواه حاكم ترفندهاي سياسي گروههاي انحصارطلب و تمامت

خواه حاكم درباره حق فعاليت احزاب و   تبرخورد گروههاي انحصارطلب و تمامنگرش و نوع 

اي است كه طي نوزده سال بعد از پيروزي انقالب، گويا   سياسي غيرموافق با حاكميت به گونهگروههاي

 قانون اساسي در ۱۶۸بازداشت نشده است تا اجراي اصل » اتهام سياسي«حتي براي نمونه كسي به 

  . متهمان سياسي با حضور هيأت منصفه ضرورت پيدا كندمورد محاكمه

اگرچه برخي از .  جمهوري تركيه را بر سر دوراهي قرار داده است،در هر حال، اعالم انحالل حزب رفاه

المللي نگران تكرار تجربه الجزاير در تركيه هستند، اما نگاهي دقيق به ساختارهاي سياسي، اجتماعي  ناظران بين

حتي در صورتي كه اقدامي جدي از جانب . مورد است دهد كه اين نگراني بي كيه نشان ميو اقتصادي تر

اي است كه  ايط به گونهرپارلمان تركيه صورت نگيرد و فشار مؤثري از طرف اتحاديه اروپا وارد نيايد، ش

  .اهند كرد و آن را اعالم خوتأسيسرهبران حزب رفاه به زودي حزب جديدي را در چارچوب مقررات قانوني 

جنبش . با انحالل حزب رفاه، جريانهاي سياسي ضدديني در تركيه به مقصود خود نخواهند رسيد

نوين اسالمي تركيه ـ بخصوص جريان روشنفكري ديني آن ـ بسيار قوي است و دير يا زود از 

  . تر مردمي برخوردار خواهد شد حمايتهاي گسترده

هاي تركيه بسيار آموزنده است و هر دو طرف را  راي الئيكتجربه اخير هم براي اسالمگرايان و هم ب

  .به رعايت مقررات توسعه و تعادل سياسي مجبور خواهد ساخت

نهضت آزادي ايران موفقيت برادران مسلمان خود را در تركيه در راستاي ايجاد كشوري آزاد و آباد 

  .نمايد و مستقل آرزو كرده و انحالل حزب رفاه را شديداً محكوم مي

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۳۳ :شماره

   ۲۰/۱۱/۷۶ :تاريخ

  

  

  گزارش به ملت

  درباره محكوميت دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  هموطنان عزيز

ايد، اخيراً شعبه دوازدهم دادگاه انقالب  ها آگاه شده طور كه از طريق اخبار ناقص روزنامه همان

خدوش اعالم كردن اسالمي تهران آقاي دكتر ابراهيم يزدي ـ دبيركل نهضت آزادي ايران ـ را به دليل م

نموده و در » توهين و نشر اكاذيب«نامه منتسب به رهبر فقيد انقالب درباره نهضت آزادي، متهم به 

  .نهايت به سه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم كرد

اساس بودن اين اتهام و عدم صالحيت دادگاههاي انقالب براي رسيدگي به چنين اتهاماتي،  به دليل بي

سيدجوادي ـ وكيل نهضت آزادي ايران ـ به دادستان كل كشور شكايت كرده و   حاجآقاي احمد صدر

  .اند ارجاع پرونده را به ديوان عالي كشور درخواست نموده

از آنجا كه انتشار خبر اين محكوميت موجب مراجعه و سؤال مردم شده است، گزارش زير به 

  :گردد اختصار براي آگاهي عموم منتشر مي

 پس از درگذشت رهبر فقيد انقالب، آقاي سيدعلي اكبر محتشمي ـ وزير اسبق ۱۳۶۸  در آذرماه-۱

 ذكر شده بود و ايشان مدعي صدور آن از جانب بنيانگذار ۱۳۶۶اي را كه تاريخ آن بهمن  كشورـ نامه

جمهوري اسالمي خطاب به وزير كشور بودند، عليه نهضت آزادي ايران و مؤسسين و رهبران آن 

  .منتشر كردند

 اصالت اين نامه كه نخست در دانشگاه تهران در جلسه سخنراني آقاي محتشمي با دانشجويان مطرح -۲

هاي كيهان و جمهوري اسالمي و مجله پاسدار اسالم منتشر گرديد، بنا بر داليل  و سپس در روزنامه

  :ه داليل زير، مورد شك و ترديد نهضت آزادي ايران قرارگرفتلمتعددي، از جم

ها و بمبهاي متجاوزان   ـ مصادف با زماني است كه تهران آماج موشك۱۳۶۶اريخ نامه ـ بهمن  ت-۲-۱

گونه بحثي درباره اجراي قانون احزاب و يا مشاركت نهضت آزادي ايران در  عراقي قرار داشت و هيچ

ره ند كه نامه مورد اشادآقاي محتشمي مدعي بو. انتخاب دوره سوم مجلس شوراي اسالمي مطرح نبود

اما نامه وزير كشور به رهبر فقيد انقالب . در پاسخ سؤال ايشان به عنوان وزير كشور نوشته شده است

  .هرگز منتشر نشد

الصدور رهبر  بوده و در بيانات رسمي و قطعي) ره( متن نامه مخالف آشكار رويه مرضيه امام -۲ـ۲

  .اي سابقه نداشته است فقيد انقالب چنين رويه

ها و  هايي به كار رفته است كه در هيچ يك از نامه ورد بحث عبارات، كلمات و شيوهدر نامه م -۳ـ۲

له تاريخ نامه در  هاي معظم از جمله اين كه در تمام نامه. سخنان رهبر فقيد انقالب سابقه نداشته است
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االي هاي منتشر شده از اين نامه، تاريخ در ب آمده است، در حالي كه در اولين نسخه كنار امضا مي

كه خطاب قرآن » والسالم علي من اتبع الهدي«همچنين، نامه مذكور با آيه شريفه . صفحه درج شده است

باشد، ختم شده است كه قاعدتاً در جواب رهبر فقيد انقالب به وزير كشور  كريم به غيرمسلمانان مي

  .اي استفاده شود نبايد از چنين آيه

اند  شعار خود را نوشتهاهمان تاريخ رهبر فقيد انقالب يكي از عدم تشابه خط نامه با خطي كه در  -۲-۴

  .و در مطبوعات عيناً چاپ شده است

، داليل خود را در رد اصالت اين نامه به طور ۱۳۶۸ماه  اي در دي نهضت آزادي ايران، طي بيانيه

  .مبسوط منتشر كرده است

در هيچ يك از . بازداشت شدند، جمعي از رهبران و فعاالن نهضت آزادي ۱۳۶۷در خردادماه  -۳

اي نشده است و اين امر حاكي از  هاي بسيار گسترده، كمترين اشاره و استنادي به چنين نامه بازجويي

  .باشد كه در آن تاريخ، نامه مورد بحث وجود نداشته است آن مي

هن آقاي  نهضت آزادي ايران در زمان دبيركلي شادروان مهندس بازرگان، با توجه به بيانات مو-۴

 از ايشان به دادسراي عمومي تهران شكايت ۱۸/۱۰/۶۷ و ۲۶/۹/۶۷هاي  محتشمي، در دو نوبت در تاريخ

آقاي .  دادسراي عمومي ارجاع شد و مورد رسيدگي قرار گرفت۳۴هر دو شكوائيه به شعبه . كرد

ستناد نامه محتشمي در بازپرسي مدعي شدند كه سخنان خود را عليه نهضت آزادي و رهبران آن به ا

) نهضت آزادي ايران( براساس تقاضاي شاكي ۳۴بازپرس وقت شعبه . اند منسوب به امام اظهار داشته

 ۵/۳/۶۹در روز . نامه امام صادر كرد قرار انجام كارشناسي خط و امضاي نامه را بر طبق مفاد وصيت

ادي ـ در دادگاه حضور سيدجو شادروان مهندس بازرگان به اتفاق وكيل نهضت آزادي ـ آقاي صدر حاج

. چند تن از افسران شهرباني نيز به عنوان كارشناس خط و امضا به دعوت بازپرس آمده بودند. يافتند

آقاي مهندس، شما تشريف ببريد؛ اصل : بعد از گذشت نيم ساعت يا بيشتر، آقاي بازپرس اعالم كردند

  )نقل به مضمون. (نامه نيامده است

 شكايت نهضت آزادي و كارشناسي خط و امضاي نامه معوق و مسكوت به اين ترتيب، رسيدگي به

  . ماند

 ـ حدود يك سال بعد از جريان مذكور ـ آقاي حميد انصاري از نهضت آزادي ۶۹ماه   دي۱۵ در روز -۵

 به مرحوم ۱۳۶۸ماه  ايران شكايت كرده، مدعي شدند كه نهضت آزادي با صدور بيانيه خود در دي

 دادسراي ۳۴اين شكايت نيز به شعبه . يداحمدآقا خميني نسبت جعل داده استاالسالم حاج س حجت

باد مهندس بازرگان به عنوان دبيركل به  زنده. عمومي تهران ارجاع شد و مورد رسيدگي قرار گرفت

  .احضار شدند ولي پس از چند جلسه بازپرسي، پرونده مسكوت گذاشته شددادگاه 

  .ت ماند و پس از آن هيچ فرد يا گروهي به نامه مذكور استناد نكردبه اين ترتيب، هر دو شكايت مسكو

اي خطاب به   قانون احزاب در وزارت كشور در نامه۱۰، دبير كميسيون ماده ۷۱ تيرماه ۱۷ در -۶

  .اطالع داد كه درخواست آنان براي صدور پروانه رد شده است» مؤسسين نهضت آزادي ايران«

 شده است، اما گويا اعضاي تأسيس ۱۳۴۰ آزادي ايران در ارديبهشت الزم به يادآوري است كه نهضت

  !اند اطالع بوده يا تجاهل كرده  از آن بي۱۰كميسيون ماده 
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 قانون احزاب از وزارت كشور و ۱۶ و ۱۳ بر طبق مواد ۷۱ اسفندماه ۱۲نهضت آزادي ايران در 

 وزارت ۱۷/۴/۷۱و ابالغيه مورخ  قانون احزاب به دادگاه عمومي شكايت كرد و لغ۱۰كميسيون ماده 

كرد از كميسيون  شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك كه به اين شكايت رسيدگي مي. كشور را خواستار شد

آقاي بادامچيان ـ دبير اجرايي .  مستندات پرونده را در رد درخواست نهضت آزادي مطالبه كرد۱۰ماده 

 طي ۱۰ه ـ در مقام رئيس كميسيون ماده جمعيت مؤتلفه اسالمي و مشاور سياسي رئيس قوه قضائي

در توضيحات مذكور درباره نامه .  موارد استنادي كميسيون را توضيح دادند۱۵/۱۲/۷۱اي به تاريخ  نامه

  : منتسب به امام آمده است كه

كند و بالترديد خط و انشا و امضاي حضرت  را تأييد مي) نامه(الف ـ كميسيون اصالت «

  ». حيات ظاهري حضرت امام اين نامه منتشر شده و رد نفرمودندب ـ در زمان. امام است

 فاقد صالحيت براي ۱۰زيرا اوالً كميسيون ماده . هر دو دليل باال نادرست و غيرقابل استناد است

باشد و ثانياً نامه مورد بحث هرگز در زمان حيات امام منتشر نگرديده است و اين  نامه مي  تأييد اصالت

  .اساس است ادعا كامالً بي

اي به انجام كارشناسي خط و امضا و   هيچ اشاره،الذكر آقاي بادامچيان در نامه خود به دادگاه فوق

