
 به نام خدای يکتا
 ) ٢٩(جلد  ١٣٧٧ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه

 

  

  
    

  پيام نوروزي

 ٧٧نوروزتاريخ: 

◄  

  
  آيا فعاليت احزاب قانوناً نياز به مجوز دارد؟

 ٢٢/٠١/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  تھران، بھانه و انگيزهبازداشت شھردار

 ٢٢/٠١/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  هللا سحابي اطالعيه به مناسبت سالمتی آقای عزت

 ١٤/٠٢/٧٧تاريخ: 

◄  

  
 ساله رئيس جمھور كارنامه يك

 ٢٩/٠٢/٧٧ :تاريخ

◄  

  
  اطالعيه شركت در مراسم بزرگداشت حماسه دوم خرداد

 ٢٩/٠٢/٧٧تاريخ: 

◄  

  
وزير كشور درخصوص سخنان آقای بادامچيان در مورد تخلفات نھضتنامه به 

 ٠٧/٠٣/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  بعد از دوم خرداد

 ٠٩/٠٣/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  گذاری اخير اطالعيه در محكوميت خشونت و بمب

 ١٣/٠٣/٧٧تاريخ: 

◄  



  
 نھضت ٧/٣/٧٧مورخ  ٢/١٦٣٩بادامچيان به نامه شمارهپاسخ آقای 

 ٢٠/٠٣/٧٧ :تاريخ

◄  

  
  گراميداشت سالروز خلع يد از استعمار انگلستان

 ٢٨/٠٣/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  اطالعيه شادباش پيروزی تيم ملی فوتبال ايران

 ٠١/٠٤/٧٧تاريخ: 

◄  

  
 ای از نمايندگان عليه نھضت نامه به رئيس مجلس در مورد سخنان عده

 ٠٦/٠٤/٧٧ :تاريخ

◄  

  
  سناريوی يورش به آزادی و جامعه مدنی

 ١١/٠٤/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  ردبيلی در مورد مطالب ايشان ا به آقای موسوینامه دكتر يزدی 

 در روزنامه جمھوری اسالمی

 ١٤/٠٤/٧٧ :تاريخ

◄  

  
  نامه به وزارت كشور در مورد نامه آقای بادامچيان

 ١٧/٠٤/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  »پاسخ ويژه«روزنامه سالم در مورد مطالب ستون نامه به 

 ٢٠/٠٤/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  نامه به سردبير مجله پاسدار اسالم در مورد اظھارات آقای محتشمي

 ٢٢/٠٤/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  تحريف مواضع نھضت آزادی ايران

 ٢٣/٠٤/٧٧تاريخ: 

◄  

  



  رھبريدرباره مجلس خبرگان

 ٠٦/٠٥/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  نو در نشريه راه» و بحران گذار ٧٦دوم خرداد «پاسخ به مقاله 

 ١٤/٠٥/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  در اصفھان» پيچك انحراف«اعتراض به وزير اطالعات در مورد نمايشگاه

 ٢٢/٠٥/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  جمھور تقابل جديد با برنامه توسعه سياسی رئيس

 ٢٢/٠٥/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  ھا و احزاب سياسي جمھور در مورد ارتباط با تمام گروه درخواست از رئيس

 ٢٨/٠٥/٧٧تاريخ: 

◄  

  
 توضيحاتی درباره مصاحبه آقای مھندس اميرانتظام

 ٣١/٠٥/٧٧ :تاريخ

◄  

  
  عصر مابه نشريه » اميرانتظام و توھم توطئه«ارسال پاسخ به مقاله

 ٣١/٠٥/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  نامه به دبيركل سازمان ملل متحد در مورد كشتار در سودان و افغانستان

 ٠٦/٠٦/٧٧تاريخ: 

◄  

  
درخواست انتشار مشروح مذاكرات و گزارش عملكرد مجلس خبرگان رھبري

 ٠٧/٠٦/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  نو در نشريه راه» دوم خرداد و بحران گذار«پيگيری درج پاسخ به مقاله

 ٠٧/٠٦/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  )٢درباره مجلس خبرگان رھبری (اطالعيه شماره

 ١٦/٠٦/٧٧تاريخ: 

◄  



  
 عبدهللا نوری درباره فعاليت نھضت آزادی ايران نقدی بر سخنان آقای

 ٢٣/٠٦/٧٧ :تاريخ

◄  

  
  پايه آقای مجيد انصاری اظھارات بیپاسخ نھضت به 

  و ارسال آن برای روزنامه كيھان و رسالت

 ٢٤/٠٦/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  طالبان خطری جدی برای امنيت ملي

 ٢٨/٠٦/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  اطالعيه درباره توقيف روزنامه توس و بازداشت مسئوالن آن

  »اعتراض به نقض حريم قانون اساسی و قانون مطبوعات«

 ٢٨/٠٦/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  اعتراض به بازداشت مجدد آقای اميرانتظام

 ٠٦/٠٧/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  دكتر يزدی به سوئداطالعيه سفر آقای

 ٠٧/٠٧/٧٧تاريخ: 

◄  

  
 نھضت آزادی ايران درباره انتخابات مجلس خبرگان رھبري ٣اطالعيه شماره 

 ١٨/٠٧/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  تكذيب اطالعيه جعلی منسوب به نھضت

  در مورد انتخابات مجلس خبرگان رھبري

 ٢١/٠٧/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  پيام رسای ملت در انتخابات مجلس خبرگان رھبري

 ٠٦/٠٨/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  رسالت در مورد درج مطلب عليه نھضت نامه به روزنامه



 ٢٤/٠٨/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  ھای دانشجويی دانشكده شھيد عباسپور نامه به كانون پژوھش

 ٢٤/٠٨/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  انتخابات شوراھا، گامی در تحقق حاكميت ملت

 ٢٨/٠٨/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  در مورد دستگيری آقايان دكتر غروی و غفراني جمھور نامه به رئيس

 ٣٠/٠٨/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  محكوم كردن جنايت ھولناك عليه رھبران حزب ملت ايران

 ٠٣/٠٩/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  آذر روز جھانی دانشجو  ١٦گراميداشت 

 ١٦/٠٩/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  نشريه عصر ماارسال پاسخ مجدد به

 ١٩/٠٩/٧٧تاريخ: 

◄  

  
ھای سياسي ھمه احزاب و گروهنامه به وزير كشور در خصوص تبادل نظر با

 ٢٤/٠٩/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  پيام به مناسبت تأسيس حزب مشاركت ايران اسالمي

 ٢٤/٠٩/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  كند نھضت آزادی تھاجم نظامی به عراق را شديداً محكوم می

 ٢٨/٠٩/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  ھای غيرقانونی در اصفھان ھمچنان ادامه دارد دستگيری

 ٣٠/٠٩/٧٧تاريخ: 

◄  



  
 روش مقابله با توطئه جنايات اخير

 ٠١/١٠/٧٧ :تاريخ

◄  

  
از وزارت كشوردرخواست اقدامات حفاظتی در ورود آقای دكتر يزدی به ايران 

 ٠٢/١٠/٧٧تاريخ: 

◄  

  
 نام در انتخابات شوراھا فراخوانی برای ثبت

 ٠٧/١٠/٧٧ :تاريخ

◄  

  
  كند نھضت آزادی ايران ھرگونه ترور و خشونت را محكوم می

 ١٦/١٠/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  معرفی نمايندگان نھضت به وزارت كشور

  جھت شركت در جلسات گفتگوی سياسي

 ٢١/١٠/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  درباره جريان خشونت و ترور

 ٢٩/١٠/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  ديو خشونت را مھار كنيد

 ٣٠/١٠/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  اطالعيه عدم برگزاری مراسم بزرگداشت

  چھارمين سالگرد مھندس بازرگان در اصفھان

 ١٠/١١/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  شورا، نھادی مردمی اما در حصار انحصارگران

 ١٢/١١/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  نفره حل اختالف در مورد رد صالحيت افراد ٥نامه به كميته 

 ١٧/١١/٧٧تاريخ: 

◄  



  
  رود؟ و سيما به كجا میصدا 

 ١٨/١١/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  قانون اساسی و دادسرای ويژه روحانيت

 ١٩/١١/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  معرفی نمايندگان نھضت به فراخوان وزارت كشور از نمايندگان احزاب

 ٢٦/١١/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  اطالعيه درباره شركت در انتخابات شورای شھر تھران

 ٠١/١٢/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  درباره كانديداھای انتخابات شورای شھر تھران ٢شماره اطالعيه 

 ٠١/١٢/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  االسالم محسن كديور اعتراض به بازداشت غيرقانونی حجت

 ١١/١٢/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  تشكر از مردم و ھشدار به وزارت كشور

  پيرامون انتخابات شوراھای شھر و روستا

 ١٢/١٢/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  اسفند ١٤ھای گروھی به مراسم  اطالعيه دعوت از خبرنگاران رسانه

 ١٢/١٢/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  درخواست دكتر يزدی از وزير كشور

  مبنی بر رسيدگی به جريان مراجعه مأموران مشكوك به محل كار ايشان

 ١٢/١٢/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  به يا د مصدق، بزرگمرد تاريخ معاصر ايران

 ١٣/١٢/٧٧تاريخ: 

◄  



  
  نويسندگان ايرانپيام تبريك به كانون

 ١٥/١٢/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  نامه دكتر يزدی به نشريه شما در مورد مقاله

  »شوند منافقين دوباره در نھضت آزادی ادغام می«

 ١٧/١٢/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  ٧٨برنامه ديدار نورزی نھضت در فروردين

 ٢٣/١٢/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  انتظامی،  ٤شكايت و اعالم جرم آقای دكتر يزدی عليه مسئوالن ناحيه 

  مأموران امنيتی و نمايندگان ھيئت نظارت به مجتمع ويژه قضايي

 ٢٤/١٢/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  نامه به وزير كشور در مورد تخلفات در انتخابات شوراھای شھر و روستا

 ٢٥/١٢/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت ٢٩گراميداشت 

 ٢٦/١٢/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  اعالم جرم عليه ناشر نشريه انصار واليت

 ٢٦/١٢/٧٧تاريخ: 
◄  

  
    

 ضمائم

  ساير گروھھا و شخصيتھاینشريات با ھمكاری 

 فرھنگی، اجتماعی، سياسی

  

    
  هللا منتظري جمھور مبنی بر رفع محدوديت از آيت نامه سرگشاده به رئيس

 ٢٩/٠٢/٧٧تاريخ: 

◄  

  



  جمھور  نامه سرگشاده به رئيس

  االسالم محسن سعيدزاده درباره بازداشت حجت

 ٠٤/٠٥/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  جمھور درباره توقيف غيرقانونی روزنامه توس نامه سرگشاده به رئيس

 ٧٧شھريور تاريخ: 

◄  

  
نامه سرگشاده به ملت ايران درباره انتخابات سومين مجلس خبرگان رھبري

 ٧٧شھريور تاريخ: 

◄  

  
  بيانيه در مورد عدم شركت در انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان

 ٧٧مھر تاريخ: 

◄  

  
  جمھور در مورد مفقود شدن آقای پيروز دوانی نامه سرگشاده به رئيس

 ٧٧آذر تاريخ: 

◄  

  
جمھور در مورد دستگيری آقايان دكتر غروی و  نامه سرگشاده به رئيس

  غفرانی

 ١٨/٠٩/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  تسليت به مناسبت شھادت نويسندگان مختاری و پوينده

 ٢٤/٠٩/٧٧تاريخ: 

◄  

  
ھای  اطالعيه گردھمايی در مقابل دفتر رياست جمھوری در اعتراض به قتل

  اخير

 ١٠/١٠/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  جمھور نامه سرگشاده به رئيس

خشونت و جنايت در استان به ياد اولين شھيد توطئه دستھای مرموز

  خراسان

 ٧٧دی تاريخ: 

◄  

  



  ھای اخير جمھور در مورد قتل نامه سرگشاده به رئيس

 ٧٧بھمن تاريخ: 

◄  

  
ھای  ھا و اقدام اعتراض نيروھای ملی ـ مذھبی ايران به سياست

  انتخابات شوراھا انحصارطلبانه در

 ١٩/١١/٧٧تاريخ: 

◄  

  
  بيانيه مطبوعاتی جمعی از نيروھای مستقل ملی ايران

  خصوص انتخابات شوراھا در

  ٧٧بھمن  ٢٤تاريخ: 

◄  

  

 



 

 ٥

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

 

  

  

  پيام نوروزي

  

  به نام آفرينشگر فصول و ايام

 
  هموطن عزيز

تيجه قهري روند سالهاي گذشته بود و اكنون سر نهاديم؛ وقايعي كه ن      حوادث بسيار پشت   ۱۳۷۶در سال   

پيونديم كه جامعه ما هنوز دچار ركود فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اداري اسـت       در حالي به سال جديد مي     

و همچنان عرصه كشمكش معدود كساني است كـه بـه عبـث آخـرين تالشهايـشان را بـراي انهـدام آزادي،                       

 آنكـه ملـت شـريف ايـران، يكپارچـه، ديگـر پـذيراي خودكـامگي،             حال. برند  حاكميت قانون و نظم به كار مي      

 لبـاس وحـدتي شـد كـه بـه قامـت ميليونهـا        ۷۶انتخابات دوم خرداد ماه     . شكني نيست   انحصارگري و قانون  

انسان يكدل و يكزبان سازگار افتاد و بر اين نكته انگشت تأكيد و تأييد نهاد كه رمز هـر توفيـق در اتفـاق و                         

هاي راستين انقالب بودند و امـروز فرسـنگها از آنهـا     فاق در ارزشها و آرمانهايي كه انگيزه  ات: پايداري است 

  .ايم؛ و پايداري در راه تحقق آزادي، استقالل و جمهوري راستين اسالمي فاصله گرفته

اكنون در پگاه سال نو و در آستانه بهار، با توكل بر خدا، بـا الهـام از مجاهـدت سـرداران فقيـد نهـضت         

اي خجـسته و تابنـاك،        و به اميـد آينـده     ... بازرگان، طالقاني، چمران، شريعتي، عطائي، رادنيا و      : ادي ايران آز

  :پيونديم دست در دست هم به اين ترنم موزون هستي مي

 القلوب واالبصار يا مقلب

 يا مدبرالليل والنهار

 الحول واالحوال  يا محول

 الحال حول حالنا الي احسن

  

  اننهضت آزادي اير

  ۷۷نوروز 

  



  

 ٦

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٣٧: شماره

 ٢٢/٠١/٧٧:تاريخ

  

  

  

 مجوز دارد؟ آيا فعاليت احزاب قانونا نياز به
  

وينهـون   لمعروفابـ  مرونيـا و يـر الخ يلـ ايـدعون   همـ التكن منكم  و

 ١لمفلحونا هم ئكولاو  لمنكرا عن

 هگادي دود

يس جمهـور  ئـ مـدني ر  همعـ ا و ج  يرامد نونا، ق سياسي  هسعوت همان برن آدر   هد ك ات دوم خرد  ابانتخاز  ابعد  

طح سـ  در   ينوناب قـ  احـز ا ييـر گ  رفـت، ضـرورت شـكل     گر  ان قـر  ايـر اطع ملـت    اريت ق ثكاييد  ارد ت ومحترم م 

مـر  ايـن  ا ه مند ب القه ع يعاجتما ايروهه گ د و شع  اق و ايشها و هم  ها  هنانظر رس  دلا مورد بحث و تب    اي  هستردگ

ع طـال ا ايب بر احزا قانون ۱۰ ه  دان م وكميسي ه  زم ب الك  رال مد ارسا جديد و    سياسيب  احزاتشكيل   ه  نسبت ب 

رون ي ب ايروههگز  ا ك هيح ي  اي بر اي  انهن پرو وكنا ت يم كردند، ول  اداقليت  افع ه  نافت پرو يارت كشور و در   زاو

 .ست ا هدشدر ناكميت صاز حا

ز ا نفـر    كو يـ   ه  يائقـض  وه  ز ق  ا مقننه، دو نفر   ه  ز قو ادو نفر    ه  ست ك ا و عض ۵ ازكل  ش مت ۱۰ هداكميسيون م 

ب احزاليت ار فع انحصا  ه   معتقد ب  اعمدت ه  ئياو قض  ه   مقنن اين قو گايندانم ه   ك يطايرشدر  . نداشب مي  ه  مجري ه  قو

ز ايـد   ات ب يـ لا فع ايب بـر  احـز  ا  هند كـ  رس مـص  اسـ اين  اكميت هستند و بر   ا و درون ح   يدو خ ايروههگ ايبر

 ياههگا ديـد يردار مـو دو   هكميـت بـود  ا حدلف عملكـر امخـ  ه  كـ يباحزا ايرند، مسلمگ مجوز ب  كشوررت  اوز

 قـانون ز ا ديگـري  ي، تلقـ ديـدگاه يـن  ابـل  اوند در مقشـ  مـي  محروم  ينوناين حق ق  از  اشند،  اب اشته   د يوتامتف

كميـسيون   ه  رنـد و وظيفـ    ا د ينوناليت قـ  اب حق فع  احزان،  آس  اسابر   ه  رد ك ا د وجودب  احزانون  ا و ق  يساسا

ب احزام  ار تم ارت بر ك  ات و نظ  تسهيال ائه  ران و   ياضاتقم ايبر ه  نا صدور پرو  صرفاً كشوررت  ا و وز  ۱۰ هدام

نون ارچوب قـ  ا چـ  رم د اداقـ تخلـف،    ه  هدشا و در صـورت مـ      اسيسا قانون ۲۶صل  ا موضوع   هاي  انزماو س 

 .ستاب احزا

   :ستا ه ن نمودياب ه ونگ ينا ا رموضوعرت كشور، ا وزسياسييون اده، معاجزا تآقاي

 سياسـي ليـت   افعاي   بـر  انهازما و س  گروههاست  امعتقد   ديدگاه   كي. رداوجود د  ديدگاه  ين مورد دو    ادر  "

 ٢.ستافق ال مو او نظرا دولت ب.درادنفقت واظر منين ا ام بود ديدگاه د و نرادنز و مجهب زنيا

 ۲۶صـل  ا يم بررسـ گاهن ه ب ه يژه وب  ي،ساسانون ان قگا خبرس مجلايهثدر بح گاه  ين دو ديد  ا  ه   ك انجاز  ا

و در   ه  دشـ طـور مفـصل مطـرح         هبـ  مي  الاسـ  شـوراي  مجلسب در   احزانون  او همچنين در موقع تصويب ق     

ر صاختـ ا ه  بـ مذاكراتين ابق  از سو ا ييامتهس ق ائاًبتدامر  ادن  شن  ش رو ايست، بر ا س منعك مذاكراتروح  شم

 .رددگ مي ه راشا يرشت بيان دين و تجرباياوش و عملكرد پيآني قرينامب ه  بسود و سپش مينقل 

                                                            
وند تا مردم را به خوبيها دعـوت آننـد و           شزيده  گ گانديش و هماهن   ما آساني همفكر، هم   شبايد از ميان     1
 )١٠۴/ل عمرانآ(. رندگاان رستش ايومعروف و نهي از منكر را بر پا دارند ه ب ريضه امرف
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  يساسانون  قا ۲۶ل اص -ا

 :كند يرح زير تصريح مه شب ه ب و غيراحزا آزادي ه رادرب ۲۶صل ا
، آزادنـد ده  ه شـ  تاخن شـ  ي ديني اليتهاق يا  ميالاسي  انجمنها و صنفي و     سياسيي  انجمنها،  اب، جمعيته احزا"

ـ  اسـ او   مي  سـال  ا زينواو م  ه  حدت كلم و و   آزاديل،  تقالاسصول   ا  هين ك ا  ه  روط ب مش  ار مي  سـال ا يروس جمه

 ."ختا مجبور س آنهازا ي در يكه شركت بيامنع كرد آنها ركت در شز ا  ناتو نمي ار سكنند هيچكننقض 

  يـا  نـه اب پرو سكـ   ه بـ  مشروطست و   ا آزادصول  الا  يب عل احزاليت  اده، فع شد  ياصل  ا بموج ه، ب نيابرابن

 .است نشده  كشوررت از وزامجوز 

نون ا قـ  تـصويب  و   ي بحث و بررسـ    هنگام  ه   ب خبرگاندر مجلس    ديدگاه  و  د انحبصا ايرآ و   ارنظرهاظها

دهد  مي نشانب  احزا در مورد    خبرگان جلس م مذاكرات مشروح .باشد  مي اصلين  از  ا بهترين تفسير    اساسي

 ــ  يمالاس غيريا مي سالاز ا صرف نظر گروهها ـ ب و احزا مطلق اصل،ين ا در اب و گروههاحزاز ار نظوم ه ك

  .است ه دنش كشور وزارت زا مجوزب س كه بمشروطيز ن  آنهاليتا فعوست ا

م شـش و تسبيـ  سه   در جل  آنز  اع  ا دف وصل  اين  ا طرح   هنگام  ه  ب) ائمي دكتر ق  آقاي(يربط  ذيون  سمخبركمي

 :كرد راظها خبرگان مجلس
ـ . شـود    مي ت هم سنيومل حزب كم  شايم  ا  هفتگ ي و حت  ايم  كردهر مطلق ذكر    وط به  ب  احزا  ه  رادرب" ه يـن كـ   ا اب

ـ ات، فعسمي اسالا شور ككي ما  ورشك  ـ   ان ميليت حزب ـ  ا آزادم  هـ تسنـد حـزب كموني  ايـن ر ا ه سـت و نمون

 )۵۳۵ص  مذاكرات،  مشروح(."بينيم سه ميناور فرشنند كا هم مديگر ايهكشوردر

 انيربـ   هللا يـت آن نمونـه،  اعنـو  ه  بـ ؛لف بودنـد  ا مخـ  شـها رگين ن ا ا ب مجلس عضو   اني روح آقايانز  ا يبرخ

 :ردر كاظها ۲۶صل ه اض باعترا در يزاشير
ـ و عمل چ   ه  مامنامراي  در محتو   هين ك ا بر   مشروط  ه  كند ك  مي بعد شرط    ي ول آزادندب  احزايد  گو  مي اينجا" د ن

مي الاسـ  ي جمهور ضفن اپارسكمونيست   حزب ه  مامنا مر .يد نقض كنند  ا نب ا ر ي جمهور امنظ ه  جمل  من اچيز ر 

ـ  هين ك ا ايست بر انقض   ه  مامنات مر اس ـ  واي آ محت ـ  اسـ  ين مكتب ـ   ابردر   ه  ت ك ر ام قـر سـال ا يبـر حـزب مكتب

 )۵۳۸ص . م.م("رداد

 :دهد ميخ اس، چنين پائمي دكتر ق آقاييونسكمي ه يندانم
ـ و  رد  اجود د و اوره كش زا يرسياتم در ب  گفول بحث عرض كردم و      ان  ا در هم  ا ر بين مطل ا" ز ا هـم    ه آن نمون

يـستم  سظ  الحـ  زا  ه  ين ك ا  ه  ب  هتوجا  د، ب ازآت  اس يحزب سه  نا فر كمونيست حزب   .مدآورل  ثام  هنساور فر شك

 ست كـه  ا يين معن ا  ه   هست ب  گوييم آزاد    مي  هك ينا .ندواخ انسه نمي د فر وجويستم م س ا ب يداتصاق سياسي،

ـ نـه   كند،    لاعماو    هعرض ه  معجا در   گانشينداز طريق نم  ا ار  خودش يتبي، تر يداقتص ا تات نظر اس آزاد ه ب

 چنين  ك ي دنشا بك ستينيوتم كم سسي  ه ب يراد هيارمسز سيستم   ا ان ر آكند و   غو   ل ا ر يجمهور ه  م ك وين مفه ا  

ه ن ،بودين اد  ا نظر د  ه ما رو گ د و ودر مملكت بر سرش بحث ب      ه   هم ك  ين چيز آو  . حزب نيست  ينا اي بر يحق

ين الف امخ ه ك كمونيستهاكنيم، مي ه ديا پار مي سالا يروم جمهاظن كن ياورمكش در ا ميوقت ه ن مفهوم كآ ه ب 

 )۵۳۹ص . م.م(" قض كنندا نن رآيند و يا بهستند مانظ

 :داشتر اظها شده د ياصل ا الفت باييه، در مخاقض قوه  ي كنونس، رئيي محمد يزدآقاي
... شتات مختلف داجه ت كهمي اسسالاب ضداحزتي ا حهن بآل وب و شماحزا ه  كلمهمين هجع با رمن سؤال"

ـ  كمونيـست حـزب     مثال ،يحزب   يك اگر. است ممنوعشد،  ا ب گمراهي موجب   ي چيز اگر ن يـا ديـد در ب   وفرم  ه، ك

ـ ا.  نكنـد  كشورل  تقالاسيت و    امن بر عليه  ه اقدامي    ك ييا ج ا ت است آزاديد  اعق ـ    ام ـ   ا  ه   نـسبت ب حـب  وم  هيـن ك

ـ    ه   كـ  تيلياهر فع ... شود  ميم  اعال ممنوعقبل   صلادر    كه   شداد ب افرا گمراهي د موجـب   اشـ م ب الاسـ   ه  بـر علي

 )۵۴۰ص . م. م(."شود يمي هامرگ
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 :گفت سياسيب احزاليت ا فعآزادي و ۲۶صل الف ان مخاعنو ه  نيز بير انوا هللا آيت
 )۵۴۰ص . م. م."(ص بشوداشخاهي بعضي اعث گمراست باب ممكن احزاشركت در "

 :گفتصل ان ا همالفت باهم در مخ مي  كرآقاي
ـ  اند، م ونشيد ب ا ب ا مر ايدصين  ا  آقايان همه" ـ  ان مردم ـ   امـ . مهـستي  انلمس م ا ر  صـول ام  سـال  ا بورچا در چه

 ييايهآزادين  ا،  آقا متوجه باشيد . كنيم مين ، تصويب بشودرج  ا خ اسالم چهارچوب از اگركنيم و    مي تصويب

ـ  ا ر ا، م باشيد مطمئن   .شويم  نمين  آ متحمل   ا م بگذاريد ام  هماعمي  هيد ال واخ ا مي د ر الحا آنها  وسيله   هب هك ه  ب

 )۵۴۴ ص. م.م (". تهديد نكنيدآنها 

 :گفتلفت كرد و امخ مي سالا يروب در جمهاحزا جود واصل ا ب)يتحا فآقاي( انلفاز مخا ديگر ييك
 از اسـالم   مـن     شخـصي  شـت بردا نظـر ز  اكيل حزب   ش ت پس... ستا ممنوع   مسلمانهان  ياكيل حزب در م   شت"

 )۵۴۶ص . م.م(."تسصحيح ني

سه  جلـ  ان، در همـ   لصـ اين  از  اع  ا در دف  ون  الفامخ ه   ب پاسخ، در   مجلس ئيسيب ر ا ن ي،تش دكتر به  وممرح

 :گفتچنين  
ـ  ا مادر نظـ   ه   ك استل مطرح   ؤاين س ا... شود روشن   الًما مطلب ك  ادهم ت  مي يمن توضيح  "  جمهـوري  يعاجتم

 گفتگـو  وند و بحـث   بـشو  هم جمع دور ين كهالب و   طام  هونگين  ا نوشتن وم   سالاب ضد   الن مط ياب اسالمي  

 "ست؟ا نقض نكنند ممنوع ا ريرضاميت اكميت و تماحاگر  و ست نيياست انوع مر ماين كا ايابكنند، 

 :داشرح زير توضيح د ه  با نظر خود رپس سيو
رط ه شست، با آزاد يفكر ئلسام  هكلي ه رادن دربايل دك تشگفتگوو بحث و   هرنظر كردن و جلساظهان و گفت"

ن يا ب اي بر گردهمايي تشكيل. دشون مي  الي اس رهوس جم اساتن  شكسم  ه در و نقض و تزلزل     همنجر ب  آن كه   

 ايند وئل و خساين ماد و خولوست ا آزاد يرش بيمختلف فكر  ئلسا م ونما پير و گفتگو رنظر و بحث    اظه ا و

ـ عت  نيـس  آزاد  ه  نچـ آ .شـد نبام  سالا ازينوم ابقط م د كه اش ب ييار آ ء،ارآ و  احـزاب  و عماجـ مز  اسـت   ارت  اب

 )۵۳۸ص . م.م. (ي باشدمسالا ريهوم جو اسالم  مبانيهدننهم شكر  دآنهاجود ه و كيياه جمعيت

ر ايمغـ  ه   كـ  را يفكـر و نظـر     ه  ونـ رگ   طـرح هـ    فانلا مخ .ترفگ االن ب الفامخ  و قانفا مو يانل م ا جد و ثبح

 عبنـا م  ه خـود بـ    نظـر ييـد   اتدر   نيـز  ۲۶صـل   ا انفقـ ا مو امـ ا .دانستند  ميز  اشد غير مج  اب  ميسالا آموزشهاي

 ني كنـو  رئـيس ( يبريـز ت يلفـضل موسـو   ابودا سي آقـاي ت  اراظهـ اه  نونم انعنو ه   ب .كردند ميد  استنمي ا سالا

  :كنيم ي نقل ما ر)يرادالت ادن عداديو

ـ  ه  سـت كـ   ا آزاد يحت. ستا آزاد دين هم    يارختا در   يست، بشر حت  ا يددادا خ آزاديصل  ا" يـل  ا هـم ق   اخـد ه  ب

ـ ا ر د،ستا اده شده د رشب ه ب  ه كادادي خدآزاديصل  اين  ا از. است آزادچيز    ه هم تيار،خا در. داشبن صـل  ا ني

مونيست،  حزب كتيب، حاحزام ييوگ مي ام.. .مديكر دهافاستن آ ازيم شتون كيفيت نيا ه ب ه ك، )۲۶صل ا ييعن(

 متعدد احزاب ي وقت...ستا آزاد خودش اميج مرو ترردحتي ، اد معهب ه  ن استدق معتأمبد ه  به نه كي حزبيك

ـ  ه شـا  شند، ك اب ه  شتدا اد هم تض  ا ب امها مر شد،اب  متعد هامسلك شد،اب ـ راذگخ هـم ب   اشـ  ه  خ ب  اين مـ  ابرنـا ب،  دن

ـ ز حچطـور يـن  ا پـس د اشنبآزاد ر اگ .شدم خورا م يج ترو در ي حت ،ستا آزاد كمونيست حزب   گوييم  مي  يب

 هـا   اتحاديه ا،هكادين، ساعيتهمج ،باحزاين رابانبس  پ...ه استددا ربش ه  بداخ ه   ك تسا مان آزادي  ه نيا .ستا

سـت  ا ري دسـتو ك ينيا... نباشد ميسالا نظاممخل بر  ه ك  ادامي م،شداب هداخو مي ه  هر چ  يهنر  ،شا  سياسي

ـ . مي كن ودشاندحم و   دي مق راب  احزام  يهاخو نمين  امد خو از،  تسا  ه  دادا  م  ه ب اخد ه  ك ام نظـ  خـل ه م كـ  امي  دام

ـ هاو نخونـد  ارذگم نسـال اخ اش ه خ باشند و شام نبسالاو بر ضد   اسالمي   ـ انيـد از م ام رسـال اد ن  كننـد  در ب

 )۵۴۵ ص .م.م(." ندآزاد

ه  بـ  ۲۶صـل   ا،  سياسـي ب  زاحا تليا فع نن محدود كرد  ارار طرفد راصاغم  ر  يحث و عل  اين مب ام  تما ازبعد  



 ٩

 )۵۴۸ص. م.م.(دسيرصويب به ت )اي ر۶۶ز افق ا مو راي۵۰(ع طاريت قثكا ا ذكر شد باال برد ه  كرتيصو 

. دنـد بو ه  شـت دا ارظهـ ا بـت  نو نر چنـدي  د ا ر ي چنـين نظـر    نيـز   مي  سالا ريومه ج ارذگنيا بن ،بقالانز  اقبل  

ل اسـؤ  ه  لل ك ملا  ن عفو بين  مازاس ه  يندماسخ ن پا پاريس در  ر د ۱۳۵۷ انبآ ۲۰يخ  ار در ت  شانيا  ،لاثمن  اونع هب

د، نـ رال د غب شـ  اخته و ان   عقيد يان ب آزاديو   ه   عقيد آزادي هم   اتهسركسيام مي  سالا حكومت   ر د آيابود   ه  كرد

 :دنگفت

".ندار  ندي راركاباخرآزادي تند، ليكن سه ه عقيد ه ونگ هر ر دآزادي ارايد درافا مه ه مي سالادر حكومت "
١ 

 بزاحانون ا ق-۲

 آن را  شـرط    ،ستا  ه  م كرد اعال آزاد قطالاال  ي عل را يسيا س احزابليت  فعا اسيسا انون ق ۲۶صل  ا  اگرچه  

 از .سـت ا هتسناد مي  الجمهوري اس س  اسمي و ا  سالا وازين م ي، وحدت مل  ي،دآزا ،لستقالاصول  ا نقض   معد

كيل خـود   ره تـش  ودلـين   اودر   مي  سـال ا ايس شـور  لـ  مج ،خص شـوند  مشيف و   ريد تع ام ب فاهيين م ا  ه   ك انجآ

 .پرداخت سياسي احزابليت اون فعانيت، تصويب قا نهو در موضوع نيا يسررب ه  ب)۱۳۶۳  تا۱۳۵۹(

، برگـان خس جلمت اكراذمروح ش و ميساسا ننوا ق۲۶صل ا اد مفهب ه  توجانيز ب اسالمي   شوراي مجلس

 يلاعـ وراي  نـب شـ   ا ج از  كـه    را احـزاب  قـانون  هبوط بـ  ر م عدد مت اي طرحه ه و يح ال ۱۳۵۹ل  سا ومد ه   نيم در

، ۱۲۰ ،۱۱۹تسا جلـ  يبـود طـ    شـده    ائهرا سمجل هب ... و ورش ك ارتزس، و  مجل يخلا د رموا نيسيوم، ك يياضق

ه  بـ ا راحـزاب نون اق، ۱۸/۴/۱۳۶۰در  امنج و سراد،ا دار قريسرر ب و مورد بحث    ۱۷۸و۱۷۷،  ۱۷۶،  ۱۷۵،  ۱۷۱

 ايي و نهـ  ۱۳۶۰ر  در شـهريو  ان، آن را    هبـ گ ن شـوراي د نظر   مور اصالحاتل  ماعا ازپس   ه  نيد ك اسرتصويب   

 .غ كردبالالت و دهبا جرا ايبر

ه بـ را  مجلـس  ه ومعـ ا ج وجـ سياسي،   ايهو نير يان م ۱۳۶۰ل  سايل  ار اوا ب  خشونت اييهريگ در حوادث و 

 اسسا ،وعم مج ر د اماخت  اد س وار يجد مه   لط جديدم  ا تثبيت نظ  يجريم و تد  ارآند  ور به   و   دشدت ملتهب كر   

  .اند ماقي بتبر معاحزاب قانون رن داچنم هيساسانون  قا۲۶اصل  در نظرورد مرچوب ا چو

ن شاضـوح نـ   ه و بـ   احزاب، ونناو تصويب ق   يس برر م  گاهن  هب مي  سالا س شوراي ت مجل اكراح مذ ومشر

 و سياسـي  احـزاب ليـت   اد بـودن فع   آزا يـا دود  ه محـ  رابـ رد د ا متـض  اًوت و بعـض   امتفـ  گاه  يدو د  د هدهد ك  مي

نون اقـ مفـاد    ارهبـ رت د اكرام طول مـذ   ما ت درين دو بينش    ا. ستا  ه  شتاجود د آنها و ل  حالان كنترل و    نگيوگچ