  .اند نامه ننموده  تأييد اصالت

شكايت نهضت آزادي ايران . سرانجام، شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك رأي به عدم صالحيت خود داد

از آن زمان تاكنون ديوان مذكور به اين شكايت رسيدگي نيز به ديوان عدالت اداري ارجاع گرديد و 

  .ننموده و حكمي صادر نكرده است

مقام محترم رهبري و ساير ) ۷۳ماه   دي۳۰( به مناسبت درگذشت شادروان مهندس بازرگان -۷

هاي برجسته جمهوري اسالمي در تلگراف تسليت به آقاي دكتر يداهللا سحابي و خانواده، در  شخصيت

اند كه با مفاد نامه مورد بحث در   خدمات شادروان مهندس بازرگان مطالبي را عنوان كردهتجليل از

  .تعارض و تناقض است

، آقاي بادامچيان، در مصاحبه با خبرنگار نشريه صبح، مجدداً نهضت آزادي را ۱۳۷۴ در مهرماه -۸

نهضت .  بهره گرفتمورد حمالت مغرضانه قرار داد و از نامه مورد بحث براي مقاصد سياسي خود

آزادي ايران به اين حمالت پاسخ داد و نشريه صبح همزمان با درج جوابيه نهضت، توضيحاتي را از 

در مصاحبه و توضيحات آقاي بادامچيان چند نكته به شرح زير وجود . سوي آقاي بادامچيان چاپ كرد

  :دارد

بنابراين . به نفع كميسيون رأي داد)  يكشعبه پنجم دادگاه حقوقي(دادگاه «: اند  ايشان ادعا كرده-۸-۱

  ».وضع نهضت آزادي از لحاظ قانون روشن است

 توضيح داده شد، دادگاه بدوي ۶طور كه در بند  زيرا همان. اين ادعا نادرست و خالف واقعيت است

  .از خود سلب صالحيت نمود و شكايت نهضت آزادي به ديوان عدالت اداري ارجاع گرديده است

همواره اين نامه را ) ره(االسالم والمسلمين حاج سيداحمد  مرحوم حجت«: ه شده است كه نوشت-۸-۲

  ».كردند تأييد مي

نامه داير بر  نامه توسط فرزند امام شرط وصيت حتي در صورت صحت كامل اين ادعا، تأييد اصالت

  .كند  نمي تأمينكارشناسي خط و امضا را
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شكايت از آقاي (نهضت آزادي سابقه اين كار «: اند كه ه آقاي بادامچيان در نشريه صبح نوشت-۸-۳

دادسراي عمومي نيز با سماجت و دقت شكايت را بررسي و جلسات ... را پيگيري كرد) محتشمي

  ».گونه حكمي صادر نشده است متعددي را تشكيل داده است ولي هيچ

تر نشر آثار امام خميني دادگاه فوق نه تنها درمورد شكايت نهضت آزادي، بلكه در مورد شكايت دف

  .نيز حكمي صادر نكرده است) ره(

تا زماني كه معلوم، قطعي و قانوني نشود كه منسوب به امام نبوده است «: اند كه  ايشان مدعي شده-۸-۴

  ».توان به آن استناد كرد رود و مي به قوت خود باقي است و اصيل به شمار مي

نامه خود به صراحت هر نوع  هبر فقيد انقالب در وصيتزيرا ر. اين ادعا فاقد وجاهت قانوني است

االطالق مخدوش و مشكوك اعالم  نامه منتسب به خودشان را كه بعد از حياتشان منتشر گردد علي

  . تأييد گرددءاند، مگر آن كه اصالت آن از طريق كارشناسي خط و امضا كرده

آقاي حاج سيداحمد . ي تهران بستري شدند، آقاي مهندس بازرگان در بيمارستان د۷۳ آذرماه ۱۷ در -۹

خميني كه براي عيادت يكي از آقايان روحاني به بيمارستان رفته بودند، به اتفاق همراهانشان از آقاي 

امام هميشه به ايمان و «: مهندس بازرگان نيز عيادت كردند و در ضمن صحبت به ايشان چنين گفتند

روزنامه (» .ما را دعا كنيد«: س از ايشان حالليت طلبيده و گفتندو سپ» . اعتقاد داشتندااسالم و تدين شم

  .)۱۳۷۵ اسفندماه ۲۳اطالعات، 

طبيعتاً اگر مفاد نامه اصالت داشت، مرحوم حاج سيداحمدآقا چنين سخناني را در ديدار با مرحوم 

  .آورد مهندس بازرگان بر زبان نمي

مرحوم . را وداع گفته، به ديدار معبود شتافتند، آقاي مهندس بازرگان دار فاني ۱۳۷۳ماه   دي۳۰در 

ياد مهندس بازرگان و دادن تسليت به خانواده  حاج سيداحمدآقا خميني براي اداي احترام نسبت به زنده

  .ايشان به منزل آقاي مهندس عبدالعلي بازرگان رفتند

درباره ) ره(هللا پسنديده ا اي از مرحوم حاج سيداحمد خميني خطاب به آيت  نامه۷۴ اسفندماه ۲۸ در - ۱۰

در حالي كه حاج احمدآقا تا هنگام فوت، رئيس مؤسسه نشر و حفظ آثار . نامه مورد بحث منتشر گرديد

اند كه مؤسسه مذكور صالحيت تأييد اصالت نامه را داشته و آن را  امام بودند، در آن نامه ادعا نكرده

بلكه ايشان . نامه، انجام يافته است ر طبق وصيتتأييد كرده است و با اين كه كارشناسي خط و امضا، ب

بار ديگر از شما تقاضامندم كه اگر اين نامه، يعني نامه امام «: اند كه خطاب به عموي بزرگوارشان نوشته

ي را به تبه آقاي محتشمي، خط امام است، كه هست، مرقوم فرماييد و كساني را كه به دروغ چنين نسب

  ».اند خائن بدانيد من داده

رسد كه  اهللا پسنديده به اين نامه منتشر نگرديده است، به نظر مي از آنجا كه پاسخي از مرحوم آيت

اين . كرده است  نمي تأميناند، پاسخشان نظر فرزند امام را اند و يا اگر داده آن بزرگوار پاسخي نداده

ر آثار براي تأييد نامه و عدم صالحيت دفتر نش نامه قرينه ديگري است از عدم اجراي نص وصيت

  .اصالِت نامه و نگراني نسبت به پيامدهاي عدم تأييد اصالت آن

 ـ يعني پس از گذشت هفت سال از تاريخ اولين شكايت از نهضت آزادي ايران و ۷۵ در شهريورماه - ۱۱

ربط ـ بار ديگر آقاي حميد انصاري از طرف مؤسسه نشر و حفظ  عدم صدور حكم از طرف دادگاه ذي

 دادگاه عمومي آقاي دكتر ابراهيم ۳۱شعبه . ز نهضت آزادي ايران به دستگاه قضايي شكايت كردندآثار ا
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در اين ارتباط، نكات . يزدي را به صفت دبيركل نهضت آزادي ايران احضار و به شكايت رسيدگي كرد

  :زير قابل توجه است

پ شده نهضت آزادي ايران  مدارك ارائه شده توسط شاكي عليه آقاي دكتر يزدي پاسخهاي چا-۱- ۱۱

در حالي كه اين پاسخها با . به حمالت آقاي بادامچيان به نهضت آزادي در نشريه صبح بوده است

امضاي نهضت آزادي چاپ شده است، رئيس دادگاه آقاي دكتر يزدي را نه به عنوان دبيركل نهضت 

  !!آزادي، بلكه به صفت شخصي محاكمه نمود

ايد كه  شما در مطالبي عنوان نموده«: م اتهام به آقاي دكتر يزدي اعالم كرد رئيس دادگاه در تفهي-۲- ۱۱

رئيس دادگاه مدعي » .باشد مي) ره(نامه كذايي مخدوش است و اين اهانت به مقام حضرت امام خميني 

 مجلس شوراي ۲۷/۸/۶۸مصوب ) ره( دفتر حفظ و نشر آثار امام خميني تأسيسشد كه به موجب قانون 

  .ها بر عهده اين مؤسسه است و كارشناسي خط و امضا معنا ندارد ييد اصالت نامهاسالمي، تأ

خود آن حضرت در . نشده است) ره(اوالً اهانتي به مقام امام :  آقاي دكتر يزدي پاسخ دادند-۳- ۱۱

اند كه پس از ايشان ممكن است اشخاصي مدعي دستخط و امضايشان  نامه اظهار نگراني كرده وصيت

االطالق مجعول خواهد بود مگر آن كه كارشناسي خط و  نابراين هر نامه منتسب به ايشان عليبشوند و ب

ثانياً در قانون مذكور نيامده است كه ارزيابي مؤسسه جايگزين كارشناسي خط و . امضا صورت بگيرد

و ثالثاً در هيچ زماني مؤسسه مدعي نشده است كه در مورد نامه كارشناسي خط . امضا خواهد بود

  .امضا صورت گرفته و مورد تأييد كارشناسان قرار گرفته است

 آقاي رئيس دادگاه ادعاي مخدوش بودن نامه را اهانت به مقام بنيانگذار جمهوري اسالمي و لذا -۴- ۱۱

به اين ترتيب، دادگاه عمومي پرونده را به . رسيدگي به آن را در صالحيت دادگاههاي انقالب دانستند

  .سالمي تهران ارجاع نموددادگاه انقالب ا

 دادگاه انقالب اسالمي تهران آقاي دكتر يزدي را به دنبال شكايت آقاي ۱۲، شعبه ۷۵ماه   در دي- ۱۲

اهانت به مقام رهبر « به اتهام ۱۵/۱۱/۷۵ل دفتر نشر و حفظ آثار، احضار و در  مسئوحميد انصاري 

  :به شرح زير محاكمه و محكوم كرد» فقيد انقالب

 آنجا كه مستندات شاكي، جوابهاي نهضت آزادي ايران به مطالب نادرست آقاي بادامچيان در  از-۱- ۱۲

نشريه صبح بود، در جلسه اول دادگاه آقاي صدر حاج سيدجوادي به عنوان وكيل نهضت آزادي 

  .پذيرفته شدند و آقاي دكتر يزدي به عنوان دبيركل نهضت آزادي مورد محاكمه قرار گرفتند

سه دوم، آقاي دكتر يزدي به صفت شخصي محاكمه شدند؛ در حالي كه مطالب مورد  در جل-۲- ۱۲

  .استناد شاكي و دادگاه با امضاي نهضت آزادي ايران منتشر شده بود

 دادگاه پرونده را در اختيار متهم يا وكيل وي قرار نداد تا با مطالعه آن به موارد مورد استناد در -۳- ۱۲

كي مطالبي را به طور شفاهي اظهار داشت و مدعي شد كه نامه شا. شكوائيه جواب داده شود

. الصدور است و ادعاي مخدوش بودن آن از مصاديق توهين به رهبر فقيد انقالب اسالمي است قطعي

اين نامه فاقد تاريخ بود در . وي در دادگاه متني را كه مدعي بود اصل نامه مورد بحث است، ارائه نمود

وي .  را دارد۱۳۶۶نامه و يا توسط آقاي محتشمي منتشر شده است تاريخ بهمن حالي كه آن چه در روز

  .گردد همچنين ادعا كرد كه تكذيب اصالت نامه، تهمت جعل به حاج سيداحمدآقا محسوب مي
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 قانون احزاب، ۱۶ و ۱۳ قانون اساسي و مواد ۱۶۸سيدجوادي با استناد به اصل   آقاي صدرحاج-۴- ۱۲

را تنها در صالحيت دادگاههاي عمومي و با حضور هيأت منصفه و به طور رسيدگي به اين شكايت 

اي دادگاه انقالب اسالمي را فاقد صالحيت براي رسيدگي اعالم كرده،  علني دانستند و طي نامه

اين درخواست . دار را نمودند درخواست صدور رأي عدم صالحيت و ارجاع پرونده به دادگاه صالحيت

  . و دادگاه صالحيت خود را تأييد كرداز طرف دادگاه رد شد

 شكاياتي از طرف ۱۳۶۹ و ۱۳۶۸ متهم و وكيل وي در دادگاه توضيح دادند كه در سالهاي -۵- ۱۲

 دادسراي عمومي مطرح بوده است و ۳۴نهضت آزادي و مؤسسه نشر آثار در همين رابطه در شعبه 

  .اما دادگاه اين درخواست را نپذيرفت. دها نيز به اين شعبه ارجاع گرد درخواست كردند كه آن پرونده

  . سيدجوادي، وكيل متهم را براي مطالعه پرونده رد كرد  دادگاه درخواست آقاي صدرحاج-۶- ۱۲

.  صفحه در دادگاه خواندند و توضيحاتي دادند۶اي را در  سيدجوادي متن دفاعيه  آقاي صدرحاج-۷- ۱۲

ته اين گزارش آمده است، به برخي نكات ديگر نيز در آن اليحه، عالوه بر نكاتي كه در بندهاي گذش

  :از جمله اين كه. پرداخته شده است

مقرر در (يا عدم انجام عمل ) خالف قانون(جرم عبارت است از انجام عمل « به موجب قانون، -۷-۱- ۱۲

  .كند مورد شكايت به هيچ وجه با تعاريف قانوني تطبيق نمي» ).قانون

تلف نشان داده شده كه انكار حديث از جهت شرعي و عقلي و حقوقي جرم  با ارائه داليل مخ-۷-۲- ۱۲

نيست و تشكيك درباره احاديث، حتي احاديث قدسي و نبوي، در نزد علما امري رايج بوده و اين 

بنابراين، انكار اصالت نامه مورد ادعاي آقاي . ها هرگز اهانت به مقام معصومين تلقي نشده است تشكيك

ن بار بعد از درگذشت امام منتشر گرديد، جرم نيست و انكار اصالت آن معادل و محتشمي كه اولي

  .باشد مترادف با انكار شأن و مقام و نقش مؤثر رهبر فقيد انقالب نمي

 بنا به داليلي كه مشروحاً در اليحه آمده است، استناد به ماده اول قانون نحوه حفظ آثار و ياد -۷-۳- ۱۲

س شوراي اسالمي، براي تأييد اصالت نامه مردود است مگر آنكه صحت و  مجل۱۷/۸/۶۸امام، مصوب 

چنين ادعايي نه در . الصدور مقرر شده است، مسلم گردد نامه قطعي اصالت آن به طريقي كه در وصيت

، نه در توضيحات آقاي بادامچيان به شعبه پنجم دادگاه )۱۳۶۹مورخ (شكايت مؤسسه از نهضت آزادي 

و نه در مصاحبه ) ۷۴چاپ شده در اسفند (اهللا پسنديده  نامه حاج سيداحمدآقا به آيتحقوقي يك، نه در 

  .نيامده است) ۷۴در مهرماه (آقاي بادامچيان با خبرنگار نشريه صبح 

 سوره بقره و اجماع فقهاي اماميه، كسي حق ندارد كه وصيت ۱۸۱ بر طبق نص صريح آيه -۷-۴- ۱۲

بنابراين، چون اصالت خط و امضاي نامه بر . د بر ثلث، تغيير دهدمتوفي را جز در موارد مالي و مازا

نامه مورد كارشناسي و تأييد قرار نگرفته و مؤسسه يادشده نيز فاقد صالحيت در اين  طبق وصيت

نامه همچنان مورد ترديد بوده، اظهار چنين ترديد و تشكيكي به معناي وهن  باشد، اصالت مورد مي

  .باشد ي ايران نميبنيانگذار جمهوري اسالم

 رأي خود را صادر و آقاي دكتر يزدي را ۹/۱۲/۷۵ دادگاه انقالب اسالمي تهران در ۱۲ شعبه - ۱۳

به موجب اين رأي، اظهارات آقاي دكتر يزدي و اطالعيه وي در نشريه صبح از مصاديق . محكوم كرد

 ماه ۶گاه ايشان را به بارز توهين و نشر اكاذيب و موجب تشويش اذهان عمومي دانسته شده و داد

  .حبس تعزيري محكوم نموده بود



 

۱۹۴ 

 آقاي دكتر يزدي رأي دادگاه را نه تنها از جهات شرعي، قانوني و حقوقي مردود دانستند، بلكه - ۱۴

  .فقدان تدبير سياسي در رأي صادره را به دادگاه متذكر شدند

  .م صادره رسماً اعتراض نمودند به حك۱۳۷۵ اسفند ۲۸سيدجوادي، وكيل متهم، در   آقاي صدر حاج- ۱۵

 دادگاه تجديد نظر انقالب اسالمي ايران، به جاي رسيدگي به اعمال خالف قانوني كه در دادگاه - ۱۶

بدوي صورت گرفته بود، تشكيك و ترديد ابراز شده را مترادف با ادعاي نسبت جعل نامه به مرحوم 

» خالي از غرض و شائبه نشر اكاذيب«ن نامه را االسالم حاج احمدآقا تلقي كرده، به زير سؤال برد حجت

 ماه زندان به ۶ محكوميت آقاي دكتر يزدي در دادگاه بدوي را از ۲۱/۸/۱۳۷۶ندانست و در تاريخ 

  . به متهم و وكيل وي ابالغ گرديد۱۶/۹/۷۶اين حكم در تاريخ . پرداخت سه ميليون ريال تغيير داد

اه اجراي احكام دادگاه انقالب اسالمي به آقاي دكتر يزدي و  دادگ۷ از طرف شعبه ۷۶ماه   دي۶ در - ۱۷

  .ماه پرداخت گردد وكيل ايشان اجراي حكم ابالغ و تعهد گرفته شد كه جريمه مقرر تا پايان دي

اي به دادستان كل كشور از   آيين دادرسي طي نامه۳۱ وكيل متهم بر طبق ماده ۷۶ماه   دي۱۵ در - ۱۸

 تهران و دادگاه تجديدنظر شكايت نموده و تقاضاي رسيدگي و ارجاع پرونده رأي دادگاه انقالب اسالمي

امر به شعبه ديوان عالي كشور و نقض بالارجاع حكم تجديد نظر را كردند و موارد نقض مقررات قانوني 

به » توهين«از جمله اين كه دادگاه انقالب موضوع اتهام را از . را از طرف دادگاه يك به يك برشمردند

تغيير داده است و در اين صورت بايد با سلب صالحيت از خود، پرونده را به » شاعه اكاذيبا«

ضمناً از هيچ يك از اوراق پرونده، حتي از حكمي كه متهم بايد به آن . كرد دادگاههاي عمومي ارجاع مي

  !!اعتراض نمايد، رونوشت يا تصويري به متهم يا وكيل او داده نشده است

 آقاي دكتر يزدي به موجب حكم دادگاه اجراي احكام، مبلغ سه ميليون ريال به ۷۶اه م  دي۳۰ در - ۱۹

اما آقاي دادستان كل كشور هنوز نظر خود را در مورد درخواست . داري كل واريز كردند حساب خزانه

  .وكيل متهم ابراز ننموده است

  

  هوطنان عزيز

 اصول دادرسي در رسيدگي به اين پرونده ترين شود، ابتدايي به طوري كه از اين گزارش نتيجه مي

  :داند كه نكات زير را به اطالع عموم برساند نهضت آزادي ايران الزم مي. ناديده گرفته شده است

آنها از يك سو مدعي . اند  نهادهاي دولتي و قضايي در مورد نهضت آزادي ايران دچار تناقض شده-۱

 از سوي ديگر، شادروان مهندس بازرگان و آقاي دكتر هستند كه نهضت آزادي ايران غيرقانوني است و

كنند ولي در عين حال آنان را به صفت شخصي و  يزدي را به عنوان دبيركل نهضت آزادي احضار مي

  !!نمايند نه حزبي، در ارتباط با نشرياتي كه امضاي نهضت آزادي را دارد محاكمه و محكوم مي

كند، خود  ه شكايت عليه نهضت آزادي سريعاً رسيدگي ميعالوه بر اين، قوه قضاييه در حالي كه ب

مثالً . داند هاي حقيقي يا حقوقي نمي را موظف به رسيدگي به شكايات نهضت آزادي عليه شخصيت

 قانون احزاب بيش از چهار سال است كه مسكوت مانده ۱۰شكايت نهضت آزادي از كميسيون ماده 

  !!است

نامه منتشر شده مورد بحث مترتب  ادهاي حقوقي و قانوني كه بر نهضت آزادي ايران عالوه بر اير-۲

نامه رهبر فقيد انقالب  داند ـ از جمله عدم بررسي كارشناسانه خط و امضاي نامه كه در وصيت مي



  

 ۱۹۵

هاي  اساس به شخصيت تصريح شده است ـ مطالب و محتويات نامه را از مصاديق اتهاماتي بي

اهللا طالقاني، آقاي   سحابي، شادروان مهندس بازرگان، مرحوم آيتاي نظير آقاي دكتر يداهللا برجسته

كه خدمات طوالني آنان به ايران و اسالم مورد تصديق همگان، از جمله رهبر .... سيدجوادي و صدرحاج

  .داند محترم انقالب اسالمي قرار گرفته است، مي

هروندان حق توهين به مقامات و داند و اگر ش قانون اساسي همه مردم را در برابر قانون يكسان مي

موالي متقيان، امام . به يكديگر را ندارند، مقامات نيز حق توهين به اجتماع مردم يا فردفرد آنها را ندارند

بنابراين اتهاماتي كه در » .حق را با اشخاص نسنجيد، بلكه اشخاص را با حق بسنجيد«: فرمود) ع(علي

 ۱۶۸ده است، تا زماني كه در يك دادگاه عمومي بر طبق اصل اين نامه به نهضت آزادي ايران وارد ش

قانون اساسي مورد رسيدگي قرار نگرفته و به اثبات نرسد، از مصاديق توهين و افترا و فاقد وجاهت 

  .باشد حقوقي و قانوني و سياسي مي

ا همچنان به داند و لذ  نهضت آزادي ايران بر طبق قانون اساسي و قانون احزاب، خود را قانوني مي-۳

  .شود، ادامه خواهد داد هايي كه به آن تحميل مي رغم همه محدوديت فعاليت خود، علي

رئيس جمهور منتخب مردم به كرات بر تعهدات و سوگند خويش مبني بر اجراي قانون تأكيد 

 مواقع اند و در اند و حق فعاليت آزاد تمام احزاب سياسي مخالف، ولي وفادار را به رسميت شناخته كرده

رسد  به نظر مي. اند هاي مناسب، نهضت آزادي ايران را نيز مشمول اين حقوق قانوني دانسته و فرصت

زمان آن فرا رسيده باشد كه رئيس محترم جمهوري اسالمي به وضعيت اسفبار كنوني خاتمه دهند و 

  .م نمايندحق مسلم يك حزب سياسي ملي ـ اسالمي را با سابقه چهل ساله، رسماً و علناً اعال

  

  نهضت آزادي ايران

  