 .دشو مي ه ضوح ديدو ه ب  گان،يندما نايرآ و ادهپيشنها زاب و درحا

 :دشير تصويب زشرح  ه م بانجاسر ه  بود ك۶ ه دمانون ا قنيا يلاد جنجاز موا ييك
 ".دندگرن  ونان قنيا ۱۶ ه دا مايبندهدر ج رت مندارتكب تخلفه مين كاط بر وست، مشرا آزاد اههگروليت اعف"

 معتقـد  س مجلـ نماينـدگان كثريـت  ا ه  كدده مي ان نش۶ ه دا مورد م  ر مجلس د  مذاكراتح  ورشم ه  ب ه  جعامر

ت ار وزاز وز مجـ يـا  ه نـ پرواب سكـ  ه  بـ نياز ييعن ، ستا آزاد قطالاال ي عل سياسي ايههورگليت  افع ه  بودند ك 

 سيرئـ  سياسـي  ه توسـع  ه مـ انر بايجـر ا ا نيز بـ نكنوا  هم كه  يناد كسننا ماده ـ  منيان الفا مخ.ارد ندركشو

ت فـ لامخآن   ادت بـ  ه شـ   بـ  ـدنتسلف هـ  ا مخ ديخور غي دشانح خو صطالا    هب ب احزاليت  ا و فع  رم محت رجمهو

 :سترده ا كيبند ين جمعچن  رادهشد يا گاه ديدس، دو ن مجلآل ا فعگانينداز نما ي يكيلويرا آقاي. كردند
ه يپاس و اسا ه ت ك اسين بينشا ييك. گروهها و احزاب اد بر مورد برخودر ،رداجود د و مختلفشدو بين"... 
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ـ  ا هيم كـ ان بـد وسيم ابشن  كه نيار  گيم م ار  گذ ب  گروهها  و احزابليت  ا فع از رييگ جلو  بر ار   عمـل ت سـ رد اينه

نوقـت  آ ، ف كردنـد  خالاگر...  يمگذارت بائ بر براصل ر ا ت كه اس نيام  و د شبين . تساينش  ب ك ي نيا .كنند مي

 ."يريمگ ب راناجلويش

 :ستا هير تقسيم كردزه  دستود  ه برا احزاب ،بحث ه مادا در يلويرا آقاي
ليـت  انند فع توا  ي مي ند ول ارند ه  نواپر كه   يياههورو گ ب  احزادوم   . دنار د وانهپر ه   ك اييههورو گ  احزابول  ا"

 مـذاكرات ح ومشر(" .اهنياير انظ و   شنداب ه  شتات د اجلس ،   كنند شپخ ه  مي و اعال  نداشب ه  شتاد ه  ريشد و ن  نبكن

 )۲۶و۲۵ت ا، صفح۱۱۹ هجلس

 :ست كها ه دا توضيح د۶ ه داز ماع ا و در دفاستراين م در هيناكرم ي موحدآقاي
ه كبدون آن شند اب شتهانند وجود داتو مي ييهاروهگ. ر هستندي مخ؛ندرـيگب وانه يد پرا بماًحت هـفتيم كگ نام"

ـ كنند بـر  ه جعا مرويند يا ب ه آنها  ك نيا ايبر امي  لزاهيچ   ،  يرندگب ه  ناورپ  ـ ،نـه ارفتن پرواي گ ليـت  افع. تس ني

 ۱۱۹  سهجل . م.م(. "ت اس  هد ش  ذكر يساسا ننوا ق ۲۶صل  ا رد ه  ست ك همانهاط هم   و شر .ستا آزاد هم   گروهها

 )۳۰ص

لفـت  امخ  بحث درو طرح م  افت و ب  يا ر مجلس حضو  ۱۲۰ سهلج در ،قتو رزير كشو و،  ي كن يمهدو   هللا  يتآ

 . تصويب نمودات طرح ريا كلس مجلاما ؛كرد

  :كردند كه ميكيد ا ت۶ ه دا مانلفار شد مخت يضحتر و جدا وشبينبل دو ار دوم تقشودر 

ـ اروپ  گروههـا  ب و احـز ايـد   ا ب اًت حتم اطرخز  ا ييرگ جلو ايت و بر  اسرر  ب رو يديات ز را خط ا ب ماب  النقا  ه ن

 )۹ ص ۱۷۷ج . م. م مي د كريؤاف(" .ليت كنندافع  هنا پرواند و باشب ه شتاد 

كردند و چنين نظر     ميكيد  ات ه  نوارپرفتن  گ طب بدون شر  احزاليت  ا فع يآزاد بر   ۶ ه  دا م موافقانبل،  ادر مق 

 :كه شتنداد
 ا ر آزادينيم جلو   اتو مينما  . ستا  ه  مين كرد ا و ت  ن تضمي اسيسانون  ا قا  ر آزاديست  ا آزاد گروههاليت  افع" 

ه يم كنك دانهشيپ نها آ ههم ه  باشد ما با بن اگر.بگيريم ه داين ما حذف است ب ا  ه   تضمين كرد  يساسانون  اق ه  ك

. سـت ا  ه  مين و تضمين كرد   ا ت ان ر آ اساسي نون   اق ه  ست ك ا  آزادي صلا الف ب ا مخ ه بگيريد ناييد پرو يا ب اشم 

اگـر    ه  ست ك اين  ا و فرقش    ايم  كردهر  ا رفت يساسانون  اف ق ريم بر خال  ذاگن آزاد ا ر  گروهها ليتا فع ا م اگر سپ

ـ ا ه ين كـ اطر اخند به راز ديامتاد، نراده ننوارپ  آنها كه هت بسبرند ن اد ه  ناروپ  ه   ك ييآنها،  ه بگيرند نواپر  اينه

 )۱۰ ص ۱۷۷ج . م. م يناسارخ يموسو(."دنرا دحقوقييت شخص

و  ه  نـ ا پرو سبب بدون كـ   زاحاليت  ا فع آزادين  افقا در حقيقت مو   يا،  ۶ ه  دان م الفان و مخ  افقان مو يابحث م 

ز ا  ه  نـ اب بـدون كـسب پرو     احزاليت  ا فع آزاديلف  ان مخ گايندانم ه   ك انجآ ات ت ياف  ه  ماداشدت   ه  ن، ب آن  الفامخ

ييـد  ارد ت وم ه  دند ك ا د ا ر ۶ ه  داد حذف م  ا پشنه ـ  يرانصا مجيد   مي و د كري ا فؤ ه آآقايان ز جمل ا -كشوررت  اوز

د انهشيـن پيـ   ا امـ ا .بـود  نيـز  -بزاحانون  ان تصويب ق  ارت كشور در زم   ا وز يسياون س ا مع -اي  هرا زو آقاي

 ه كـسب  بـ مـشروط ب احـز اليـت  ان فعآموجـب   ه ب ه  كا ر۶ ه داد ترميم مانهش پيس سپانلفاخمد  نشتصويب  

 . نرسيدتصويب ه ورد و بيا نأيد نيز رانهشين پيا امادند ا، دشد مي ه ناپرو

 در  ييالار بـ  ياكثريـت بـس   ا ا بـ  يعلـ فكل  شـ همـين    ه   بـ  ۶ ه  دان، م الفامخ ه  تردگس ش تال وجود ام، ب انجارس

 شدمجلس تصويب 

 ننواد قـ  اس مفـ  اسـ ارب امـ اسـت،   ه ا لف بـود  ا مخـ  سياسيب  احزا مطلق   آزادي اب ه  ن ك آ با اي  رها زو آقاي

  :م كرداعالب ومص

ـ  .ه بگيرنـد  ناپرو يندياب ه  ين ك ا  ه  كند ب  مين ن شان ملزم ونا ق ي، يعن ايم  كرده ملزم ن  ا ر گروهها اينجا در   ام"  ك ي
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 " .دنيرگ بوانهيند پريانند بوات شان ميدوخ اه لخو دوميل  ه  بيدا تعدكد و ينراده نناروپ ه تند كسه ه دست

 ي طرحـ  )يتشير نظر مرحـوم دكتـر بهـ       ز  ( ايي قض يلا ع شوراي،  ان زم اندر هم   هت ك اسين   ا  هجولب ت اج

 مجلـس  ه  به و، تهي»اينهاير اب و نظ  زاحا،  انجمنها،  ايتهع جم تشكيلون  انق«م  ان ه   ب سياسيب  احزاليت  ا فع ايبر

 :بود ه مدآين طرح ا كي ه داد در ماد دانهشپي
 و سياسي، ني، دييفرهنك تكيالتش هر نوع يان و حزب ازمانجمن، ساند جمعيت، اتو مي ه روگ و هر    سهرك"

 )۱۳ ص ۱۲۰ سهجل. م.م."(اشدب ته شا دميرس نها تحصيل پروهب زيان ه ن كي آيل دهد، بشك تديگر اعيجتما

 . است لوگيري از فعاليت گروهها با دادگاه ج  بود كه اين طرح با صراحت ذكر شده  ۵در ماده 

 گينه چگـو  لسأكنـد مـ    مـي   ه  وجـ ت جلـب    مجلس مذاكراتب در   احزاون  انق سي  در برر   ه ك يگريموضوع د 

ه رابـ  م بحـث در   ه هنگـا  طـور عمـد    ه  بـ  ه  ت كـ  اسـ  سياسيب  احزاليت  ا فع نختسا متوقف   يا كردن   ينوناغيرق

 :است ه مدآب چنين احزا قانون ۱۰ ه دا در م.ستا ه رديدگب مطرح احزانون ا ق۱۰ هدام 
ـ هروگليت  ارت بر فع  ان و نظ  ياضاجهت متق  ه  نار صدور پرو  نظوم ه  ب" يـن  ادر   ه  مـصرح  يفام وظـ  انجـ ا و   اه

ـ   مـي  تـشكيل ور  كش وزارت شرح زير در     ه ب ييونسنون، كمي اق  -۲ كـشور ن كـل    ادسـت اد ه  ينـد انم -۱: رددگ

ز مي ا سالا ايورش مجلسب  انتخا  ه  ب ه  يندادو نم  -۴ور  شكرت  اوز  هيندانم -۳ ييا قض يلا ع ايره شو يندانم

 "... ن وايندكاز نما ي يكيمعرف  هن ب آرجا و خسلجخل ماز دا ه ن كاوطلبابين د

ن يـا در م  ديـدگاه   ن نيـز دو     ويسيـن كميـ   ات  ارياختا  ه  رادرب ه  هد ك د  مين  نشاوضوح   ه   ب مذاكرات مشروح

 :رد كهاحت دارصب احزان نوا ق۱۷ ه دا م.است ه تاش دوجودن ايندكانم
نـد بـر    اتو مييون  سكميباشد؛   ۱۶ ه  دات مذكور در م   ا تخلف شأمن ه  روگ ك ي يتتشكيالليت  افع ه   ك يدر صورت "

 :يداتفصيل زير عمل نم  هب مورد بسح

 ."دادگاهز ال نحالا ايضا تق-۴ هنوا توقيف پر-۳ر اخطا -۲ بي تذكر كت-ا

ه تاشـ  داب راحزاليت ال و توقف فع  نحالايد حق   ا ب ۱۰ هدايون م سيكم ه  ن معتقد بودند ك   گاينداز نم ا گروهي

ز ا ايـد تنهـ   اب ب احزال  نحالاد و   ا د ا ر يون چنين حق  سيكمي ه  يد ب ابه ن  معتقد بودند ك   يهورگبل،  اشد و در مق   اب 

طـرح   ه  دننـ ، تدوين ك  يخلامور د ان  ويسكمي  نظر .داش ب يساسانون  ا ق ۱۶۸صل  ابر طبق     هلحاص گاه  داطريق د 

 :ستا هين بودچنب، احزاليت افع
ـ يـن  ا ه يند كگو ا مي رگروهي  يك؟ خوب، مثالًي و چطور  بشودبت  ايد ث ابا  كج ه  روگبودن يك    ه  تسباو " ه روگ

شـد و   ا ب اي  هيـد يـك محكمـ     اشـند؟ ب  ايـد ب  بان ، ديگر هستند اييمريكآ اينهاند  گفت  ه  تند همين ك  س ه اييمريكآ

 ايهـ ا در ج  يـا  يسوساج ه  نشد، در ال  ا ب يديا ز ايهاهم در ج   داسنار  ا فرض كنيد يك خرو    الا ح .دتشكيل شو 

 موجب ه ب گاه دادر د... شود ه دا، حكم دشود ي، بررسشود مطرح بييا جيكدر  يداب. رداند ه يداف  ه كنيا. ديگر

 ".يساسانون اق

 :ستا ه شرح زير بود ه ب ه ز شدابرا ايز نظرها ديگر يبرخ
 يسيونين كم ا انون ر اق ينارد تخلف در    امو ه  رد ك انون وجود ند  اين ق ا ايدر هيچ كج  ": يوجسا ي موحد آقاي

ديد   مثالً ه  نچا چن اگرند  اتو مي فقط   كميسيون... كند  مي دراحكم ص  دادگاه   يككند و بعد هم عين       مي گيرسيد

. م."(دهدهد حكم ب  ا بخو شخود  هين ك  ا  ه كند، ن  يمعرف دادگاه    ه   ب او ر ادهد،   ميم  انج ا ت مكرر ا تخلف گروهي يك

 )۳۴ ص ۱۷۶ج  م

 معـين  يسـ اسانون اق خود ه ك اصي خ دادگاه  ه باً رد بعدا دارس رپزا بيكن حكم ويسين كميا: "رتبشاشهيد  

 لغـو  يـا يـد  نك  لغوار ه روگين ا ه نارو پ  ندهيد، يابدهيد   ه  ناپرو ه  روگين  ا  ه   ب ه آيا شود ك  مي  ه  لاحات  اس  ه  كرد

  )۳۳ ص ۱۱۹ ج .م.م."(ستا ييام قضاقو م دادگاه  ا بييرگ نكنيد تصميم

ـ  ابر   ه  لاسم كردن   يمبتن: "هاديخوا مع آقاي ـ  يـك  هين ك ـ ارو پداخيص دتـش  مـصلحت  ينويس كمي بدهـد و   ه ن
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 )۲۸ ص ۱۱۹ ج .م.م(" .ستي اساسا قانونف نظر من خال هندهد، ب ه ناد پرواخيص ندشمصلحت ت

 :كند كه مي ه فاضا پسس اه ديخوا معآقاي
 و لغ بالًقرا   اش  انهپرو. شود منحل   ييك جمعيت   كه   كند ميز حكم ن  گكند، هر  ميوت ن از قض گر ه كميسيونين  ا"

 .شود مي گيض رسيداعترا هب دادگاه و در ... كند مي

ن اشكالـشا  وقـت     آن كردند  ميل  نحالا  هن حكم ب  ا خودش )۱۰ هدايون م يسكم( اينها اگر   ":ي تبريز ي موسو آقاي

 وقـت  يـك  اگـر كنـد   مـي  دادگاه ز ال نحالاي اضال، تقنحالاب ا در ب  كميسيون ه  ست ك اين  ا فرض   اما درد بو او

 ايضـ اتق ه لحاصـ  گـاه  داز دار كـرد،  ا تكرا ريز تخلفاد، ب نشحصالا اگرر و اخطا ا، ب ي تذكر كتب  ا ب دح دي صال

 )۴۰ ص ۱۷۶ج .  م.م(" .دهد ميم نانجا ا رائييون حكم قضيسكما ينجا ه  عليا بن.كند ميل نحالا

 ه دسـت يـك  يـا و  ز حـزب ايد   شـا  ت و س هـ  مجلسز  ان  آدو نفر    ه  يون ك يسين كم اين،  ابرابن: "يرحيمآقا آقاي

ـ   اتو مـي  نـه لت هست،   ود زا هم   آنز  ا نفر   يك نفر هست،    و هم د  يترگسداز د ا و باشد يصا خ سياسي ه نـد ب

د وانت  مي  ه ك ينامك و بهترين    اعطيل كند بهترين ج   ا ت ن ر آح  صطالا  ه  رد ب احق د  نه  قيف كند و    وح هم ت  صطالا  

 )۴۰ ص۱۷۶ ج. م.م(."ت اس هلحاص دادگاه  بكند گيرسيد

 چنـين   ۱۰ هدا مـ  كميـسيون   ه   وظيفـ  و شنقـ  ه  را دربـ  )هاديخوا معـ  آقاي( يخلامور د ا كميسيون سيئيب ر ان

 :است ه داضيح دوت
 ه آايـا  دولت ك ر  ابر ك  كند ميرت  ا نظ ديگرز طرف   ا،  گروههار  اكند بر ك   ميرت  ا نظ كميسيونين  ا طرف   يكز  ا"

 يت رهبر يا ه يال كرديد   ستقالانقض   ويند كه گ ن ا ر گروهي يكيل  لد يب. شود  مي ن يا شود  مي اجرانون  اين ق ا

 )۲۶ ص ۱۷۵ج  .م.م(" زنداندياب خيرأت ه و با ه  بار ه ناروپدن ا دياست، ا چنين اشم

 :فتگچنين   اهديخوا معآقاي ه رخالاو ب
ـ ...  بكنـد  گروههـا ليـت ارت بـر فع  ادر بكند، نظ  اص ه  ناروه پ فت ك  مجلس پذير  ان ر وياين كميس يل  شكت"  ييعن

ه ين كاخيص جرم، شت. كند ميل نحالا ايضاتق يدآ مي فقط كميسيونين انون هم بكند اين قام اجانرت بر اظن

ـ تحق  ست، م سل ه نحالاتحق  سم يناو   ه  م شد انجا سياسيين جرم   ا اًعاق و آيا ـ م ه ايبـر  انـه   روپرفتن  گ شه ي

 )۴۱ ص ۱۷۶ج . م. م"(.ستا ا دادگاه خيص بشين تات، يسن ياهست  

ب و احزاليت ا فعآزادين الفا نظر مخ مجلسن  گاينداكثريت نم ا  ه  دهد ك  مين  نشا اراكآش مذاكراتمشروح  

يـن  ا اب بـ  احـز انون  ا قـ  ۱۷ و   ۱۰د  وام، م انجا نپذيرفتند و سر   ا ر ۱۰ هدان م وييسكم ه  ب ه  تردگست  ارياختادن  اد

 .شد  تصويب ميالاس ايورش مجلس ۱۷۷ سه ن در جلآ كنونيكل ه ش بقانونز ات و فهم اتوضيح

ه دشـ د  يـا  قـانون  ۱۷ ه  دا، در مـ   شـد يب  صو تـ  وب بحـث    احـز انون  ا ق ۱۰ و   ۶د  وادر م  ه  نچآرچوب  ادر چ 

م دهـد   اجـ اننـد   اتو مي  ه   ك يرا ك هايت تن اهنر و تذكر، در     اخطاز  ا بعد   ۱۰ هدا م كميسيونت،  اس  يده  ردگتصريح   

 .داشب مي دادگاه ز ان آل نحالات اسو درخو گاه داد  ه بيطاحزب خ ه پروندع ارجا

 ۱۰ هدا مـ  كميسيون  ه  كند ك  مين  وش ر يخوب ه  ن ب گايندات نم ا و توضيح  ۱۷ ه  دان م ومارپي س مجل مذاكرات

 يرا خـودد  يـا  حـزب    يك ويز س  ا  هناست پرو ارد و عدم درخو   ا ند ا ر آنهال  النحا ياب  احزاليت  اقف فع وحق ت 

 يـا ليـت حـزب     اقـف فع  و ت ايمعنـ  ه   بـ  يـك  چهي  شدهدر  اص ه  نا لغو پرو  يا  انه  دور پرو صز  ا ۱۰ هدايون م يسكم

 .شود ميب نسون محآل نحالا

 اگـر ده،  ايـن مـ   اجـب   وم ه  نـد بـ   ام ه  نتيجـ  ي نيـز بـ    ۱۳ هدا حذف مـ   ايب بر احزا آزادليت  ان فع الفا مخ شتال

ه  بـ ۱۰ هدا مـ كميـسيون ز اند وات ميع كند، حزب امتنا يضا حزب متقايبر ه ناز صدور پروا ۱۰ هدا م كميسيون

  .يدايت نمدادگاه شكا 

ب احـز اليـت   ا، فع والًا،  يمسـال ا شـوراي  مجلـس  و   خبرگـان  مجلس مذاكرات مشروح  موجب  هين، ب ابرابن
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 ان رآب احـز انون ا قـ ه ومـد آ يسـ اسانون ادر قـ  ه چـ آن هت بـ اسـ روط ش مـ  ا تنه و آزاد يكل طور ه   ب سياسي

. تسور نيـ  ش كـ  وزارتز   ا  هنـ ا پرو يـا كسب مجـوز     ه   ب مشروطز  گب هر احزاليت  ا، فع انياًث. ه است داتوضيح د 

، در ير كتبـ اخطـ ا و  يهافشـ ز تـذكر    ا، بعـد    ۱۰ هدا مـ  كميسيون  ه  رد ك احت د اب صر احزانون  ا ق ۱۷ ه  دا، م اًلثاث

ن ه آ  ب اساسين  ونا ق ۱۶۸ل  اصبر طبق    دادگاه   .ع دهد ارج ا  دادگاه  ه   ب ار ر اكاحزب خط  ه  روندپند  وات مييت  انه

ب احزا قانون ۱۹ ه  داهمين دليل، م   ه   ب .يدام نم اعال ينوناحل و غيرق  من است حزب ر  ا ممكن   وكند   مي گيرسيد

ن انو قـ ۱۶۸صـل  اع وموضـ (ه ت منصفيأ هاست ت ا  ه  دامهلت د  اه   م يكنون  اريخ تصويب ق  از ت ا  ه  يائ قض هقو هب

د ا نهـ  وم  ا مقـ  چهـي   ه و نـ   ۱۰ هدا مـ  كميسيون  ه  ، ن كشورت  راوز ه  ين، ن ابرايد بن ا نم ي تعيين و معرف   ا ر )اسيسا

ه دا و مـ   يسـ اسا قـانون  ۱۶۸ لصاو بر طبق     ه  ت منصف يا حضور ه  ا، ب يعلن ميعمو دادگاه   يكز  ا غير   ديگري

 .ردا ندا رسياسي حزب يك لحالانم اعالب، حق احزانون ا ق۱۶ 

ت در مـورد    امـ اير مق ا سـ  يـا  ۱۰ هدايون مـ  يـس  كم ضايعـ اتوسـط    ه   ك يتا، نظر الات ب اتوضيح ه  ب ه   توج اب

س اسـ ا  يبـ   مالًاست ك ا  ه  دشم  اعال ۱۰ هدا م  كميسيون زاكسب مجوز    هبسياسي  ب  احزا تيال كردن فع  مشروط

 .ستا نينوار قاعتباد اقو ف

ز اه ا مـ   سه   زا پس،  ۱۰ هدان م ويسكمياگر    ه  ست ك اب، موظف   احزانون  ا ق ۱۲ ه  دا، بر طبق م   كشوررت  اوز

   .در كندصا ار ه ست شدوادرخ ه ناپرو يد،ام نظر ننماعالكميسيون،   ه حزب بيك مداركليم سريخ تات

و ، ۲۶صل ه ا ز جمل ا،  يساسا ننواصول ق امل  اك م و ا ت ايجرا و سياسي  ه  وسعبا ت كنون  ا  ه   ك ينسام ك اتم

ننـد و  اد مـي  ۱۰ هدا مـ كميسيونز ا ه ناكسب پرو ه  بمشروط اب راحزاليت اكنند و فع ميلفت اب مخاحزانون  اق

 يـا ن  بـود  قـانوني مفهـوم غير   ه   بـ  ان ر گاكنند  ستا درخو ايبر ه  ناروپز صدور   ا ۱۰ ه  دايون م يس كم يراخودد

ه ر، بشورت كات و وز  اعطالارت  اوز ه  ز جمل ا،  اههگاير دست او س (يند  انم مي و تبليغ    يب تلق احزاليت  اتوقف فع 

در مجلـس    ه   كـ  هـستند  يليتـ اقن  ا هم اً، عموم )ندكن ميد و   ان  هد كرد ايجاب محدوديت   احزا اليت فع اين بر آتبع   

 قـانون  ۲۶صـل   ا اشـتند و بـ    ا د اهمين موضـع ر    مي  الاس اي شور مجلس    ولا  ه   و دور  يساسا ننوا ق خبرگان

 خبرگـان  مجلس قز طري اتند  سنوان نت ا زم آندر    هن ك انآ .ندا  هلفت كرد اب مخ احزانون  از ق ا يدا و مو  اساسي

 قـانون  ايجـر از  ا  ژه   وي ايه هگايارفتن در ج  گر  ا قر ا ب كينا كنند،   العما ان ر انظرش مي  سالا شوراي سو مجل 

ه  بـ  .كننـد  مـي ل  امـ اع اخـود ر   وهي  ر گ  و شخصي نيستند و نظر     قانونز  ا تمكين   هب ضرازنند و ح   ميز  اب سر

ه دنـ يات و نم اسـ  گفتـه ن خ سـ اساسـي نون ا قـ ۲۶صل ا الفت با در مخارهاب ه يائقض ه  قويس  ن نمونه، رئ  واعن 

ز ا غير   ابيحزاليت  ا فع با )يم السا  ه   جمعيت مؤتلف  يياجران، دبير   يامچادا ب آقاي( ۱۰ هدايون م يسن در كم  شااي

ه تاشـ  د يرجا خـ  نگار خبر يك ا ب اي  هحبضا پيش م  يچند برده  مان. ستا  ه  لفت كرد ات مخ اكر ه  ب ه  تلفؤجمعيت م 

 :ستا ه چين نقل شدويز او  
 ايراز پـيش د   ا  آنهـا   كـه  ارچد،  نرادنب  احزه ا  ب يناز چند يامردم ن  ه  د ك اضيح د و ت ۱۰ هدا م كميسيون سرئي"

."هستندنيون اظير روحن يداعتما مورد گروههاي
١
    

ه  ك)رزايون مبانحومجمع ر ه تس برجو، عضيراصان مجيد ايقآ( ۱۰ هدا مكميسيون ضايع ازا ديگر ييك

لف اب مخاحزا قانون ۶ ه دا ما ب و همچنيناسيسان انو ق۲۶ لصا اساس بر سياسيب احزا آزادليت ا فعبا

ه تاش دار ه معجا يدهانزمسا قصد شخص ماي  حزب با مرامنامهماس ه  بهيروگ اگر:"ستا گفته  اًخيرابود، 
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ن حزب واعن هب ار  هروگ آنم انيتو مي ناركت كند، مكشور ش ن خرد و كالايه تسياسهد در وابخ شد واب 

 ١".شيماب ه تاشقبول د

 :ست كها عي شده و مد بوده لف ا مخلصوالا ي علسياسيب احزاليت ا فعاب يرانصا مجيد آقاي
 "دنرادنب احزاز ا يينداخوش ه طرامردم خ"

 :ست كهاور اين با بر وي
ب احزاز  ا مردم   ييندوشاخان معه، علل ا در ج  آنهان  بود ن برديرا ك و آنها گيتسباب، و احزاز  ا ينت بعض ياخ"

 ."نداشب مي

نون ا قـ  وبرچا در چ  اد ر ول عمل خ  ستقالا ۱۰ هدايون م يسبر كم ات در بر  اس هتوانستن  عمالً كشوررت  ازو

 نتـرين شـرط تحقـق ركـ       يسـ اساب،  نقـال ا يز پيـروز  ال  ا سـ  ۱۹ت  شـ ذگز  از، بعـد    ومـر اب حفظ كند و     احزا

 .تاسر اكان و يياعتنا بي مورد اننچ، همسياسيب احزاد آزاليت ا فعي، يعننيمد ه معا جوم اريت نظوجمه

 انيـر ا آزادي نهـضت ليـت   ا فع بودن قانونيخير در مورد    ا ايههاز در م  ني كشوروزير محترم   ،  انهسفامت

 :ندا گفته ا جيكن در ايشاند ا هم كرداعال يضع ضد و نقيضامو
 مجوزو    هنواخذ پر  ا هبز  نيا، ديگر   شودم  اعال آزاد مجلسز  ا ام ه  ريتفساساس  اسابر ه  نچاب چن احزاليت  افع "

ـ هـا   هورگب و   احزا تلياد و فع  شو ن اعالم زادآ اگر ي ول بودهد  انخو ـ  ومن ز انـه ا   و پرو  مجـوز فـت   يادر ه  ط ب

". شدهدواعمل خ ساسا ينبر هم گاه نآ، باشدب احزا ه د ه دان ميسيوكم
٢ 

سـت، نهـضت   ا ه دانـد  ه نان پروايرا آزادينهضت  ه  ب ۱۰ هدان م وييسن كم وچ ه  ند ك ا  گفته ديگر اي در ج  اما

 !!يرندگوز بجيد ماب باحزان شانظر ه ب  هند كا هشتار داظها ديگري اييز در جست و نا قانوني غيرآزادي

 ترتيـب بـر     هبـ آنهـا   ير  سشـد، تفـ   اب داشته  وجود   امي  بها ديگرنين  ا قو يا اساسي قانوندر   ه   ك يردادر مو 

ن ار همـ  ا طرفـد  مجلـس ن  اينـدگا ريـت نم  اكثمـروز   ا  ه   كـ  ييطار شر د اما. ستان و مجلس    اهبگ ن ايروش ه  عهد

 ا ر بيـنش نيز همـين     ه   د هدا م كميسيون ايعضاكئريت مطلق   ا و   هستندب  احزاليت  ا فع آزادي انلفامخ گاه  ددي

ب احزاد ازآليت ا فعوور شرت كات وزكالشز م ا يرهه گ  چ كشورب وزير   اجن ه  راشامورد   ه  رياستفسا  ،  ندارد

 ايجـر ا  ه  ت كـ  اسـ   ه   شـد  بور موجـ  كش وزارتكنون در   ا ت ۱۳۶۰ لساز  ه ا   گاين ديد ات  يكما ح گشود؟هد  واخ

ركـن   ه   كـ  - ملـت  يسـ اسا حقـوق  اط ب ارتبا در   اساسينون  اوم، پنجم و هفتم ق    س ايرح در فصله  صصول م ا

 بـر   يذيرناپـ   نات جبـر  اد و ضـرب   پرده شـو   سـ  وشـي مافر ه  بوتـ  ه   بـ   عمالً -دهد مي تشكيل ام ر ا نظ جمهوريت

وزير محترم كشور كه مـسؤليت      .  گردد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه وارد        هاي توسعه     برنامه

 ميليـون   ۲۰خواست بـيش از       سياسي مورد تاييد رئيس جمهور محترم و پاسخگويي به            مستقيم اجراي توسعه    

در انتخابات دوم خرداد را بر عهـده دارد، بـه جـاي پاسـداري از اصـول صـريح و روشـن قـانون                           دهنده    رأي

ملي، بعضاً اظهارنظرهاي انفعالي و اقداماتي را تحـت تـاثير         راده  اساسي و قانون احزاب و تاكيد بر خواست و ا         

دار شـدن اقتـدار    آنها از يك طرف تضعيف و خدشه نتيجه  است كه  يا انجام داده      گروههاي فشار مطرح ساخته     

 .ستا ه رديدگباشد و از طرف ديگر موجب جري شدن گروههاي فشار خط راست  وزارت كشور و دولت مي

 سنتن و آ قر-۳

 يمعرفـ  مي  الاسـ   ه  معادر ج  مي  مه ضه  ز منكر فري  ا يمعروف و نه   ه  مر ب ان كريم،   آز قر ا يت متعدد  آيا در
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يـد  تأيرد مومر مهم اين ا -تاس همدآنيه يادر صدر ب ه  ك-انل عمرآ  ه   سور ۱۰۴ ه  يآز جمله، در    ا  ت  سا  ه  رديدگ

 .تاس ه رفت گراقر

ه تردگـس صـورت     هروز بـ  امـ  سياسيت  يادبادر   ه   ك -باحزاصد  اقمف و   اهدابه،  مشات  آياو   ه  يآين  ادر  

 .تسا ه رديدگن يا ب-اشدب ميمطرح  

 چـون   يتاجبـ از و ارد و   ا د اي  هويـژ  گـاه   ياز منكـر ج   ا يمعروف و نه   ه  مر ب انيز   مي  سالات معتبر   وايادر ر 

 .كنيم مي ه راشا ه چند نمون  ه بت ذيالًاس ه فتيا يبرتر گاه يا جاخد اه د در راز، روزه، حج و جهانم

 :ست كها ه مدآ )ع(راقم باماز ا
ـ  ا فريضه بزرگي ز منكر   ا يروف و نه  ه مع مر ب ان  امگ  يب« ـ   هست ك ـ  ضائ فـر  ديگـر ن  ه آ سـيل و  ه  ب  انماسـ   هب

.»...رددگ مي ارسد و بر پ مي
١ 

ز ا خيـر،    ايرهـ اك امي  صل جمـع تمـ    از ح ا از منكر ر  ا يمعروف و نه    همر ب ارزش  اثر و   ا )ع(يحضرت عل 

 نتريالاو بـ    هتسنـ انوس د اقيـا بـر   ا در بر  يناهـ دب  ه آ بـ امث ه   ب ا ر آنهاو   ه  تر شمرد الا، ب اخد اه  د در ر  اجه ه  جمل

در  ه  نـ دالا ع م  ن كـال  گفـت كنـد،    مـي  يـك  نزد ا ر يجلو نه ا  د  هد مي شها ك ا ر يروز ه  ن ه   ك ار  هين فريض  ا  همرحل

  ٢.تاس ه دو نميمعرف رگم ستماما شگاه پي

 .است ه دش مطرح ينگاهم ه ن يك وظيفا عنوه نيز همين موضوع بيساسا قانونتم ش هلصا در

م انجـ ، ا تسكـسب مجـوز نيـ      ه   ب يزيان ه  ز و روز  ا نم چون ييضا فر ايدا ايبر ه  ن طور ك  است هم ا يبديه

كسب  ه  ل ب وند موك اتو ميت ن مي اس الاسسلم  مت  اجبواز  ا  ه  ز منكر هم ك   ا يمعروف و نه   ه  مر ب  ا  هدن فريض اد

 .رددگمجوز 

 ا بـ  )ع(يرت علـ  ض برخورد ح  شست رو اتند و روشن    س م يريخا ت نظرز   ا  هك  الميسا  ه  روي ه  بهترين نمون 

 .ستار اوگم بزرامان آفت خال ه رو در ديسسيان الفامخ

 كامـل  يدازه آ كوفـ و مـسجد  يت رسـم اعـ اجتما در تي خود ح  اين نظره يا ب اين بر الفان دوره، مخ  آدر  

گونـه    چن هـي  يـا  متق يمـوال  ه  دهد ك  مي نشان يخوب ه   ب يريخاهد ت اوش .شد مين ن انآ متعرض   سيشتند و ك  اد

 اي بـر زخذ مجوا هبا نهآر اجبا و -رجاخو ه ز جملا -ن خودالفا مخنظرراظها آزادي محدود كردن  ايش بر تال 

 ٣ستا ه شتار نظر نداظهاليت و افع

 اي بـر  )متاكيل  شت(مي  رد م يندهازمسا،  جمهوريت بر   يو مبتن   مي مرد هاي  نظام در   يسسياب  احزانقش  

 .شداب ميز منكر ا يمعروف و نه ه مر ب ا هظيفو همين اييفا

 يرانحـص ا حفظ قـدرت  ايريخ، بران تشادرخ شه همي وه  س آن ا   به أسيهر ت ا ظ ا ب ينساسف، ك أل ت ا كم اب

ه ر بـ  مـ ا ين انـسا   و يدين ه  م فريض انجا ايند و بر  ا  شده مردم   ينونا و ق  يلها ايه يدازآسلب    هخود متوسل ب  

 كميـسيون ز  ا مجـوز خذ  ا«گ  نع بزر امردم، م  ه   و خدمت ب   يعاجتمات  ا مقرر هم ب ياز منكر و ق   ا يمعررف و نه   
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 و   لجـي  ربحـ في     هث المنكر اال آنف   ني ع هالن و داالمر بالمعروف عن   اهللا لسبيآلها والجهاد في     ل البر مما اع  3
حـق عنـد      آلمهكلذفضل من اي عن المنكر الينقصان من رزق و اليقربان من اجل و  نهان االمر بالمعروف و ال    

 )٣٧۴ت مالبالغه، حك هجن(ائرجامام 



 ١٦

 .ندنك ي مادگيتسيان آند و بر ا هيداش تراساسي ن نوابل نص صريح قا در مقا، ر»۱۰ادهم

 توصيه  چند-۴

 :زيمپردامهم زير ب ه  ذكر چند توصيبه ه نيم كاد ميزم ن، الايادر پ

در ان سـ و نايرد و بگر ار قرا فشگروههاي ايصدور س پر انهايثير جنج ايد تحت ت  ا نب كشوررت  ا وز )۴-ا

 كـشور رت  اوز. ردآوهم  ا فـر  ار مي  تا خـ  آقـاي  خود و دولت     سياسير  اتداقت تضعيف   ا موجب اه ييرگ  ضعوم

  ميتا خـ  آقـاي ت  ا تعهد اييفا و   يسوسعه سيا ت ه  ما برن ايجرا،  يمدن ه  معا تحقق ج  اي بر يزاس هليت زمين سؤم

ز خم  ازتر  سارار ك سيا مردم ب  يناتيبپشبر   ه   تكي ول  وصاحفظ  . رداد ه   بر عهد  اطع مردم ر  اريت ق ثك ا  هبت ب سن

 .تاسر شا فگروههايبر امدن در بر آهادن و كوتش

ت اماداقـ  ي منفـ  ايوردهسـتا ز د ايـد   ان ب آيت  ا حم موردر  فشا گروههاي وكم  ا ح يست سنت اح ر ا جن )۲-۴

 ــ  ي ملـ گروههـاي ير و سـا ن ايرا آزاديت نهض  ه  علي ه  تشذگل  اس ه  ق هجد  الخان و   انورع، ق شد در   وف خ الخ

ه ردياوجود ن و ب آزاديضع نهضت   او مو  اده  را ر د ي تزلزل ارهشات و ف  اماداق  ه  نگوين  ا. يرندگبرت ب مي ع سالا

 ايقـويتر بـر    اه  گـ پا بيشتر مردم و پ    يهموجب آگا  اين روشه ابرعكس،  . وردآهد  وا نخ ات خد اسخو ه و ب  است  

ريف شـ ز مـردم  ان نفـر  و ميليـ ۲۰ز اش يبـت بـ  ث م أير. ستا  ه  رديدگن  ايرا يداز آ  نهضت ايهديدگاهتفكر و   

 .ستاعيت اقين واز ا اي ه، نمون۷۶د ات دوم خردابانتخا در اتمي خآقاي ه ما برنهن بايرا

يـن   ا ،شود نـ  ي تلقـ  انوني ق ۱۰ هدا م كميسيون محترم   ايعضاز نظر   ان  ايرا اديزآليت نهضت   ا فع اگر )۳-۴

ه ننـد كـ   اد مـي ن  ايـر ا مـردم    ازيـر . سـت ان  ايـر ا ملـت    ينويليم بيست   أي ر ار ب اكه آش بلا مق ايمعن ه  وت ب اقض

ج احمد صـدرح  ا، سـيد  يباسـح    هللان، دكتر يـد   گازرا، مهندس ب  يفالقاط   هللا  يتآ(ن  ايرا آزادين نهضت   اميشگاپ 

ل سـا  ۶۰در طول ...) وائي باب يلحمد عا، يادناس را عب،ييا، رحيم عطيريعتشن، دكتر   ا، دكتر چمر  يدايدجوس

  ـ بنقـال ايل اصـ  انهايرمآ و لصوا و نوان قايجرا، يكميت ملان، حسانامت ا و كريداز آبر  هرواهم ه تشذگ

 .ندا تهشاكيد دأتـ  تاسن ايراطع ملت اريت قثكا أيت و رواسن خاهم ه ك مي سالا ايرزشهاكميت ا حييعن

ر اردو برخـ  ييالا بـ  يهآگـا ز  ا امـ   همعـ اج ه  ند ك اش مردم مطمئن ب   يساسا حقوق و   اه يدازآن  الفامخ)۴-۴

و  ه  ر تحـصيلكرد  شقـ  ه  ويـژ  ه   مـردم، بـ    ويز نيـر  ا  ه  نـ گورابزا يربـردا     ه بهـر  اي بـر  وششيك گونه  ست و هر  ا

نون احق ملت و قـ  ه ست باين بهتر   ابرا  بن. شدهد  اخو ه  جا مو يترش بي ي منف شكنا و ا، ب اههشگانان د ياجوشناد

 .ردندگن نايراسالمي ا يم جمهوراين موجب وهن نظاز اش يوند و بشليم س تيساسا

  للمتقين   هقبالعاو

 نايرا يدازآنهضت 
  

  



  

 ١٧

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٣٨: شماره

 ٢٢/٠١/٧٧:تاريخ

  

  

  بازداشت شهردار تهران

  بهانه و انگيزه

  ١ خاصهالذين ظلموا منكم فتنه التصيبن واتقوا

ريزي   ت خورده انتخابات به برنامه    هنوز چند هفته از حماسه ملي دوم خرداد نگذشته بود كه جناح شكس            

و برخورد با جناح پيروز و دولت آقاي سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور منتخب ملت، پرداخت و با استفاده                   

گيـري از تجربيـات واحـد حفاظـت اطالعـات نيـروي               يل دادگاه ويژه و بهـره     شكاز اختيارات قوه قضائيه و ت     

عـات،  الرداري تهـران را بازداشـت كـرد و بـا گـردآوري اط             انتظامي، شهرداران مناطق و مديران اصلي شه      

رفتارهاي خالف قانون و گرفتن اعترافاتي از بازداشت شـدگان در زمينـه تخلفـات اداري و مـالي، موضـوع        

 ٢هاي عمومي، تريبون نمازهاي جمعه، مجلس و دولت كـشانده شـد             پرونده شهرداري تهران به سطح رسانه     

 شهردار ـ   سرانجام، پس از چند نوبت احضار آقاي غالمحسين كرباسچي        . ددرآم» پرونده ملي «و به صورت    

 به عنوان مطلع، در اولين روزهاي تجديد فعاليت در سال جديد به عنوان متهم به دادگاه احضار و به                    ـ  تهران

 .اتهام اختالس در اموال عمومي بازداشت موقت گرديد و روانه زندان اوين شد

ها قرار گرفت و هيأت دولت، پس از يك جلـسه             الفاصله در رأس اخبا ر رسانه     بازداشت شهردار تهران ب   

طوالني، ضمن اظهار تأسف از بازداشت شهردار تهران و حمايت و تمجيد از خدمات هشت ساله شهرداري                 

 .تهران، وي را در سمت خود ابقا كرد

 كرباسـچي بخـشي از برنامـه        از آنجا كه اقدامات اخير عليه شهرداري تهـران و نهايتـاً بازداشـت آقـاي               

شـهرداري تهـران   » خاكريز« كه در اين مرحله در   ـ  شود  تهاجم جناح راست به دولت آقاي خاتمي ارزيابي مي        

 و ادامه اين روند تبعات سوئي       ـتواند به خاكريزهاي ديگري نيز منتقل شود        انجام يافته است و تداوم آن مي      

بنـابراين الزم اسـت كـه    . وع حائز اهميت بسياري اسـت براي ملك و ملت درپي خواهد داشت، بررسي موض    

 :ابتدا موضوعات زير به تفكيك مورد بررسي قرار گيرند

  موضوع اول روش خاص مديريت آقاي كرباسچي در طول هـشت سـال گذشـته، در سـمت شـهردار                    -ا

وجـه زيـادي   ايشان براي انجام دادن خدمات گسترده و چشمگير خود در شهر تهران، عموماً ت         . تهران، است 

بـزرگ از تمـامي   . هـاي  هـاي سـنگين پـروژه    به قوانين و مقررات نداشته و براي كسب درآمد و تأمين هزينه 

طبيعي است كه الزمه اين روش مديريت، ارتكاب تخلفات اداري و مـالي             . امكانات و روشها بهره جسته است     

وجود اين، عملكرد شـهرداري تهـران   با . است و اين امر در طول مدت ياد شده بر كسي پوشيده نبوده است   

 كه قائم مقام انجمن شهر تهران هستند و مـسؤوليت بررسـي و تـصويب          ـهمواره مورد تأييد وزراي كشور    

 و نيز مقامات باالي كشور، به ويژه        ـبرنامه و بودجه و نظارت بر عملكرد شهرداري تهران را به عهده دارند            

                                                            
 )٢۵/ ا نفال(.  بپرهيزيد)رفتگو همه را فرا خوا هد (رسد  يماي آه تنها به ستمكاران شما ن  از فتنه1
زارش آقايان هادي مـروي و محمـد اسـماعيل شوشـتري بـه رياسـت محتـرم جمهـوري مـورخ                      گ 2
٢۵/٨/٧۶ 



 ١٨

 .رؤساي جمهور، بوده است

اسچي در اصفهان و سپس در تهران شديداً بر مسائل اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و               عملكرد آقاي كرب  

لذا، فارغ از اينكه آقاي كرباسچي به خـدمات خـود       . است   سياسي و مديريت شهرهاي كشور تأثيرگذار بوده      

در شهر تهران ادامه دهد و يا شخص ديگري اين مسؤوليت را بر عهـده گيـرد، بـسيار ضـروري اسـت كـه                         

مديريت و عملكرد آقاي كرباسچـي در سطح كارشناسي مورد ارزيابي قـرار گيـرد تـا نقـاط قـوت و                     روش  

ضعف آن مشخص شود و برنامه مديريت شهر تهران و ساير شهرهاي كشور با تأكيد بر نتايج حاصـل از                    

توانـد    اين امر يك موضوع كارشناسي اسـت و نمـي         . اين ارزيابي با برنامه دولت آقاي خاتمي هماهنگ گردد        

  .تنها در سطح قوه قضائيه، بويژه آميخته با برخوردهاي سياسي خاص، مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد

جانبه به تخلفات اداري و مـالي مـديران كـشور همـواره مـورد اسـتقبال                   غرضانه و همه     رسيدكي بي  -۲

و پيـشگيري از تخلفـاب      مردم بوده است و نتايج آن موجب آگاهي مردم از رويدادهاي كشور، رشد جامعه               

آنچه در مورد پرونده شهرداري تهران مورد سـؤال و اعتـراض مـردم قـرار گرفتـه ايـن          . بيشتر خواهد شد  

نظـري، عـدالت و اجـراي قـانون را تحقـق               كه بايد با حفـظ اسـتقالل و بـي          ـ  است كه چرا قوه قضاثيه كشور     

 و حمله به يك جناح سياسي خاص و دفاع          دهد  ها كم توجهي و تعلل نشان مي         در مورد ساير پرونده    ـبخشد

ناپذيري بـر   هاي غيرعادالنه ضربات جبران آيا چنين رويه. از جناح سياسي مقابل آن را بر عهده گرفته است    

تفاوتي و افـسردگي مـردم را بـيش از پـيش      آورد و موجبات بدبيني، بي     اعتبار قوه قضائيه و نظام وارد نمي      

 سازد؟ فراهم نمي

 سياسـي   ــ   كه خارج از مسير عادي قـضايي اسـت        ـ   گيري پرونده شهرداري تهران     ان شكل  نحوه و زم   -۳

شـايد بـه    . دهد  بودن اين پرونده و هدف اصلي آن را كه تضعيف دولت آقاي خاتمي است، آشكارا نشان مي                

، گيري كرد و مردم نيز بـه طـور وسـيع            همين علت دولت به طور قاطع در قبال اين اقدام قوه قضائيه موضع            

 .اند ضمن اعتراض به عملكرد قوه قضائيه، از دولت آقاي خاتمي حمايت نموده

 كه به طور گسترده و كم       ـ  ها در قبال بازداشت شهردار تهران      گيري مسؤوالن، مردم و رسانه       موضع -۴

.  فـضاي سياسـي جامعـه را كـامالً متـأثر سـاخته اسـت       ـشودـ  اي در مطبوعات مـنعكس شـده و مـي        سابقه

ها فراهم شده     حمايت مردمي از دولت آقاي خاتمي نيز كه از طريق تشكيل اجتماعات و راهپيمايي             هاي    زمينه

 .دهد است به خوبي تهاجم جناح شكست خورده و دفاع جناح پيروز در انتخابات دوم خرداد را نشان مي

رتبـاط بـا    نهضت آزادي ايران ضمن اعتراض به عملكرد غيرعادالنه و تخلفات قانوني قـوه قـضائيه در ا                

 مـوارد زيـر     ـ  ها و مطبوعات منعكس شده است       كه به صورتهاي مختلف در رسانه      ـ  پرونده شهرداري تهران  

 :دهد را مورد تأكيد قرار مي

نظمي و احياناً درگيري با هدف تضعيف و به زانـو    برنامه جناح شكست خورده ايجاد مضيقه و بي     -الف

مندان به ايـران و اسـالم  و اصـول و آرمانهـاي اصـيل                  عالقهدرآوردن دولت آقاي خاتمي است لذا بر همه         

هـاي دولـت      انقالب اسالمي ايران و دموكراسي و عدالت است كه ضمن حفظ هوشياري و حمايت از برنامـه                

 .گونه تشنج و درگيري پرهيز كنند  از هرن انتخابات رياست جمهوري مطرح شدـ كه در جرياـ آقاي خاتمي

اي و صنفي در سطح كـشور بايـد از            روههاي ملي و اسالمي و نهادهاي حرفه       مطبوعات، احزاب و گ    -ب

دولت آقاي خاتمي حمايت كنند و تهاجم جناح راست عليه دولت آقاي خاتمي را بار ديگر با شكـست مواجـه                     



 ١٩

 .سازند

 كـه در    ــ    با توجه به ساختار و عملكرد ضعيف مديريت قوه قضائيه و خـروج آن از وظـايف اصـلي                   -پ

 بـراي پايـان بخـشيدن بـه بحـران كنـوني كـشور               ـ  د و پنجاه و ششم قانون اساسي مندرج است        اصل يكص 

رود كه هر چه سريعتر فردي باصالحيت كه مطابق اصل يكصد و پنجـاه و هفـتم قـانون اساسـي                   انتظار مي 

يه طرف باشد بـه عنـوان رئـيس قـوه قـضاي             و بي » مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر          «بايد  

 .انتخاب و جايگزين رئيس فعلي گردد

اولين اقدام رئيس بعدي قوه قضائيه بايد تحقق اصـل اسـتقالل قـوه قـضائيه و دور نگـاه داشـتن آن از                        

 .بنديهاي سياسي موجود كشور باشد جناح

 .اي شاخص سالمت و رشد آن جامعه است استقالل و عملكرد قوه قضائيه در هر جامعه

ريـزي بـراي تـضعيف دولـت          ت بايد اين واقعيت را بپذيرند كه هرگونه برنامـه          سردمداران جناح راس   -۵

هـاي آتـش آن خـشك و تـر و همـه               اي است كه زبانه     دهد، فتنه   آقاي خاتمي، همان گونه كه قرآن هشدار مي       

آنان بايـد بـراي جبـران شكـست انتخابـات      . اي نخواهد داشت  جناحها و مردم را در برخواهد گرفت و برنده        

داد به عمل ايجابي و تـشكل و سـازماندهي نيروهـا و افـراد وفـادار خـود در قالـب قـانون احـزاب                          دوم خر 

هاي دولت آقاي خاتمي در  بپردازند و با احترام به رأي مردم و در چارجوب اصول قانون اساسي به برنامه        

  .ثير بگذارندهاي جامعه مدني كمك كنند و بر روند تحوالت به طور منطقي و مثبت تأ گيري زمينه شكل

هاي بنياد     از جمله پرونده   ـ   ساير تخلفات بزرگ چشمگير مالي و اداري كه مدارك آن اعالم شده است             -۶

بنديهاي سياسي سريعاً و عادالنه مـورد         بدون توجه به جناح    ـ  مستضعفان، وزارت ارشاد و كميته امداد امام      

 . قبول مردم قرار گيردطرفي و استقالل قوه قضائيه مورد رسيدگي قرار گيرد تا بي

 تنهـا از راه سـپردن       ــ   شهر تهران   از جمله، مشكالت كالن    ـ  مسائل كليدي و مزمن شهرهاي ايران      حل   -۷

امور مردم به خود آنان، با اجراي صحيح و صادقافه قانون شوراها و انتخاب شوراهاي شهر و شهرداران                  

  . توسط مردم، ممكن و ميسر است

 والعاقبه للمتقين

 آزادي ايراننهضت 
  

  



 

 ٢٠

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ١٣٤٠تاسيس 

  

  

  متي آقاي مهندس سحابياطالعيه به مناسبت سال

  

  به نام خدا

  

  برادر عزيز و ارجمند

  اهللا سحابي جناب آقاي مهندس عزت

با سپاس بيكران به پيشگاه خداوند منان كه سالمتي مجدد را به آن وجـود عزيـز، ارزانـي فرمـود، و بـا        

خدمت شايان و روزافزون آنجناب را به ملت و كـشور ايـران         اميد به بهبودي كامل و شامل، تالش و توفيق          

  .نمائيم از خداوند متعال مسئلت مي

  نهضت آزادي ايران

  ۷۷/ارديبهشت/۱۴
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٣٩: شماره

 ٢٩/٠٢/٧٧:تاريخ

  

  

  

  ساله رئيس جمهور كارنامه يك

 
يك سال از حادثه بـزرگ و غيرمترقبـه دوم خـرداد و مـشاركت عظـيم و گـسترده مـردم در انتخابـات                         

انتخابات دوم خـرداد    . گذرد   مي ،داده شد   ري و آراي سنگيني كه به آقاي خاتمي       هفتمين دوره رياست جمهو   

اي بزرگ تلقي شد و اعتبار جديدي بـراي كـشورمان بـه      نه تنها در ايران، بلكه در سرتاسر جهان، حادثه   ۷۶

و درك  ارمغان آورد و بار ديگر نشان داد كه مردم ايران، بويژه نسل جديد و جوان ما، به چه حـد از رشـد                        

 .اند و شعور سياسي رسيده

  اكنون زمان آن رسيده است كه به بررسـي حـوادث يـك سـال گذشـته و عملكـرد دولـت آقـاي خـاتمي                         

به هنگام انتخابـات، در كجـا قـرار           بپردازيم تا معلوم شود كه دولت جديد در ارتباط با تعهدات آقاي خاتمي            

 چه ميزان در صحنه حضور داشـته و از فـرد منتخـب          دهنده به رئيس جمهور جديد نيز تا       دارد و مردم رأي   

 .هاي داده شده به آنان تا چه اندازه برآورده شده است اند و توقعات آنها و وعده خود حمايت كرده

به منزله رأي منفي و عدم   اي از آراي مردم به آقاي خاتمي  در انتخابات دوم خرداد، بخش عمده-ا

ه بود؛ اگرچه بخشي از آرا با توجه به جاذبه فرزانگي، صداقت و اعتماد به حاكميت هجده ساله گذشت

همچنان كه در يك سال گذشته نيز رفتارهاي سياسي و اجتماعي رئيس . صفاي خود ايشان بوده است

دهندگان، رئيس  رسد كه به رغم نارضايتي برخي از رأي جمهور بر اعتماد مردم افزوده است و به نظر مي

 .وبيت زيادي در ميان مردم برخوردار استجمهور همچنان از محب

دهندگان به وي فقط موفق به كسب مقام  و رأي   در انتخابات دوم خرداد، از يك طرف آقاي خاتمي-۲

رياست جمهوري شدند، بدون آن كه ابزارهاي قدرت را در دست داشته باشند و از طرف ديگر، تمام 

خورده در انتخابات باقي ماند، بدون آن  ت جناح شكستابزارهاي قدرت اجرايي، سياسي و اقتصادي در دس

 .كه كرسي رياست جمهوري را داشته باشند

اي، توانست رأي اعتماد مجلس را براي   رئيس جمهور منتخب مردم، بدون برخورد با مشكل عمده-۳

زينشهاي اما وي در انتخاب همكارانش، به جز در چند وزارتخانه گ. همكاران برگزيده خود به دست آورد

اكثر وزيران و همكاران ايشان همان كساني هستند كه در طول هجده سال . مقبول و مطلوبي نداشته است

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، پولي  اند و در مسؤوليت پيدايش بحران گذشته در رأس امور كشور بوده

اند؛ آزموده را آزمودن  به كار بردهاند،  اينان هر هنر و ابتكاري كه داشته. باشند و مالي كنوني شريك مي

هر چند كه استعداد تحول و دگرگوني از ويژگيهاي ممتاز انسان است، اما اغلب اجزاي دولت . خطاست

هاي تعهد شده  هاي روشني از اعتقاد و ايمان به بينش و منش سياسي و برنامه كنوني در اين مدت نشانه

عالوه بر اين، برخي از . اند رآوردن توقعات مردم نبودهرئيس جمهور از خود نشان نداده و قادر به ب

همكاران برگزيده رئيس جمهور، كه متعلق به جناح به اصطالح چپ خودي درون حاكميت و گروه 
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زده ضد توسعه گذشته را در قلمرو مديريت  هاي زنگ كارگزاران هستند، در دولت جديد نيز همان سياست

 .و انتظارات مردم است  ر از شأن و منزلت دولت آقاي خاتمياند و اين نيز دو خود ادامه داده

هاي وي  دهندگان به آقاي خاتمي، ضمن اين كه همچنان از رئيس جمهور و سياست بسياري از رأي

البته آگاهان سياسي به شرايط عيني موجود و . كنند، نسبت به تركيب كابينه اعتراض دارند حمايت مي

 حاكميت و محدوديتهاي رئيس جمهور در انتخاب همكاران توجه دارند و در هاي قدرتمند درون بندي جناح

 .مجموع بر اين باورند كه تركيب موجود تا حدود زيادي به رئيس جمهور تحميل شده است

، خط راست كه به طور خزنده و آرام و بسيار حساب شده، طي هجده سال ۷۶ در دوم خرداد -۴

 خاكريزهاي قدرت را يكي پس از ديگري تصاحب كرده بود و كرسي -۱۳۶۷سال   بويژه از اواخر-گذشته

مردم در . كرد، شكست خورد رياست جمهوري را با تدارك عظيم مالي و تبليغاتي خود فتح شده تصور مي

برجستگان اين خط . هاي اين خط را به شدت برهم زدند آن روز با حضور در پاي صندوقهاي رأي، برنامه

در چنان شرايطي، . ربه دوم خرداد گيج شده و موضعي كامالً انفعالي پيدا كرده بودنددر ابتدا به دليل ض

اما اين جناح، پس از . توانست همكاران بهتري را انتخاب كند و به تصويب برساند شايد رئيس جمهور مي

زا عليه  تنشخود را با حوادث   خروج از حالت تحير و با بسيج نيروها و بكارگيري امكانات، حركات تهاجمي

رئيس جمهور آغاز كرد كه البته اين گونه اقدامات تا حدودي خنثي گشت و تنها موجب ازدياد خشم و 

تهديدهاي علني گردن زدن، دهان . روگرداني اكثريت مردم از اين جريان و واكنشهاي جدي عليه آن شد

 .كه نصيبش شده استبستن و زبان بريدن هم در واقع واكنش جديد اين خط به ناكاميهايي است 

جمهوريـت و جامعـه     (ساالري   شرطهاي تحقق و تثبيت حاكميت مردم و نظام مردم          در خصوص پيش   -۵

 :توان به موارد زير اشاره كرد مي) مدني

تعدد، تكثر و تنوع نهادها و مراكز قدرت سياسي، اقتـصادي و اجتمـاعي، چـه در بيـرون و چـه در                     ) الف

 .يرخوديدرون حاكميت، اعم از خودي و غ

اجرايي با قدرت برتر و گسترده كـه بتوانـد بـدون توجـه بـه سـاير                  ـ    فقدان يك نهاد يا گروه سياسي     ) ب

 .قدرتها و نهادهاي حاضر در صحنه حرف آخر را در اعمال قدرت بزند

اي كه  وابستگي حيات و وجود هر يك از گروهها و نهادهاي قدرت به وجود و حيات ديگران، به گونه        ) پ

 .تقابل نيروها با يكديگر و نابودي يك نهاد يا گروه به نابودي نهاد يا گروه مهاجم نيز بيانجامدادامه 

كننده در صـحنه موجـب ترسـيم و تعيـين خـط قرمـز در                 اي در ميان قدرتهاي عمل     پيدايش چنين معادله  

 . استساالري و ايجاد جامعه مدني رطهاي الزم براي بروز و رشد مردمشود كه از ش تقابلها مي

آنچه برشمرديم، شرطهاي الزم براي تحقق جامعـه مـدني اسـت و نـه شـرطهاي كـافي كـه بـه عملكـرد                 

 .گردد آگاهانه نيروها در مجموعه معادله مربوط مي

نظير ارتش، پليس، ساواك و (بعد از پيروزي انقالب اسالمي، نهادهاي قدرتمند دوران استبداد سلطنتي 

جاي خود را به گروهها و نهادهاي متعدد و متنوع سياسي واگذار كرد و   از بين رفت و به آرامي) دربار

در جمهوري دوم، بعد از درگذشت بنيانگذار جمهوري . موجب پيدايش فرايند تعادل در معادله قدرت گرديد

، تحولي كيفي پديدار گرديد و جمهوري ۱۳۷۶اسالمي، جهش جديدي در اين فرايند رخ داد و در دوم خرداد 

در يك سال گذشته، . است» تعادل ناپايدار«با وجود اين، چنين فرايندي هنوز در مرحله . غاز شدسوم آ
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پذيري را پشت  باشد، اما هنوز مرحله آسيب اگرچه جهت حركت به سمت و سوي تثبيت نسبي اين تعادل مي

 .سر نگذاشته است

ضد جامعه مدني با رئيس طي يك سال گذشته، رويارويي و تقابل جريان ضد ركن جمهوريت نظام و 

جمهوري موجب بروز حوادثي در سطح كالن سياسي شد؛ اما طراحان و اجراكنندگان اين حوادث در 

تواند  آن است كه با آنكه اين خط توانسته و هنوز هم مي يكي از علل اين ناكامي. اند اهداف خود ناموفق بوده

 بزند، در شرايط -هاي سياسي است سوم در تقابلاي شناخته شده و مر  كه شيوه-»آفريني حادثه«دست به 

ناپذيري براي همه  رسد كه ادامه آن موجب زيانهاي جبران اي مي اي به سرعت به نقطه كنوني، هر حادثه

شود، به طوري كه هزينه ادامه تقابل براي  طرفهاي درگير، از جمله براي خط راست، در سطوح مختلف مي

شود، به نقطه پاياني بحران   با همان سرعتي كه حادثه آغاز و بحران ايجاد ميبنابراين،. رود طرفين باال مي

اين امر خود حاكي از آن است كه تعادل ميان نيروها و نهادها، اگرچه هنوز . رسد و كاهش ظاهري تقابل مي

اد از در مناسبات قدرت رسيده است كه در آن برخورداري يك نه ناپايدار است، اما به نقطه بسيار مهمي 

به عنوان مثال، خط راست . باشد قدرت بالقوه هميشه معادل برخورداري آن نهاد از امكان اعمال قدرت نمي

، )مجلس و شوراي نگهبان(اگرچه در انتخابات شكست خورده است، تمام ابزارهاي قدرت يعني قوه مقننه 

زيون، برخي از مطبوعات قوه قضائيه، دفتر مقام رهبري، فرماندهي نيروهاي مسلح، راديو و تلوي

را به جز ) در مواردي برتر از دولت(كثيراالنتشار، بنيادهاي متعدد با قدرت و امكانات عظيم اقتصادي 

از طرف ديگر، رئيس جمهور تنها در انتخابات پيروز شده و به رغم . در مهار خود دارد حمايتهاي مردمي 

بزارهاي الزم براي اعمال قدرت است و به تعبير مرحوم آن كه حمايتهاي مردم را در اختيا ر دارد، فاقد ا

وجود پديده رو به رشد تعدد و تكثر مراكز و نهادهاي . اي در دست دارد تيغه مهندس بازرگان، چاقوي بي

ميان آنها به خط راست اجازه استفاده از تمام ) اگرچه هنوز ناپايدار(قدرت و گروههاي سياسي و تعادل 

زيرا اگر بخواهد بدون توجه به شرايط پيش رود، بايد هزينه سنگيني . دهد مال قدرت نميامكانات را براي اع

فهم و توجه به اين قضيه، كه خود عالمت فرزانگي و تدبير . را كه با اصل موجوديتش رابطه دارد، بپردازد

 .باشد  ادامه تقابل مي سياسي است، عامل بازدارنده

پرسند كه آيا  مند و متعهد به تثبيت جمهوريت نظام از خود مي قهبسياري از تحليلگران و ناظران عال

زيرا اگر آن را . است  خط راست پيام دوم خرداد را گرفته و مضمون آن را فهميده است؟ اين سئوال مهمي

فرازي، تهديدهاي نابخردانه خود را عملي سازد و با بروز عالئم  نفهميده باشد و بخواهد با گردن

سيب شناختي، طرف مقابل را به گردن زدن و زبان بريدن تهديد كند، قطعاً نه تنها خود بلكه هاي آ عصبانيت

كشاند؛ و اين بهايي نيست كه هيچ يك از گروهها و  را به پرتگاه نابودي مي كل نظام جمهوري اسالمي

اين . اشد حاضر به قبول و پرداخت آن بـ  چه خودي و چه غيرخودي، ازجمله خط راستـ نهادهاي سياسي

هاي يك ساله اخير و  عامل با ارزش و مثبتي در تعادل ناپايدار كنوني است و وجود خود را در تقابل

 .حوادث پديد آمده نشان داده است

اكنون سؤال مهم اين است كه آيا تجربه يك سال گذشته خط راسـت رعايـت مقـررات نـاظر بـر تعـادل                        

جنـاح بـه اصـل سـازگاري، و نـه سازشـكاري، در مناسـبات                نيروها را تحميل كرده است يا خير؟ آيـا ايـن            

 است؟» همه يا هيچ«تز يا شعار دهد يا آنكه هنوز به دنبال تحقق سياسي تن در مي
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ريـزي شـده همـه        شرط ضروري ديگر براي پايداركردن تعادل كنـوني حركـت حـساب شـده و برنامـه                

 در ايـن مقطـع،   . نهادينه كـردن آن اسـت  ساالري و جامعه مدني به سوي   نيروهاي سياسي و معتقد به مردم     

و نيروهاي هـوادار آن، نيروهـاي بازنـده درون حاكميـت و نيـز نيروهـاي                  الزم است كه دولت آقاي خاتمي       

اينك زمـان آن فـرا رسـيده اسـت كـه             .سياسي بيرون حاكميت، اصل سازگاري سياسي و فكري را بپذيرند         

 فعاليـت همـه احـزاب سياسـي بيـرون از حاكميـت يـا                دولت موجبات رفع موانع سياسي موجود بر سر راه        

 .مخالف ولي ملتزم به قانون اساسي را فراهم سازد

اي در جهت باز شدن جو سياسي جامعـه            در طي يك سال گذشته، تغييرات محسوس و اميدواركننده         -۶

اعتراف و  اين تغيير و تحولي است كه همگان به آن          . و تحول مثبت به سوي توسعه سياسي ديده شده است         

 .اذعان دارند

در اين مدت، مطبوعات . محور اصلي اين تغييرات، در حال حاضر، جو حاكم بر مطبوعات كشور است

اند و آن دسته از مطبوعات مستقلي كه پيش از دوم خرداد هم  مستقل و غيردولتي جديدي به صحنه آمده

آزادي و تحرك نسبي مرهون اقدامات بخشي از اين . كنند اند، با آزادي بيشتري حركت مي وجود داشته

اما قسمت اعظم و اصلي آن مرهون تغييرات و تحوالت عميق . است محدود وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

سياسي و اجتماعي در جامعه ايران است كه حماسه دوم خرداد را جلوه داد، حضور خود را بر كل جامعه 

 .ل برگشت ساختاعمال نمود و فرايند تحوالت سياسي را غيرقاب

دانشگاههاي . يكي ديگر از محورهاي عمده تغييرات سياسي، تحوالت اميدبخش در دانشگاهها است

كننده واقعي تغييرات سياسي و اجتماعي كل جامعه ايران، بعد از دوم  ايران، به عنوان نهادهاي معرفي

اين نيز خود . اند جامعه تبديل شدهدهنده به فرايند باز شدن جو سياسي  ، به مراكز نيروهاي شتاب۷۶خرداد 

رغم سالها سركوب، بار ديگر نقش تاريخي  دانشگاههاي ايران، علي. حركتي غيرقابل توقف يا برگشت است

 .كنند پيشتاز و اميدواركننده خود را در فرايند توسعه سياسي ايفا مي

ظام، به عنوان يكي از با وجود اين، در مورد آزادي احزاب سياسي مخالف حاكميت ولي معتقد به ن

ترين بخشهاي توسعه سياسي، به رغم مواضع مترقي رئيس جمهور و اظهارنظرها و تأكيدهاي  اساسي

متناسب با تعهدات  گونه تغييري حاصل نشده و وزارت كشور نتوانسته است گامي  مكرر ايشان، هنوز هيچ

 آزاد را ندارد و به گمان صاحبان قدرت  هنوز نه تنها نهضت آزادي ايران حق فعاليت.رئيس جمهور بردارد

است، بلكه درخواست تشكيل و فعاليت احزاب و گروههاي جديد دگرانديش بيرون حاكميت نيز » قانونيغير«

ها و سنديكاههاي مستقل، فارغ   نظير اتحاديهـ اي هنوز هم انجمنهاي مدني، تخصصي و حرفه. رد شده است

در زمينه حقوق و آزاديهاي اساسي ملت، هنوز تخلفات و .  فعاليت ندارند حقـ و آزاد از مهار مقامات امنيتي

 .تجاوزهاي خودسرانه بسياري ادامه دارد

 تكرار و تأكيد .اي قرار گرفته است كننده بر سر دوراهي تعيين در اين راستا، دولت آقاي خاتمي 

 شود، وگرنه اعتبار و ارزش  روشن، قاطع و اساسي برداشته تعهدات و مواضع كافي نيست و بايد گامي

تكرار اين سخن حق كه مخالفان قانوني و وفادار به . سخنان اميدواركننده به سرعت از بين خواهد رفت

مثبت در راستاي تحقق آن برداشته  نظام و ملتزم به قانون اساسي نيز حق حيات دارند، بدون آن كه گامي 

 .فعاليت كنند، كارساز نخواهد بودشود و احزاب سياسي مخالف هم بتوانند آزادانه 
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» ها خودي« بويژه آنهايي كه خود را در زمره ـ  آقاي خاتمي  بيشتر گروههاي سياسي حامي-۷

  نظير دفتر و روزنامه برخوردارندـدانسته، در درون حاكميت قرار داشته و از امكانات تبليغي و سياسي،