  

  



  

  

۱۹۶  

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۳۴ :شماره

   ۲۰/۱۱/۷۶ :تاريخ

  

  

  شركت در  اطالعيه

  اي مجلس شوراي اسالمي دوره انتخابات ميان

  

  هموطنان گرامي

 اي دوره هاي الزم چنين تصميم گرفت كه در انتخابات ميان نهضت آزادي ايران پس از تحليل و بررسي

جاري برگزار گردد، شركت كند و پنجمين دروه مجلس شوراي اسالمي كه قرار است در اسفندماه سال 

به همين منظور از آقايان دكتر ابراهيم يزدي و مهندس هاشم صباغيان خواسته شد كه به عنوان 

همچنين مقرر گرديد كه نهضت آزادي ايران، . نامزدهاي نمايندگي مردم تهران در مجلس ثبت نام كنند

 مجلس در شهرستانها، از نامزدهاي مورد پس از اعالم نظر وزارت كشور در مورد نامزدهاي نمايندگي

  .تاييد خود پشتيباني نمايد

گيري فوق، آقايان دكتر ابراهيم يزدي و مهندس هاشم صباغيان در روز دوشنبه  پيرو تصميم

  . با مراجعه به فرمانداري تهران و ارائه مدارك الزم ثبت نام نمودند۲۰/۱۱/۷۶

  

  ستاد انتخاباتي نهضت آزادي ايران

  

  

  

  



  

  

۱۹۷  

  تعالي مهبس

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۳۵ :شماره

   ۲۰/۱۱/۷۶ :تاريخ

  

  

  در آستانه نوزدهمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران

  )مداري و جامعه مدني در جهت تحقق وحدت، قانون(

  

بيست و دوم بهمن سالروز پيروز انقالب اسالمي ايران، روز به ثمر رسيدن نهال وحدت و يكپارچگي 

پانصد ساله شاهنشاهي ورملي، روز پيروزي حق بر باطل، روز برچيده شدن بساط ظلم و استبداد دوهزا

يابي به مفهوم عميق شعار پرمعنا و كوبنده ملي ـ اسالمي  نشيني استعمار كهنه و نو، براي دست و عقب

  .است» استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي«ما يعني 

دوم بهمن و واژگوني نظام شاهنشاهي سرآغاز حركتي نو، اميدهاي تازه و آرمانهاي و پيروزي بيست

 راه تحقق آرزوهاي ديرين تاريخي ملت ماست و اين روز خجسته روز اوج يكپارچگي، جديدي در

همدلي، صفا، صميميت، الفت، معنويت و همنوايي آحاد مردم ما و روز تجديد حيات ملي و اسالمي در 

  .تاريخ معاصر ايران است

ر نشستن چنين انقالبي نهضت آزادي ايران، همراه و همگام با همه اقشار ملت ـ كه سالها براي به ثم

اي از اقيانوس بيكران  دارد و به عنوان قطره اند ـ اين روز بزرگ ملي را گرامي مي تالش و مبارزه كرده

ملت، مفتخر و سرافراز است كه چه پيش از انقالب و چه پس از پيروزي آن و برچيده شدن نظام 

ف بلند انقالب و استعالي آن ـ بخصوص شاهنشاهي، همواره از جان و دل در راه تحقق آرمانها و اهدا

در راستاي تحقق واقعي آزاديها، جمهوريت نظام و حفظ استقالل و يكپارچگي ملي ـ از هيچ تالشي 

  .فروگذاري نكرده است

ها و فداكاريهاي  ها، قهرماني آفريني سالروز پيروزي انقالب فرصتي است براي يادآوري حماسه

نگري، ارزيابي روند   و در عين حال، موقعيت مناسبي است براي دروناقشار مختلف و آحاد مردم ايران

ها و  انقالب، سنجش عملكرد مردم و مسئوالن و ميزان دستيابي به هدفهاي واال و يافتن كاستي

از جمله عوامل انكارناپذير در به ثمر رسيدن . كجرويهايي كه در اين راستا بروز و ظهور يافته است

 و هماهنگي اقشار، طبقات و گروههاي مختلف اجتماعي ـ اعم از دانشگاهي، انقالب ما وحدت ملي

بود كه توانست دشمن مشترك را به زانو درآورد و ستايش و ...  روحاني، كارگر، كشاورز، بازاري و

رمز پيروزي انقالب وحدت كلمه، خلوص نيت و فداكاري و از جان گذشتگي . شگفتي جهانيان را برانگيزد

رمز پيروزي انقالب مردمي بودن و . كرد وراني بود كه خطر دشمن همگان را تهديد ميمردم در د

  .فراگيري آن و يكپارچه شدن ملت در راه احقاق حقوق پايمال شده خود بود

گذرد، ملت ايران براي تحقق آرمانهاي آزادي و  طي نوزده سالي كه از پيروزي نخستين انقالب ما مي

راه پرسنگالخي را طي   استقالل مالي و نظام جمهوري مسير پرپيچ و خم ومند شدن از عدالت و بهره



 

۱۹۸ 

فرسا و مشكالت فراواني روبرو بوده كه خوشبختانه با صبر و استقامت و  هاي طاقت كرده و با رنج

  .شجاعت، بسياري از آنها را پشت سر گذاشته است

ما از يك سو با توطئه دشمناِن در در مراحل مختلف حركت در راستاي نيل به استقالل و آزادي، ملت 

 نشسته خارجي و از سوي ديگر با پراكندگي، دلسردي و به انزوا كشيده شدن نيروهاي متعهد، نكمي

از يك سو تفرقه، تضاد و تقابل جاي وحدت كلمه آغاز انقالب را . دلسوز، پرتوان و با كفايت روبرو شد

خواهي بر  ي، خودمحوري، انحصارجويي و تمامتها، تعصبات گروه گرفت و از سوي ديگر، خودخواهي

  .جامعه انقالبي و اسالمي ما چيره گرديد و فضاي جامعه را زهرآگين كرد

 و وفاق ۷۶ولي خوشبختانه با تجلي حركت يكپارچه، انقالبي و سراسري مردم در دوم خردادماه 

مردم با حضور فعاالنه و هاي مترقيانه رئيس جمهور منتخب،  چشمگير آنان بر سر شعارها و برنامه

ساخت،  هايي را كه انقالب را از مسير خود منحرف مي ليت، كژراهه مسئوموثر خود در صحنه و قبول

مسدود كردند و بار ديگر اراده ملي را در مسير واقعي انقالب يعني آزادي، استقالل و جمهوريت نظام به 

يب، با دست رد زدن ملت به سينه تعصبات به اين ترت. صورت قاطع و روشن به جهانيان نشان دادند

ترين شيوه منحرف كردن و به انزوا  جاهالنه، ضدقانون و مغاير با آزادي و مشاركت مردم ـ كه مهلك

  .كشيدن انقالب است ـ اميد دشمنان انقالب به يأس مبدل شد

 انتخابات دوم ها ـ در صحنه حضور سي ميليوني مردم ـ اعم از جوانان، زنان و ديگر اقشار و گروه

تواند، همچون  خرداد و رأي يكپارچه مردم به رئيس جمهور آزاديخواه و قانونگرا وحدتي آفريد كه مي

به اين ترتيب، رأي آگاهانه . آغاز انقالب، وفاق عمومي را بر شعارها و عملكردها به خوبي بروز دهد

 تأييد و حفظ استقالل، آزادي و مردم كه از ناخودآگاه جمعي جامعه سرچشمه گرفته بود، در راستاي

جمهوريت نظام به بار نشست و آزاديخواهي، مشاركت ملي، قانونمداري و عدالتخواهي مردم در عمل 

  .انقالبي آنها به صورت يك شعار و خواست همگاني درآمد

فرا رسيدن سالگرد پيروزي انقالب فرصتي فراهم كرده است كه پس از گذشت نوزده سال از 

ليه انقالب بر طاغوت زمان و نظام طاغوتي، دگرباره به خود آييم و اين نعمت بزرگ خدايي پيروزي او

هاي خود ـ كه همان مردم »ولي نعمت«يعني وحدت، همدلي و يكپارچگي را شكر گذاريم و در برابر 

شريف هستند ـ از زور و فشار، استبداد رأي، ستمگري و انحصارخواهي دست برداريم و حقوق حقه 

  .م را به خودشان بازگردانيممرد

خوشبختانه تأكيد رئيس محترم جمهوري در آستانه برگزاري مراسم سالگرد پيروزي انقالب بر 

ها و شعارهاي اوليه انقالب و فراگير بودن آن، مشاركت همه اقشار و گروهها را در برپا كردن  آرمان

يد است كه در عمل نيز بروز و ظهور دهد و ام جشن ملي و اسالمي در چنين روزهاي مباركي نويد مي

  : بر ديدگاه خود چنين تأكيد كردند» ستاد برگزاري مراسم دهه فجر«ايشان در ديدار با . داشته باشد

مراسم دهه فجر مردمي است و مردمي بودن فقط به شعار نيست، بلكه پذيرش اين امر «

اي متفاوتي وجود دارد و ها و برداشته ها و بينش است كه قبول كنيم در كشور ما سليقه

نبايد دايره انقالب را به ديدگاههاي خاصي محدود كنيم و يا روي اينكه سليقه و خواست 

ها است در حد  خودمان را پيش ببريم، مقدسات و اموري را كه بسيار برتر از سليقه

ز شود ا اختالف نظر را نمي... ها و گرايشهاي فردي و گروهي خودمان پائين بكشيم سليقه

ها در چارچوب قانون و منطق جاري شود و منشأ  بين برد؛ بايد سعي كرد كه اين اختالف
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هاي خود را معيار و مالك  نبايد خودمان را مطلق كنيم و سليقه... پيشرفت جامعه باشد

  ».حق و باطل بدانيم؛ بايد سعي كنيم انسانها را با اختالفهاي آنان بپذيريم

  

نهضت آزادي ايران از . »!گويي جانا سخن از زبان ما مي«: قعاً بايد گفتدر واكنش به سخنان باال وا

هاي مختلف خود و در هر زمان كه فرصت و امكان  هاي كنگره سالهاي پس از پيروزي انقالب در قطعنامه

يافته است، چنين ديدگاه گسترده و مردمي را مطرح و دنبال نموده، بر مردمي بودن و فراگيري انقالب 

هاي مسلط را از انحصارگري و محدودساختن دايره  ورزيده و كارگزاران، دولتمردان و گروهتاكيد 

به عنوان نمونه، در قطعنامه كنگره چهارم . هايي معين بر حذر داشته است انقالب به فكري خاص و گروه