هاي سياسي رئيس جمهور در قلمرو توسعه   انديشهاند كه اعتقاد چنداني به آرا و در عمل نشان داده

سياسي و باز شدن جو سياسي و آزادي فعاليت احزاب مخالف ندارند و در طول سال گذشته اقدامات 

اين نيز عمالً يكي از مشكالت بزرگ . اند چشمگيري در راستاي بازشدن جو سياسي جامعه انجام نداده

 .رئيس جمهور است

پيام . المللي گامهاي مثبتي برداشته است زدايي در روابط بين در زمينه تنش  دولت آقاي خاتمي -۸

آميز اجالس سران كنفرانس  زاري موفقيتتاريخي رئيس جمهور به مردم آمريكا و بازتاب گسترده آن، برگ

هايي از پيشرفت  در تهران، بهبود روابط سياسي با برخي ازكشورهاي همسايه و با اروپا، نشانه اسالمي 

اما هنوز ديپلماسي ايران از آشفتگي ناشي از مناسبات قدرت سياسي در داخل و . در اين سياست است

عالوه بر اين، ساختار و محتوا و اجزاي نهاد ديپلماسي . پي نهادهاي غيرمسؤول رنجور است در تداخل پي

جدي   و هنوز اقدامي  سال گذشته به شدت اعتبار، ارزش و كارآيي خود را از دست داده است۱۸ايران در 

 .براي بازسازي آن صورت نگرفته است

هاي اقتصادي، صنعتي، پولي و مالي، با كمال تأسف در يك سال گذشته بحران نه   در محور برنامه-۹

داران  هفاصله طبقاتي ميان مردم عادي و سرماي. تنها كاهش نيافته، بلكه شتاب بيشتري پيدا كرده است

افراد طبقه ثروتمند جديد كه اكثراً وابسته به .  انقالب به سرعت رو به افزايش استجديد رشد يافته بعد از

تر از افراد و گروههاي مشابه در نظام گذشته، در  تر و بيرحمانه صاحبان قدرت هستند، به مراتب حريصانه

در فساد مالي  توسن. باشند هاي مضاعف مشغول مي كشي هاي اقتصادي و بهره كار انحصار فعاليت

هاي مردم عادي  اختالف روزافزون ميان درآمدها و هزينه. تازد دستگاههاي مختلف همچنان با سرعت مي

به سطح وحشتناك و غيرقابل تحملي رسيده است بيكاري جوانان و فقدان آينده روشن، همچنان حيات 

كرد دولت در اين  عمل.بخش صنعت در بدترين وضعيت تاريخي خود قرار دارد .كند اجتماعي را تهديد مي

اي از دولت، بخصوص  توان و نبايد توقع معجزه  البته نمي.راستا هنوز منجر به نتايج قابل قبول نشده است

در زمينه مسائل اقتصادي داشت، اما نگراني از آن است كه جريانها و دستهايي براي از پا درآوردن دولت 

تجربه موفق نظاميان شيلي در سرنگوني دولت . نندكنوني از ابزارهاي اقتصادي، و نه سياسي، استفاده ك

 آلنده را نبايد از نظر دور داشت؛ بويژه آن كه بخش اعظم امكانات و بنگاههاي اقتصادي در اختيار  مردمي

نهادهايي است كه نه دولتي، نه تعاوني و نه خصوصي هستند و توسط مديراني كه به صورت مستقيم و يا 

 .شوند اند، اداره مي ا با رئيس جمهور منتخب نشان دادهغيرمستقيم، مخالفت خود ر

رفت كه رئيس جمهور منتخب مردم، براي يافتن چاره اساسي جهت كاهش بحران  انتظار مي

اقتصادي، به جاي تكيه بر همكاران برگزيده خود در دولت كه اكثراً خود به نوعي مسؤول پديدآمدن وضع 

 كه در ميان آنها شخصيتهاي ـ  كارشناسان اقتصادي كشوربحراني كنوني بوده و هستند، از تمام

كرد و   بدون توجه به گرايشهاي سياسي، فكري و يا اقتصادي، دعوت ميـي وجود دارند ا برجسته

گيري از دانش و تخصص و تجربه  هاي اقتصادي خرد و كالن يا كوتاه مدت و درازمدت را با بهره برنامه

 .نمود هاي ملي تدوين مي اين سرمايه
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 در يك سال گذشته، مردم از راههاي مختلف، حمايت از رئيس جمهور منتخب و هوشياري و نكته -۱۰

، به هنگام پيروزي تيم ملي فوتبال ايران در ۷۶حادثه هشتم آذر . اند ـ ملي خود را نشان داده سنجي سياسي

 .ويژه سياسي و اجتماعي آنها بوداي از توجه و آگاهي مردم به ابراز تمايالت و گرايشهاي  ملبورن، نمونه

از اعتراض و قهر يكپارچه  نيز حاكي  اي مجلس شوراي اسالمي  دوره رفتار مردم در انتخابات ميان

االصول بر  اگرچه نهضت آزادي ايران علي. نسبت به عملكرد جانبدارانه و يكسويه شوراي نگهبان بود

د، عدم مشاركت مردم به نوع ديگري جريان خط مشاركت مثبت مردم در انتخابات تأكيد داشته و دار

راست انحصارطلب را رسوا كرد؛ به طوري كه در انتخابات مذكور، نفرهاي اول و دوم با آراي كمتر از يك 

دهي، به ناحق به عنوان نمايندگان مردم  سوم رأي دهندگان و كمتر از دو درصد آراي واجدان شرايط رأي

ـ كه متعلق به دو گروه ظاهراً متفاوت و مخالف سياسي هستندـ حتي  ر اين دو فرداگ. تهران به مجلس راه يافتند

خودداري ! بايستي اعالم انصراف كرده، از رفتن به مجلس به عنوان نماينده مردم مختصري انصاف داشتند، مي

انه افت اعتبار قانون جديد انتخابات مجلس و حذف حداقل آراي الزم براي انتخاب شدن، نه تنها نش. نمودند مي

ـ كه قبل از  اي كردن و تعميم آن به انتخابات ميان دوره» عطف به ماسبق«حاكميت در ميان مردم است، بلكه 

 .اعتنايي شيفتگان قدرت به آرا و افكا ر مردم بود تصويب قانون برگزار شده بودـ نشانه ديگري از بي

  جمهور منتخب مردم را در سال گذشته با در ارزيابي نهايي، نهضت آزادي ايران عملكرد رئيس-۱۱

اگرچه معتقد است كه رئيس . كند ها، مثبت ارزيابي مي ها و كارشكني توجه به كليه موانع، مشكالت، تقابل

اين كه رئيس جمهور با دورانديشي و . كرد تر عمل مي جمهور بايد در برخورد با مشكالت و موانع قوي

زاي گروههاي بازنده  هاي تشنج ده، آنها را مهار كرده و تسليم برنامههاي سياسي روبرو ش تدبير با بحران

 نشده است و نيز اقدامات ايشان در حذف تشريفات رنگارنگ و پرهيز از نمايشهاي ۷۶در دوم خرداد 

. هاي زايد، با حسن استقبال مردم روبرو شده است آور در هنگام رفتن به ميان مردم و كاهش هزينه تهوع

و دولتي  أكيد رئيس جمهور بر عدم استفاده از عكس ايشان در ادارات، نهادها و مراكز عمومي اصرار و ت

باشد؛ اما  كه گام مثبتي در جهت مبارزه با كيش شخصيت و فردپرستي است، قابل توجه و تحسين مي

ي مخالف و رئيس جمهور بايد توجه داشته باشد كه اگر تمام يا بيشتر ابزارهاي قدرت در اختيار جريانها

عهده رئيس جمهور است كه  باشد و اين بر مردم همچنان پشتيبان ايشان مي ناسازگار است، افكار عمومي

 .را به كار گيرد مندي عملي از اين نيروي عظيم مردمي ها و راههاي بهره شيوه

كار عمومي گر با جنبش ملي، هم به ارزش آرا و اف ياد دكتر محمد مصدق در برابر نيروهاي ستيزه زنده

برداري بهينه از نيروي  مردم در معادالت سياسي و در درگيري با مخالفان اعتقاد داشت و هم داراي هنر بهره 

ـ نقش مؤثري در بسيج حمايتهاي مردمي  ـ اگرچه محدود و ضعيف در آن دوران، احزاب سياسي ملي. مردم بود

هاي  مندي رئيس جمهور از حمايت  و اوليه بهرهدر اين دوران نيز، پيش شرط اصلي. از دولت ملي داشتند 

 .مردمي، هموارسازي راه و بستر فعاليت گروهها و احزاب سياسي مخالف وفادار و بيرون از حاكميت است

در پايان، نهضت آزادي ايران بار ديگر موفقيت رئـيس جمهـور را در ايفـاي تعهـدات و سـوگندهايش از                 

 .نمايد خداوند متعال درخواست مي

  ضت آزادي ايراننه
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١/١٦٣٩: شماره

 ٢٩/٠٢/٧٧:تاريخ

 
  

  

 اطالعيه

 شركت در مراسم بزرگداشت حماسه دوم خرداد
  

يادآور حضور گسترده ملـت ايـران بـراي پاسـداري از آرمانهـاي اصـيل       » حماسه دوم خرداد«سالروز  

 از طريـق مـشاركت مردمـي        ـ  و حاكميت ارزشهاي ديني    آزادي، استقالل، جمهوري اسالمي      ـ  انقالب اسالمي 

 درصد آراي خود به برنامه رياسـت جمهـوري جنـاب            ۷۰وز ملت آگاه ايران با دادن بيش از         در اين ر  . است

آقاي سيدمحمد خاتمي، بر ارزشهاي كرامت انساني، آزادي و عدالت پاي فشرد و براي تحقـق ايـن ارزشـها                    

ب و  گيري نهادهاهي مـدني بـه ويـژه شـوراها، احـزا             ها و شكل    بر حاكميت قانون، آزادي مطبوعات و رسانه      

انجمنها و تأمين حقوق اساسي ملت كه در فصلهاي سوم، پنجم و هفتم قانون اساسي تـصريح شـده اسـت،                     

 .تأكيد ورزيد

نهضت آزادي ايران براي بزرگداشت اين ارزشها همگام بـا آحـاد ملـت ايـران در مراسـمي كـه بـه ايـن                         

انتظار دارد مراسـم  »  خردادحماسه دوم«شود شركت خواهد كرد و از ستاد بزرگداشت      مناسبت برگزار مي  

پـذير    تهران را از محل دانشگاه تهران به ميدان آزادي منتقل كنند تا بدين وسيله شركت وسيع مـردم امكـان                   

گردد و رئيس جمهور محترم بتوانند در يك ارتباط مستقيم گزارش عملكرد يكساله دولت خـود را بـه ملـت                     

 .شريف ايران ارائه نمايند

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ٢/١٦٣٩: شماره

 ٧/٠٣/٧٧:تاريخ

  

 
 

  نامه به وزير كشور درخصوص سخنان آقاي بادامچيان 

  درباره تخلفات نهضت

  

  جناب آقاي عبداهللا نوري

  وزير محترم كشور

  باسالم و آرزوي توفيق در جلب رضاي حق و خدمت به خلق

در جريان برگزاري نمايشگاه اخيـر مطبوعـات، در حاشـيه ميزگـردي كـه بـا شـركت آقايـان بورقـاني،                       

الواعظين و خانم اعظم طالقاني برگزار شـد، آقـاي بادامچيـان در پاسـخ بـه سـؤال خـانم                        شمس بادامچيان،

طالقاني درباره علل عدم صدور پروانه فعاليت براي نهضت آزادي ايران و اينكه آيا ايـن امـر بـا اسـتناد بـه            

 قـانون   ۱۰ مـاده    نامه منتسب به رهبر فقيد انقالب بوده است يا خير، اظهار كردند كـه خـودداري كميـسيون                 

 مورد تخلـف قـانوني توسـط نهـضت          ۶۱احزاب از صدور پروانه براي نهضت آزادي ايران به دليل ارتكاب            

  .آزادي بوده و ارتباطي با نامه ياد شده نداشته است

  .اي به نهضت آزادي ايران ابالغ شده است اند كه اين موارد تخلف طي نامه ايشان همچنين گفته

اي در اين خصوص به نهضت آزادي ايـران نرسـيده اسـت و نهـضت آزادي از                     نامه از آنجا كه تا كنون    

باشد، خواهشمند است مقرر فرماييد كه يـك نـسخه از نامـه مـورد                 اطالع مي   اي به كلي بي     صدور چنين نامه  

اشاره آقاي بادامچيان براي اطالع نهضت آزادي ايران به نشاني آقاي دكتر ابراهيم يزدي، دبيركـل نهـضت                  

  .زادي ايران، به شرح زير ارسال گرددآ

  با تشكر قبلي و احترام

  هيأت اجرايي نهضت آزادي ايران

  ابوالفضل بازرگان

  

  ۸۸۳۴۳۷۲، تلفن ۱۵۸۸۸، كدپستي۳۷، طبقه اول، شماره ۲۳۴خيابان استاد مطهري، ساختمان :  دفتر كارنشاني

  ۲۰۳۲۵۵۸، تلفن ۲۱عصر، كوچه تورج، شماره  خيابان ولي: نشاني منزل

  



 

 ٢٩

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٤٠: شماره

 ٩/٣/٧٧ :تاريخ

  

  

  ۷۷بعد ازدوم خرداد 

  

 كـه بـه حـق بايـد آن را روز بازگـشت بـه                ـبرگزاري مراسم بزرگداشـت سـالروز حماسـه دوم خردادـ          

 در سراسر كشور، به ويژه در دانشگاهها، با استقبال وسـيع            وليه و اصيل انقالب اسالمي خواندـ     آرمانهاي ا 

هـاي    رئيس جمهور، قانونمداري و تأمين آزاديمردم روبرو شد و يك بار ديگر برنامه هاي توسعه سياسي  

  .گرفت  مورد حمايت مردم قرارـ ـ تصريح شده در قانون اساسي اساسي ملت

سخنراني جناب آقاي سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور محترم، در دانشگاه تهران و ارائه كارنامه يكساله               

. اي بـود  سعه سياسي حاوي نكات برجـسته  دولت و تأكيد ايشأن بر تداوم تالش دولت براي تحقق برنامه تو           

داند كه همواره انسان و بشريت به سوي آن رفتـه اسـت و               رئيس جمهور آزادي را ارجمندترين گوهري مي      

با صراحت اعالم نمود كه وجهه اجتماعي دين در امروز و فردا در گرو اين است كه دين را طوري ببينيم كـه بـا              

اگر همه كساني كـه بـا قـدرت         . رد كه منظور از آزادي، آزادي مخالفان است       ايشان تأكيد ك  . آزادي سازگار باشد  

البته مراد از آزادي هيچگـاه ولنگـاري و         . توان گفت كه آزادي وجود دارد       همراه و موافق هستند آزاد باشند، نمي      

 .هرج و مرج نيست بلكه منظور، آزادي انديشه و امنيت ابراز آن و آزادي سياسي در جامعه است

گفـت   س جمهور در بخش ديگري از اين سخنراني مهمترين برنامه خود را توسعه سياسي دانست و               رئي

ساالري مورد نظر مـا اسـتيال و         مردم. نظر هستند مه مردم داراي حق رأي و حق اظهار       در توسعه سياسي ه   

 قـدرت در   وجود اقليت براي جامعـه الزم اسـت؛ زيـرا اگـر    اكثريت و اضمحالل اقليت نيست بلكه   ديكتاتوري  

 دارنـد در چـارچوب قـانون         حـق  مـردم . مقابل خود انتقاد نداشته باشد به سوي ديكتـاتوري يـش مـي رود             

 .زاديهاي خود را از دولت بخواهندآ

و سرانجام ايشان بر ميثاق خود با مردم و سوگندشان تأكيد ورزيـده و گفتنـد بـه پيمـاني كـه بـا شـما                          

. جلوي پافشاري ما بـراي اجـراي برنامـه هايمـان وجـود نـدارد              ! مطمئن باشيد هيچ مانعي   . ام وفادارم  بسته

كم كند ولي تحـت هـيچ شـرايطي جهـت و هـدفمان را گـم        ها را  ممكن است مشكالت و موانعي شتاب برنامه      

نهضت آزادي ايران در طول مدت فعاليت خود همواره بر ايـن ارزشـها پـاي فـشرده و بـراي                     . نخواهيم كرد 

ه رئيس جمهـور    ك  اجتماعي و سياسي تالش و مبارزه نموده است و اينك          نگي،فره در ؤمينه هاي     اتحقق آنه 

رايط شـ  در ــ  المي ايـران اسـت    ب اس ـ كه همان آرمانهاي انقال      محترم تحقق آين ارزشهاي انسأني و ديني را       

 و لهي و تقدير و تحسين، توفيق ايشان     ازم مي داند كه با حمد و سپاس         ال،  اند  هكنوني وجهه همت خود ساخت    

 .همكارانشان را از خداوند متعال درخواست نمايد

در راستاي اجراي برنامه توسعه سياسي و تحقق بخشي از آنچه كه در ايـن سـخنراني آمـده اسـت، در       

 .اساسي در پيش روست گام مهم و سال جاري چند

هم شـود تـا     اي برخوردار است و بايد شرايطي فرا       انتخابات مجلس خبرگان در اين مقطع از اهميت وپژه        

در صـورتي كـه موانـع مـشاركت مـردم      .  در آن مشاركت كننـد    ۷۶مردم حتي بيش از انتخابات دوم خرداد        
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شوندگان اصالح نگردد و در نتيجـه، مـردم          برطرف نشود و از جمله، نقش شوراي نگهبان و شرايط انتخاب          

 وارد مي ايران ضـربه سـختي  تمايل به مشاركت در انتخابات نشان ندهند، به حيثيت و اعتبار جمهوري اسال    

 ــ   بيني كرده اسـت     كه وزارت محترم كشور اجراي آن را در سال جاري ييش           ـ  انتخابات شوراها . خواهد شد 

جـا  . ها از اهميت بااليي برخوردار است       براي رفع موانع توسعه سياسي و جلب مشاركت مردم در اجراي برنامه           

بندي تدريجي انتخابـات شـوراها را در اسـتانهاي مختلـف              اندارد كه مسووالن محترم وزارت كشور برنامه زم       

 .مشخص و به موقع، مردم را با قانون شوراها و دستاوردهاي عملي آن در برنامه توسعه سياسي آشنا سازد

 سازي براي حفظ حقوق و آزادي فعاليت احزاب مخالف خـارج از حاكميـت              اجراي قانون احزاب و زمينه    

 ـ   همان گونه كه در سخنراني رئيس جمهور محترم نيز بر آنها تأكيد شده است              ـ  يولي ملتزم به قانون اساس    

. در دوران تثبيت جمهوري اسالمي، براي پيشگيري از انحراف و تـضمين دوام و بقـاي آن ضـروري اسـت                 

 كـه چهـار نفـر آن از قـوه قـضائيه و مجلـس شـوراي                  ــ   ده ده قانون احزاب   امتاسفانه، اعضاي كميسيون م   

تند و ايـن امـر       با برنامه توسعه سياسي و اجراي قانون احزاب چندان موافـق نيـس             ـاند  نتخاب شده اسالمي ا 

 .هاي وزارت كشور بوده است مانع اجراي برنامه

 اند مسووليت اجراي اصول قانون اساسي را بر   از آنجا كه رئيس جمهور براساس سوگندي كه ياد كرده         

 قـانون احـزاب را ناديـده        ۶ قـانون اساسـي و مـاده         ۲۶د اصل   عهده دارند و اعضاي كميسيون ياد شده مفا       

اند، ضروري است كه از طرق مقتضي، اقدام الزم براي رفع            گرفته و ديدگاههاي گروهي خود را حاكم نموده       

 .اين مانع صورت گيرد

 : پاسخ دهندشايسته است كه اعضاي محترم كميسيون ماده ده به دو سوال زير صريحاً

 حزاب نيازبه مجوزدارد؟آيا فعاليت ا) ۱

 ايـن موضـوع را بـه تفـصيل     ۱۳۷۷ فـروردين    ۲۲ مـورخ    ۱۶۳۷نهضت آزادي ايـران در نـشريه شـماره          

بررسي كرده و نشان داده است كه بر اساس مشروح مذاكرات مجلـس خبرگـان قـانون اساسـي و مجلـس                      

 قـا  ۲۶االصول، طبق اصل  و علي نياز به مجوز ندارد شوراي اسالمي و نيز مباني ديني، فعاليت احزاب الزاماً        

تواند طبق قانون     مي ۱۰نون اساسي، آزاد است و اگر تخلفي توسط يك حزب صورت گيرد، كميسيون ماده               

 .احزاب به آن تذكر دهد و نهايتا رسيدگي به آن را به ذادگاه صالحه ارجاع دهد

 ــ   و صالحيت احـزاب سياسـي     اوت بنشيند   مسند قض  تواند در   قانون احزاب مي   ۱۰كميسيون ماده    آيا) ۲

 كند؟  را ردـقديمي و چه جديد چه

متأسفانه كميسيون ياد شده و برخي از مسووالن خود را در جايگاه دادگاه صالحه قرار داده، بر اساس               

 انـد كـه مـسلماً      ديدگاههاي گروهي خود در مورد نهضت آزادي ايران قضاوت و اظهار رأي يـا حكـم كـرده                 

 .نون احزاب استخالف قانون اساسي و قا

 كـه مـسؤوليت اجـراي       ــ   رود كه مقامات وزارت كـشور        قانون اساسي انتظار مي    ۱۶۸ي اصل   براي اجرا 

 مطالعـات و اقـدامات الزم را بـراي تعريـف جـرم              ـبرنامه توسعه سياسي رئيس جمهور را بر عهـده دارندـ          

ملـي قانونمنـد شـدن عملكـرد     سياسي و نحوه ارجاع تخلفات احزاب به دادگاه صـالحه انجـام داده، زمينـه ع     

  .كميسيون ماده ده و احزاب سياسي را فراهم سازند

 نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١/١٦٤٠: ارهشم

 ١٣/٣/٧٧ :تاريخ

  

  

  

  گذاري اخير اطالعيه در محكوميت خشونت و بمب

  

در شرايطي كه كشور عزيزمان با گذار تدريجي از دوران حاكميت انحصار و حركت به سوي حاكميـت                   

كنـد، آنـان كـه فرآينـد رو بـه رشـد        ران جديدي را تجربـه مـي  ، دو۷۶نسبي ملت پس از حماسه دوم خرداد  

آميـز را بـه منزلـه پايـان قطعـي             توسعه سياسي و موفقيت استراتژي مبارزه سياسي علني قانوني مـسالمت          

داننـد، بـا انفجـار بمـب در سـاختمان دادسـتاني انقـالب دسـت بـه عملـي                   مشي برانـدازي قهرآميـز مـي        خط

  .آفريني و آشوب نمودند بار زده و سعي در تشنج خشونت

هـاي    عليرغم مخالفت اصـولي خـود بـا ادامـه فعاليـت دادگـاه      ـ  نهضت آزادي ايران اعمالي از اين قبيل را  

انقالب پس از تثبيت نظام جمهوري اسالمي كه در موارد بـسياري عملكـرد غيرقـانوني داشـته و بعـضاً بـا                       

  .كند محكوم ميـ قوياً  آميز همراه بوده است هاي خشونت اتخاذ شيوه

هاي تروريستي از سوي هـر كـس يـا گـروه         زدن به شيوه    بار مانند انفجار بمب و دست       كارهاي خشونت 

اي جز ايجاد آشوب و بلوا و اخالل و كارشكني در روند تحقق توسعه سياسي و تحقـق حاكميـت ملـت             ثمره

  .ندارد

هاي توسعه سياسـي در كـشور    امهدهد كه دشمنان آزادي و مخالفان برن      نهضت آزادي ايران هشدار مي    

اي   استفاده نموده، آنهـا را بهانـه        هاي ضدانقالب، به نفع مقاصد خود سوء        حق ندارند كه از اين اقدامات گروه      

  .براي جلوگيري از توسعه آزاديهاي سياسي قرار دهند

  نهضت آزادي ايران
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  پاسخ آقاي بادامچيان به نامه نهضت

  

  يان كليشه نامه آقاي بادامچ
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٤١: شماره

 ٢٨/٠٣/٧٧:تاريخ

  

  

  

  يد از استعمار انگلستان گراميداشت سالروز خلع

  

مهمتراز همه، عمل مصدق و پيروزي ملت ايران، افسانه چند صد           « 

ساله رايج در كشور را كـه خارجيهـا، عامـل همـه كارهـا و حـاكم                

شـود، خواسـت و    مطلق بر ما هستند و هر زياني كه به ما وارد مي        

فايـده    ت و اقدامي ازسوي مـا، بـي       نقشه آنهاست؛ بنابراين هر حرك    

  ».است، باطل كرد و خالف آن را ثابت نمود

  از مصاحبه مهندس بازرگان با سرهنگ نجاتي در كتاب(

  )۳۱۳ صفحه ـ مصدق؛ سالهاي مبارزه و مقاومت

  

يـد از شـركت نفـت ايـران و انگلـيس، در تـاريخ مبـارزات ضداسـتعماري و                      ، روز خلـع   ۱۳۳۰ خرداد   ۲۹

در تـاريخ  . ت ايران كه در پي قانون ملي شدن صنعت نفت و در اجـراي آن صـورت گرفـت            ضداستبدادي مل 

باشد؛ جايگاهي كه يادآور عزم ملي، اعتماد بـه نفـس و يكـدلي     اي برخوردار مي اين سرزمين از جايگاه ويژه  

  .مردم و دولت است

ي بـه رهبـري مرحـوم    هاي مبارزان ملـ   با تالش۱۳۲۹ اسفند ۲۹طرح ملي شدن صنعت نفت ايران كه در   

دكتر محمد مصدق، سردار ملي، و با همكاري مبارزان مذهبي بـه ثمـر نشـست، موجـب گرديـد كـه آرزوي                       

هاي   ديرينه ملت ايران براي تسلط بر منابع و ذخاير خداداد نفتي خود تحقق يابد و دست استعمارگر شركت                 

بـرداري از ايـن نعمـت الهـي در اختيـار              هنفتي انگليسي از اين سرمايه عظيم ملـي كوتـاه شـده، اداره و بهـر               

صاحبان اصلي آن يعني دولت و ملت ايران قرار گيرد و سرآغاز فصل نويني در تاريخ سياسي و اجتمـاعي                

  .هاي آزاديبخش در كشورهاي منطقه و جهان سوم گردد كشورمان شده، پايه بسياري از حركت

 و عوامل آن در خارج و داخل كوشيدند كه          پس از تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت، دولت انگلستان         

اداره و كاربري صنعت نفت را فراتر از توان نيروهاي متخصص ايراني قلمداد نمايند؛ ولي همت واال و عـزم               

ملي دولت دكتر محمد مصدق موجب شد كه اولين هيأت مديره شركت ملي نفت ايران، بـه رياسـت مرحـوم                     

 وارد آبادان شوند تا عمالً اداره صـنعت نفـت را در دسـت    ۱۳۳۰  خرداد۱۹مهندس مهدي بازرگان، در روز     

  .گيرند

 سـاختمان مـديريت شـركت       ۱۳۳۰ خـرداد    ۲۹زدني در روز      هيأت مديره جديد با درايت و جسارت مثال       

نفت ايران و انگليس را كه در اختيار مديران انگليسي در خرمشهر بود، با نصب پرچم ايران بر بـام و تـابلو                       

انگليسي نظـام   » مستر دريك «فت ايران بر در آن، در تصرف گرفت و مهندس بازرگان به جاي              شركت ملي ن  

اداري شركت نفت را با كمك ساير ياران همراه و كاركنـان صـديق صـنعت در دسـت گرفـت تـا اسـتخراج،                         

  .پااليش و صدور نفت به دست تواناي ايرانيان صورت گيرد
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در پيام راديويي خود خطاب به ملت ايـران، آن روز را             ۱۳۳۰ خرداد   ۳۰ شب   ۱۰دكتر مصدق در ساعت     

يـد از شـركت سـابق نفـت را      به عنوان برگ جديدي در تاريخ ايران توصيف كرد و آغاز اجراي عمليات خلع          

  :متن آن پيام چنين بود . اعالم نمود

بخـوبي  . فرسـتم   درود فراوان و سالم صميمانه خود را از بستر بيماري بـراي شـما مـي               ! هموطنان عزيز «

شود،   تاريخ حيات ملتها، نادراً روزهاي درخشان و پرمسؤوليت و افتخار و موفقيت پيدا مي             دانيد كه در      مي

اش را در برابـر       ايام عادي و گذران براي همه ملل يكسان است ولي آن ملتي كه خوب و شرافتمندانه وظيفه                

  .قي و عظمت روحي از خود نشان داده استوطن، پرچم و تاريخ مملكت ادا كند، بيش از ديگران قدرت اخال

توانيـد صـفحه جديـد و مقدسـي در حيـات اجتمـاعي و               امروز يكي از آن ايامي است كه شما هموطنان مـي          

اقتصادي خود باز كنيد و پس از پنجاه سال كه از استقالل و آزادي سياسي، نامي براي ما بيش نمانده بود، 

تواند امـروز را      نبوغ سياسي شما مي   . وجود بياوريد    نسل آينده به   دوره نويني را در برابر نژاد معاصر و       

. مبدأ تحول و نهضت اصالحي آينده قرار دهد، يا خداي نكرده موجب سرشكستگي و خجلت و انفعال بشود                 

من ترديد ندارم كه شما هموطنان عزيـز        . پيمودن اين دو راه، اكنون در اختيار عزم و اراده و همت شماست            

بايد .  انتخاب خواهيد كرد كه با شرافت ايرانيت و با غرور ملي و احساسات وطني مطابقت داردآن طريق را

يك بار ديگر به دنيايي كه چشم دقت به سوي ما دوخته است، نشان بدهيم كه لياقت حفظ مواريث گرانبهـا                  

  »...و پر عظمت نياكان خود را داريم

يـد هـيچ خللـي در     ي، دولت دكتر مصدق و هيـأت خلـع  رغم تهديدهاي نظام  در اين حركت عظيم ملي، علي     

اراده خود راه نداده، در جهت عادي شدن فعاليت پااليشگاه آبادان، صدور نفت و ساير امور اجرايي صنعت                  

  .نفت گام برداشت و اين حركت به عنوان تحولي عظيم در برابر استعمارگر زمان قابل تأمل بود

  :اند اي با مرحوم سرهنگ نجاتي گفته زنده ياد مهندس بازرگان در مصاحبه

هاي ديگـري     صورت يك تحويل فرهنگي در آمد و جنبش         بهجنبش ملي ايران، فراتر از يك حركت سياسي،         «

را درجهت ملي كردن نفت و صنايع در ديگر كشورهاي استعمارزده سبب شد، همچنان كه سـه سـال بعـد،                     

  ».جمال عبدالناصر كانال سوئز را ملي كرد

 عليه حكومت ملي دكتر محمـد مـصدق،         ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ـ انگليسي     س از كودتاي ننگين آمريكايي    گرچه پ 

اي به كشور مـا بازگـشت، ولـي اصـل ملـي شـدن صـنعت نفـت و دسـتاوردهاي              استعمار با ترفندهاي تازه   

  .گرانبهاي آن در تاريخ ايران جاودانه ماند

، بر تالش همه رادمردانـي كـه در جنـبش           ۱۳۳۰ خرداد   ۲۹نهضت آزادي ايران ضمن بزرگداشت خاطره       

انـد،    ملي شده صنعت نفت و همه حركتهاي ضداستعماري و ضداستبدادي صد ساله اخير جانفـشاني كـرده                

  .نهد و سربلندي، استقالل و آباداني ايران عزيز را از خداي سبحان خواهان است ارج مي

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١/١٦٤١: شماره

 ١/٠٤/٧٧:تاريخ

  

  

  

  فوتبال ايراناطالعيه شادباش پيروزي تيم ملي 

  

قهرمانان تيم ملي فوتبال ايران     . بار ديگر ورزشكاران غيور و توانمند ميهن عزيزمان غرورآفريني كردند         

با پيروزي شكوهمند بر تيم ملي فوتبال آمريكا، افتخار جديدي براي ايران در مسابقات جهاني كسب كـرده،                  

  .موجي از سرور و شادماني براي ملت ايران پديد آوردند

زمـين و     هضت آزادي ايران به سهم خود پيروزي درخشان قهرمانان فوتبال را به جوانان برومند ايران              ن

دانـد و پيـروزي       قاطبه ملت ايران تبريك گفته، خود را در اين شادي و شعف ناشي از پيـروزي شـريك مـي                   

تمـاعي و سياسـي     هـاي فرهنگـي، اج      جانبه ملت را در تمامي صـحنه        قهرمانان در مراحل بعدي و توفيق همه      

  .كند جامعه آرزو مي

  نهضت آزادي ايران

  

  

  



 

 ٣٦

  تعالي بسمه

 يران اينهضت آزاد

 ١٣٤٠تاسيس 

  ٢/١٦٤١: شماره

 ٠٤/٧٧ /٠٦:تاريخ

  

  

  نامه به رئيس مجلس در مورد سخنان برخي از نمايندگان عليه نهضت

  

  نوري جناب آقاي ناطق

  رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي

 مجلـس شـوراي اسـالمي كـه در آن موضـوع           ۳۱/۲/۷۷احتراماً استحضار داريـد كـه در جلـسه مـورخ            

اي از نماينـدگان مجلـس در سـخنان           اب آقاي عبداهللا نوري وزير محترم كشور مطرح بود، عده         استيضاح جن 

لـذا  . باشد  خود مطالبي در مورد نهضت آزادي ايران ايراد كردند كه خالف واقع و از مقوله تهمت و افترا مي                  

چنانچه بر عليـه     «:خواهشمند است بر طبق توصيه مؤكد بنيانگزار جمهوري اسالمي ايران كه فرموده بودند            

افراد و گروههاي سياسي مطالبي از طرف نمايندگان مجلس در بحثها و گفتگوها ايراد گردد كه خالف واقـع                   

وقتـي را تعيـين و اعـالم        » باشد بايد به آنان هم حق داده شود كه مطالب خود را در مجلـس عنـوان نماينـد                  

ني مجلس حضور يابد و در وقت قـانوني از طريـق            اي از نهضت آزادي ايران در جلسه عل         فرماييد تا نماينده  

  .تريبون مجلس پاسخهاي الزم را ارائه نمايد

  .با اميد و آرزوي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به ايران و اسالم

  ابراهيم يزدي

  آزادي ايران دبيركل نهضت

  

  



 

 ٣٧

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۴۲: شماره

 ١١/٠٤/٧٧:تاريخ

  

  

  

  سناريوي يورش به آزادي و جامعه مدني

  

تـوان آنهـا را بـه         يخ سياسي بعد از انقالب ايران رخ داد كه مـي          در يك ماه گذشته سه حادثه مهم در تار        

خـواه حاكميـت بـه خاكريزهـاي          عنوان سه حمله حساب شده و هماهنگ از جانب جناح انحصارگر و تمامت            

جبهه طرفداران ايجاد جامعه مدني، و در حكم بخشي از يك سـناريوي فراگيـر در مقابلـه بـا دسـتاوردهاي                      

  .لقي كرد ت۷۶حماسه دوم خرداد 

يابي و تحليل علل اين شكست     خورده در انتخابات رياست جمهوري به جاي آن كه با ريشه            جناح شكست 

به تصحيح ديدگاهها، مواضع و عملكردهاي خود بپردازد، پس از رهايي از گيجـي حاصـل از ضـربه كـاري        

ه حماسـه مـذكور شـد، تـدوين         اي براي مقابله با معلولها و نتايج حركت مردم كه منجر ب             دوم خرداد، برنامه  