  :چنين آمده است) ۱۳۶۰(نهضت آزادي ايران 

نقالب و سند معتبر و پايه استوار قانون اساسي جمهوري اسالمي خونبهاي شهيدان ا«

باشد و براي رفع نواقص و ابهامات و تكميل آن از  وحدت ملت و قوام نظام جمهوري مي

اجراي دقيق و جامع ... طريق تنظيم و تصويب متمم قانون اساسي بايد تالش نمود

اصول مندرج در قانون اساسي، در جهت حركت به سوي جامعه اسالمي ضروري و 

قبول و اجراي برخي از اصول و نفي و انكار برخي اصول ديگر و . اپذير استن اجتناب

  ».باشد تخطي از آنها از جانب هر كس و هر مقامي و يا گروهي محكوم و مطرود مي

  :به شرح زير بيان شده است) ۱۳۶۱(موضع نهضت آزادي در قطعنامه كنگره پنجم 

ضوري و مشاركت مستقيمي كه نهضت آزادي به استناد مشاهدات عيني، مطالعات ح«

هاي الهي و اصيل ناشي از  داشته است، انقالب اسالمي ايران را حركتي ملي با انگيزه

ها و قشرهاي مختلف كشور اعم از دانشجويان،  همدردي، همفكري و همكاري افراد، گروه

وران، روحانيون، كارمندان، كارگران و كشاورزان و حتي افسران و  بازاريان، پيشه

 بهمن ۲۲داند كه به دنبال سالها سختي، بيداري، روشنگري و مبارزه، در  ربازان ميس

بر اين پايه، نهضت خود را .  به رهبري امام خميني به درخشانترين پيروزي رسيد۱۳۵۷

به آرمانهاي انقالب اسالمي ايران متعهد دانسته و به خاطر حفاظت و سالمت آن در برابر 

  ».نمايد اها مصرانه ايستادگي ميها و انحرافات و خط كجي

  :در همان قطعنامه آمده است

نهضت آزادي راه اصالح و جلوگيري از انحراف، انحصار، استبداد و اضمحالل كشور يا «

نفوذ و سلطه مجدد بيگانگان را در مبارزه قانوني علني داخل، متكي به قانون اساسي 

  ».شناسد مي

  :تصويب شد) ۱۳۶۲(در كنگره ششم نهضت آزادي ايران 

با تأييد مراتب مندرج در قطعنامه كنگره پنجم در ... كنگره ششم نهضت آزادي ايران«

 زمينه وحدت ايران و تعلق كشور به تمام افراد ملت و با تأكيد بر اينكه مشاركت

انه و آگاهانه اكثريت به اتفاق مردم باعث پيروزي انقالب و تصويب نظام عالقمند

نمايد كه شرط الزم براي مديريت صحيح و   بر اين نكته تكيه ميجمهوري گرديده است،

تداوم و تحول طبيعي هر انقالب، در جهت اهداف مطلوب و مصوب، حفظ تماميت و 

كننده، تفوق  وحدت اوليه تمام اقشار مردم بوده، چنانچه با تبليغات و شعارهاي تحريك

حراف و اجبار و فساد رخ و تحميل افكار يك گروه يا ديدگاه خاص صورت گيرد، ان

دهد و انقالب مشروع مردمي و روح عدالت و شهادت تبديل به استعال و استبداد و  مي

انحصاردادن . شود يجه ميتانحصار خواهد گشت و از تفرقه و تنازع، ضعف و شكست ن

انقالب و نظام برخاسته از آن به يك قشر يا طبقه خاص، عالوه بر اينكه قلب واقعيت و 
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نمايد،  مي» انداز و حكومت كن تفرقه«شود، كمك به سياست   تاريخ محسوب ميتحريف

  ».كه خواسته و اسباب كار استيالگران بيگانه است

  :آمده است) ۱۳۶۴(در قطعنامه كنگره هشتم 

اي از بحرانهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و استمرار  ران بخش عمدهينهضت آزادي ا«

داند و معتقد است تا زماني   مصرح در قانون اساسي ميجنگ را ناشي از سلب آزاديهاي

كه افراد جامعه از آزاديهاي الزم و امنيت قضايي برخوردار نگردند و نمايندگان مردم 

نتوانند نسبت به سرنوشت كشور و ملت اظهار نظر نمايند، آرمانهاي ملت ايران از جمله 

متأسفانه حرمت ... واهد شد نگرديده و مشكالت كنوني حل نخ تأمينعدالت اجتماعي

كساني كه بايد حافظ . قانون در بين نهادها و دولت و قوه قضاييه از بين رفته است

  ».اند را مذموم دانسته» گرايي قانون«قانون باشند 

  :بار ديگر تاكيد شده است كه) ۱۳۶۶(و باالخره در قطعنامه كنگره نهم نهضت آزادي 

 بر مردم يا رضايت و نظارت عمومي، همراه با نظم اگر آزادي و حكومت شورايِي مردم«

و مديريت صحيح، در كشوري وجود نداشته باشد يا فراهم نگردد، جانشين آن چيزي جز 

از طرف ديگر، آزادي ... تواند باشد نمي... استبداد و ديكتاتوري يا نظام طاغوتي و تاريكي

 فداكاري آنان در و حاكميت ملي ضامن و پشتيباني جز خود مردم و فعاليت و

نهضت آزادي ايران همچنان از حقوق و آزاديهاي ملت ... جمعي ندارد مشاركتهاي دسته

كند و معتقد است كه اين كرامت الهي به انسان با هيچ  مصرح در قانون اساسي دفاع مي

  ».بردار نيست اي تعطيل بهانه

  :اند چنين نوشته» تانقالب ايران در دو حرك«شادروان مهندس بازرگان نيز در كتاب 

كند كه قلم بطالن و نسيان روي سوابق قديمي و خدمات  پرستي حكم مي انصاف و حق«

ارزنده مستمر كوچك يا بزرگ كسان زيادي كه از روي ايمان و عشق و براي خدمت به 

خلق، پيشگامان آزادي، عدالت و استقالل در شرايط نامساعد زمان و مكان كشور 

هاي  كنندگان محيط و مردم بودند و به موفقيت ود؛ كساني كه آمادهاند، كشيده نش بوده

  ١».بزرگي مانند رسوا ساختن استبداد و استعمار و ملي كردن نفت نيز نايل شده بودند

  :گويند  مي٢ايشان در جاي ديگري از همان كتاب

نسجام انقالب ما كه حركت اكثريت قريب به اتفاق ملت با قبول تفكري واحد و اتحاد و ا«

انقالبي : كافي از دل برخاسته و تقريباً دنيا خواسته بود، چنين حالت و نيازي را نداشت

بود در سايه اسالم و اسالمي با خصلت جهاني عام، با اصول و اهداف روشن، با سعه 

انتهاي مشترك توحيد خدا؛ مكتبي كه  صدر كامل و با تساهل و توسعه اعلي، در حريم بي

التكونوا من «نظري و خودبيني و انحصارگريها را كرده،  ني چنين تنگبي در كتابش پيش

فرقوا دينهم و كانوا شيعاً كل حزب «داند كه  گويد و مشركين را كساني مي مي» المشركين

  ٣»لديهم فرحون بما

اكنون در آستانه بيستمين سال پيروزي انقالب اسالمي، با توجه به تجربه تلخ انحصارگري و تفرق و 

اند  ها و استعدادها و با نويدها و تعهداتي كه رئيس جمهور منتخب مردم داده استفاده بهينه از ظرفيتعدم 

هاي جدي عملي در راه تحقق ارزشها و آرمانهاي  ورزند، اميد است كه گام و بر ايفاي آنها تاكيد مي

                                                      
 ۱۱۹كتاب انقالب ايران در دو حركت، صفحه . 1
 ۱۲۹ صفحه .2
ها دادند كـه هـر        از مشركين نباشيد، از كساني كه آيين خود را جداجدا كرده تشكيل دسته            : ۳۲ و   ۳۱ و   ۳۰ سوره روم آيات     .3

 .حزب به آنچه خود دارد، شاد و مغرور است
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نون، آزادي، عدالت و  بهمن برداشته شود و همگان، بويژه دولتمردان و حاكمان، به قا۲۲خيزش مردمي 

هاي سوم، پنجم و هفتم  حقوق اجتماعي و سياسي مردم تن دردهند تا با توجه به اصول مصرح در فصل

قانون اساسي جمهوري اسالمي كه ميراث گرانبهاي ملت است، جامعه مدني كه حقوق همه گروهها و 

  . يني و ملموس پيدا كنداقشار در آن محفوظ و كرامت و شرافت همگان مصون از تعرض است تحقق ع

نهضت آزادي ايران، ضمن تبريك نوزدهمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران به تمام كساني كه 

به عشق تحقق آرمانهاي واالي انقالب تالش كردند و با درود به روان همه دالوراني كه در دوران سخت 

ان را به ادامه تالش، پايداري و مبارزه استبداد سلطنتي جان خود را فداي پيروزي ملت نمودند، همگ

  .كند مستمر و پيگير در راه آزادي و سربلندي ملت و آباداني كشور دعوت مي

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۶ماه  بهمن
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱/۱۶۳۵ :شماره

   ۲۱/۱۱/۷۶ :تاريخ

  

  

  درخواست مالقات مسئوالن نهضت با وزير كشور

  جناب آقاي عبداهللا نوري

  وزير محترم كشور

  

   الهي و خدمت به مردمبا سالم و آرزوي توفيق جلب رضاي

جمهور محترم از تمام احزاب و گروهها براي شركت در بزرگداشت سالگرد  پيرو دعوت رئيس

پيروزي انقالب اسالمي، نهضت آزادي ايران نيز بر طبق سنت سنواتي خود بر آن شد تا مراسمي را در 

 درخواست خود را ۱۵/۱۱/۷۶ مورخ ۳/۱۶۳۱محل مناسبي برگزار كند و به همين منظور، طي نامه شماره 

  .اما متأسفانه جواب مساعدي دريافت نشد. به وزارت كشور تسليم نمود

ل در وزارت كشور بر حق  مسئوبا توجه با تأكيدهاي مكرر رياست محترم جمهوري و مقامات

ن فعاليت آزادانه تمام احزاب سياسي، از جمله مخالفان وفادار به نظام و ملتزم به قانون اساسي، بدي

هاي مناسب در جهت تحقق اين حق قانوني در  حل شود كه به منظور يافتن راه وسيله درخواست مي

الن نهضت آزادي ديدار  مسئو قانون اساسي وقتي را تعيين فرماييد تا به اتفاق دو تن از۲۶راستاي اصل 

  .و گفتگويي داشته باشيم

  .نمايد اري ميقبالً به خاطر توجه عاجلي كه مبذول خواهيد نمود سپاسگز

  

  با احترام

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ۱۳۴۰ تأسيس

  ۱۶۳۶ :شماره

 ۱۸/۱۲/۷۶ :تاريخ

  

  

  دعوت مردم به شركت در انتخابات

  با رأي اعتراض به عملكرد شوراي نگهبان

  

 اسفندماه در شهرهاي تهران، ۲۲اي مجلس شوراي اسالمي كه قرار است در روز  انتخابات مياندورده

  .شود، داراي ويژگي مهمي استاصفهان، خمين و سلماس برگزار 

گيري  ، اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران پس از سالها قهر و كناره۷۶در انتخابات پرشور دوم خرداد 

جانبه  روزي و همه از جريانات سياسي كشور، براي مقابله با جريان انحصارطلب به رغم تبليغات شبانه

وارد ميدان ) و هنوز هم دارد(ي را در دست داشت جناحي كه بسياري از مراكز قدرت سياسي و اقتصاد

شدند و نشان دادند كه اراده ملت هرگاه فرصت بروز و ظهور يابد، سرنوشت سياسي كشور را به مسير 

  .صحيح خود سوق خواهد داد

 و تضمين  تأمينانتخابات دوم خرداد چيزي بيش از يك آغاز درخشان نبود، و تحقق جامعه مدني و

وق اساسي ملت ـ مصرح در قانون اساسي ـ مستلزم تداوم بخشيدن به مشاركت مردم در آزاديها و حق

بديهي است كه بارزترين مصداق مشاركت مردم، شركت فعاالنه آنها در . باشد امور سياسي كشور مي

  .باشد انتخابات مي

واهد شد، واجد اي مجلس شوراي اسالمي كه در ماه جاري برگزار خ در اين راستا، انتخابات مياندوره