هاي دولت آقـاي خـاتمي بـا هـدف نهـايي سـقوط يـا تـضعيف دولـت                      كرد كه رئوس آن ضربه زدن به پايه       

هـا و مقـاالت خـود بارهـا از چنـين برنامـه و قـصدي پـرده                     سردمداران جناح مذكور در مصاحبه    . باشد  مي

ه جامعـه، محاكمـه شـهردار تهـران و      اند، سه حادثه مورد بحث يعني محاكمه مديرمسؤول روزنامـ           برداشته

ــ كـه      هـاي بعـدي     استيضاح وزير كشور جزيي از اين سناريو بوده، و گردانندگان اين جريانها اينك از حمله              

  .كنند باشدـ صحبت مي هاي عمومي مي هدف آنها برخي ديگر از مقامات بلندپايه يا رسانه

فردا، بازداشـت     نند محاكمه مدير مسؤول مجله ايران     بر سه حادثه كليدي باال، وقايع ديگري ما         البته عالوه 

و بازجويي توأم با شكنجه شهرداران مناطق مختلف تهران، حمله به اجتماعات دانشجويي و مانند آنهـا نيـز               

  .گنجد در چارچوب همين برنامه كلي مي

  :درارتباط با سه حادثه ياد شده، نكات زير قابل تأمل و يادآوري است

 سال از پيروزي انقالب سـرانجام بـه         ۱۹خواه پس از گذشت       جناح انحصارطلب و تمامت    اين نكته كه     -۱

ـ تن    ـ با حضور هيأت منصفه در دادگاه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي            قانونگرايي و برگزاري محاكمات علني    

ان ــ يعنـي صـاحب       هاي عمومي به آگـاهي مـردم        در داده و پذيرفته است كه جريان محاكمات ازطريق رسانه         

ـ برسد، باعث اميدواري است و اين خـود يكـي از دسـتاوردهاي بـزرگ حماسـه دوم             اصلي كشور و انقالب   

مداري كه از لوازم اوليه ايجاد جامعه         اميد است كه گرايش واقعي به قانونگرايي و قانون        . باشد   مي ۷۶خرداد  

  .مدني است، هرچه بيشتر گسترش يابد

هاي موردنظر، حق هـر فـرد         منظور دستيابي به هدف     فظ آن، به   تالش براي كسب قدرت سياسي يا ح       -۲

ولي اين امر بايد بـا مقـدم داشـتن مـصالح و منـافع ملـي بـر خواسـتها و                     . يا سازمان يا جناح سياسي است     

هدفهاي فردي، گروهي يا جناحي صورت گيرد؛ در حالي كـه جنـاح انحـصارگر، بـه داليـل زيـر، در اجـراي            

  :ور و جامعه را ناديده گرفته استهاي خود مصلحت كش برنامه

طور كه در آستانه برگزاري هشتمين اجـالس سـران            همان. توجهي به عامل زمان و جو سياسي        بي) الف
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هايي در راستاي تضعيف موقعيت رئيس جمهـور منتخـب مـردم              كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي، حركت    

همراه با   ـ   گشت ايشان از عربستان سعودي    صورت گرفت، بازداشت و محاكمه شهردار تهران نيز پس از باز          

ـ و در هنگام بازديد وليعهد عربستان از ايران           رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و جزء يك هيأت بلندپايه         

  .انجام شد و همچنين، استيضاح وزير كشور مقارن با بازديد وزير كشور كويت از كشور ما مطرح گرديد

گيـرد كـه رئـيس جمهـور منتخـب مـردم          يطي صورت گرفتـه و مـي      طوركلي، اقدامات ياد شده در شرا       به

سال گذشته بر   ۱۹گيريها و عملكردهاي نادرست مسؤوالن در         كند زنگارهايي را كه براثر موضع       كوشش مي 

چهره اسالم راستين، انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي نشسته است بزدايد، مردم ايران را به حق به                  

جو و بيزار از خـشونت و تروريـسم بـه مـردم جهـان معرفـي كنـد و                      نونگرا، مسالمت عنوان ملتي متمدن، قا   

المللـي را نـسبت بـه دولـت و      اعتماد از دست رفته دولتمردان و متفكران كشورهاي ديگر و سازمانهاي بـين       

اي بـراي حـضور فعاالنـه و مـؤثر ايـران در جامعـه جهـاني و جلـب اطمينـان                        ملت ايران بازگرداند تا زمينه    

  .هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي فراهم گردد سؤوالن دولتها براي همكاري با تهران در عرصهم

انديـشي،   صـدر، ژرف  هاي دوم خرداد است، به دليـل سـعه          روزنامه جامعه كه يكي ديگر از فرآورده      ) ب  

كـاس عقايـد و     اي بـراي انع     ـ كه روزنامه را بـه وسـيله         گرايي مسؤوالن و گردانندگان آن      نگري و كثرت    آينده

ديدگاههاي مختلف و درددلهاي مردم و نيز افزايش آگاهي مردم نسبت بـه رويـدادهاي آشـكار و نهـان در                     

صـورت يكـي از       ـ توانسته است كه در مدت بسيار كوتاهي پس از آغـاز انتـشار بـه                 كشور تبديل كرده است   

البتـه باتوجـه بـه      . مطـرح گـردد   پرطرفدارترين نشريات داخلي درآيد و در سطح جهاني نيز شناخته شده و             

ـ كه مورد اعتراف مـسؤوالن روزنامـه    هايي هم داشته است حجم عظيم مطالب و تصاوير، بدون شك لغزش       

باشدـ ولي اهميت تمامي آنها به انـدازه اهميـت پيامـدهاي ناشـي از لغـو امتيـاز و توقـف انتـشار آن              نيز مي 

فرآيند توسعه سياسي خواهد زد و بازتاب منفـي بـسيار           لغو امتياز روزنامه جامعه لطمه شديدي به        . نيست

اي در ايران و جهان خواهد داشت و به سود مخالفان توسعه سياسي و دوستداران تـشنج و تـنش                      گسترده

شايد هيأت منصفه دادگاه روزنامه جامعه با توجه به همين مالحظـات توصـيه كـرد كـه در                   . خواهد انجاميد 

متأسفانه قاضي دادگاه بـدون توجـه كـافي بـه مـدافعات             . درنظر گرفته شود  اعمال مجازات عليه آن تخفيف      

شايـسته اسـت كـه    . ــ داد  ــ لغـو امتيـاز روزنامـه     متهم و توصيه هيأت منصفه، حكم به شديدترين مجـازات      

خرج داده، راضي نشوند كه به خاطر دستمالي قيصريه به آتش كـشيده   صدر به  شاكيان خصوصي نيز سعه   

  .شود

كند و اميدوار است كه اين حكم در دادگـاه            ي ايران لغو امتياز روزنامه جامعه را محكوم مي        نهضت آزاد 

  .تجديدنظر لغو و يا حداقل متناسب با جرم، اصالح گردد

محاكمه شهردار تهران كه حسب ظاهر بـراي رسـيدگي بـه تخلفـات اداري و مـالي يكـي از مـديران                       ) پ  

هـاي مختلـف    هـاي درونـي جنـاح    حـساب  رگزاركنندگان آن تـصفيه صورت گرفت، از آنجا كه انگيزه واقعي ب  

حاكميت بود، به يك محاكمه كامالً سياسي تبديل شد و حق اين بود كه طبق قانون اساسي با حضور هيـأت                     

باتوجه به اين كه اعضاي هيأت منصفه را معموالً افرادي از گروههاي مختلف مردم              . گرفت  منصفه انجام مي  

طرف هم باشندـ هيأت منصفه در واقع نقش بازتابي نظرها و خواسـتهاي مـردم                 ه بايد بي  ـ ك   دهند  تشكيل مي 

  .تواند به تعديل مواضع طرفهاي درگير و صدور حكم منصفانه كمك كند را دارد و مي
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محاكمه شهردار تهران نيز پيامدهاي نامناسب زيادي در داخل و خارج كشور داشـته اسـت كـه از ذكـر                     

تـوجهي    كنيم و اميدواريم كه رئيس دادگاه با درنظر گـرفتن مـصالح ملـي از كـم                  داري مي آنها در اينجا خود   

نسبت به دفاعيات متهم و اصرار بر محكوم كردن وي بپرهيزد و حكمي براسـاس عـدالت و انـصاف و دور          

  .هاي جناحي صادر كند گيري از موضع

 در دستگاهها و سازمانها بـود و ديگـر        از نتايج اين محاكمه برمالشدن بسياري از تخلفات اداري و مالي          

آن كه اعمال فشار براي گرفتن اقرار از شهرداران منـاطق و سـاير كارمنـدان شـهرداري در زنـدانها بـراي                       

اميد است كه رسيدگي به تخلفات انجـام يافتـه در           . طور رسمي در يك دادگاه علني مطرح گرديد         اولين بار به  

طور كه مورد درخواست رئيس محترم جمهـوري نيـز           ـ همان   هرداريفرآيند بازجويي و بازداشت متهمان ش     

  .ـ سريعاً انجام يابد و متخلفان به مجازات قانوني برسند بوده است

استيضاح وزيران حق قانوني نمايندگان مجلس است ولي در جريان استيضاح وزير محتـرم كـشور          ) ت  

ردن وزير كشور نبوده، بلكه تشديد موانع بر        مشاهده شد كه هدف نمايندگان مخالف ايشان صرفاً محكوم ك         

گونـه    باشد؛ لذا دفاعيات مستدل ايشان و پشتيباني رئيس محترم جمهـوري هـيچ              سر راه توسعه سياسي مي    

تأثيري بر تصميم و داوري آنان نگذاشت و با صدور رأي عدم اعتماد به وزيـر كـشور ضـربه ديگـري بـه                        

گونه توضـيح قابـل قبـولي در مـورد      كه هيچ ضمن آن. وارد شدروند توسعه سياسي و حيثيت جهاني ايران    

  .مخدوش بودن تعدادي از آرا ارائه نگرديد

در اين استيضاح و رأي عدم اعتماد به وزيركشور، جناح راست نشان داد كه عليرغم روحيـه تـساهل و                    

ئـيس جمهـوري    هـاي ر    سازگاري رئيس جمهور، آنها مصمم بـه اسـتفاده از امكانـات قـانوني عليـه برنامـه                 

  . باشند مي

واكنش و اقدام سريع رئيس جمهور در معرفي سرپرست وزارت كشور و انتصاب آقاي نوري به سـمت         

معاون خود، نشان داد كه رئيس جمهور نيز مصمم است متقابالً از اختيـارات قـانوني خـويش بـراي تثبيـت                      

تعيـين  . راسـت، اسـتفاده نمايـد     عوامل اجراي برنامه توسعه سياسي، به رغـم حركتهـاي خـصمانه جريـان               

وپنجم قانون اساسي، تقابل قانوني ميـان رئـيس           سرپرست براي وزارت كشور، به موجب اصل يكصدوسي       

. اندازد  به تعويق مي  ) پايان تابستان و بازشدن دانشگاهها    (جمهور و جريان راست مجلس را تا مدت سه ماه           

  . شرايط كنوني، تعجيل نمايدقاعدتاً رئيس جمهور نبايد در معرفي وزير جديد، در

زدايـي داخلـي      هاي درون حاكميت است و كمكي به تـنش          درهرحال، اين استيضاح نيز تشديد تقابل جناح      

  .كند نمي

خـوبي آشـكار شـد و در           نقاط ضعف اساسي نظام و دستگاه قضايي ايران در جريان محاكمـات بـه              -۳

واقع اين محاكمات به محاكمـه دسـتگاه قـضايي    در . معرض ديد كارشناسان و حتي مردم عادي قرار گرفت  

ايـن يكـي از دسـتاوردهاي مثبـت         . دار شـد    ايران تبديل گرديد و حيثيـت دسـتگاه مـذكور بـه شـدت خدشـه               

نفـسه مبـارك و مغتـنم         محاكمات اخير بود و فارغ از اين كه رأي نهايي دادگاهها چه باشـد، ايـن پديـده فـي                   

هـاي قـضايي در       ل بودن اين تفكر به اثبات رسـيد كـه سـنن و رويـه              ها، باط   در جريان اين محاكمه   . باشد  مي

توانـد در قـرن چهـاردهم هجـري           ــ نمـي     ـ بدون تغيير ماهوي به اقتـضاي زمـان          هاي ساده و كوچك     جامعه

هاي پيچيده كنوني كارساز باشد و  شمسي و در آستانه ورود جهان به قرن بيست و يكم ميالدي، در جامعه          



 ٤٠

مـسؤوالن قـوه قـضائيه بـاوجود        . عف بنيـادي دادگاههـاي عمـومي را عيـان سـاخت           اين محاكمات نقاط ض   

ــ كـه در آن        اعتراضات و انتقادهاي گسترده كارشناسان برجسته حقوق، با اصرار طرح دادگاههاي عـام را             

پخش محاكمه  . باشدـ به اجرا گذاشتند     هاي بازجو، دادستان و قاضي همه در وجود يك نفر متمركز مي             نقش

هـاي وابـسته و       ر از صداوسيما و مطبوعات آن چنان نواقص اين طرح را نـشان داد كـه حتـي جنـاح                   شهردا

  .هوادار حاكميت نيز از اين طرح انتقاد كردند و خواستار تغيير آن شدند

ها، اقدامات اساسي براي اصالح نظام قضايي ايـران و انطبـاق    اميد است كه با درس گرفتن از اين آموزه      

  . زمان صورت گيردآن با مقتضيات

طلـب را در ايـن جهـت          خواهيم كه افراد جناح انحـصارگر و قـدرت          در پايان از خداوند دادرس متعال مي      

جـاي    طور اخص عبرت گيرنـد و بـه         طور اعم و از نتايج اقدامات گذشته خود به          هدايت فرمايد كه از تاريخ به     

ولـت و موقعيـت جهـاني جمهـوري         پافشاري بر حفظ مواضع قدرت به بهـاي تـضعيف رئـيس جمهـوري، د              

حق مردم شريف و آزاده       هاي مشروع و به     اسالمي ايران، به مصلحت عمومي ميهن عزيز و افكار و خواسته          

ايران بيشتر فكر كنند و در راستاي تحقق جامعه مدني كه يگانه راه نيل به آرمانهاي واالي انقـالب اسـالمي                     

  .هنگ سازنداست، خود را با مردم و دولت منتخب ملت هما

  

  اللهم وفقنا لما تحب و ترضي

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

 ١٤/٠٤/٧٧:تاريخ

  

  

  

  نامه دكتر يزدي به آقاي موسوي اردبيلي در مورد مطالب ايشان

  مندرج در روزنامه جمهوري اسالمي

  

  جناب آقاي حاج سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

  با سالم و با آرزوي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به ايران و اسالم

 مطلبي به نقل از جنابعالي خواندم كه حاوي انتقـاد دربـاره             ۲۱/۳/۷۷ر روزنامه جمهوري اسالم مورخ      د

:  خردادماه تحـت عنـوان     ۱۲ و   ۱۱ روزنامه جامعه مورخ     ۸۱ و   ۸۰هاي    اي از اينجانب بود كه در شماره        مقاله

  .درج شده بود» انصافي در حق روشنفكران نگري تاريخي و بي يكسويه«

هـايي هـم    ايد و يك چنـين انتقـادي را بـر آن وارد دانـسته و توصـيه             ها را با دقت خوانده       مقاله از اين كه  

  :اي را متذكر شوم اما الزم ديدم چند نكته. ايد، خوشحال و اميدوار شدم كرده

ها به بزرگاني چون اصفهاني، نائيني و حائري تهمت حمايت از    از اين كه در يكي از روزنامه      «: ايد  ـ گفته ۱

دهنـد بـه    اي به خود جرأت مي چرا عده. پهلوي زده شده و به آنان اهانت كردند، چند شب خوابم نبرده است        

شوند كه مربـوط بـه زمـاني اسـت كـه              هايي اهانت كنند؟ چرا تاريخ نامه آنان را يادآور نمي           چنين شخصيت 

ره واقعي خود را برمال نكرده      شد و هنوز چه     پهلوي اول در بين مردم به عنوان پدر ملت يا ناجي خوانده مي            

  »بود؟

شـود؟ خـصوصاً كـه        آيا در منطق جنابعالي بيان يك واقعيت تاريخي، تهمت و اهانت تلقي مـي             : نكته اول 

اگـر چـه    . هايي از طرف آن بزرگواران نوشته شـده اسـت           ايد كه نامه    خود شما چند سطر بعد اعتراف نموده      

  .باشد نه زماني كه او رسوا شده بود ان محبوبيت پهلوي اول ميها مربوط به دور ايد كه اين نامه مدعي شده

مـن  . خوابي شـما شـده اسـت، متأسـم          از اين كه خواندن مقاله مورد بحث موجب چند شب بي          : نكته دوم 

اما بيان شما مرا وادار ساخت تا از خود بپرسم، شما كه بـراي يـك امـر انجـام شـده                      . چنين قصدي نداشتم  

بـرد، در دوران رياسـت قـوه قـضائيه چگونـه              شويد كه چند شب خوابتان نمي       ت مي تاريخي آن چنان ناراح   

ايد بخوابيد؟ شما سالها رئيس پراقتدار قوه قـضائيه، آن هـم در يـك دوران پـرتالطم و پرمـاجرا            توانسته  مي

 كـه  شـده اسـت؛ در حـالي    ايد و انواع و اقسام دادگاهها و محاكمات زير نظر و مسئوليت شما انجام مي              بوده

قوقه قضائيه به موجب قانون اساسي مسئول پشتيباني حقوق فردي و اجتماعي ، مسئول تحقق بخشيدن به                 

هـاي    عدالت و موظف به نظارت بر حسن اجـراي قـوانين و احيـاي حقـوق عامـه و گـسترش عـدل و آزادي                        

غ از توجهـات قـانوني      نفري، كشور را فار     باشد، جنابعالي با ساير مسئولين در يك كميته پنج          مي... مشروع و 

اي به مناسبت گراميداشت ياد سيد احمـد خمينـي چنـين            ايد؟ آقاي هاشمي رفسنجاني در مقاله       كرده  اداره مي 

  :اند نوشته
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خيلـي  ) احمـدآقا   وزير، رئيس مجلس، رئيس قوه قضائيه و حاج         جمهور، نخست   رئيس( نفره   ۵اين شوراي   «

گـرفتيم و فرصـت ايـن كـه بـرويم از              ي مملكت الزم بود، مي    ما پنج نفر هر تصميمي را كه برا       . كارگشا بود 

  )۲۵/۱۲/۷۶اطالعات (» .مسيرهاي قانوني مدتها وقت صرف كنيم نداشتيم

  :ايد كه اخيراً خود شما هم تصريح كرده

ما در زمان خودمان بـا      ... ايم  انگيز، ترسناك، ضدعقل و ضدعلم از اسالم ارائه داده          اي خشن، نفرت    ما چهره «

دانـشجويان و   ... ايم كه بيش از سه چهارم افراد جامعه از مـا جـدا شـوند                برخي عملكردها سبب شده   انجام  

اند، چه كسي براي ما باقي مانده  اند، جوانها از ما جدا شده اند، زنها از ما جدا شده دانشگاهيان از ما جدا شده    

  )۲۸/۱۲/۷۶جامعه (است؟ آيا اين برخوردهاي ما درست بوده است؟ 

  توانيد شبها آرام بخوابيد؟ باري چگونه مي ين كولهبا چن

ها پهلـوي اول   ايد و اين كه در تاريخ صدور آن نامه هاي مورد بحث را سؤال كرده       تاريخ نامه : نكته سوم 

  شده است؟ در بين مردم محبوب بوده است و پدر ملت يا ناجي خوانده مي

 هجري شمسي و هنگامي اسـت كـه رضـاخان        ۱۲/۱/۱۳۰۳تاريخ بيانيه اول، با امضاي آن سه بزرگوار،         

آرام تمام مراكز قدرت را بـا نيـروي قـزاق بـه مهـار                 رضاخان، كه آرام  . وزير بود   فرمانده كلي قوا و نخست    

خود در آورده بود، بر طبق يك برنامه از قبل طراحي شده، به دنبال تغيير نظام سلطنتي ايران به جمهوريت                    

االصـول    اگر چه با معيارهاي امروزين، نظام جمهـوري علـي         . در تركيه بود  ) آتاتورك(از نوع مصطفي كمال     

. تر از نظام سلطنتي است، اما غرض رضاخان از آن جمهوريت، استقرار حاكميت مردم نبود                نظامي پيشرفته 

بلكه هدف طراحان و اجراكنندگان داخلي و خارجي، چيزي ديگري بود و به همين دليـل، جنـبش جمهوريـت                    

پرست ملي و دينـي روبـرو شـد كـه             هاي مستقل، مبارز و وطن       مخالفت جدي و شديد شخصيت     رضاخان با 

  .هاي رضاخان را خوب فهميده بودند ماهيت حركت

در مجلس پنجم، اين شخصيتها به اعتبارنامه بسياري از نمايندگان كه به دستور رضاخان سردار سـپه                 

. آروده شـده بودنـد، بـه سـختي اعتـراض كردنـد            هاي رأي بيرون      توسط نيروي قزاق و به زور از صندوق       

  .شادروانان سيد حسن مدرس، دكتر محمد مصدق، مستوفي و پيرنيا از جمله همين اشخاص بودند

حدود يك ماه قبل از بيانيه ياد شده در باال، در جلسه پـنجم مجلـس شـوراي ملـي، مرحـوم مـدرس بـا                          

براي فهم اهميت مخالفـت مـدرس و سـاير          . ت كرد نشانده رضاخان مخالف    اعتبارنامه وكالي تحميلي و دست    

نشانده، بايد توجه نمود كه       هاي وكالي دست    هاي برجسته ملي و مذهبي در آن زمان با اعتبارنامه           شخصيت

مجلس پنجم مأموريت داشت نظام سلطنتي را منحل و به جاي آن نظام جمهـوري را بـه رياسـت رضـاخان                 

  :نويسد درباره اين جلسه مي» بازيگران عصر طاليي«يسنده كتاب نوري، نو ابراهيم خواجه. اعالم نمايد

پس از خطاي مخالفت فراكسيون پرجمعيت تجدد با اعتبارنامه آشتياني، مدرس رفت پشت تريبون، همـه                «

و همه حس كردند كه يك ورق مهم تاريخ و سرنوشت ايران در آن لحظـات در كـار نوشـته                     ... ساكت شدند 

اگر اين سيد   . خواهان ديدند ديگر جاي تأمل نيست       جمهوري... گوشها تيز كردند  دوست و دشمن    . شدن است 

ها منعكس شود، ديگر هيچ طلسمي قادر به برگرداندن رمـه در              هر چه در دل دارد بگويد و بعد در روزنامه         

پس يك چاره بيشتر نيست و آن اين است كـه دهـان مـدرس               . رفته و تار و مار شدن جمهوري نخواهد شد        

  ». شود تا نتواند دنبال نطق خود را كه در واقع حكم قتل جمهوري است بگيردبسته

بنابراين، براي برهم زدن برنامه مدرس، يكي از نمايندگان وابسته به رضاخان، به نام بهرامي با مـدرس   

همين سيلي باعث شد كه چـه در مجلـس و           . وارد مشاجره شد و سپس به صورت مدرس سيلي محكمي زد          
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مـردم بـه خيابانهـا ريختنـد و عليـه جمهـوريتي كـه               . ون مجلس موجي عليه رضاخان بوجود آيد      چه در بير  

در . كرد به تظاهرات پرداختند و به مجلس هجوم بردنـد           رضاخان به سبك آتاتورك تركيه آن را پيگيري مي        

ه كردند و   اين تظاهرات رضاخان نيز مصون از تعرض نماند، به طوري كه به دستور او قزاقها به مردم حمل                 

  .بوجود آمد) رئيس مجلس(الملك  درگيري شديدي ميان رضاخان و مؤتمن

هـاي تـاريخي جهـان نـام          مورخين اين سيلي را يكي از رويدادهاي بزرگ تاريخ ايـران و يكـي از سـيلي                

  :اند و شاعر در وصف آن گفته است كه برده

  دكاكين بسته و غوغا به پا شد  از آن سيلي واليت پر صدا شد

بـست    خواهي انگليـسيها بـه رهبـري رضـاخان بـه بـن              امه اين درگيريها سبب شد كه حركت جمهوري       اد

بـه دنبـال ايـن وقـايع بـود كـه رضـاخان سـردار سـپه و            . كشيده شود و موقعيت رضاخان متزلـزل گـردد        

روز بعـد   . وزير به قم و ديدار علما رفت و انصراف خود را از جمهوريت بـه علمـاي قـم اعـالم كـرد                        نخست

  .گانه در مورد توقف جمهوريت منتشر گرديد بيانيه مراجع سه

نويسند اين اعالميه در تثبيت وضع رضـاخان كـه بعـد از سـيلي خـوردن مـدرس بـه كلـي                         مورخين مي 

  .متزلزل شده بود، بسيار مؤثر واقع گرديد

 يك سال بعـد از  تاريخ بيانيه دوم كه فقط امضاي دو نفر از آيات عظام اصفهاني و نائيني را دارد، حدود    

بيانيه اول و در هنگامي است كه غائله جمهوريت انگليسي رضاخاني تمام شده است و طرح تغييـر سـلطنت                    

  .قاجاريه و انتخاب پهلوي به سلطنت مطرح گرديده است

در مورد تغيير سلطنت نيز شخصيتهاي مستقل ملي و مذهبي، نظير مصدق، مـدرس، پيرنيـا و مـستوفي                   

پرده خبر داشتند، مخالفت كردند و بار ديگر جو سياسـي بـه ضـرر رضـاخان در حـال                  تكه از بازيهاي پش   

  .تغيير بود

الوزراء و فرمانده كل قوا، بعد از خاموش كردن غائله شـيخ              در چنين شرايطي رضاخان، به عنوان رئيس      

رد و بـه آنهـا      خزعل به نجف رفت و با علماي نجف از جمله آيات عظام نائيني و اصفهاني ديدار و گفتگو كـ                   

  .قول داد كه دومين اصل متمم قانون اساسي را به اجرا درآورد

  :در اين زمان بود كه نامه دوم به شرح زير منتشر گرديد

مانـد كـه در روز        بر كافه مسلمين مخفي نماناد كه هركس بر عليه حكومت ايراني قيام نمايد مثل كسي مي               «

 باشد و منزله او به منزله كساني اسـت كـه خداونـد تبـارك و              بدر و حنين بر عليه پيغمبر خدا قيام نموده        

خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند ولي خداي  مي(تعالي در كتاب مجيد درباره آنها فرموده است 

و جزاء مشرك در دنيا قتل است ) رساند هر چند كه مشركين مخالف آن باشند متعال نور خود را به كمال مي

بنابراين الزم است به آنها ابالغ شود كه بر حوزه محمدي كه ناشر علـم رايـت اسـالمي                   . عذابو در قيامت    

است تعرض ننمايند و هر كس كه برخالف اين امر رفتار نمايد از جمله كفاري كه محو و اضمحالل اين دين                     

  ».دمبين را خواهان باشند خواهد بود و بر طبق احكام و داليل قرآني تكفير آنها واجب گرد

بعد از بحـث پيرامـون نامـه، دربـاره اصـالت آن             » تشيع و مشروطيت  «عبدالهادي حائري نويسنده كتاب     

  .»كم بخشي از اين بيانيه شك كنيم تواينم در اعتبار و درستي دست در اينجا ما نمي«: نويسد مي

 بعـد از تـرك ايـران و    ،۱۳۰۳اهللا العظمي نائيني در دوم ارديبهـشت مـاه        بر اين نامه دو امضايي، آيت      عالوه

دعـاي دوام تائيـد   ... «وزيـر از او تـشكر كـرد و بعـد از         اي به سردار سپه و نخست       بازگشت به نجف، طي نامه    



 ٤٤

يك قطعه تمثـال مقـدس      ... حضرت اشرف دامت شوكته در اعتالء دين و دولت و موجبات تعالي مملكت و ملت                

در انتهـاي همـين نامـه       . فرسـتد   براي او مي  »  محفوظ است   را كه از قديم در خزانه مباركه       ])ع(شاه واليت علي  [

انشاءاهللا باقتضاء فرط اشتياق و كمال اميدواري كه دوره فرمانداري حـضرت اشـرف دامـت                ...«: آمده است كه  

  ».گذاردشوكته شرف عظيم تاريخي و ذكر جميل ابدي در صفحات تاريخ به يادگاري 

خود بـه موقـع و اهميـت سـردار            چنان نامه و عكس خودبه    نائيني با فرستادن    «: نويسد  حائري سپس مي  

  ».سپه در ايران كمك فراواني كرد

ها و مكاتبات درست در آستانه تغيير سلطنت در ايران و در بحبوحه مخالفت رجال ملي و ديني                    اين نامه 

رس بـه   است كه توطئه نافرجام قتل سـيد حـسن مـد          ) ۱۳۰۵آبان  (در همين ايام    . اند  با رضاخان صادر شده   

  .دستور رضاخان به اجرا گذاشته شد

بعد از تغيير سلطنت و انتخاب رضاخان به پادشاهي، مرحوم نـائيني تلگـراف شادباشـي بـراي پادشـاه                    

فرسـتاده   وي از آن پس نيز به مناسبت اعياد مـذهبي تلگـراف تبريـك بـراي رضاشـاه مـي                  . فرستد  جديد مي 

كنـد و نامـه و هـداياي پـدر را كـه               يني، از رضاشاه ديدن مي    يكبار هم فرزند بزرگ وي به نام علي نائ        . است

تـشيع و مـشروطيت،     . (دارد  عبارت بوده است از يك حلقه انگشتري و مقداري تربت كربال به وي تقديم مـي               

  ).نوشته عبدالهادي حائري

 اول  ها مربوط به زماني نيست كه به قول جنابعالي، پهلـوي            فرمايند صدور نامه    به طوري كه مالحظه مي    

اش هنـوز بـرمال نـشده بـوده           شده است و چهره واقعـي       در بين مردم به عنوان پدر ملت يا ناجي خوانده مي          

اهللا   بلكه درست در زماني است كه رجال بزرگ ايران، از روحاني و روشنفكر، خصوصاً مرحـوم آيـت                 . است

در برابـر رضـاخان   سيدحسن مدرس، با احساس خطر سلطه اسـتبداد جديـد و اسـتيالي بيگانـه بـه شـدت         

  .اند كرده مقاومت مي

  »شما يك روحاني پيدا كنيد كه از يك خائن حمايت كرده باشد؟«: ايد كه ـ پرسيده۲

از يك شخصيت برجسته روحـاني بـا سـابقه عـضويت در شـوراي               . از اين بيان شما واقعاً تعجب كردم      

آيا واقعاً شما   . آور است   تي جداً تعجب  انقالب و سالها رياست بر قوه قضاييه جمهوري اسالمي، چنين اظهارا          

  شناسيد كه از يك خائن حمايت كرده باشد؟ يك روحاني نمي

در چنـد نوبـت از   ) چاپ انتـشارات آزادي قـم   (» ـ حكومت اسالمي    واليت فقيه «رهبر فقيد انقالب در كتاب      

  :برند نظير نام مي» آخوندهاي درباري«

هـا طـرد و اخـراج         فروشند، از اين لبـاس خـارج و از حـوزه            ميآخوندهاي درباري كه دين را به دنيا        ... «

  )۱۶۴ص . (»شوند

عمامه اين آخونـدهايي كـه بـه    . بايد جوانهاي ما عمامه اينها را بردارند. آخوندهاي درباري را طرد كنيد «

  ».دكنند، برداشته شو نام فقهاي اسالم و به اسم علماء اسالم اين طور مفسده در جامعه مسلمين ايجاد مي

انـد؟ آيـا    جناب آقاي اردبيلي به نظر شما منظور رهبر فقيد انقالب از آخوندهاي درباري چه كساني بوده             

دربار پهلوي خائن به ملت و مملكت نبود؟ آيا روحانيوني نبودند كه از ايـن مركـز فـساد و خيانـت حمايـت                        

 سـال  ۵۷نام و نشان را كـه طـي       كردند؟ من ميل ندارم كه فهرست اسامي روحانيون با نام و نشان و بي               مي

هـا در     اما شما بدانيد كـه ايـن حمايـت        . اند، در اينجا بياورم     كرده  نهضت پهلوي اول و دوم از آنها حمايت مي        



 ٤٥

  .باشد حافظه تاريخ ثبت مي

اگر قرار باشد حمايت از كسي را در صد سال قبل و در شرايط متفـاوت بـا صـد                    «: ايد كه   ـ بيان داشته  ۳

  ».انصافي و خيانت است قضاوت قرار دهيد و علم نماييد، بيسال بعد مالك 

هـاي برجـسته      قطعاً به هنگام قضاوت دربـاره رفتـار شخـصيت         . ترديد اين منطق حق و درستي است        بي

  .بايستي شرايط زماني و مكاني را مدنظر داشت تاريخ، مي

عجوالنـه پرهيـز داده     نگـري و قـضاوتهاي        براساس اين منطق در واقـع شـنونده و خواننـده از سـطحي             

اهللا العظمي حاج شـيخ       براساس اين منطق اگر يك مجتهد برجسته و بزرگوار و با تقوا، همچون آيت             . شود  مي

اي نوشته است كه با ديدگاههاي رايج امروز ما سازگار نيست، نبايد              عبدالكريم حائري يزدي، در زماني نامه     

تهم ساخت، بلكه بايد بـه جـاي بـه كـار بـردن روشـهاي               انصافي كرد و او را به سازشكاري م         در حق او بي   

تخريبي و زدن برچسبهاي مخرب، به عمق مسائل پرداخت و شرايط زمان را بررسي كرد و سپس پـذيرفت                   

. اي را نوشـته اسـت       كه اين عالم رباني، نه از روي عاليق يا نيازهاي دنيوي يا ضعف شخـصي چنـين نامـه                  

كه اين بزرگوار كه تمايل چنداني بـه مـشاركت در ايـن قبيـل امـور و      دهد  بررسي و توجه تاريخي نشان مي  

درگيري در سياست نداشته و اصـوالً شخـصيتي غيرسياسـي بـوده و رسـالتي فراتـر از مـسائل زودگـذر                       

حتـي  . كـرده اسـت  ) يا ديني(در آن بيانيه ايشان تنها يك اجتهاد سياسي . سياسي براي خود قائل بوده است     

كاهـد و نبايـد       يت سياسي دچار اشتباه و خطا هم شده باشـد، چيـزي از مقـام او نمـي                 اگر در ارزيابي وضع   

  .خداي ناكرده او را به همكاري با پهلوي متهم ساخت

اما احتجاج ما با شما اين است كه شما براي قضاوت درباره شخصيتهاي خـدمتگزار ايـران و اسـالم از                     

در مـورد روحـانيون، شـما از        . ديگري براي روشـنفكران   يكي براي روحانيون و     : كنيد  دو معيار استفاده مي   

و اگـر   . »توجيه كنيد «كنيد كار او را       گيريد و سعي مي     شرايط زمان را در نظر مي     . كنيد  يك منطق استفاده مي   

تـر از     كنيد كه ساحت روحانيون مقدس      زيرا تصور مي  . كنيد  خطاب مي » نما  روحاني«هم نشد، در نهايت او را       

مثالً اگر دكتر مصدق و مهندس      . بريد  اما در مورد روشنفكران اين منطق را به كار نمي         . باشداين نوع حرفها    

شـاه بايـد    «اي از جنـبش ضداسـتبدادي، شـعار           بازرگان و يا مليون، در مقطعي از زمان و در شرايط ويـژه            

 و بعـد از آن      انـد، امـروز آنهـا را بـا معيارهـاي دوران انقـالب               سـاخته   را مطرح مي  » سلطنت كند نه حكومت   

اشكال در دوگانگي ايـن  ! نماييد كنيد و به ناحق آنان را با عناوين موهوم محكوم مي      سنجيد و بررسي مي     مي

و ايـن آن چيـزي اسـت كـه نـسل جديـد و جـوان مـا را دچـار تحيـر و                         . نگر به تاريخ است     منطق يك سويه  

  .سردرگمي تاريخي نموده است

اي از تمـامي روشـنفكران بـوده          ون و علماي اسـالم و نـه دفاعيـه         آن مقاله نه كيفرخواستي عليه روحاني     

نگري در تـاريخ و دفـاع از مظلوميـت روشـنفكران      است؛ بلكه غرض از آن مقاله اعتراض به همين يك سويه       

  .ـ مذهبي به طور خاص بوده است ايران به طور عام و روشنفكران ملي

در فرايند پـرتالطم تـاريخ يـك صدسـاله اخيـر            حق اين است كه به نسل جوان و جديد آموزش دهيم كه             

اي اعـم از روحـاني و         كشورمان و در جنبش ضداستبداد و ضد اسـتيالي خـارجي، شخـصيتهاي برجـسته              

اند و هر يك به فراخور امكانات و شرايط خاص زمـان، بـا اجتهـاد دينـي يـا                     روشنفكر، بروز و ظهور داشته    

د و همه ما امروز وامدار آن هستيم و همچنين از هر دو         ان  سياسي خود به كشور و ملت خويش خدمت كرده        



 ٤٦

اند كه نه براساس اجتهاد سياسي و يا ديني و انجام تكليف ملي و يا ديني خـود، بلكـه بـا                        گروه كساني بوده  

هاي مختلف فردي و دنياپرستي به حمايت از مستبد فاسد و خائن وابسته بـه بيگانـه برخاسـته و راه                   انگيزه

  .اند خيانت پيموده

در آموزش به نسل جديد و جوان كدام روش بهتر و مؤثر است؟ آيا بهتر نيست كه قضاوتهاي خـود را                     

  متعادل و منصفانه كنيم؟

  .نمايم بار ديگر براي شما توفيق جلب رضايت حق و خدمت به خلق را آرزو مي

  

  با سالم و تشكر مجدد

  دكتر ابراهيم يزدي

  ۱۳۷۷ تير ۱۴

  

  

  

  



 

 ٤٧

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١/١٦٤٢: شماره

 ١٧/٠٤/٧٧:تاريخ

  

  

  

   در مورد نامه آقاي بادامچيان كشورترانامه به وز

  

  زاده جناب آقاي دكتر مصطفي تاج

  سرپرست محترم وزارت كشور

  با سالم و دعاي توفيق طاعت خالق و خدمت به خلق

 كميسيون مـاده ده قـانون احـزاب بـه امـضاي آقـاي               ۲۰/۳/۷۷ مورخ   ۱۶۴۱/۴۶بازگشت به نامه شماره     

  :شويم ون، موارد زير را يادآور مياسداهللا بادامچيان، به عنوان دبير كميسي

ايـم كـه بـر طبـق قـانون       هاي گذشته، با ذكر داليل و مستندات كافي، نـشان داده   ها و نامه    ـ ما در بيانيه   ۱

از سـوي   . االطالق آزادند و فعاليت آنها نياز به اخذ پروانه ندارد           اساسي جمهوري اسالمي ايران، احزاب علي     

زاب، در صورتي كه حزبي مرتكب تخلفات ياد شده در قـانون مـذكور شـود،                ديگر، بر طبق قانون فعاليت اح     

تواند پس از دادن اخطارهاي الزم نهايتاً از يك دادگاه صـالح لغـو پروانـه فعاليـت آن                    مي ۱۰كميسيون ماده   

  .حزب را خواستار شود ولي رأساً حق لغو پروانه يا غيرقانوني اعالم كردن حزب را ندارد

 نهضت آزادي ايران    ۲۲/۱/۷۷ مورخ   ۱۶۳۷ي آن كميسيون، يك نسخه از بيانيه شماره         براي مراجعه فور  

  .كنيم به پيوست تقديم مي» آيا فعاليت احزاب قانوناً نياز به مجوز دارد؟«را تحت عنوان 

با توجه به توضيحات مشروح مندرج در بيانيه پيوست و از آنجا كه تا كنون حكمي مبني بر غيرقـانوني                    

 آزادي ايران توسط هيچ دادگاه صالحي صـادر نـشده اسـت، فعاليـت نهـضت آزادي ايـران و                     بودن نهضت 

  .باشد مكاتبه تحت اين عنوان قانوني مي

ـ چون كه آقاي اسداهللا بادامچيـان عـضو شـوراي مركـزي يـك سـازمان سياسـي اسـت كـه مخـالف                         ۲

 بـوده و بارهـا مخالفـت و    ــ  سـاالري  ـ و به طور كلي، مخالف تحـزب و مـردم       سرسخت نهضت آزادي ايران   

دشمني خود را با نهضت آزادي ايران و اعضاي هيأت رهبري آن در مناسبتهاي مختلف آشكارا بيان كرده                   

 خـالف  ۱۰طرف تلقي شود و عـضويت ايـشان در كميـسيون مـاده      تواند به عنوان يك شخص بي       است، نمي 

  .باشد طرفي و عدالت و انصاف مي اصل بي

 درباره اظهارات آقاي بادامچيان     ۷/۳/۷۷ مورخ   ۲/۱۶۳۹لب مندرج در نامه شماره      ـ مستندات ما در مطا    ۳

درخواست ما اين بوده و هـست كـه در صـورت صـحت برداشـت خـانم       . باشد  به نقل از خانم اعظم طالقاني مي      

 نهـضت   اي كه بنابر ادعاي آقاي بادامچيان در مورد تخلف          طالقاني از سخنان آقاي بادامچيان، يك نسخه از نامه        

رسماً ) يا هر عنوان ديگري كه بر آن مترتب است        (ضت آزادي ايران ابالغ شده است       هآزادي ايران از قانون، به ن     

  .اي اعالم گردد در اختيار مسئوالن نهضت آزادي ايران قرار گيرد و در غير اين صورت، عدم وجود چنين نامه

 طبيعـي فعاليـت هـيچ حـزب         ري هستند و به طو    حتي اگر آقاي باداچيان، كه معاون دبيركل مؤتلفه اسالم        

تابند، بر موضع غيرقانوني خود اصرار بورزند، اين حق نهضت آزادي ايران است كه                مخالف خود را برنمي   



 ٤٨

بنـابراين بـار ديگـر بـر        . از آن چه به عنوان تخلفات قـانوني نهـضت آزادي ادعـا شـده اسـت، مطلـع گـردد                    

باشـد و نـه از        ر كه مسئول قـانوني اجـراي قـانون احـزاب مـي            درخواست خود به شرح باال از وزارت كشو       

  .نماييم كميسيون ماده ده تاكيد مي

  با تشكر قبلي و احترام

  ابوالفضل بازرگان

  مسئول هيأت اجرايي

  

  

  



 

 ٤٩

  تعالي بسمه

 يران اهضت آزادين

 ١٣٤٠تاسيس 

  ٢/١٦٤٢: شماره

 ٢٠/٠٤/٧٧:تاريخ

  

  

  

  »پاسخ ويژه«نامه به روزنامه سالمدر مورد مطالب ستون 

  

  مدير مسئول محترم روزنامه سالم

  ها جناب آقاي موسوي خوئيني

با سالم و اميد به موفقيت آن نشريه در اداي امانت قلم و ارتقاي آگـاهي خواننـدگان، در شـماره مـورخ                       

، مطالـب  »پاسـخ ويـژه  «ــ در سـتون      ـ كه متأسفانه با فاصله زماني به دست ما رسـيد             آن روزنامه  ۳۰/۲/۷۷

ه آن مقالـه را مطالعـه       بعضاً ناصوابي درج شده بود كه ما اداي توضيحات زيرا را براي آگـاهي كـساني كـ                 

  .دانيم اند، ضروري مي كرده

و پندار خود مطالبي را مدعي شده بود كه ذيـالً بـه          » ظن«نويسنده محترم در متن مقاله مذكور براساس        

  :كنيم سه مورد آن اشاره مي

ــ تـصميم داشـت كـه تـشكيالت            ـ با توجه به نوع ديدگاه و نگرشي كـه داشـت             رئيس دولت موقت  ... «ـ  ۱

  ».عات و امنيت كشور را به همان ساواكيهاي بدنام و بدسابقه بسپارداطال

 كه امام اعالم كرده بود شاه بايد بـرود و اصـالحات و انتخابـات                ۵۷مرحوم بازرگان در اوائل سال      «ـ  ۲

  ».دانست آزاد شاه را قاطعانه رد كرده بود، آن مرحوم با اين موضع امام مخالف بود و آن را اشتباه مي

كرد و تسليم     دانست و امر و نهي مي       وزير ايران مي    با توجه به اين كه بختيار هنوز خود را نخست         . ..«ـ  ۳

يعني خود را مرد شرايط انقالب و مـديريت   . وزير انقالب شود    انقالب نشده بود بازرگان حاضر نبود نخست      

  ».ديد دوران انقالب نمي

  :باشد  شرح زير ميهر سه مطلب نادرست است و توضيحات مربوط به آنها به

بدون استناد بـه    . داند  مي» ةعالم الغيب و الشهاد   «ـ تصميم هركس را فقط خداونِد       ۱توضيح درباره مورد    

اي از رئيس دولت موقت، معلوم نيست كه نويسنده چگونه از قـصد و نيـت و تـصميم ايـشان                       گفته يا نوشته  

  !كند  الهي چنين ادعايي ميپروا و آسوده از محاسبه اطالع يافته است كه اين گونه بي

 ماهي كه دولت موقت بر سـر كـار بـود، نـه مـردم                ۹دانند كه در شرايط ويژه انقالب و در مدت            همه مي 

آمادگي روحي براي احياي آن سازمان جهنمي را داشتند و نه دولت موقت به دليل محدود بودن وظـايف و                    

 ۵تنهـا يـك هيـأت    . ات و امنيت كـشور را داشـت  امكاناتش، توان بازسازي تشكيالت گسترده سازمان اطالع  

نفري مركب از آقايان مهندس ذهبيون، مهندس عبـدالعلي بازرگـان، مهنـدس هـادي نژادحـسينيان، مهنـدس                   

غالمعلي حداد عادل و آقاي انتظاري براي سرپرستي ساختمان و اسـناد سـاواك، بـه منظـور جلـوگيري از                     

ت اوليه درباره امكانات و اسناد موجـود در آن سـازمان منحـل              پس از مطالعا  . نابود شدن آنها، معين شدند    

شده و بررسي عملكرد بخشهاي مختلف آن، به پيشنهاد شوراي امنيت ملي، تصويب شوراي انقالب و تأييد                 

هاي دوم و هشتم، به ويژه اداره هـشتم كـه             ـ اداره   رهبر فقيد انقالب، قرار بر اين شد كه دو بخش از ساواك           



 ٥٠

ــ منهـاي رؤسـاي        ـ بازسازي شود و از برخـي از كادرهـاي آن            يات ضدجاسوسي در ايران بود    وظيفه آن عمل  

سابق كه عموماً از ايران فرار كرده بودندـ زير نظر مسئوالن جديدي از ميان مبارزان انقالبي و بـا اولويتهـاي                     

و انگلـيس و نيـز بقايـاي        هاي آمريكا، شوروي      همين گروهها بودند كه فعاليت سفارتخانه     . جديد، استفاده گردد  

شبكه موساد در ايران را زير نظر داشتند و حاصل كار آنهـا از جملـه بازداشـت رابـط سـفارت شـوروي بـه                          

  .بود... هنگام مبادله پرونده مقربي، شناسايي و بازداشت يكي از اعضاي باقيمانده از هسته مركزي موساد و 

ه شكنجه و اعدام تصوير شده بود، عمليات اداره كـل           در مورد ساواك سابق، آنچه در اذهان عمومي دربار        

اما ادارات دوم و هـشتم، در ارتبـاط بـا    . سوم در ارتباط با سركوب مبارزان سياسي و مخالفان رژيم شاه بود 

هـا و     بـرداري از آنهـا بـا توجـه بـه الويـت              امنيت ملي، برخوردار از امكانات و ارتباطاتي بود كه حفـظ و بهـره             

شـد، ضـروري و        كه در چارچوب مصالح و منافع ملي جمهوري اسالمي ايران تعريف مـي             سياستهاي جديدي 

در دولت موقـت،    . بديهي است كه هر كشوري به دستگاههاي اطالعاتي و امنيتي نياز دارد           . نمود  قابل توجيه مي  

  .شد ريزي درازمدت وجود نداشت، در هر حال به اين مسأله مهم توجه مي اگرچه فرصت براي يك برنامه

ـ سـوء نيـت       ـ خداي ناكرده    اطالعي گوينده از تاريخ يا      ـ بيان مطلب دوم نشانه بي     ۲توضيح درباره مورد    

هاي مربوط به موضوع را به شرح زير يادآور           براي روشن شدن اذهان، برخي از اظهارات و بيانيه        . او است 

  :شويم مي

  :۵۷يون بلژيك در ارديبهشت ـ قسمتي از متن مصاحبه مهندس بازرگان با خبرنگاران تلويز

  ـ بنابراين، به نظر شما بين رژيم فعلي و آزادي سازگاري وجود ندارد؟ س«

تا هنگامي كه اعليحـضرت در ايـن مملكـت          ... بايستي يكي از اين دو فداي ديگري شود       . ـ كامالً همين طور است      ج

  ).۱۳۵۷ان نهضت آزادي ايران، خرداد به نقل از نشريه پيام، ارگ(» هست، ايران روي آزادي را نخواهيد ديد

 و در شرايطي بود كه شاه هنوز در ايـران حـضور مـؤثر    ۱۳۵۷اين موضع مهندس بازرگان در اوايل سال  

  .داشت و هيچ يك از مبارزان شناخته شده در داخل ايران تا آن زمان چنين مطلبي را عنوان نكرده بود

 ميـان روشـنفكران و نهـضت آزادي ايـران از يـك سـو و                 هنگامي كه دشمنان انقالب، براي ايجاد شكاف      ـ  

روحانيون مبارز و رهبر فقيد انقالب از سوي ديگر، دست به تحريكات و تحريف حقايق زدنـد و همـين ادعـاي                      

پوچ امروز شما را مطرح نمودند و اعالم كردند كه ميان ديدگاههاي رهبر انقالب و نهضت آزادي ايران درباره                   

اي بـه      شاه اختالف وجود دارد، شاخه نهضت آزادي ايران در خارج از كشور در نامه              رژيم سلطنتي و شخص   

  :ايشان در پاسخ كتبي خود چنين اعالم كردند. رهبر فقيد انقالب، اين موضوع را رسماً سؤال كرد

 شعبان ابهامي است كه آلت دسـت بعـضي از افـراد مغـرض               ۲۱مرقوم شده بود كه در بند اول اعالميه         ... «

كرد  بايد متوجه باشيد كه آن بند به دنبال مطالبي بود كه نهضت ايران را غيراسالمي معرفي مي       . ه است شد

در اين . داد نمود و زحمات چندين ساله همه را به نفع شاه هدر مي و دانسته يا ندانسته ملت را از آن جدا مي

لـذا  . اساسي مبارزه ايران را نشان دهـم هاي  مورد خيلي من مكلف بودم اشتباه آنها را گوشزد نمايم و پايه 

دارم كه اين بند مربوط به كساني است كه نهـضت اصـيل ايـران را بـه امـر غيرسياسـي                       صريحاً اعالم مي  

هـا و مـصاحبات   اش حفظ شاه است نه كساني كه در نوشته         نمايند كه نتيجه    غيراسالمي ترسيم مي  
∗

 خـود  

دهند و نه كساني كه در طول مبـارزات      قرار مي » شاه«يا  » يآزاد«شاه را محكوم و ايران را بر سر دوراهي          

ها و سخنرانيهاي خود پيوستگي و همگامي خود را با اسالم و انزجار و تبـري خـود را از رژيـم                        در نوشته 

  .ام اند چنانچه در اكثر نوشتجات خود بدان تصريح نموده منحط پهلوي اعالم نموده

                                                            
 .باشد  مي١٣۵٧اشاره به مصاحبه مهندس بازرگان با خبرنگار تلويزيون بلژيك در ارديبهشت  ∗



 ٥١

  ».ن و توفيق همگي را خواستارماز خداوند متعال نصرت اسالم و مسلمي

راه نجـات ايـران     « خود، تحت عنوان     ۱۳۵۷ـ عالوه بر اين، نهضت آزادي ايران در بيانيه مورخ شهريور            

با ماندن شاه هيچ كـاري چـاره نخواهـد شـد و             «: ، اعالم كرد كه شاه بايد برود و نوشت        »بست حاضر   از بن 

هـا    جـويي   بست بيـرون آمـده و چـاره         تن ايشان، مملكت از بن    اما با استعفا و رف    . حل مفيدي نخواهد يافت     راه

  ».پذير خواهد شد امكان

 به طور واضح بيان شده      ۱۳۵۷ـ موضع مهندس بازرگان درباره استبداد سلطنتي نه تنها در اسناد سال             

است، بلكه در جريان محاكمات معروف سران نهضت آزادي ايران در دادگاههاي نظـامي شـاه در سـالهاي                   

ــ كـه بعـدها بـه          بخش عمده مـدافعات مهنـدس بازرگـان در آن دادگـاه           .  به بعد، به تفصيل آمده است      ۱۳۴۱

  .باشد مي» چرا با استبداد مخالفيم؟«ـ تحت عنوان  صورت يك مجموعه چاپ و منتشر شد

ـ سخنان مهندس بازرگان در ساير موارد و نشريات نهضت آزادي ايران در دوران قبـل از انقـالب نيـز                     

اي را مطـرح      پايـه   آيـا نويـسنده محتـرم كـه چنـين ادعـاي بـي             . اً بر چنين موضعي تأكيد داشته است      صريح

كند كه اگر مخالفت اساسي و اصولي با موضع رهبـر             بيني نمي   سازد، اين سؤال مقدر خوانندگان را پيش        مي

  نتخاب نمود؟وزير دولت موقت ا انقالب وجود داشت، چگونه ايشان مهندس بازرگان را به عنوان نخست

ـ نويسنده محترم با اين ادعا گويا در صدد القاي اين شبهه است كه خطر كـردن در           ۳توضيح درباره مورد    

كـاري از     وزير دولت موقت ناگوار بـود و بـه خـاطر تـرس و محافظـه                 شرايط سهمگين آن دوران براي نخست     

ر مبارزه سياسي و زندانهاي طوالني،      عالوه بر سوابق يك عم    . كرده است   قبول چنان مسئوليتي شانه خالي مي     

يـاد مهنـدس بازرگـان و مـسئوليتهايي كـه وي در آن شـرايط بـراي                مواضع سياسي مكتـوب و صـريح زنـده        

  .كند ساماندهي اعتصابات شركت نفت و عضويت در شوراي انقالب پذيرفت، چنان پنداري را به شدت رد مي

حوم دكتر محمد مـصدق، از ميـان كـساني كـه آن          همچنان كه در دوران نهضت ملي ايران به رهبري مر         

عامـل اسـتعمار شـير پيـر و         (روانشاد براي اداره صنعت عظيم نفت و درگيري با شركت غاصـب انگليـسي               

در نظر گرفته بود، مهنـدس بازرگـان شـجاعانه خطـر كـرد و ايـن مـسئوليت بـزرگ را                      ) امپراتوري بريتانيا 

ر ديگر خطر نمود و در شرايطي كه ارتـش و سـاواك شـاه فعـال                 پذيرفت، هم او بود كه در دوران انقالب با        

كرد، با توكل بر پروردگار و اتكا به نيروي مردم فـداكار      بودند و به قول نويسنده مقاله، بختيار امرونهي مي        

  .ايران، چنان مأموريتي را بر عهده گرفت

داشت، نه به خاطر تـرس از       وزيري دولت موقت وجود       اگر ترديد و تعللي هم در پذيرش پيشنهاد نخست        

روحانيـان و اخـتالف در طـرز كـار آنـان و             » وفـايي   بـي «خطر، بلكه به دليل هشدار مرحوم طالقاني درباره         

كه تـدوين و تفـصيل      » شوراي انقالب و دولت موقت    «شرح اين جور و جفا در نشريه        . مهندس بازرگان بود  

اي به قلم آقـاي دكتـر يـزدي در نـشريه               در مقاله   بود، و نيز   ۲۲/۱۱/۶۰سخنراني مهندس بازرگان در تاريخ      

آمـده اسـت    » وزيري را پذيرفت    چرا مهندس بازرگان نخست   «تحت عنوان   ) ۷۳ـ اسفند     ۱۶شماره  (ايران فردا   

  .ها مراجعه كنند توانند به آن نوشته و جويندگان حقيقت مي

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران



 

 ٥٢

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ٤/١٦٤٢: شماره

 ٢٣/٠٤/٧٧:تاريخ

  

  

   در مورد اظهارات آقاي محتشمينامه به سردبير مجله پاسدار اسالم

  

  سردبير و مديرمسئول محترم مجله پاسدار اسالم

 آن نـشريه، عليـه نهـضت آزادي      ۷۷با سالم در پاسخ به اظهارات آقاي محتشمي در شـماره خردادمـاه              

ايران، خواهشمنديم مقرر فرماييد كه بر طبق قانون مطبوعات و موازين شـرعي و اخالقـي، مطالـب زيـر در                     

  . شماره بعدي آن نشريه درج شوداولين

ـ آقاي محتشمي در بخش نخست بيانـات خـود، طبـق معمـول و روش هميـشگي، تهمتهـاي سـنگين و                       ۱

اي به دولت موقت انقالب اسالمي و نهـضت آزادي ايـران زده اسـت كـه اگـر صـحت داشـته باشـد،                           پايه  بي

ر دهـد و اگـر درسـت نباشـد، واي بـر             شاءاهللا خداوند آنان را مشمول آمرزش و بخشش بيكران خود قرا            ان

  !»اگر از پِس امروز بود فردايي«آقاي محتشمي 

اي تعيـين    مـاده ۵ترين شرايط تاريخ معاصر ايران مسئوليت اجراي دستورالعمل  دولت موقت در بحراني   

 سـاله شاهنـشاهي بـه نظـام جمهـوري      ۲۵۰۰شده از طرف رهبر فقيد انقالب، از جمله انتقال قدرت از نظـام       

گيـري و اخاللهـا و        سالمي ايران را بر عهده گرفت و با وجـود تمـام مـشكالت نظيـر تعـدد مراكـز تـصميم                     ا

تجربه، به نحوي مطلوب و بـا حفـظ ارزشـها و اصـول، مأموريـت       هاي دشمنان دانا و دوستان كم       كارشكني

دي ايـران نبـود، بلكـه       ـ دولِت نهضت آزا     ـ برخالف ادعاي مخالفان     البته دولت موقت  . خود را به انجام رساند    

بنـابراين،  . دولت امام و شوراي انقالب بود و دست مهندس بازرگان هم براي انتخاب همكـارانش بـاز نبـود                  

ولي نهضت آزادي ايران، براي پاسداري      . مسئوليت عملكرد دولت موقت بر عهده نهضت آزادي ايران نيست         

  .برابر حمالت ناروا پرداخته استاز حق و عدالت، در مقاطع مختلف به دفاع از آن دولت در 

 سال است كه افرادي مانند آقـاي محتـشمي، بـدون احـساس مـسئوليت و تـرس از پيگـرد             ۲۰نزديك به   

قانوني و يا بازخواست الهي، انواع تهمتها را دربـاره دولـت موقـت، شـادروان مهنـدس بازرگـان و نهـضت                       

مقامات و مراجع، مانع اين رفتار غيرقانوني ايـشان  اند و با كمال تأسف، هيچ يك از  آزادي ايران مطرح كرده 

ولي نهضت آزادي ايران با شهامت و قبول خطر، به مناسـبتهاي گونـاگون پاسـخها و توضـيحات                   . اند  نشده

مند به كشف حقيقـت باشـند،         الزم را تهيه و منتشر كرده است و در صورتي كه خوانندگان آن نشريه عالقه              

  . مطالعه نمايندتوانند آنها را دريافت و مي

سوابق مبارزات و فعاليتهاي سياسي و اسالمي رهبران نهضت آزادي ايران در داخل و خارج از كشور،                 

رهبر فقيد انقالب با شـناخت و تأييـد همـين           . به ويژه شخص مهندس بازرگان، بسيار شفاف و روشن است         

  :ندوزيري شادروان مهندس بازرگان چنين نوشت سوابق بود كه در حكم نخست
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  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  ۱/۹۹ع/۶

۱۵/۱۱/۵۷  

  جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان

بنا به پيشنهاد شوراي انقالب برحسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق                   

ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت بـه رهبـري جنـبش                     

ابراز شده است و به موجب اعتمادي كه به ايمان راسـخ شـما بـه مكتـب مقـدس اسـالم و اطالعـي كـه از                            

سوابقتان در مبارزات اسالمي و ملي دارم جنابعالي را بدون در نظر گـرفتن روابـط حزبـي و بـستگي بـه                       

ام رفراندوم و نمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انج گروهي خاص مأمور تشكيل دولت موقت مي

رجوع به آراء عمومي ملت درباره تغيير نظـام سياسـي كـشور بـه جمهـوري اسـالمي و تـشكيل مجلـس                        

مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و انتخاب مجلـس نماينـدگان ملـت بـر          

  .طبق قانون اساسي جديد را بدهيد

ام تعيـين و      با توجه به شرائطي كـه مـشخص نمـوده         مقتضي است كه اعضاء دولت موقت را هرچه زودتر          

كارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقـت شـما همكـاري كامـل نمـوده و رعايـت                    . معرفي نماييد 

موفقيـت شـما و     . انضباط را براي وصول به اهداف مقدس انقالب و سامان يافتن امور كشور خواهند نمود              

  اهللا الموسوي الخميني روح. نمايم اريخ از خداوند متعال مسئلت ميدولت موقت را در اين مرحله حساس ت

  

و نيز براساس همان شناخت و با توجه به عملكرد دولت موقت، استعفاي مهندس بازرگان پذيرفتـه شـد                   

  :و از زحمات ايشان و همكارانشان در دولت موقت به شرح زير قدرداني گرديد

  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

 جمهوري اسالمي، چون جناب آقاي مهندس بازرگان با ذكر دالئلي براي معذور بودن از ادامه         شوراي انقالب 

وزيـري اسـتعفا نمودنـد ضـمن قـدرداني از زحمـات و خـدمت                   از مقـام نخـست     ۱۴/۸/۵۸خدمت در تاريخ    

قبـول  فرساي ايشان در دوره انتقال و با اعتماد به ديانت و امانت و حسن نيت مـشاراليه اسـتعفا را                       طاقت

شوراي انقالب را مأمور نمودم براي رسـيدگي و اداره امـور كـشور در حـال انتقـال و نيـز شـورا                        . نمودم

  .مأموريت در اجراي امورد زير را بدون مجال دارد

  پرسي قانون اساسي مات قانون همهدـ تهيه مق۱

  مات انتخابات مجلس شوراي مليدـ تهيه مق۲

  ـ تهيه مقدمات تعيين رئيس جمهور ۳

الـشأن بايـد امـور محولـه را           زم به تذكر است كه با اتكال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظـيم                ال

خانمـان بـه      خصوصاً آنچه مربوط است به پاكسازي دستگاههاي اداري و رفاه حال طبقات مستضعف بـي              

  .طور انقالبي و قاطع عمل نمايند

  روح اهللا الموسوي الخميني

۱۵/۸/۵۸  

ولي به هر حال ايـن      «: تشمي برخالف قضاوتهاي روشن و صريح باال مدعي شده است كه          ولي آقاي مح  

بـه ايـن ترتيـب، آقـاي        » .دولت موقت و نهضت آزادي به نظر من عملكردش حتي از رژيم شاه هم بدتر بـود                

گي بهر  ساله رژيم شاه دانسته و بي  ۳۷ ماهه دولت موقت را بدتر از عملكرد         ۹محتشمي در حالي كه عملكرد      

خود را از قدرت تشخيص سياسي نشان داده است، تلويحاً مدعي گرديده است كه مسائل سياسي را بهتر و               
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  !كند عميقتر از رهبر فقيد انقالب درك مي

در همان روزهاي آغازين حكومت موقت، فرودگاه كامالً در اختيـار آمريكاييهـا             «: ـ در مقاله آمده است    ۲

 بسياري از وسـايل و تجهيـزات بـسيار گرانقيمـت و حـساس نظـامي و                  قرار داشت و كل اسناد و مدارك و       

  ».بردند كردند و مي غيرنظامي را از اين فرودگاه خارج مي

زيرا پس از اسـتقرار دولـت موقـت، شـورايي مركـب از نماينـدگان دادسـتان كـل                    . پايه است   اين ادعا بي  

نفعـال و نقـل و انتقالهـا در فرودگـاه     وزيـري تمـام فعـل و ا        كشور، كميته مركزي انقالب اسـالمي و نخـست        

مهرآباد را زير نظر داشت و هيچ گونه اسناد، تجهيزات و وسايل آمريكاييها و يا گروههـا و دولتهـاي ديگـر                     

. باشد  مدارك آن دوره موجود و قابل دسترسي مي       . شده است   بدون نظارت اين شورا از فرودگاه خارج نمي       

ودگاه در اختيار آمريكاييها بـوده اسـت و دقيقـاً از نـوع، قيمـت و      حال اگر آقاي محتشمي مدعي است كه فر    

باشـد، بايـد      حساس بودن مدارك و تجهيزات خارج شده از فرودگاه آگاهي دارد و در ادعاي خود مصر مي                

اوالً فهرست اسناد، مدارك، تجهيزات و وسايل مورد ادعاي خود را براي آگاهي عمومي منتـشر كنـد، ثانيـاً                    

ه اين اطالعات را از كجا به دست آورده است و ثالثاً پاسخ دهد كه چرا تا كنون چنـين كـاري                      توضيح دهد ك  

  كند؟  سال چنين ادعايي را مطرح مي۱۹را نكرده است و اينك پس از 

البته من مسائلي را راجع به نهضت آزادي و دبيركل فعلي آن، آقاي             «: ـ آقاي محتشمي ادعا كرده است     ۳

شـايد برخـي از عوامـل    .  و نوفل لوشاتو دارم كه در جاي خود بايـد صـحبت بـشود             دكتر يزدي، در پاريس   

انحراف نهضت آزادي و پيرمردهايش زير سر همين دكتر يزدي و ارتباطات تنگاتنگي كه با آمريكاييهـا قبـل        

حركـت  اي    منتها او آدم زيركي بود و به گونه       . از انقالب در پاريس و نوفل لوشاتو و بعد از آن داشت، باشد            

  ».كرد كه در جامعه انعكاس خاصي نداشته باشد مي

نويـسد خيلـي      گويـد يـا مـي       انتظار اين است كه وقتي آقاي محتشمي، در كسوت روحانيت، چيزي را مـي             

آيا او ارتباط تنگاتنگ دكتر يزدي با آمريكاييها را در پاريس در همان زمان كشف كرد                . دقيق و مستند باشد   

 در حالت اول، آيا او آن را به رهبر فقيد انقالب گزارش داد يا نه؟ و اگر گزارش داد،                    يا بعدها به آن پي برد؟     

واكنش ايشان چه بود؟ چگونه است كه رهبر فقيد انقالب با وجود دريافت ايـن گونـه گزارشـها و اطالعـات،                  

نقـالب و  وزير در امـور ا  باز هم از دكتر يزدي خواستند كه عضويت شوراي انقالب و سپس معاونت نخست            

ـ كه دكتر يزدي حاضر به ادامه كـار   بعداً وزارت امور خارجه را بپذيرد و حتي پس از استعفاي دولت موقت     

ـ او را به سمتهاي مختلفي از سوي خود مأمور كردنـد و در احكـام صـادره بـه خـصوصياتي                        اجرايي نشد 

رغـم     و اگر آقاي محتشمي، علـي      دكتر يزدي با صراحت تكيه نمودند؟     » مديريت«و  » مورد وثوق بودن  «نظير  

داشتن چنان اطالعاتي، گزارشي به رهبر فقيد انقالب نداده است، انگيزه او در كتمان حقيقت چه بوده اسـت؟                 

 سال كرده و آن را بـه خيـال خـام خـود دسـتاويزي                ۱۹آنچه آقاي محتشمي ادعاي آگاهي از آن را بعد از           

ت، مذاكرات و ديـدارهاي سياسـي و ديپلماتيـك رهبـر فقيـد              براي تسويه حساب با دكتر يزدي قرار داده اس        

نظرانـه خـود را بـا رهبـر فقيـد       شايد هم آقاي محتـشمي برداشـتهاي تنـگ   . باشد انقالب در نوفل لوشاتو مي    

هاي   انقالب در همان نوفل لوشاتو مطرح كرده است و ايشان هم با توجه به اصل جريان، اعتنايي به سعايت                  

اي تنظيم و تدوين شده است و         مشروح اين ديدارها و مذاكرات به صورت مجموعه       . ندا  آقاي محتشمي نكرده  

ـ مانند پيـام كـارتر    بخشي از گزارشهاي اين ديدارها و مذاكرات و نيز مكاتبات مبادله شده  . باشد  محفوظ مي 
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 سـاله   ۲۵ تـاريخ سياسـي   «ــ در كتـاب        به رهبر فقيد انقالب، پيامهاي بعدي دولت آمريكا و پاسخهاي ايشان          

  .به قلم شادروان سرهنگ غالمرضا نجاتي آمده است» ايران، از كودتا تا انقالب

هنگامي كه خاطرات سايروس ونس منتشر شد و گَري سيك متن آن پيامهـا و مـذاكرات را بـه صـورت                      

جلـب  ناقص انتشار داد، آقاي دكتر يزدي موافقت رهبر فقيد انقالب را براي انتشار اسناد مجموعه ياد شـده                   

داوري سـرهنگ نجـاتي دربـاره       . كرد و آنها را به هنگام تأليف كتاب باال در اختيار مرحوم نجاتي قـرار داد               

شايستگي، تبحر و قدرت بيان و استدالل يزدي در مـذاكرات سياسـي بـا يكـي از       «: محتواي اسناد چنين بود   

  ».ان تحسين استديپلماتهاي ورزيده آمريكايي، در دفاع از انقالب و منافع ايران، شاي

داند كه ارتباط دكتر يزدي با رهبر فقيد انقالب از سالهاي دور، قبل از                ها مي   آقاي محتشمي بهتر از خيلي    

داند كه تنها روشنفكر غيرمعمم مورد اعتماد ايشان كـه حكـم كتبـي                انقالب، از نجف آغاز شده بود و نيز مي        

  .، دكتر يزدي بودبراي دريافت وجوه شرعي و مصرف بخشي از آن را داشت

  :ـ آقاي محتشمي ادعا كرده است كه۴

آقاي اسداهللا  . اينها مثالً در سيستم قضايي بودند     . ها بود   ها به انقالب و نظام در تمام زمينه         ضربه نهضتي «

كنم يك بار نزديك غروب بود، كل دولـت بـه قـم آمدنـد و                  من فراموش نمي  ... مبشري وزير دادگستري بود   

  ».د و در آن جلسه استعفاي دسته جمعي را مطرح كردند كه يا ما يا آقاي خلخاليخدمت امام رسيدن