اي  با نگاهي به انتخابات مياندوره. باشد اهميت و حساسيتي بيش از انتخاب چند نماينده براي مجلس مي

هاي اصلي انتخابات، تفاوت فاحش در توجه و استقبال مردم آشكار  پيشين و مقايسه آمار آنها با دوره

  .گردد مي

سياسي، به ويژه قشر جوان و دانشجو، در حضور و جنب و جوش بيش از معمول گروهها و جناحهاي 

تدارك انتخاباتي كه در پيش است ـ پس از چشيدن طعم پيروزي در دوم خرداد ـ نشانه آشكاري بر 

  .حساس بودن اين انتخابات است

 تاكنون بر ضرورت برخورداري مردم از ۱۳۴۰ در ارديبهشت تأسيسنهضت آزادي ايران كه از بدو 

ركت در تعيين سرنوشت سياسي خود، به دور از هرگونه تظاهر و تبليغ، پافشاري آزاديهاي قانوني و مشا

خواِه قبل و بعد از انقالب شده  هاي تمامت كرده و در اين راستا متحمل انواع آزار و اتهام از سوي حاكميت

است در اين دوره نيز براي مطالبه و استيفاي حقوق پايمال شده مردم و به منظور گسترش فرهنگ 

مشاركت سياسي به ميدان انتخابات قدم گذاشت و دو تن از اعضاي هيأت رهبري ـ آقايان دكتر ابراهيم 

. نويسي كردند يزدي و مهندس هاشم صباغيان ـ به عنوان نامزدهاي نمايندگي مجلس از حوزه تهران نام

 نه تنها اين دو نفر، متأسفانه، هيأت اجرايي وزارت كشور و هيأت نظارت شوراي نگهبان در اين دوره نيز

بلكه صالحيت بسياري از داوطلبان ديگر را در هر چهار شهر مذكور، برخالف نص صريح قانون انتخابات 
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. و روح قانون اساسي و آزاديهاي مصرح در آن، با استناد به داليل سست و خالف واقعيت رد نمود

 اعتراضات گسترده مردم به خصوص عملكرد خالف قانون شوراي نگهبان در اين دوره به حدي بوده كه

مجامع دانشجويي را تا حد برگزاري اجتماعات وسيع ـ كه بعضاً به خشونت هم كشيده شد ـ در پي داشته 

  .است

ترديد، اگر جامعه ما در ميدان دموكراسي تمرين كافي داشت و برخوردار از نهادهاي سياسي، از  بي

اي را اعمال نمايد، ثانياً  توانست به راحتي چنين رويه ان نميجمله احزاب قدرتمند بود، اوالً شوراي نگهب

توانستند واكنشهاي مناسبي همچون  ردشدگان و هواداران و سازمانهاي سياسي پشتيبان آنان مي

اما در شرايط ملتهب كنوني با عدم تسامح و . نشان دهند... آميز، راهپيمايي و همايشهاي اعتراض

ز آن در گردهمايي قانوني دانشجويان در جلوي دانشگاه تهران بروز كرد ـ بار اي ا ناسازگاري ـ كه نمونه

  .گردد تفاوتي از طريق عدم مشاركت در انتخابات تقويت مي ديگر روحيه بي

داند، بلكه معتقد  نهضت آزادي ايران، در شرايط كنوني جامعه، عدم شركت و تحريم را كارساز نمي

ي و آمادگي آنان براي حضور  عالقمندمردم در انتخابات دوم خرداد واست با توجه به روحيه و عملكرد 

گيري، براي نشان  در صحنه، مؤثرتر و مفيدتر خواهد بود اگر از همگان خواسته شود به جاي قهر و كناره

دادن مخالفت خود با رويه شوراي نگهبان و به منظور مطالبه حقوق سياسي ملت، با تمام نيرو در انتخابات 

آميز براي تصحيح عملكرد حاكميت   كنند و رأي اعتراض دهند، اعتراضي قانوني و مسالمتشركت

  .انحصارطلب، خصوصاً شوراي نگهبان

  

  هموطنان عزيز

آرايي كه كالً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد «:  قانون انتخابات مقرر داشته است۱۸ از ماده ۴بند 

به اين ترتيب، نهضت آزادي ايران از مردم ). اگرچه باطل(گردد  جزء آراي مأخوذه محسوب مي» شده باشد

خواهد كه اگر در ميان نامزدهايي كه از صافي تنگ قضاوتهاي يكسويه  قهرمان و آزاده اين مرز و بوم مي

اند، كساني را كه واقعاً مورد اعتماد ملت و معتقد به حاكميت مردم و اجراي برنامه  شوراي نگهبان گذاشته

گيري حضور يابند و با دادن  هاي رأي شناسند، در حوزه سياسي رئيس جمهور محترم باشند نميتوسعه 

رأي به نامزدهاي مورد تأييد خويش كه صالحيت آنان از طرف شوراي نگهبان رد شده است، مراتب 

  .اعتراض خود را به عملكرد شوراي نگهبان اعالم كنند

از محدوده وظايف قانوني خود تجاوز كرده و با ِاعمال شوراي نگهبان، به بهانه نظارت استصوابي، 

ناپذير وارد  سليقه سياسي در رد يا تأييد داوطلبان، به سالمت و اعتبار انتخابات لطمه شديد و جبران

اي را به نمايش  دوره با شركت خود در انتخابات و دادن رأي اعتراض، صحنه انتخابات ميان. ساخته است

  .و مقابله با انحصارگري و خودكامگي تبديل كنيدديگري از نيروي ملت 

  

  نهضت آزادي ايران

  



  

 ۲۰۵

  :ضمائم

  نشريات با همكاري ساير گروهها و شخصيتهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي
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  ۲۸/۲/۱۳۷۶: تاريخ

  بيانيه در مورد هفتمين  انتخابات رياست جمهوري

  به نام خدا

  »سفيد«رأي اعتراض  

  هموطنان عزيز

رت نشسته بار ديگر حقوق مردم را ناديده گرفته و با نقض ميثاق قانون اساسي كه زورمندان بر قد

حاكميت را متعهد به رعايت حقوق و آزاديهاي اساسي مردم نموده است، سوگندي را كه براي اجراي مفاد 

ه اند و از مشاركت نامزدهاي غيروابسته ب اند به فراموشي سپرده قانون اساسي به كالم خدا ياد كرده

در صورتي كه در مقدمه قانون . اند حاكميت در هفتمين انتخابات رياست جمهوري ممانعت به عمل آورده

  : آمده است» شيوه حكومت در اسالم«اساسي زير عنوان 

باشد و در خط  گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي قانون اساسي تضمين  ... «

  »...كند ادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تالش ميگسستن از سيستم استبد

  .پس حكومت بايد برگزيده مردم و برخاسته از آراء آنان باشد و الغير

  ».كنيم در چنين اوضاع و شرايطي در انتخابات شركت مي«

مين و ما به اصول و آرمانهاي اصيل انقالب وفادار بوده و خود را ملتزم به رعايت قانون اساسي كه تأ

دانيم و همواره اين حق قانوني براي مردم ايران محفوظ  كننده حقوق و آزاديهاي مردم است مي تضمين

هاي كارشناسانه خواهد شد اعالم و  است كه در چارچوب قانون، موارد نقض آن را كه مغاير با ارزيابي

با اين توصيف است .  قوانين شودمنتشر نمايد تا جايي كه اعتقادات آنان بتواند مبناي تغييرات قانوني آن

اند، راهي جز تالش قانوني  كه ما معتقد هستيم براي مخالفين با حكومت و دگرانديشان كه از ملت برخاسته

  . ماند در راستاي بهبود اموري كه با سرنوشت سياسي ـ اقتصادي ـ فرهنگي كشور ارتباط دارد باقي نمي

اي از  هاي برجسته ملي در بيانيه يداهللا سحابي از شخصيت دكتربراساس اين باور بود كه جناب آقاي 

مردم خواستند كه در انتخابات رياست جمهوري شركت كرده و براي استيفاي حقوقي كه قانون براي آنها 

اهللا سحابي، مهندس  بر اين پايه آقايان مهندس عزت. تعيين نموده است، مصرانه از هيئت حاكمه طلب نمايند

. نويسي كردند جمهوري داوطلب شده و نام فر و دكتر ابراهيم يزدي براي كانديداتوري رياست اكبر معين علي

 سخنگوي شوراي نگهبان نظر اعضاء شورا را در امر رسيدگي به صالحيت ۱۸/۰۲/۷۶روز پنجشنبه مورخ 

  نفر بوده است اعالم نمود و مشخص شد كه از بين۲۳۸كانديداهاي رياست جمهوري كه تعداد آنها 

 نفر ۲۳۴صالحيتشان مورد تأييد قرار گرفته و بقيه » مطلوب حاكميت« نفر از كانديداهاي ۴داوطلبين، فقط 

  !!ديگر به علل واهي صالحيتشان مورد تأييد قرار نگرفته است



  

 ۲۰۷

اين اولين بار نيست كه شوراي نگهبان برخالف قانون اساسي گام برداشته است و در انتخابات مجلس 

 برخالف وظيفه خود از جناح خاصي در حاكميت حمايت نموده است و به اين ترتيب و رياست جمهوري

  .اعتبار شوراي نگهبان را زير سؤال برده است

  :حال اين حق مسلم مردم است كه بگويند يا بپرسند

بر آن گذارده شده است و طبق قانون اساسي وظيفه » نگهبان قانون اساسي«ـ چرا شورايي كه نام ۱

ر حسن اجراي انتخابات نظارت كند، خود را قيم مردم دانسته و عده معيني را مورد قبول و تأييد دارد كه د

سازد كه فقط به كساني رأي دهند كه صالحيت آنان از صافي شوراي  دهد و مردم را ناگزير مي قرار مي

  مذكور گذشته باشد؟

از معاون رياست !! ز افراد سه قوهاي ا ـ چرا شوراي نگهبان برخالف اصل تفكيك قواي ثالثه، ملغمه۲

جمهوري، معاون دستگاه قضائيه و رئيس سازمان ثبت امالك و اعضاي رهبري مؤتلفه اسالمي و جامعه 

  طرفي خارج شده است؟ روحانيت را به عنوان عضو در خود جاي داده است و عمالً از خط بي

ارز و فهيم كشورمان توهين و تحقير روا ـ چرا شوراي نگهبان با قيم دانستن خود به مردم آزاده و مب۳

  شود؟ داشته است و رفتاري را برگزيده است كه اين نوع رفتارها درباره مهجورين روا و رعايت مي

 قانون ۱۱۵ نفر را دارا نبودن حداقل شرايط مصرح در اصل ۲۳۴ـ شوراي نگهبان علت رد صالحيت ۴

اي  هاي سياسي و مذهبي شناخته شده ن آنان شخصيتداند، در حالي كه در ميا اساسي در اين افراد مي

طعم تلخ . كنند هستند كه ساليان دراز عليه استبداد سلطنتي و در راستاي منافع ملي مبارزه كرده و مي

اي از اين  عده. اند از اعضاي شوراي انقالب و از مهندسين انقالب بوده. اند زندان و آوارگي را چشيده

ها تأييد نشده است در زمانهاي خيلي نزديك نماينده مجلس شورا و يا مأمورين كانديداها كه صالحيت آن

هاي  المللي بوده و يا اساتيدي هستند كه در كادر علمي دانشگاه دولت جمهوري اسالمي در نهادهاي بين