اي بـود و آثـار او معـرف شخـصيت و دانـش                شـناس برجـسته     اوالً، شادروان دكتر مبشري كـه اسـالم       

ثانياً، آقاي محتـشمي كـه در جلـسه مـورد       . ـ حقوقي وسيع او است، عضو نهضت آزادي ايران نبود           اسالمي

گويد؟ ثالثاً، اعضاي دولت موقت هيچگـاه بـه صـورت جمعـي       داشت، اين مطالب را از كجا مي      بحث حضور ن  

براي استعفا نزد رهبر فقيد انقالب نرفتند و اگر هم چند بار بحث استعفا به ميان آمده بـود، علـت اصـلي آن                        

ه اعـضاي دولـت     از سوي ديگر، مخالفت با طرز كار آقاي خلخالي محـدود بـ            . تنها اعمال آقاي خلخالي نبود    

از جملـه مرحومـان طالقـاني، مطهـري و     (حتي برخـي از اعـضاي روحـاني شـوراي انقـالب      . شد  موقت نمي 

روحانيـان بيـرون از   . كردنـد  با كارهاي نامبرده موافق نبودند و به شدت نسبت به آنها اعتراض مي           ) بهشتي

  .درويه آقاي خلخالي مخالف بودن شوراي انقالب هم شديداً با كارهاي بي

  :آقاي محتشمي، بعد از سر هم كردن اين افسانه، مدعي شده است كه

دانم  آقاي مبشري آمد بيرون و تلفن را برداشت و شروع به صحبت كرد، البته نمي... بعد از يكي دو ساعت«

اين بيانگر ديدگاه و نظري از نهـضت آزادي اسـت كـه    ... و گفت ما پيروز شديم و مسئله تمام شد.... با كجا   

  »...اين گونه اطالعات را منتقل كرد و به طرف مقابل كه من نفهميدم چه كسي بود

دهد كـه آقـاي محتـشمي چگونـه بـر پايـه ظـن و گمـان                    اين سخنان آقاي محتشمي به روشني نشان مي       

  .كند درباره اشخاص داوري مي

 بـود كـه     ۶۷ال  براي دور سوم مجلـس شـوراي اسـالمي و اواخـر سـ             ... «: ـ ايشان ادعا كرده است كه       ۵

نهـضت  ... زدنـد   آن موقع اوج جنگ شـهرها بـود و موشـك مـي            . خواستند شركت كنند    گروههاي مختلف مي  

احساس اين بود   . كنيم  آزادي در گفتگوهايش اظهار كرده بود كه اگر آزادي باشد ما در انتخابات شركت مي              

براي اين كه تيـر خـالص را        ... نندبرداري ك   خواهند از فضاي فشار جنگ و كمك خارج بهره          ها مي   كه نهضتي 

وي سـپس اضـافه     . »هـا ايـن تحليـل را داشـتند          البته اين تنها تحليل من نيست، خيلي      . به نظام و انقالب بزنند    

بعـد از دو، سـه   .... اي خدمت ايشان نوشتم     به هر صورت من استعالمي از حضرت امام كردم نامه         «: كند  مي
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م كه حاج احمدآقا به من زنگ زدند و ايشان گفتند كه حـضرت امـام         روزي كه نامه را فرستادم يك روز ديد       

  »...اند جواب شما را نوشته

 ۵۹۸، آقاي محتشمي ظاهراً فراموش كرده است كـه قطعنامـه        »دروغگو كم حافظه است   «اوالً، به مصداق    

لـذا در اواخـر      توسط رهبر فقيد انقالب پذيرفته شد و         ۱۳۶۷ تيرماه   ۲۷شوراي امنيت سازمان ملل در تاريخ       

  !هاي جنگ در زمين و آسمان آرام بود  جبهه۶۷سال 

بعد از درگذشت رهبـر      (۱۳۶۸ـ كه آن را نخستين بار در دي ماه            ثانياً، تاريخ نامه ادعايي آقاي محتشمي     

اي از اين نامه كه اولين بـار در        همچنين نسخه .  بود ۱۳۶۶ـ بهمن     در دانشگاه تهران پخش كردند    ) فقيد انقالب 

هاي كيهان و جمهـوري اسـالمي چـاپ            مجله پاسدار اسالم و سپس همزمان در روزنامه        ۶۸اره دي ماه    شم

 بود و در آن زمان،      ۶۶اوج جنگ شهرها و موشكباران عراق هم در اواخر سال           .  بود ۶۶شد، به تاريخ بهمن     

شـود    ي مدعي مي  پس چگونه آقاي محتشم   . نه مسأله انتخابات مطرح بود و نه موضوع اجراي قانون احزاب          

  ! به رهبر فقيد انقالب نامه نوشته و جواب دريافت كرده است؟۶۷كه در اواخر سال 

ثالثاً، آقاي محتشمي در آن زمان وزير كشور بود و البد نامه خود را به عنوان وزير كشور نوشته است       

هـاي    شمي بايـد در پرونـده     اي از نامه به رهبر فقيد انقالب و نيز جوابيـه ادعـايي آقـاي محتـ                  و قاعدتاً نسخه  

داشت؛ ولي هيچ يك از آنهـا در          وزارت كشور، به ويژه در پرونده مربوط به نهضت آزادي ايران، وجود مي            

  .در وزارت كشور موجود نبوده است) ۶۸دي ماه (آن تاريخ 

هـاي جنـگ، آقـاي محتـشمي بـه        توسط ايران و برقراري آرامـش در جبهـه   ۵۹۸پس از پذيرش قطعنامه     

بـراي  ) ۱۳۶۰مـصوب  (نامه اجرايي قانون فعاليت احـزاب    اعالم كرد كه آيين۶۷ وزير كشور در بهمن    عنوان

تواننـد    اند، مـي    اجرا به وزارت كشور ابالغ شده است و احزابي كه قبل از اجراي قانون مذكور فعاليت داشته                

  .يي قانون احزاب تطبيق دهندنامه اجرا به فعاليت خود ادامه دهند و تنها بايد اساسنامه خود را با آيين

، معاون سياسي وقت وزارت كشور و دو نماينده مجلس شـورا در كميـسيون               ۶۷قبل از آن، در دي ماه       

ــ در ميزگـردي كـه در دانـشگاه تهـران دربـاره                ـ آقايان اصغرزاده و موسـوي الري         قانون احزاب  ۱۰ماده  

شجويان، با صراحت بر آزادي فعاليـت نهـضت         اجراي قانون احزاب تشكيل شده بود، در پاسخ به سؤال دان          

) ۶۷دي مـاه    (مسلماً اگر نامه وزير كشور و پاسخ رهبر فقيد انقالب در آن زمـان               . آزادي ايران تأكيد كردند   

گيـري آنـان      داشـتند، موضـع     داشت و آقايان نامبرده هم خبـر مـي          در پرونده نهضت آزادي ايران وجود مي      

  .بود متفاوت مي

، با اطـالع و موافقـت وزارت كـشور، يـك كنفـرانس              ۶۷ضت آزادي در همان بهمن ماه       از سوي ديگر، نه   

مطبوعاتي با شركت آقايان مهندس بازرگان، دكتر سحابي و دكتر يـزدي برگـزار كـرد و از اجـراي قـانون                      

داشـت، قطعـاً وزارت كـشور نـه تنهـا بـا        اگر در آن مقطع نامه مورد ادعـا وجـود مـي   . احزاب استقبال نمود 

  .نمود كرد، بلكه به همان نامه عليه نهضت آزادي ايران استناد مي زاري كنفرانس مطبوعاتي موافقت نميبرگ

خواست در انتخابات شركت كند، اگر به نظر آقاي محتـشمي،             رابعاً، بر فرض كه نهضت آزادي ايران مي       

انـد، چـه دليلـي        كـرده  نهضت آزادي فاقد پايگاه مردمي بوده است و مردم يكپارچه از حاكميـت حمايـت مـي                

وجود داشت كه او و برخي از همراهان و همفكرانش چنـين تحليـل كننـد كـه نهـضت آزادي بـا شـركت در                          

؟ آيا نظام تا آن حد مفلوك و مردني بود كـه نيـاز          »تير خالص را به نظام و انقالب بزند       «خواهد    انتخابات مي 



 ٥٧

  شد؟ ت موجب مرگ نظام ميداشت و مشاركت نهضت آزادي در انتخابا» تير خالص«به يك 

ــ ماننـد آقايـان        ـ همان طور كه آقاي محتشمي اعالم كرده است، كـساني در دفتـر رهبـر فقيـد انقـالب                   ۶

كردنـد و     هـا و مطالـب ايـشان را پـاكنويس مـي             ـ برخي از اطالعيـه      رسولي و حاج احمدآقا يا اشخاص ديگر      

يكي از مواردي را هم كه      «: ي مدعي شده است كه    با وجود اين، آقاي محتشم    . نمودند  ايشان آنها را امضا مي    

با توجه به اين كه آقاي محتشمي گفته بـود      » .امام شخصاً خودشان پاكنويس كردند نامه نهضت آزادي بود        

كه بر اثر تلفن حاج احمدآقا از نوشتن نامه آگاه شده است از كجا دانسته و فهميده است كه نامه مربوط بـه                       

   كسي پاكنويس كرده است؟نهضت آزادي ايران را چه

انـد در آنجـا و        راجع به اين نامه آقايان كارشناسان خـط آمـده         «: ـ آقاي محتشمي مدعي شده است كه      ۷

ولـي چنـد سـطر بعـد اعتـراف كـرده اسـت كـه هـيچ سـندي از ايـن                       » ...انـد   اند و رفتـه     اند و تأكيد كرده     ديده

 محتشمي در دادگستري وجود دارد و نـه در          كارشناسي نه در پرونده شكايت نهضت آزادي ايران از آقاي         

  !!جاي ديگري

واقعيت اين است كه كارشناسان در دادگاه حاضر شدند، اما اصل نامه براي كارشناسي فرسـتاده نـشد           

  .و كارشناسي صورت نگرفت

شـود وقتـي كـه        مسئله خيلي جالب مي   «: گويد  اما در همين جا هم آقاي محتشمي خلط مبحث كرده و مي           

گويند كه پرونده مختومه اسـت،   ورد در دادگستري مي رود و بازرگان هم از دنيا مي آقا از دنيا ميحاج احمد 

  ».يابد اند پس دعوا خاتمه مي چون هم شاكي هم مشتكي عنه هر دو مرده

پرونـده اول دربـاره شـكايت    . شايد بسياري از مردم ندانند كـه در دادگـستري دو پرونـده تـشكيل شـد                

از آقـاي محتـشمي و پرونـده دوم در رابطـه بـا شـكايت       ) به دبيركلي مهندس بازرگان (نهضت آزادي ايران  

  .عليه نهضت آزادي ايران بود) از طرف حاج احمدآقا(آقاي حميد انصاري 

مطرح شدن مسأله كارشناسي خط و امضا مربـوط بـه پرونـده اول و شـاكي هـم نـه شـخص مهنـدس                         

. راين، با درگذشت مهندس بازرگان پرونده مختومـه اعـالم نـشد   بناب. بازرگان، بلكه نهضت آزادي ايران بود   

در آن پرونده مشتكي عنه     .)  بود ۷۳ و درگذشت مهندس بازرگان در سال        ۶۸زمان تشكيل پرونده در سال      (

بـه رحمـت    ) حـاج احمـدآقا   (در مورد پرونـده دوم نيـز شـاكي          . آقاي محتشمي بود كه به حمداهللا زنده است       

  . مشتكي عنه نهضت آزادي ايران بود كه بحمداهللا نمرده و همچنان زنده استايزدي پيوسته است ولي

بعد از اين جريانات اخير و قبل از انتخابـات دوره پـنجم بـود               ...«: ـ آقاي محتشمي مدعي شده است كه        ۸

كه بار ديگر مسأله مطرح شد و بعد در مؤسسه با آقاي انصاري و ديگران هم صحبت شد و پيگيري كرديم              

: كنـد  او سـپس اضـافه مـي    » .سئله در دستگاه قضايي مطرح گرديد و آقايان نهضت آزادي محكوم شدند           و م 

سيستم قضايي بيايد شرح اين ماجرا را بدهد كه اين محكوميت نهضت آزادي و دبيركل اين نهـضت آقـاي                    «

اينهـا اثبـات    حكمي كه صادر شد و محكوميـت        . دكتر يزدي كه طرف دعوا بود در اين ماجرا، چرا اجرا نشد           

  ».شد چرا اجرا نشده

برخالف ادعاي آقاي محتشمي، دادگاه حاضر نشد كه نهضت آزادي ايران را محاكمه كند، در حـالي كـه                

با وجود اين، دادگاه دكتـر      . هاي نهضت آزادي ايران بود، نه شخص دكتر يزدي          مستندات شاكي تماماً بيانيه   

 كه دادگـاه در جريـان رسـيدگي بـه آن شـكايت عليـه نهـضت           ناگفته نماند !! يزدي را محاكمه و محكوم كرد     
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آزادي مرتكب تخلفات آشكار قضايي شد كه متأسفانه، اعتراض نهضت آزادي ايـران و دكتـر يـزدي مـورد                    

مثالً، در حالي كه اتهام اوليـه عليـه دكتـر يـزدي براسـاس ابـراز شـك و                    . توجه مقامات قضايي قرار نگرفت    

عاي آقاي محتشمي، اهانت به رهبر فقيد انقالب بـود و ايـشان بـه همـين اتهـام                   ترديد نسبت به نامه مورد اد     

 ماه حبس محكوم شده بود، دادگاه تجديـد نظـر شـك و ترديـد در اصـالت نامـه را مـصداق                  ۶محاكمه و به    

 اهانت به مقام رهبر فقيد ندانست، بلكه اتهام را به اشاعه اكاذيب تبديل كـرد كـه قاعـدتاً بايـد پرونـده بـراي                        

امـا بـه هـر تقـدير، دكتـر          . شد، نه اينكه دوباره به دادگاه انقالب بازگردد         رسيدگي به دادگاه عادي ارجاع مي     

ـ به پرداخت سه ميليون ريـال جريمـه نقـدي       ـ بدون آن كه دادگاهي تشكيل شود        يزدي در دادگاه تجديد نظر    

  .محكوم شد و حكم هم اجرا گرديد

خود آقاي دكتـر يـزدي از مؤسـسه    ... از گوشه و كنار شنيدم كه  «:ـ آقاي محتشمي ادعا كرده است كه      ۹

سـاز    المللـي پيـدا نكنـد و مـسئله          تنظيم و نشر خواهش و تمنا كرد كه براي اين كه اين موضوع يك جنبه بين               

  ».نشود اين حكم را شما رضايت بدهيد كه اجرا نشود

دكتر يزدي هرگز چنـين خـواهش و تمنـايي          زيرا اوالً، آقاي    . مبتدا و خبر جمله باال هر دو نادرست است        

  .نكرد و ثانياً، حكم دادگاه تجديد نظر اجرا شد

ــ كـه بـه صـورت      ضمناً سخنان آقاي دكتر يزدي به هنگام ابالغ حكم محكوميت زندان در دادگاه بـدوي              

 خـواهيم   ـ خالف ادعاي آقاي محتشمي است و ما از مسئوالن مؤسسه ياد شده مـي                باشد  مكتوب موجود مي  

كه خودشان در اين باره توضيح دهند و اگر چنين نشود، كليه مطالب مربوط را براي آگاهي عمـوم منتـشر                     

  .خواهيم كرد

ــ بنـا بـه داليلـي كـه بـه              كند كه نامه مورد استناد آقاي محتشمي        نهضت آزادي ايران مجدداً تصريح مي     

باشد و اگر به قول نامبرده،   فاقد اصالت مي  ـ    هاي متعدد در گذشته بيان شده است        ها و نامه    تفصيل در بيانيه  

ـ كه ظاهراً بدون      اهللا پسنديده   اند، استعالم ايشان از مرحوم آيت       مرحوم حاج احمدآقا شاهد نگارش نامه بوده      

  .ـ بالموضوع بوده است پاسخ مانده است

ايران چـه در    نهضت آزادي   . ـ آقاي محتشمي در پايان مصاحبه به رابطه با آمريكا اشاره كرده است            ۱۰

زمان تصدي دولت موقت و چه بعد از آن ديدگاههاي خود را درباره شرايط مذاكره و ارتبـاط بـا آمريكـا و       

كشورهاي ديگر در چارچوب حفظ ارزشهاي انقالب و منافع ملي به صراحت اعالم كرده و همواره مقامـات                  

  .يندگان واقعي آنها برحذر داشته استرا از سازش و گفتگوهاي پنهاني دور از نظارت و آگاهي مردم يا نما

در پايان، از خداوند حكيم و عليم براي خودمان صبر و استقامت بيشتر و براي آقاي محتشمي و سـاير                    

  .كنيم مخالفانمان انصاف و تقواي سياسي درخواست مي

  والسالم علي من اتبع الهدي

  روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ٤/١٦٤٢: شماره

   ٢٣/٠٤/٧٧:تاريخ

  

  

  ي ايرانتحريف مواضع نهضت آزاد

  

هاي اخير برخي از سخنگويان و اعضاي نهادها و گروههاي درون حاكميت در سخنان خود اقدام              در هفته 

اي   دوره  به تحريف مواضع نهضت آزادي ايران در مورد هفتمين انتخابات رياست جمهوري و انتخابات ميـان               

وجـب آگـاهي افـراد و گروههـاي         گونه سخنان ناصـواب و خـالف واقـع م           پاسخ به اين  . اند  اخير مجلس نموده  

  .صادق و تنبه سايرين است

از جمله آقاي محسن آرمـين عـضو شـوراي مركـزي سـازمان مجاهـدين انقـالب اسـالمي در پاسـخ بـه                        

  :سئواالت دانشجويان در جلسه دانشگاه اصفهان در اين مورد گفته است

اما مـردم   . ست جمهوري را تحريم كرد    جمله انتخابات هفتمين دوره ريا     نهضت آزادي انتخابات گذشته از    ... «

اي مجلس را تأييد      دوره  طرف ديگر وقتي انتخابات ميان     در اين انتخابات به شكل گسترده حضور يافتند و از         

كمي در اين انتخابات شركت كردند و اين امر حكايت از آن دارد كه مردم جلوتر از اين گروه حركت                كرد تعداد   

  )۷/۳/۷۷روزنامه جامعه، (». كنند مي

. طور آشكار تحريف مواضع و عملكـرد نهـضت آزادي ايـران در دو انتخابـات اخيـر اسـت                     اين سخنان به  

سياست نهضت آزادي همواره براين اساس استوار بوده كه مردم را هرچه بيشتر به مشاركت در حق تعيين                  

  .سرنوشت خود فرا خواند و در اين راستا نيز عمل نموده است

نتخابات رياست جمهوري، نهضت آزادي ايران براي جلب مشاركت مردم در انتخابات            در جريان هفتمين ا   

و تأمين شرايط انتخابات آزاد و سالم، آمادگي خود را براي شركت در انتخابات با معرفي كانديدا اعالم كـرد                    

مـستقل  باوجود رد صالحيت كانديـداهاي      . و از مردم نيز براي حضور فعال در عرصه انتخابات دعوت نمود           

از جمله كانديداهاي نهضت آزادي ايران توسط شوراي نگهبان، نهضت آزادي انتخابات را تحريم نكـرد بلكـه                  

عـالوه، جمعـي از       بـه . از مردم خواست تا در انتخابات شركت كنند و به كانديداي مورد عالقه خود رأي دهند               

اي   يان آنان بودنـد بـا انتـشار بيانـه         هاي ملي و اسالمي كه برخي از رهبران نهضت آزادي نيز در م              شخصيت

ضمن دعوت مردم به شركت گسترده در انتخابات، اعالم كردند كه به عنـوان اعتـراض بـه عملكـرد شـوراي                      

 منتشر شده، ۲۸/۲/۷۶در بيانيه اين شخصيتها كه به تاريخ      . به صندوقها بريزند  » رأي اعتراض سفيد  «نگهبان،  

  :آمده است

هـاي   هاي مردم مصرح در قانون اساسي و بايكوت خبري رسـانه          حقوق و آزادي   نقض آشكار رغم    علي... ما  «

كنيم تـا بـا       داخلي و خارجي و در نتيجه عدم امكان ارتباط با مردم، در انتخابات رياست جمهوري شركت مي                

در صندوقها، اعتراض خود را بـه چگـونگي برگـزاري انتخابـات و عملكـرد شـوراي                  » رأي اعتراض «ريختن  

  ».طور قانوني اعالم داريم هاي اساسي ملت به و تضييع حقوق و آزادينگهبان 

  :در بخش ديگري از اين بيانيه تصريح شده است كه

تفاوتي و نااميدي بسياري از اقشار جامعه، زمينه  اميد است مشاركت در انتخابات ضمن مقابله با روحيه بي«

  ».آميز را فراهم سازد ت قانوني و مسالمتگيري مؤثر مبارزا الزم براي تحقق مشاركت سياسي و شكل

 در هتل بلور با حضور خبرنگاران داخلـي و خـارجي، رهبـران نهـضت      ۲۵/۱۲/۷۵در مصاحبه مطبوعاتي    
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  :آزادي ايران اعالم كردند

شركت نهضت آزادي ايران در انتخابات رياست جمهوري و معرفي كانديدا در اين انتخابات نه براي قدرت و «

منظور ايفاي وظيفه در قبال ملت و كشور و تشويق مردم به مشاركت در يـك                   قدرت، بلكه به   رقابت در كسب  

  ».وظيفه ملي همگاني است

  : نيز آمده است» اعتراض به شوراي نگهبان« نهضت آزادي ايران تحت عنوان ۲۷/۲/۷۶در بيانيه مورخ 

هـاي    يـا كـاهش بحرانهـا و تـنش        ملت و ضرورت رفع     نهضت آزادي ايران با اعتقاد راسخ به حق حاكميت          «

سوي تعادل    هاي اجتماعي با تدبير ملي و ايجاد فضاي مناسب براي حركت به             اقتصادي و سياسي و آشفتگي    

سياسي و اجتماعي به صحنه انتخابات رياست جمهوري وارد شد و از مردم نيز خواسـت كـه در انتخابـات                     

  ».شركت كنند و حقوق فراموش شده خود را مطالبه نمايند

  :در بخشي از اين اعالميه تحت عنوان سخني با ملت آمده است

تفـاوتي مـردم و بـدبيني و يـأس در امـر               عمل به تـشديد بـي      برخالف عمل ناصواب شوراي نگهبان كه در      «

نشوند، كنيم كه تسليم يأس و نااميدي  گردد، ما از مردم شريف و هوشيار ايران دعوت مي انتخابات منجر مي

آميز ممكن، صداي اعتراض خـود را عليـه        نار گذارند و با تمام قوا و از هر راه قانوني مسالمت           تفاوتي را ك    بي

  ».رأي شوراي نگهبان بلند كنند

دهـد كـه نهـضت آزادي         خوبي نـشان مـي      مواضع فوق برخالف ادعاي مخالفان و از جمله آقاي آرمين به          

تخابات را تحريم نكردند بلكه مردم را به حضور     طور مشخص امضاكنندگان بيانيه مزبور نه تنها ان         ايران و به  

فرا خواندند و به اين ترتيب بـسياري از مـردم بـراي اولـين       » رأي اعتراض «هاي رأي و دادن       در پاي صندوق  

اي از آراي مـردم بـه         هاي متعدد، بخـش عمـده       بار در سالهاي اخير در انتخابات شركت نمودند و بنابر تحليل          

در واقع بسياري از مردم بـه جـاي دادن   . گردد  ساله محسوب مي۱۹به حاكميت » رأي اعتراض«آقاي خاتمي   

اند و در مجموع ملـت ايـران          به عنوان اعتراض، با رأي به آقاي خاتمي به حاكميت اعتراض كرده           » رأي سفيد «

  .را آفريدند» حماسه دوم خرداد«كننده در انتخابات   ميليون شركت۳۰با حضور 

 ۱۸/۱۲/۷۶اي مجلس شوراي اسالمي، نهضت آزادي ايران با انتشار بيانيـه مـورخ                رهدو  در انتخابات ميان  

  :خود توضيح داد كه

داند، بلكه معتقد است با توجه بـه روحيـه و             جامعه، عدم شركت و تحريم را كارساز نمي       در شرايط كنوني    «

در صحنه، مؤثرتر و مفيـدتر  مندي و آمادگي آنان براي حضور      عملكرد مردم در انتخابات دوم خرداد و عالقه       

گيري، براي نـشان دادن مخالفـت خـود بـا رويـه               جاي قهر و كناره     خواهد بود اگر از همگان خواسته شود به       

منظور مطالبه حقوق اساسي ملت، با تمام نيرو در انتخابات شركت كنند و رأي اعتراض                 شوراي نگهبان و به   

انحـصارطلب، خـصوصاً شـوراي      ح عملكـرد حاكميـت      آميز بـراي تـصحي      اعتراض قانوني و مسالمت   . دهند

  ».نگهبان

اين بيانيه در آخرين روزهاي پاياني تبليغات انتخابات منتشر شد و باتوجه بـه بـايكوت خبـري انعكاسـي                    

نداشت و مردم مطلع نشدند اما نهضت آزادي ايران بر اين موضع منطقي خود يك بار ديگر تأكيد ورزيـد تـا                       

جـاي قهـر و موضـع انفعـال و             در انتخابات و تمرين دموكراسي نهادينه شود و به         به تدريج فرهنگ مشاركت   

تفاوتي، شرايطي در جامعه فراهم شود تا در موارد انحرافي نيز مردم نظر خود را با حـضور و مـشاركت                       بي

  .در انتخابات و دادن رأي اعتراض بيان نمايند و روند مبارزه قانوني را تحكيم بخشند

 "Protest Vote"كـه در كـشورهاي پيـشرفته بـا عنـوان      » رأي اعتـراض «فهـوم و كـاربرد   درصورتي كه م

تواند كـاربرد اجتمـاعي مفيـد و مـؤثري      تدريج معرفي و شناخته شود، مي     شناخته شده است، در كشور ما به      

ي پيدا كند و ضمن مقابله با روحيه انفعالي مردم، حالت نـشاط و روحيـه مثبـت مـردم را در فـضاي اجتمـاع                        
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اتخاذ چنين سياستي در شرايطي بود كه بسياري يا شايد تمام گروههاي سياسي هوادار              . كشور تقويت نمايد  

بنابراين، نهضت آزادي با علم و آگاهي از اين مواضع، از مـردم             . آقاي خاتمي انتخابات را تحريم كرده بودند      

 پاي صندوقهاي رأي، عمالً موجـب       درست است كه مردم با نرفتن به      . خواست به پاي صندوقهاي رأي بروند     

 درصد آراي واجـدين     ۲رسوايي سيستم حذف كانديداهاي مستقل شدند و در نهايت دو نفر با آرايي كمتر از                

رفتنـد و آراي خـود را بـه           حق رأي، به مجلس راه يافتند، اما درصورتي كه مردم به پاي صندوقهاي رأي مي              

ريختند، مطمئناً آراي     راي نگهبان رد شده بودند، به صندوق مي       نام كانديداهاي مورد اعتمادي كه ازطرف شو      

  .شدند شد و قطعاً اين دو قادر به رفتن به مجلس نمي آنان به مراتب بيشتر از آراي اين دو نفر مي

هاي اخير مجدداً حمالت عليه نهضت آزادي ايران بار ديگر گـسترش يافتـه اسـت و آقـاي      اما چرا در هفته   

گيـري و     گونـه موضـع     سخ به سؤاالت دانشجويان درباره نهضت آزادي ايران مجبور به ايـن           آرمين نيز در پا   

  تحريف مواضع نهضت آزادي شده است؟

اقبال مردم به ويژه نسل جـوان و دانـشجو در سـطح دانـشگاهها بـه تفكـر و ديـدگاههاي نهـضت آزادي                         

نـگ جناحهـا و گروههـاي درون         موجـب واكـنش هماه     ۶۰رغم تمامي محدوديتها و فشارها بعـد از سـال             علي

ويـژه نهـضت آزادي    كار نسبت به جريـان روشـنفكران دينـي بـه     حساسيت جناح محافظه. حاكميت شده است  

كننـد و     مشي دو دهه گذشـته خـود عمـل مـي            ايران كامالً قابل توجيه است، زيرا آنان كماكان در راستاي خط          

ا از نيروها و جناحي كه طرفدار برنامه توسعه سياسي          ام. اند  تاكنون انعطافي در ديدگاههاي خود نشان نداده      

اند و بايد خود معتقد به اين برنامه رئيس جمهور بوده      آقاي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور منتخب ملت بوده       

  .گيريها موجب بسي شگفتي است گونه موضع و زمينه را براي تحقق آن فراهم كنند، اين

نگرانـه عليـه نهـضت        سـويه   مي به كرات مواضع خـصمانه و يـك        مسؤوالن سازمان مجاهدين انقالب اسال    

آقاي آرمين در سخنان اخير خود، در واقع علل مواضع سازمان را در قبال حساسيت               . اند  آزادي ايران داشته  

  :دهد دانشجويان نسبت به نهضت آزادي ايران چنين بروز مي

بـست    كه بسياري از راههـاي طـي شـده بـه بـن     دانند ها خبر ندارند و نمي از جوانان ما از پيشينه  بسياري  «

كاري سياسي و نبود احزاب در جامعه است و از سوي ديگر ممنوعيت سياسـي          رسيده است و اين معلول كم     

شـمار    براي اين نهضت چهره مظلـومي بـراي آنهـا ايجـاد كـرده اسـت كـه خـود علـل گـرايش جوانـان بـه                           

  )۷/۳/۷۷روزنامه جامعه ، (».آيد مي

اگـر  . كاران همـصدا و همـسو شـده اسـت           گيري، آقاي آرمين با روزنامه رسالت و محافظه        در اين موضع  

زعم آقاي آرمين به علت محدوديتها و قطع ارتباط مؤثر نهضت آزادي با مردم، جوانان با پيـشينه نهـضت                      به

نـه موانـع و   گو براي رفع ايـن ! اند آزادي آشنا نيستند و بدون آگاهي به تفكر و ديدگاههاي نهضت روي آورده   

ابهامها جا دارد آقاي آرمين و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و همه نيروها و گروههـاي سياسـي همـسو                    

ـ فرهنگي رئيس جمهور براي آزادي فعاليت احزاب سياسي و سـاير              در راستاي تحقق برنامه توسعه سياسي     

هاي موجـود،     ع محدوديت و ممنوعيت   نهادهاي مدني در چارچوب قانون اساسي مشتركاً تالش نمايند و با رف           

زمينه براي رشد و آگاهي بيشتر نسل جوان و انتخاب صحيح و سالمت تفكـر و ديـدگاههاي مختلـف فـراهم                      

  .اي براي تحريف مواضع نهضت و ساير احزاب و گروههاي سياسي باقي نماند گردد و انگيزه

  

  والعاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٤٣: شماره

 ٥/٧٧ /٦:تاريخ

  

  

  

  ن رهبريدرباره مجلس خبرگا

  

بنابر اعالم مقامات رسمي، طي چند ماه آينده انتخابات سـومين دوره مجلـس خبرگـان رهبـري برگـزار                    

 نفـر   ۸۶ شوراي نگهبـان، تعـداد نماينـدگان ايـن مجلـس بـه               تبه پيشنهاد وزارت كشور و موافق     . خواهد شد 

  .افزايش يافته است

شـود، واجـد    صـي كـه در آن برگـزار مـي     انتخابات مجلس خبرگان رهبري به داليل متعدد و شـرايط خا          

تواند به تعادل و ثبات سياسي جامعـه          ويژگيها و اهميت فراواني است و برگزاري سالم و قانونمندانه آن مي           

ها دربـاره ايـن انتخابـات و قـانون و             هاي فراواني در روزنامه    تحليل در چند ماه گذشته، نظرات و     . كمك كند 

منـد، لـه و عليـه آن، مطـرح شـده اسـت كـه همـه آنهـا                      وههاي عالقـه  ها و گر    مقررات آن از سوي شخصيت    

هـا و گرايـشهاي        جنـاح  هـاي درون حاكميـت، خـصوصاً        راي جنـاح   حداقل ب  ـ  حساسيت و اهميت موضوع را    

  .سازد ـ نمايان مي مختلف روحاني در قم و ساير نقاط

نظر شـده بـراي رهبـري    اي كـه قـانون اساسـي تجديـد      گستردهنهضت آزادي ايران باتوجه به اختيارات 

كنـد،    تعيين كرده است، و نقش مهمي كه مجلس خبرگان در همه مسائل كشور در سطح خرد و كالن ايفا مي                   

داند كه در اين مورد بررسي و تحليـل الزم            و با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي جامعه كنوني، الزم مي           

  :را انجام دهد و نكات زير را به اطالع عموم برساند

  

   شيوه تعيين رهبريـ۱

  :آمده است) ۱۳۵۸مصوب آذرماه (در اصل پنجم قانون اساسي اوليه 

اهللا تعالي فرجه، در جمهوري اسالمي ايران واليت امر و امامـت              عصر، عجل   در زمان غيبت حضرت ولي    «

ا به رهبـري    اكثريت مردم او ر   است، كه    ردير و مدب  عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، م          امت بر 

شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد، رهبر يا شـوراي رهبـري                    

  ».گردد دار آن مي ، طبق اصل يكصدوهفتم عهدهمركب از فقهاي واجد شرايط باال

اسـت كـه     ۱۳۶۸منظور قانون اساسـي بـازنگري شـده در سـال             (۱۳۶۸در قانون اساسي مصوب سال      

 تغييراتي در اصل پنجم     ،)ديمنتخب مردم و پشت درهاي بسته به تصويب رس        سط يك گروه معدود و غير     تو

  .داده شد و قسمتي از متن باال كه زير آن خط كشيده شده است، حذف گرديد

آمده » رهبر يا شوراي رهبري   « تحت عنوان    ۵۸در اصل يكصدوهفتم از فصل هشتم قانون اساسي سال          

  :است

ز فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت                 هرگاه يكي ا  «

 عاليقـدر تقليـد و رهبـر انقـالب          عمـورد مرجـ   گونـه كـه در        يرفته شده باشد، همان   و رهبري شناخته و پذ    
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عهده ن را بر  همه مسؤليتهاي ناشي از آالعظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، واليت امر و        اهللا  آيت

باره همه كساني كه صالحيت مرجعيت و رهبـري دارنـد    اين صورت، خبرگان منتخب مردم در       در غير  .دارد

كنند، هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند، او را به عنوان                 بررسي و مشورت مي   

رهبري را به عنوان اعضاي شوراي      نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط           رهبر به مردم معرفي مي    

  ».كنند  تعيين و به مردم معرفي ميرهبري

  :اي به شرح زير پيدا كرده است ، اين اصل تغييرات عمده۶۸در قانون اساسي سال 

هوري اسالمي ايران حـضرت     پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقالب جهاني اسالم و بنيانگذار جم             «

كه از طرف اكثريـت قـاطع مـردم بـه مرجعيـت و رهبـري               ) الشريف  قدس سره (خميني  العظمي امام    اهللا  آيت

خبرگـان رهبـري دربـاره همـه        . شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است           

كنند هرگاه يكـي از آنـان را          نهم بررسي و مشورت مي     پنجم و يكصدو   فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول     

حكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجـستگي                 اعلم به ا  

در كننـد و      نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخـاب مـي           يكي از صفات مذكور در اصل يكصدو       خاص در 

 خبرگـان،   رهبر منتخب . نمايند  اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و به مردم معرفي مي               غير

ر قوانين بـا سـاير افـراد        برهبر در برا   .خواهد داشت هاي ناشي از آن را برعهده         مه مسؤليت واليت امر و ه   