  .كشورمان بوده و هنوز هستند و به تدريس و راهنمايي هزاران دانشجو مشغول هستند

از ميان رجال مذهبي و سياسي، «ون اساسي آمده است كه رئيس جمهور بايد  قان۱۱۵ـ در اصل ۵

االصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني  ايراني

شوراي نگهبان بايد صالحيت كساني .  انتخاب گردد،باشند» جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي كشور

هيچ شرط ديگري را هيچ .  تأييد كند، تشخيص ساير شرايط آن با مردم است،ين شرايط هستند اجدرا كه وا

گونه اجتهادي خارج از شرايط مذكور در باال مغاير نص  هر. تواند به آن اضافه كند شخص و مقامي نمي

  .شود صريح قانون و منافي اساس حكومت مردمي و تجاوز به حقوق ملت محسوب مي

از حقوق انساني، ... همه افراد ملت«:  قانون اساسي با صراحت تمام اعالم گرديده است۲۰ ـ در اصل۶

. ها چگونه است اين صراحت» سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالمي برخوردارند

»  قانون اساسينگهبان«آيا اين شورا كه نام . شوند كساني را كه هيچ منع قانوني ندارند فاقد صالحيت مي

  !اند؟ اند، خود براي تخطي بر مواد قانون اساسي از ديگران پيشي نگرفته بر روي آن گذاشته

 قانون اساسي براي هر ۱۱۵ـ داوطلب شدن براي دولت جمهوري از حقوقي است كه مطابق اصل ۷

 فردي و يا شورايي شهروند ايراني به رسميت شناخته و اعالم داوطلبي و ثبت نام به منزله قبول قيموميت

  .يابند برگزينند توانند از بين داوطلبان آناني را كه واجد صالحيت مي نيست و تنها مردم هستند كه مي
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دار و مسئله برانگيز است كه حتي  ـ چرا اعمال و روش اعضاء شوراي نگهبان به حدي جهت۸

  .اند هاي طرفدار حاكميت هم صداي اعتراض خود را بلند كرده روزنامه

اند كه برخالف قانون اساسي بوده و  ـ از آنجا كه اعضاء شوراي نگهبان تصميماتي را اتخاذ كرده۹

امر نظارت بر انتخابات از دست داده و به طور علني به كمك جناحي از در طرفي خود را  همچنين بي

 است از اند و مردم كشورمان را كه سرمايه اصلي و محور اساسي هر انتخاب سالم حاكميت شتافته

شان محروم ساخته اند، ضرورت دارد مردم و همه گروههاي ملي و مردمي از همه  انتخابات قانوني

  .امكانات استفاده كرده و صداي اعتراض خود را بلند كنند

رغم نقض آشكار حقوق و آزاديهاي مردم مصرح در قانون اساسي و  ما با توجه به مطالب باال علي

داخلي و خارجي و در نتيجه عدم امكان ارتباط با مردم، در انتخابات رياست هاي  بايكوت خبري رسانه

در صندوقها، اعتراض خود را به چگونگي برگزاري » رأي اعتراض«كنيم تا با ريختن  جمهوري شركت مي

. انتخابات و عملكرد شوراي نگهبان و تضييع حقوق و آزاديهاي اساسي ملت به طور قانوني اعالم داريم

 اين كه مطابق قانون جديد انتخابات در صورت نوشتن نام داوطلبان تأييد نشده به روي اوراق رأي، نظر به

ريزيم و مردم  در صندوقها مي» سفيد«شود، ما رأي اعتراض  آراء مذكور جزء آراء مأخوذه منظور نمي

گ رأي، كه توانند با خط زدن محل مخصوص مربوط به نام داوطلبان با كشيدن يك ضربدر روي بر مي

  .شود، رأي خود را به صندوق بريزند هاي احتمالي بعدي مي مانع سوءاستفاده

توانند  مردم مي. لب شده استسدر شرايطي كه امكان هر نوع اعتراض قانوني و مسالمت آميز از مردم 

ان اعتراض خود را به عملكرد يك جانبه شوراي نگهب» رأي سفيد«گيري و دادن  با حضور در مراكز رأي

  .اعالم نمايند

تفاوتي و نااميدي بسياري از اقشار جامعه  اميد است مشاركت در انتخابات ضمن مقابله با روحيه بي

آميز مردم را فراهم  گيري مؤثر مبارزات قانوني و مسالمت زمينه الزم براي تحقق مشاركت سياسي و شكل

  .سازد

ـ دكتر زهرا احمدي ـ مهندس احمد  اسكوئي ـ حاج حسنتقي انوري ـ حاج سيد احمد اسكوئي  حاج محمد

مهندس بين ـ  نگار ـ دكتر جواد براتي ـ دكتر محمود پيش اخوان ـ مهندس ابوالفضل بازرگان ـ محمد بسته

زاده  مهندس فرزاد حائريمحمد حميدپور ـ _ محمد توسلي ـ دكتر پرويز تهامي ـ مهندس ابوالفضل حكيمي 

نيا ـ اكبر خرازي ـ دكتر حبيب داوران ـ احد رضايي ـ دكتر سيد   خليلـ دكتر محمدجواد خواجوي ـ محمد

باف ـ مهندس ميرهاشم سجادي ـ دكتر محمد سيار ـ دكتر مينا شمسعلي ـ مهندس  رضا زماني ـ علي زرينه

باغيان ـ مصطفي مسكين ـ مهندس رضا صاهللا سحابي ـ مهندس جالل شرافت ـ مهندس هاشم  عزت

فر ـ خسرو منصوريان ـ ابوالفضل ميرشمس شهشهاني ـ حاج محمد  اكبر معين مسموعي ـ مهندس علي

زاده ـ نورالدين  محمدي اردهالي ـ پرفسور احمد مهرداد ـ مهندس نورالدين موسوي ـ دكتر هادي هادي

  هاشمي ـ دكتر ابراهيم يزدي

  ۱۳۷۶ ارديبهشت ماه ۲۸
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  بنام خدا

  رج از كشوراعتراض به جلوگيري از سفر دكتر سروش به خا

هاي رأي رفتند و  در انتخابات اخير رياست جمهوري در دوم خردادماه، ميليونها ايراني به پاي صندوق

ملت ايران در اين انتخابات پيام رساي خود را مبني . سابقه خود دنيا را متحير ساختند با آراي سنگين و بي

هاي   شدن جامعه و تأمين حقوق و آزاديها و عملكرد نادرست حاكميت و ضرورت قانونمند بر رد سياست

  .اساسي خود به دنيا اعالم كرد

سابقه عبرت گيرند  گيرندگان و مسئوالن اجرايي كشور، از اين تحول بي انتظار همگان آن بود كه تصميم

شكني و تجاوز به  و در راستاي احترام به كرامت انساني و با تمكين از خواست و اراده ملت، از قانون

اما متأسفانه ادامه رفتارهاي خالف قانون حاكي از آن است كه گويا فرياد . مردم دست بردارندحقوق 

 رئيس قوه قضائيه اعالم ،رغم انقالب روز دوم خردادماه اي نرسيده است و علي پرطنين ملت به گوش عده

از شهرها نيز كند كه جز روحانيون كسي حق دخالت در سياست و حكومت را ندارد و امام جمعه يكي  مي

  !!اي وارداتي از غرب است اي غيراسالمي و تحفه شود كه انتخابات رويه مدعي مي

اي كه آقاي دكتر عبدالكريم سروش، متفكر برجسته اسالمي، خطاب به  در چنين جوي، به موجب نامه

مي ـ هاي عل اند، از سفر ايشان به خارج از كشور براي شركت در كنفرانس آقاي رئيس جمهور نوشته

به موجب همين نامه برخي از مقامات امنيتي با صراحت خود را مافوق . دانشگاهي جلوگيري شده است

در حالي كه به موجب قانون هر شهروندي حق دارد به هر . قانون دانسته و حاضر به اجراي آن نيستند

هادي حق ندارد او را از خواهد، از جمله به خارج از كشور، آزادانه سفر كند و هيچ مقام يا ن كجا كه مي

  .چنين حقي محروم سازد مگر به حكم يك دادگاه صالحه

با توجه به نكات باال ما امضاكنندگان زير به منظور دفاع از حقوق قانوني شهروندان به اين رفتار 

غيرقانوني مقامات امنيتي در جلوگيري از سفر آقاي دكتر عبدالكريم سروش به خارج از كشور شديداً 

  .نماييم اض مياعتر

  ۱۳۷۶تيرماه 

  

نگار ـ دكتر  عباس ابوذري ـ مهندس ابوالفضل بازرگان ـ مهندس عبدالعلي بازرگان ـ محمد بسته

اسدي ـ دكتر غالمعباس توسلي ـ مهندس محمد توسلي ـ ابوالفضل حكيمي ـ عبدالكريم  محمدحسين بني

ه ـ دكتر حبيب داوران ـ احد رضايي ـ مهندس زاد نيا ـ مهدي دادي حكيمي ـ مهندس امير خرم ـ محمد خليل

اهللا سحابي ـ دكتر محمد سيار ـ ميرشمس شهشهاني  ميرهاشم سجادي ـ دكتر يداهللا سحابي ـ مهندس عزت

ـ مهندس هاشم صباغيان ـ سيداحمد صدر حاج سيدجوادي ـ مهندس اكبر طاهري ـ مهندس يوسف طاهري 

 سيدعلي اصغر غروي ـ دكتر مقصود فراستخواه ـ دكتر غفار ـ محمدجعفر عمادي ـ محمود عمراني ـ دكتر

فرزدي ـ دكتر حسن فريد اعلم ـ سيدمصطفي قضات ـ حجت قياسي ـ مهندس محسن محققي ـ محمد 

فر ـ  محمدي اردهالي ـ مصطفي مسكين ـ مهندس رضا مسموعي ـ عباس مصلحي ـ مهندس علي اكبر معين

اهللا ميرخاني ـ مهندس محمود  سرو منصوريان ـ مهندس وليهرمز مميزي ـ پروفسور احمد مهراد ـ خ



 

۲۱۰ 

پور ـ محمود نكوروح ـ مهندس تقي نكوفر ـ فخرالسادات نوربخش ـ مهندس اكبر والي ـ دكتر هادي  نعيم

فر ـ سيدنورالدين هاشمي ـ مهندس عليرضا هندي ـ دكتر ابراهيم يزدي ـ حسن  زاده ـ حسن هادي هادي

  .يوسفي اشكوري



  

 ۲۱۱

  

  

  ض به بازداشت آقاي فرج سركوهي سردبير نشريه آدينهاعترا

  به نام خدا

  جناب آقاي محمديزدي

  رياست محترم قوه قضاييه

هاي اعالم شده رياست محترم جمهوري  با سالم و آرزوي توفيق جلب رضاي حق، اكنون كه با برنامه

باشد، توجه جنابعالي را به  قرار بر قانونمند شدن جامعه و تبعيت كليه مقامات و نهادها از قانون مي

  :نمايد موضوع زير جلب مي

آنچه تاكنون در . برند مدتي است كه آقاي فرج سركوهي، سردبير نشريه آدينه، در بازداشت به سر مي

هاي جمعي و يا در نامه شخصي ايشان منعكس و منتشر شده است حاكي از نامشخص بودن  رسانه

با وجود اين اخيراً اعالم شده كه ايشان به زودي محاكمه . اشدب اتهامات و يا اظهارات ضد و نقيض مي

  .خواهند شد

باشند، فارغ از اين اتهامات و يا  خبر مي امضاكنندگان زير، كه از كم و كيف اتهامات وارده بر ايشان بي

ترين حقوق و آزاديهاي هر شهروند   از موضع دفاع از اساسيمواضع فكري و سياسي ايشان، صرفاً

ي، مصرح در اصول متعدد قانون اساسي، و همچنين با انگيزه دفاع از حرمت و اعتبار ملي و جهاني ايران

نمايند ترتيبي داده شود كه محاكمه ايشان بر طبق  جمهوري اسالمي ايران، از جنابعالي درخواست مي

ه انتخاب وكيل همچنين به ايشان اجاز. ت منصفه برگزار شودئموازين قانوني، بطور علني و با حضور هي

هاي جمعي نيز بتوانند در دادگاه حاضر شوند و مدافعات ايشان بدون  داده شود و نمايندگان رسانه

  .ها منعكس گردد سانسور در رسانه

  با تشكر

  ۱۳۷۶تهران ـ شهريور 

  

عبدالعلي اديب برومند ـ علي اردالن ـ مهندس ابوالفضل بازرگان ـ مهندس عبدالعلي بازرگان ـ محمد 

نگار ـ دكتر غالمعباس توسلي ـ مهندس محمد توسلي ـ مهندس ابوالفضل حكيمي ـ دكتر حبيب داوران  تهبس

اهللا سحابي ـ  ـ عبداهللا رادنيا ـ احد رضايي ـ مهندس ميرهاشم سجادي ـ دكتر يداهللا سحابي ـ مهندس عزت

 سيدعلي اصغر حسين شاه حسيني ـ مهندس هاشم صباغيان ـ سيداحمد صدر حاج سيدجوادي ـ دكتر

غروي ـ دكتر غفار فرزدي ـ دكتر حسن لباسچي ـ محمد محمدي اردهالي ـ مصطفي مسكين ـ مهندس رضا 

الدين موحد ـ پروفسور احمد مهراد ـ دكتر پرويز  فر ـ مهندس نظام مسموعي ـ مهندس علي اكبر معين

  .زاده ـ دكتر ابراهيم يزدي ورجاوند ـ دكتر هادي هادي

  



 

۲۱۲ 

   شخصيتهاي سياسينامه جمعي از

  اهللا منتظري به رئيس جمهور در مورد حمله به بيت آيت

  به نام خدا

  جناب آقاي سيدمحمد خاتمي رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

  با سالم

شكنانه و ضداخالقي نسبت به  به اين وسيله مراتب نگراني خود را از عمليات خشن، تهاجمي و قانون

د با تظاهر به نخواه خواه مي جريانات تماميت. داريم اهللا منتظري اعالم مي يتحسينيه، دفتر و منزل حضرت آ

اسالميت و دفاع از واليت فقيه و جامعه واليي، خشونت و بحران اجتماعي را جايگزين آزادي، امنيت و 

اشند كه ب اهللا منتظري فقيهي ارجمند و از مبارزان سي سال اخير مي آيت. نهادينه شدن حكومت قانون بنمايند

  .دارند ترين حقوق انساني يعني حق آزادي بيان را از ايشان دريغ مي اينك يكي از اساسي

متأسفانه اين اولين بار نيست كه مقامات قضايي و امنيتي كه بايد حافظ جان، مال و حيثيت همه 

تعقيب شهروندان حتي مخالفان حكومت باشند هيچ گونه اقدام جدي در جهت شناسايي عوامل اصلي و 

  .اند دانيم ـ به عمل نياورده مهاجمان ـ تا آنجا كه ما مي

تهاجم به نهادهاي دانشجويي و دانشگاهي و برهم زدن و تعطيل كردن سخنرانيهاي شخصيتهاي 

احساس ... ي مستقل، هتك حرمت مراجع واه سياسي و فرهنگي كشور، حمله به دفاتر و نشريات و روزنامه

اين خود يكي از اهداف . هاي انتخاباتي جنابعالي افزايش داده است ه تحقق وعدهيأس و نااميدي را نسبت ب

اينان در چندماهي كه از استقرار دولت جنابعالي . باشد جناح انحصارطلب و عدم پايبندي به قانون مي

اند كه نه تنها حاضر به پذيرش جايگاه قانوني خود و حركت در مجاري  گذرد متأسفانه نشان داده مي

انوني نيستند، بلكه به پيام مهم مردم در انتخابات ترتيب اثر نداده و از ايجاد بحران و آشوب نيز استقبال ق

  .كنند مي

به اين جهت بحران كنوني نه ناشي از بروز انتقادات و اعتراضات، بلكه اساساً ناشي از عدم ظرفيت 

  .باوري و حكومت قانون است ساناينان در گفتگوي آزاد و قانوني و تحمل فضاي آزاديخواهي و ان

كنندگان  حان، اهانتاامضاءكنندگان زير ضمن تقبيح اين گونه برخوردها و درخواست تعقيب قانوني طر

اهللا منتظري و ساير شخصيتهاي سياسي  و مهاجمان به كليه اجتماعات قانوني و حسينيه و منزل و دفتر آيت

دانند ترتيبي داده شود تا از اين پس امنيت و  مقتضي ميو فرهنگي و معرفي آنها به دادگاههاي صالحه، 

زيرا در ميان اين بحران و در . اي مورد تجاوز قرار نگيرد حقوق شهروندان تحت هيچ عنوان و بهانه

اي جز حفظ امنيت و پاسداري و تمكين از قانون وجود ندارد و بايد به اين نكته  كشاكش اين گرداب چاره

ران از تنوع گرايشهاي فكري، سياسي، فرهنگي و قومي برخوردار است و نظام توجه كرد كه جامعه اي

تواند شايستگي  جمهوري اسالمي با پذيرش اين واقعيت و با احترام ارزش نهادن به اصل تنوع آراء مي

هاي انتخاباتي جنابعالي  اداره يك جامعه رشد يافته را احراز نموده و موجب اميدواري مردم در تحقق وعده

  .مين حقوق اجتماعي و سياسي آنها و برقراري حاكميت قانون گرددأنسبت به ت

  ۱۳۷۶ آذرماه ۲۲

  



  

 ۲۱۳

اهللا اتحاد ـ دكتر علي محمد ايزدي ـ مهندس محمود اميراحمدي ـ مهندس عليقلي بياني ـ مهندس  عنايت

اهللا  اني ـ دكتر حبيباهللا بره نگار ـ دكتر رحمت ابوالفضل بازرگان ـ مهندس عبدالعلي بازرگان ـ محمد بسته

پيمان ـ عباس پوراظهري ـ مهندس محمد توسلي ـ دكتر غالمعباس توسلي ـ مهندس مجيد تواليي ـ دكتر 

 ـ دكتر حبيب داوران ـ دكتر رضا رئيس مهرسيد محمدمهدي جعفري ـ ابوالفضل حكيمي ـ رسول داد

ايي ـ تقي رحماني ـ دكتر يداهللا طوسي ـ دكتر حسين رفيعي ـ عبداهللا رادنيا ـ حسين راضي ـ احد رض

الواعظين ـ مهندس هاشم صباغيان ـ  دكتر تقي شامخي ـ ماشاءاهللا شمساهللا سحابي ـ  مهندس عزتسحابي ـ 

احمد صدر حاج سيدجوادي ـ مهندس يوسف طاهري ـ مهندس اكبر طاهري ـ اعظم طالقاني ـ محمود 

الدين قهاري ـ مهندس مصطفي كتيرايي ـ  كتر نظامعمراني ـ دكتر حسن فريداعلم ـ دكتر غفار فرزدي ـ د

الدين موحد ـ دكتر محمد ملكي ـ دكتر ماشاءاهللا مديحي ـ هرمز  فر ـ مهندس نظام اكبر معين مهندس علي

فر ـ خسرو منصوريان ـ مهندس رضا مسموعي ـ  اصغر معين مميزي ـ محمد محمدي اردهالي ـ علي

زاده ـ دكتر ابراهيم يزدي ـ  مود نكوروح ـ دكتر هادي هاديمصطفي مسكين ـ مهندس حميد نوحي ـ مح

  .حسن يوسفي اشكوري



 

۲۱۴ 

  اعتراض به بازداشت آقاي اكبر گنجي

  مديرمسئول نشريه راه نو

  به نام خدا

آقاي اكبر گنجي مديرمسئول نشريه راه نو، مدير سابق مؤسسه انتشارات صراط و از همكاران پيشين 

گونه توضيحي از سوي مقامات   برد و هيچ  تاكنون در بازداشت به سر مي۱۵/۹/۷۶مجله كيان، از تاريخ 

نامه همسر ايشان به رياست  از تظلم. مسئول درباره نوع اتهام و علل بازداشت ايشان منتشر نشده است

آيد كه داليل قانوني اين بازداشت و  محترم جمهوري كه در برخي جرايد درج گرديده است، چنين برمي

  .اش نيز اعالم نشده است داري ايشان حتي به خانوادهشرايط نگه

شود كه بازداشت آقاي گنجي ظاهراً به دليل سخنراني ايشان در شيراز بوده، ولي معلوم نيست  گفته مي

  .اي در آن سخنراني مورد ايراد قرار گرفته و موجب بازداشت نامبرده شده است كه چه كلمه يا جمله

هاي آزادي بيان كجاست و چگونه است كه   مهم پاسخ دهند كه مرز محدوديتالن بايد به اين سؤال مسئو

  .شود ايراد سخنرانيهاي فرهنگي يا سياسي موجب وارد شدن اتهام و بازداشت سريع شهروندان مي

امضاكنندگان زير باتوجه به اصول مصرح در قانون اساسي، آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين 

 به بازداشت آقاي گنجي، از  مسئوالن قوه قضايي رعايت دقيق قوانين مربوط جاري كشور، ضمن اعتراض

و حقوق انساني از قبيل تفهيم اتهام به متهم، برخورداري از حق داشتن وكيل قانوني، ارجاع پرونده به 

 قانون اساسي و اعالم داليل بازداشت نامبرده را ۱۶۸دادگاههاي عادي دادگستري، رعايت اصل 

  .خواستارند

  ۷۶ماه   دي۲۹

دكتر محمدحسن اسالمي ـ مهندس ابوالفضل بازرگان ـ مهندس عبدالعلي بازرگان ـ صفا بيطرف ـ دكتر 

خطيب ـ اصغر  غالمعباس توسلي ـ مهندس محمد توسلي ـ ابوالفضل حكيمي ـ عبدالكريم حكيمي ـ دكتر علي

 سحابي ـ دكتر يداهللا سحابي ـ مهندس اهللا باف ـ مهندس عزت دكتر حبيب داوران ـ احد رضايي ـ علي زرينه

حسيني ـ دكتر مينا شمسعلي ـ مهندس هاشم صباغيان ـ  ميرهاشم سجادي ـ دكتر محمد سيار ـ حسين شاه

احمد صدر حاج سيدجوادي ـ مهندس اكبر طاهري ـ مهندس محمدجعفر عمادي ـ دكتر غفار فرزدي ـ دكتر 

حسن محققي ـ محمد محمدي اردهالي ـ مصطفي مسكين ـ حسن فريداعلم ـ دكتر احمد كلباسي ـ مهندس م

فر ـ هرمز مميزي ـ مهندس مژگان  اكبر معين فر ـ مهندس علي اصغر معين مهندس غالمرضا مسموعي ـ علي

پور ـ مهندس اكبر  موسوي ـ پروفسور احمد مهراد ـ ابوالفضل ميرشمس شهشهاني ـ مهندس محمود نعيم

 .مهندس عليرضا هندي ـ دكتر ابراهيم يزديوالي ـ دكتر هادي هاديزاده ـ 
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