  ».كشور مساوي است

  :در اين تغييرات، چند نكته به شرح زير قابل توجه است

ل فـصل هـشتم     به عنـوان يكـي از اصـو       ) ۶۸و ۵۸(دو قانون اساسي     هفتم در هر  يكصدواصل  : نكته اول 

، ۶۸هفتم قانون اساسي سال     ده است، در حالي كه در اصل يكصدو       آم» رهبر و شوراي رهبري   «تحت عنوان   

و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخـاب              ... « شوراي رهبري حذف شده است و عبارت        

  ! شده استا فاقد معنا، ناقص و مبهم به حال خود ره»نمايد و معرفي مي

، شرايط رهبري بـه همـان شـرايط مـصرح در            )۵۸قانون اساسي   (در اصل يكصدوهفتم اوليه     : نكته دوم 

) ۶۸قانون اساسـي  (توجه و دقت در اصل يكصدوهفتم قانون تغيير يافته   اما با ؛اصل پنجم محدود شده بود    

رت زيـر   بـه صـو   اما جدا از هـم،      رديف،    يكي از چهار احتمال يا گزينه هم       شود كه اين شرايط به      مالحظه مي 

   :كاهش يافته است

   اعلم به احكام و موضوعات فقهي-۱

   اعلم به مسائل سياسي و اجتماعي-۲

   داراي مقبوليت عامه-۳

   واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصدونهم-۴

حـذف و   » مرجعيـت «متناسب با اين تغييرات، در اصل يكصدونهم نيز تغييراتي صورت گرفتـه و شـرط                

  . شرايط جديد اضافه شده استبعضي

، نيـازي نيـست كـه رهبـر     ۶۸موجب اصل يكصدوهفتم قـانون اساسـي مـصوب سـال       عبارت ديگر، به    به

ضرورتاً مرجع تقليد و يا اعلم بـه احكـام و موضـوعات فقهـي باشـد، بلكـه اعلميـت در مـسائل سياسـي و                           

  .كند اجتماعي كفايت مي

ناپـذير    هـاي اجتنـاب     ر از يكديگر، در واقع باتوجه بـه واقعيـت         اين تغييرات، يعني تفكيك مقوالت مورد نظ      

بعداز درگذشت بنيانگذار جمهوري اسالمي صورت گرفت؛ زيرا پس از ايشان هيچ فقيهي واجد تمام شـرايط             
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البته مراجعي بودند كه ممكن . مصرح در قانون كه مورد اعتماد اكثريت خبرگان رهبري باشد، وجود نداشت      

كنندگان رهبـر، فاقـد بيـنش صـحيح      زعم انتخاب ام و موضوعات فقهي شناخته شوند، اما به  بود اعلم در احك   

از سوي ديگر، روحانياني هم وجود داشـتند كـه در مقايـسه بـا           . سياسي و اجتماعي متناسب با زمان بودند      

سد كه چنـين    ر  نظر مي   بنابراين، به . ساير فقها از بينش سياسي و اجتماعي متناسب با زمان برخوردار بودند           

هـا و مبـاني مـورد         تفكيكي در اصل ياد شده غيرقابل اجتناب بوده است، اما درهرحال، ايـن تفكيكهـا ريـشه                

فقيـه، از     زيرا مـشروعيت حاكميـت ولـي      . دهد  استناد معتقدان به تز واليت فقيه را مورد سؤال جدي قرار مي           

گيـرد، نـه از    موضوعات فقهي سرچشمه مينظر هواداران و معتقدان، از اعلميت  ومرجعيت وي در احكام و        

هـايي در     اين تغييرات و حاكم شدن نگرش جديد موجب بروز واكنش         . اعلميت در مسائل سياسي و اجتماعي     

 همـين نكـات بـوده    ۱۳۷۶ آبان ۲۳اهللا منتظري در سخنراني  ظاهراً احتجاج كالمي آيت   . حوزه علميه قم گرديد   

برخي از اعضاي برجسته مجلس خبرگان رهبـري قـرار گرفـت؛ از             البته سخنان ايشان مورد اعتراض      . است

اهللا منتظري مطالبي را عنـوان كردنـد كـه            اهللا مشكيني، رئيس اين مجلس، در واكنش به سخنان آيت           جمله آيت 

شـمار    ــ بـه     ـ به شرحي كه در اصل يكصدوهفتم آمـده اسـت            در واقع توضيح و تشريح تفكيك شرايط رهبر       

  .رود مي

رسد كه بـه      نظر مي    تغيير يافته است، به    ۶۸ز آنجا كه شرايط رهبري در قانون اساسي سال          ا: نكته سوم 

فلسفه تشكيل مجلس خبرگان رهبري     . تناسب آن، شرايط اعضاي مجلس خبرگان رهبري نيز بايد تغيير يابد          

 كارشناسـي و     براين اساس بـوده اسـت كـه چـون شـناخت مراتـب اعلميـت و مرجعيـت رهبـري از مقولـه                       

هاي اعلميـت و      صصي است، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري بايد حداقل مجتهد باشند تا بتوانند ويژگي            تخ

  .مرجعيت را تشخيص دهند

كنـد كـه اعـضاي مجلـس خبرگـان            اما تغييراتي كه در شرايط انتخاب رهبر داده شده اسـت ايجـاب مـي              

هاي سياسـي و       قدرت تشخيص ويژگي   رهبري محدود به فقها و مجتهدان نباشند، بلكه شامل كساني نيز كه           

  .اجتماعي در نامزدهاي رهبري را دارا هستند، باشد

متأسفانه، پس از پيروزي انقالب و بر مـسند قـدرت نشـستن روحانيـان، مـا بـا پديـده جديـدي روبـرو                         

كنند كه كسي جز علماي ديـن حـق بحـث و              آقايان روحاني از يك سو دائماً اين مسأله را مطرح مي          . ايم  شده

اظهارنظر درباره امور و موضوعات ديني را ندارد و اين امر در تخصص علماي دين است؛ از سوي ديگـر،                    

همين آقايان به طور روزمره، در تمام امور و شؤوني كه قطعاً اطالعات كـافي و كارشناسـانه دربـاره آنهـا                   

شناسي، روانـشناسي، پزشـكي،       المللي، جامعه   هاي بين   مسائل پيچيده اقتصادي، جنگ، سياست    : ـ مانند   ندارند

  .نمايند كنند، بلكه در سطح ملي اقدام به اتخاذ تصميم و صدور دستور مي ـ نه تنها اظهارنظر مي ...ورزش و 

رغم فقيه بودن، تأييد و حمايت از يك نامزد رياست جمهوري و رد يك نامزد رقيب را بـا                     افرادي كه علي  

و يا شكست و پيروزي تيم ملي فوتبـال را بـا   ! دهند ه انجام مي سال۵-۶استفسار و نظرخواهي از يك كودك  

تواننـد اعلـم بـودن يـك فقيـه را در مـسائل                چگونـه مـي   ! داننـد   نماز خواندن يا نخواندن مربي تيم مرتبط مي       

  سياسي و اجتماعي تشخيص دهند؟
  

   اختيارات رهبري-۲

االيـام    اسـالمي چـه بايـد باشـد، از قـديم          فقيه چه اختياراتي دارد و يا نقش او در حكومـت              كه ولي   در اين 
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رهبر فقيد انقالب اعتقاد به     . نظرهايي ميان هواداران و معتقدان به اين نظريه فقهي وجود داشته است             اختالف

در كتـاب   . دانـستند   ـ چه نسبي و چه مطلق آن راــ يـك مـسأله فقهـي و از فـروع ديـن مـي                        اصل واليت فقيه  

  :االسرار ايشان آمده است كشف

اليت مجتهد كه مورد سؤال است از روز اول ميان مجتهدين مورد بحث بوده و هم در اصل داشتن واليت                    و«

هـايي   و نداشتن و هم درحدود واليت و دامنه حكومت او، و اين يكي از فروع فقهيه اسـت كـه طـرفين دليـل             

  ».آورند كه عمده آنها احاديثي است كه از پيغمبر و امام وارد شده است مي

دانست و همچون علماي عصر مـشروطه معتقـد بـود             مي» واليت ايدئولوژيك « مطهري آن را يك      مرحوم

كـه    فقها بايد بر حكومت نظارت كنند و ببينند كه آيا حاكمان شرايط ديني را حائز هستند يا خير، نه ايـن                    «كه  

  )۱۹/۲/۷۷ه آبان، محسن كديور، فلسفه موقتي بودن دوران رهبري، نشري(» .دست بگيرند قدرت را رسماً به

نسبي و مطلق يـا    (فارغ از اختالفاتي كه از پيش ميان مجتهدان و فقها درباره اصل واليت و اختيارات آن                 

 ايـن اختيـارات در      ۶۸وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، در قانون اساسـي سـال              ) روايي و انشايي بودن   

  :اصول مختلف به شرح زير مشخص شده است

 بنـد آمـده اسـت كـه در        ۱۱، وظايف و اختيـارات رهبـر در         ۶۸دهم قانون اساسي    در اصل يكصدو  ) ۱-۲

طـور نمونـه، در    بـه . تـر شـده اسـت    ، دامنه آن بسيار وسيع   ۵۸مقايسه با همين اصل در قانون اساسي سال         

هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران پس از مشورت با مجمع             تعيين سياست « اين اصل،    ۳ و   ۲ و   ۱بندهاي  

اضافه گرديـده   » پرسي  هاي كلي نظام و فرمان همه       مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجراي سياست      تشخيص  

بند (» رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران         «همچنين، نصب و عزل و قبول استعفاي        . است

ف و  حـل اخـتال    «۷و در بنـد     ) »و«قـسمت   (» ماندهان عالي نيروهـاي نظـامي و انتظـامي        فر«،  )»ج« قسمت   -۶

حل معضالت نظام كه از طريق عـادي قابـل حـل نيـست، از طريـق                  «۸و در بند    » گانه  تنظيم روابط قواي سه   

  .افزوده شده است» مجمع تشخيص مصلحت نظام

، نـصب مـستقيم اعـضاي ثابـت و متغيـر مجمـع              ۶۸در اصل يكصدودوازدهم قانون اساسي سال       ) ۲-۲

تر از آنچه در ابتدا بر طبق نظر رهبـر            تي به مراتب وسيع   تشخيص مصلحت نظام از سوي رهبر و با اختيارا        

  .بيني گرديده است فقيد انقالب براي اين مجمع مقرر شده بود، پيش

 مقرر شده است كه كليـه مـصوبات شـوراي           ۶۸در اصل يكصدوهفتادوششم قانون اساسي سال       ) ۳-۲

ــ   هاي دفاعي اصل، وظيفه تعيين سياستموجب همين  به. امنيت ملي بعد از تأييد مقام رهبري قابل اجرا است   

هاي كلي معين شده ازطرف مقـام رهبـري شـده             امنيتي كشور توسط شوراي امنيت ملي محدود به سياست        

  .است

 تجديدنظر در اصول قانون اساسي و هر نـوع          ۶۸در اصل يكصدوهفتادوهفتم قانون اساسي سال       ) ۴-۲

ـ كـه اكثريـت مطلـق اعـضاي آن مـستقيماً توسـط                »يشوراي بازنگري قانون اساس   «تغييري در آن برعهده     

  .شوندـ واگذار شده است رهبر منصوب مي

ناپذير حاكميت ملت  از آنجا كه قانون اساسي يك ميثاق ملي است، تدوين و تصويب آن از عناصر تفكيك            

 توسط نمايندگان منتخب مردم تـدوين و تـصويب شـد و سـپس از طريـق                  ۵۸قانون اساسي سال    . باشد  مي

بايـست توسـط نماينـدگان منتخـب          پرسي به تصويب ملت رسيد، هر گونه تغييري در آن قانون نيز مـي               مهه

متأسفانه نه تنها چنين نشد، بلكه در مورد اصل يكصدوهفتادوهفتم قـانون اساسـي     . گرفت  مردم صورت مي  
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 بـازنگري و تجديـدنظر در   چه را كه قبالً در همان سال اتفاق افتاده بود مالك قرار داده، اختيـار   ، آن ۶۸سال  

ايـن شـيوه تغييـر قـانون        . شود واگذار كردنـد     قانون اساسي را كالً به شورايي كه توسط رهبر منصوب مي          

گيردــ مخـدوش سـاخته، بـه آن           ـ كه از حاكميت مـردم سرچـشمه مـي           اساسي بدون شك مشروعيت آن را     

  .كند آسيب جدي وارد مي

  : آمده است۶۸ال وهفتم قانون اساسي س در اصل پنجاه) ۵-۲

قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زيرنظر واليت          : قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند از       « 

  ».اين قوا مستقل از يكديگرند. گردند مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي

افـزوده شـده اسـت،      » واليت امر «به  » مطلقه«، واژه   ۵۸اگرچه در اين اصل، برخالف قانون اساسي سال         

 بـر آنچـه در بـاال         با وجود اين و عـالوه     . تصريح گرديده است  » برطبق اصول آينده اين قانون    «قيد و حصر    

ذكر شد، برخي از مقامات رسمي و مدافعان اين ديدگاه سياسي اصرار دارند كه اختيـارات رهبـري مـافوق                    

  .دانند را حتي محدود به ضوابط مصرح در همين قانون اساسي نميوجه آن  قانون اساسي است و به هيچ

، ۱۲/۴/۷۷ـ در پيش خطبه نماز جمعه مورخ          ـ مشاور رئيس قوه قضائيه      پور  طور نمونه، آقاي فردوسي     به

  :با صراحت چنين اظهار كردند

اختيارات فوق قـانون    لذا  . زنند بدانند كه رهبري فوق قانون است        آنهايي كه دم از قانون و قانونگرايي مي       «

  ».كند و ديگران مجبور به اطاعت هستند اي را ضروري بداند حكمش را تنفيذ مي دارد و در جايي كه مسأله

  :آقاي ناطق نوري نيز چند روز پيش از آن اظهار داشته بود

ايـن  فقيـه قائـل شـوند،         اي براي اختيارات ولـي      كند كه محدوده    كه شيطان در برخي وسوسه ايجاد مي        اين«

گيرد و ضربه به اسالم و تيشه به ريشه حكومـت             هايي است كه خودآگاهانه يا ناآگاهانه انجام مي           شيطنت

  )۷/۴/۷۷روزنامه سالم، (» .زدن است

  :كه رهبر فقيد انقالب، برخالف اين مدعيان، اصرار داشتند كه در حالي

به ملت بگوييد كه قانون اساسي براي       . قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حد و مرز خودش را معين كند              «

به مـردم  ... دولت اين را وظيفه كرده است، براي رئيس جمهور اين را، براي مجلس اين، براي ارتش و براي              

ما اگر همـه اشخاصـي   . داديد برايش، وظيفه ما اين است بگوييد وظيفه ما را قانون اساسي، كه شما رأي مي     

هايي كه در كـشور هـستند، همـه نهادهـايي كـه در سرتاسـر كـشور                  كه در كشورمان هستند، و همه گروه      

قانون ... نخواهد آمد  هستند، اگر به قانون خاضع بشويم و اگر قانون را محترم بشماريم هيچ اختالفي پيش

  )۱۲/۳/۶۰سخنراني (» .براي همه است

 آمـده اسـت، و در       ۶۸ترتيب، اگرچه وظايف و اختيارات رهبري به تفصيل در قانون اساسي سـال                اين  به

باشـد،    ــ مـي     وششم  ـ مصرح در اصل پنجاه      نظر برخي، در تعارض با حق حاكميت ملت         اي از موارد، به       پاره

توانـد بـه صـرف        بنابراين، هيچ نهاد يا گروهي نمي     . بيني شده است    هرحال معين و پيش     دامنه و قلمرو آن به    

 مصرح در سـاير اصـول قـانون اساسـي را ناديـده              در اصل پنجاه و هفتم، مفاد     » واليت مطلقه «وجود واژه   

  .بگيرد و مدعي شود كه اختيارات رهبري مافوق قانون اساسي است

قواي مجريـه و قـضائيه بـر        . گانه را معين كرده است      ضمناً، قانون اساسي طرز كار هر يك از قواي سه         

هيچ . كنند  رسد انجام وظيفه مي    طبق قوانيني كه به تصويب مجلس نمايندگان ملت و تأييد شوراي نگهبان مي            

يك از اين دو قوه حق ندارد كه از سوي خود قانون وضع كند و آن را به اجرا درآورد و يـا بـر طبـق نظـر                             

قـوه مقننـه نيـز فقـط در         . مقامي، خارج از ضوابط معين شده در قانون، دستوري بپذيرد و بـه اجـرا گـذارد                
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  .غيرچارچوب ضوابط خاصي حق وضع قانون را دارد وال

گانـه محـدود و معـين كـرده           قانون اساسي همچنين چگونگي اعمال نظرات رهبري را ازطريق قواي سـه           

كه از چـارچوب قـانون اساسـي خـارج شـود و نظـم و مـديريت نظـام                      است تا مقام رهبري بتواند بدون آن      

در .  خود بپـردازد   جمهوري اسالمي برهم بخورد و قانون به اين بهانه زير پا گذاشته شود، به اعمال نظرات               

حالي كه قانون چنين راههاي روشن و آشكاري را براي اعمال واليت رهبـري بـاز كـرده اسـت، نيـازي بـه                        

گشودن راههاي جديد و خالف قانون اساسي وجود ندارد؛ خـصوصاً كـه در بـازنگري قـانون اساسـي در                     

ـ به موجب اصـل       اختيارات رهبر ، اگر چه شرايط احراز مقام رهبري كاهش يافته است، بر قلمرو             ۱۳۶۸سال  

اين ادعا كه اختيـارات رهبـر مـافوق قـانون اساسـي        . اي افزوده شده است     طور قابل مالحظه    ـ به   يكصدودهم

افزايد، بلكه موجب تضعيف اين مقام و خالف مصالح ملي كشور             است نه تنها بر اعتبار و اقتدار رهبري نمي        

  .باشد مي

 براي رهبـري مقـرر كـرده اسـت، برطبـق            ۶۸ون اساسي مصوب سال     بر اختيارات وسيعي كه قان      عالوه

هـاي پـس از انقـالب اعمـال گرديـده            اي كه جايگاهي در قانون اساسي ندارد ولي عمالً در سال            سنت و رويه  

فقيه در دانشگاهها، در نيروهاي نظامي و انتظامي، در استانها و شهرستانها و نيز ائمـه                  است، نمايندگان ولي  

 ايران در همه جـا حـضور فعاالنـه و نقـش مـؤثر و برتـر از مـديران اجرايـي دارنـد و عمـالً                            جمعه سراسر 

  .باشند گيرندگان اصلي و نهايي مي تصميم

خرداد، سـتاد   ۱۵ـ مانند بنياد مستضعفان، بنياد        بعداز پيروزي انقالب اسالمي، نهادهاي متعدد و متنوعي       

ــ تـشكيل    ...ه امداد امام خميني، بنياد مسكن انقالب اسالمي و  اي امام، بنياد شهيد، كميت       ماده ۸اجراي فرمان   

اگرچـه آمارهـاي    . فقيه قـرار دارنـد      اين نهادها تماماً مستقل از دولت بوده، مستقيماً زير نظر ولي          . شده است 

هاي صنعتي، كشاورزي، مالي، پولي و بازرگـاني ايـن            هاي منقول و غيرمنقول و فعاليت       دقيق و كامل دارايي   

 درصد توليد ناخـالص ملـي       ۶۰دها در دسترس همگان نيست، ولي چنين برآورد شده است كه در حدود              نها

گونه گزارش جامعي از عملكرد چنين مؤسساتي براي اطالع           باشد و تاكنون هيچ     كشورمان در دست آنها مي    

گي به وضع   حتي هنگامي كه در مجلس چهارم جمعي از نمايندگان خواستار رسيد          . عموم منتشر نشده است   

فقيه قرار دارند و مجلـس حـق    اين مؤسسات شدند، به اين بهانه كه مؤسسات ياد شده زير نظر مستقيم ولي     

  .تفحص درباره آنها را ندارد، با درخواست نمايندگان مخالفت شد

پردازنـد و در      دانند، به دولت ماليات نمـي       هاي دولت نمي    اين مؤسسات خود را موظف به رعايت سياست       

خواهند بدانند كه درآمد اين مؤسسات و منابع طبيعـي            مردم مي . كنند  طور خودمختار عمل مي     ر دولت به  براب

  .گردد شود و چگونه مصرف مي كشور به كدام حسابها ريخته مي

از   دهد كـه چـرا انتخابـات سـومين دوره مجلـس خبرگـان رهبـري بـيش                     نكات يادشده در باال نشان مي     

صـورتي كـه در    هـاي سياسـي، بـه    توجـه افكـار عمـومي و گروههـا و سـازمان         هاي اول و دوم مورد        دوره

  .باشد، قرار گرفته است هاي عمومي منعكس مي رسانه

ــ براسـاس نظريـه        ـ به سبك و سيره سنتي رايج در تاريخ گذشته مـسلمانان             طرفداران حكومت اسالمي  

اند كه    العاده قدرت در يك فرد داده        فوق واليت مطلقه فقيه، در قانون اساسي اول تغييراتي در راستاي تمركز          

ساختار و مفهوم   . هيچ تناسبي با شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه پيچيده كنوني ندارد            
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در جامعـه سـنتي،   . دولت يا حكومت در جامعه سنتي قرون گذشته با جامعـه كنـوني بـسيار متفـاوت اسـت          

آوري   ــ ماننـد جمـع       دولت جز در قلمرو خاصي    . جود نداشته است  ـ و   ـ به سبك كنوني     دولت مركزي متمركز  

ـ مسؤوليت و قدرت نداشته اسـت؛ كليـه امـور جـاري جامعـه از                  خراج، دفاع از مرزها و حفظ امنيت عمومي       

گرفتـه    اقتصاد، بازرگاني، كشاورزي، فرهنگ، بهداشت و غيره عموماً و اكثراً توسط خود مردم سـامان مـي                

امـا  . اند  اي را داشته است و نه مردم چنان توقعي از دولت داشته              نقش مستقيم گسترده   نه دولت چنين  . است

در جامعه كنوني ما چنين نيست؛ دولت يا حكومت جاي خداوند نشـسته اسـت و همـه چيـز، تمـام امكانـات                        

از خرد و كالن، در دست حكومت اسـت؛ حكومـت سـيطره خـدايي               ... سياسي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و      

دا كرده است؛ در چنين شرايطي، تمركز قدرت مطلق در دست يك فرد، فاقد كارآيي، نامتناسب و غيرمفيـد                   پي

است؛ خصوصاً كه نظارت و كنترل مستقل مؤثري نيز وجود ندارد و هواداران واليـت مطلقـه فقيـه اصـرار                     

كه در برابر ملـت       ، بدون آن  تواند بگويد يا انجام دهد      دارند كه رهبر هر سخن و هر كاري را كه اراده كند مي            

گونه انتقاد و ايراد و       اند كه هيچ    اي از قداست بر گرد او بوجود آورده         مسؤول و جوابگو باشد و آنچنان هاله      

  .شوند هايي با خطرات زيادي روبرو مي دانند و مرتكبان چنين جسارت سؤال را جايز نمي

دهـد و     است كه همـه را مـورد سـؤال قـرار مـي            » ديفعل ما يري  «تعالي    در فرهنگ ديني ما، تنها ذات باري      

انـد، هـيچ    در فرهنگ شيعي نيز، جز آنان كه به نام چهارده معصوم معرفـي شـده        . كند  كسي از او سؤال نمي    

  .باشد فرد يا مقامي مصون از خطا نمي

 ــ هرچنـد عـالم، بـا تقـوا و واجـد تمـام شـرايط مقررــ بـا توجـه بـه                          بنابراين، تمركز قدرت در يك فـرد      

هاي جامعه كنوني و نقش متمركز قدرت و حكومت و آثار آن بر سرنوشت ملت، نه عملـي اسـت و                       پيچيدگي

  .باشد نه به سود مصالح ملت، كشور و نظام مي

اگرچـه  . موضوع ديگري كه در يكي دو سال اخير مطرح شده است، محـدود شـدن دوره رهبـري اسـت                   

هـايي   بينـي  ــ پـيش   ـ در شرايط خـاص  ورد تغيير رهبريقانون اساسي در اين مورد ساكت است و تنها در م    

. رسـد كـه محـدود كـردن دوره رهبـري تعارضـي بـا قـانون اساسـي داشـته باشـد                       شده است، به نظر نمي    

برخـي از معتقـدان بـه محـدود         . انـد   درهرحال، موافقان و مخالفان درباره اين موضوع اظهارنظرهايي كـرده         

  :كنند ي رهبر فقيد انقالب اسالمي، مانند گفته زير، استناد ميكردن دوره رهبري به برخي از گفتارها

اگر پدران ما زماني به حكومت مشروطه رأي دادند، چرا براي ما معتبر باشـد؟ اگـر فـردي ديـروز افـضل                       «

  »بوده، به چه دليل همواره افضل است؟

  

   نحوه انتخاب خبرگان رهبري-۳

  :دارد كه  مي مقرر۶۸اصل يكصدوهشتم قانون اساسي سال ) ۱-۳

نامـه داخلـي جلـسات آنـان بـراي            قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئـين            «

وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريـت آراي آنـان تـصويب شـود و بـه       نخستين دوره بايد به  

نظر در ايـن قـانون و تـصويب سـاير     از آن پس هر گونه تغييـر و تجديـد         . تصويب نهايي رهبر انقالب برسد    

  ».مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صالحيت خود آنان است

  .موجب اين اصل به شوراي نگهبان اجازه قانونگذاري در يك مورد خاص داده شده است به

ن اگرچه اين اصل در قانون اساسي آمده و لذا اعتبار قانوني دارد، اما با اصول نودويكم و نودونهم قانو 
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پاسـداري از   «منظـور     اصل نودويكم صراحت دارد كه تشكيل شوراي نگهبـان بـه          . اساسي در تعارض است   

بنـابراين،  . باشـد   مي» احكام اسالم و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت با مصوبات مجلس شوراي اسالمي             

  .شد بايستي به شوراي نگهبان رأساً حق قانونگذاري داده مي نمي

دهـد كـه نماينـدگان آن          نشان مي  ۱۳۵۸نويس قانون اساسي سال       س بررسي پيش  مشروح مذاكرات مجل  

اند و حتي چنين مطرح بوده است كه تـدوين و تـصويب مقـررات داخلـي                   مجلس به اين تعارض توجه داشته     

. ـ به مجلس شورا واگذار گردد       ـ نظير هر قانون ديگري      مربوط به مجلس خبرگان و تغيير اصول مصوب نيز        

اصل يكصدوهشتم وظيفه تدوين و تصويب قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري را تنها بـراي               درهرحال،  

نخستين دوره به شوراي نگهبان واگذار كرده و از آن پس، تجديـدنظر در آن و تـصويب سـاير مقـررات را                     

د ايـن   بيني نشده است كه خبرگان رهبري بتوان        در قانون اساسي پيش   . برعهده خبرگان رهبري گذارده است    

  .وظيفه را به نهاد ديگري تفويض كند

و تصويب  «اي در اصل يكصدوهشتم داده نشده و تنها عبارت            ، تغيير عمده  ۱۳۶۸در قانون اساسي سال     

ايـن افـزايش در واقـع تأكيـد دارد كـه       . به آن اضـافه شـده اسـت       » ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان     

ين مربوط به حوزه وظايف و اختياراتش كامالً خودمختـار          مجلس خبرگان رهبري در تدوين و تصويب قوان       

  .باشد مي

بنابراين، معلوم نيست كه آيا خبرگان رهبري مسؤوليت خود را به شوراي نگهبان واگـذار نمـوده اسـت                   

كه وزارت كشور در مورد افزايش تعداد نمايندگان از شوراي نگهبان سؤال كرده است؛ و اگر جـواب مثبـت               

  ري با كدام مجوز قانوني اين مسؤوليت را به شوراي نگهبان تفويض نموده است؟است، خبرگان رهب

انتخابات دوره اول مجلس خبرگان رهبري برطبق اصل يكصدوهشتم، در چـارچوب قـانون و مقرراتـي                 

  .كه توسط فقهاي شوراي نگهبان تهيه و تصويب شده و به تأييد رهبر فقيد انقالب رسيده بود، انجام گرفت

هاي اجرايي آن، خبرگان منتخب مـردم بايـد           نامه   قانون انتخابات مجلس خبرگان و آئين      ۲ ماده   موجب  به

  :داراي شرايط زير باشند

  اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخالقي) الف

هاي علميه بزرگ در حدي كه بتوانند افـراد           آشنايي كامل به مباني اجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه         ) ب

  مرجعيت و رهبري را تشخيص دهندصالح براي 

  بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز) ج

  معتقد بودن به نظام جمهوري اسالمي ايران) د

  نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي) هـ

 اين قانون، تشخيص واجد شرايط بـودن كانديـداها بـا گـواهي سـه نفـر از اسـتادان                     ۱موجب تبصره     به

ضمناً كساني كه رهبر صريحاً يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييـد  . باشد  هاي علميه مي    وزهمعروف درس خارج ح   

كرده است و كساني كه در مجامع علمي يا نزد علماي بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند، نيازمنـد بـه ارائـه                       

  .باشند گواهي مذكور نمي

ن مقـررات تغييـر داده شـد و         اما در هشتمين اجـالس سـاالنه اولـين دوره مجلـس خبرگـان رهبـري ايـ                 

جز كساني كه اجتهاد آنان بطور صريح يا ضمني توسط رهبر انقالب تأييـد           تشخيص صالحيت كانديداها، به   
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انتخاب دومـين دوره مجلـس خبرگـان رهبـري بـا اعمـال              . شود، كالً به فقهاي شوراي نگهبان واگذار گرديد       

هاي سياسي جناحي برگـزار شـد         دادن سليقه   لتنظارت موسوم به نظارت استصوابي شوراي نگهبان و دخا        

ـ دبيـر مجمـع       آقاي كروبي . و روحانياني كه به جريان سياسي خاصي وابسته بودند از گردونه خارج شدند            

  :اند اي به مجلس خبرگان، حركت انجام يافته را چنين توصيف كرده روحانيون مبارزـ در نامه

خـاطر    ثار نامطلوب و ويرانگر حركات و اعمال خويش را به         زده جمعي كه گويا آ      تالش نسنجيده و شتاب   « 

  )۴/۳/۷۷روزنامه سالم ، (» ...ديدند  بعضي منافع زودگذر نمي

هاي علميـه، از      تأييد صالحيت كانديداها با استناد به گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه              

كـه  ... كي از اعتماد به علما و امـضاي مـردم بـود             حا... «نظر انتقادكنندگان و مخالفان تغييرات ايجاد شده        

االسف در اثر فعل و انفعاالت گروهي خاص دگرگون شد و باالخره در اواخر عمـر مجلـس خبرگـان اول                       مع

تالش و تكاپو براي تغيير در مقررات به اوج خود رسيد و روشن بود كه تمامي اين تالشها و تكاپوها براي                    

غـرض  ... گرفـت و      از روحانيون و عناصر خودي و انقالبي صـورت مـي           پيشگيري از حضور گروه خاصي    

نهايي اين است كه تعيين صالحيت نامزدهاي مجلس خبرگـان منحـصراً در اختيـار شـوراي نگهبـان قـرار                     

  )منبع پيشين(» .گيرد

نامه سرگشاده آقاي كروبي به مجلس خبرگان رهبري موجب واكنش موافقـان تغييـرات در قـانون شـد                   

عـشري در      و مهـدي صـفايي اثنـي       ۱۶/۳/۷۷سروش محالتي در روزنامه جمهـوري اسـالمي مـورخ           محمد  (

زده نبـوده اسـت و در    و پاسـخ دادنـد كـه ايـن تغييـرات شـتاب        ) ۳۱/۳/۷۷روزنامه جمهوري اسالمي مورخ     

توضيح دليل اصلي و واقعي تغيير مرجع تشخيص صالحيت خبرگـان از سـه نفـر اسـتادان معـروف درس                     

  : به فقهاي شوراي نگهبان، موارد زير را برشمردندخارج حوزه

بخصوص در شرايطي كه از اين      ... ـ مراجع معظم تقليد معموالً از دادن اجازه اجتهاد به افراد ابا دارند                الف«

ويژه در حق كساني كه در سطح         در جريانات سياسي استفاده كرد و به      » امتياز«اجازه بتوان به عنوان يك      

اي تقريباً غير ممكن است و        هستند، كسب چنين اجازه   » متجزي«ه قرار داشته و صرفاً مجتهد       حداقل اين رتب  

  ».توان عبور كرد قهراً براي تشكيل مجلس خبرگان و حضور در آن از چنين مسير نمي

زيرا اوالً، گواهي سه نفر از اسـتادان معـروف درس خـارج             . اين نوع توجيهات فاقد انسجام منطقي است      

ثانياً، حتـي   . »آشنايي كامل به مباني اجتهاد    « شرط صالحيت داوطلبان الزم است، نه فقط شرط          ۵ر  درباره ه 

كه گفته شود  اگر اين استدالل پذيرفته شود، معلوم نيست كه چرا بايد اين باب به كلي مسدود شود؟ مگر اين       

  !راجع تقليدتوانند تأييديه بگيرند تا از م كه چنين افرادي از شوراي نگهبان آسانتر مي

  :تر است اما نكته دوم در اين توضيح جالب

ـ ازسوي ديگر، اساتيد معروف درس خارج ضابطه روشن و مشخصي ندارند و تعيين شاخصه آن، و يا  ب«

  ».افراد مشمول آن، نياز به اظهارنظر يك نهاد قانوني دارد

هـاي    دادن گـواهي اجتهـاد ضـابطه      اوالً، اظهارنظر درباره اين ادعا كه اساتيد معروف درس خارج بـراي             

امـا بـه فـرض      . باشـد   روشن و مشخصي ندارند برعهده خود اساتيد و جامعه مدرسين حوزه علميه قم مـي              

ها، فقط منحصر بـه اسـاتيد معـروف        صحت اين ادعا، مگر فقدان ضابطه روشن و مشخص و نبود شاخصه           

 و آيا نهادهـاي ديگـر، ازجملـه خـود           درس خارج، آن هم درمورد كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري است؟         

كنند؟ آيا در رد يا تأييد صـالحيت نامزدهـاي نماينـدگي مجلـس          مند عمل كرده و مي      شوراي نگهبان، ضابطه  

  شوراي اسالمي و رياست جمهوري روي ضابطه عمل شد يا برحسب سليقه سياسي؟
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دهنـدگان در چـارچوب    اهيتوان بـا تـصويب ضـابطه حـل كـرد تـا گـو                مشكل فقدان ضابطه را مي      ثانياً،

منحصر كردن تشخيص صالحيتها به شوراي نگهبان، عـوارض تبعـي و جـانبي              . ضوابط مصوب عمل كنند   

  .بسيار بدتري داشته و خواهد داشت

 هر تقدير، اولين مجلس خبرگـان رهبـري، بـرخالف قـانون اساسـي، وظيفـه تهيـه و تـصويب قـانون                         به

، ۶۸همچنـين، درقـانون اساسـي سـال         .  نهـادي ديگـر محـول كـرد        برگزاري انتخابات خبرگان رهبري را به     

تغييراتي در اصل نودونهم داده شد و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگـان رهبـري نيـز بـر  عهـده شـوراي              

  .نگهبان قرار گرفت

 ـ نيز تغيير قـانون انتخابـات   اهللا عبايي خراساني ـ آيت  بر آقاي كروبي، يكي از اعضاي خيرگان دوم      عالوه

  :خبرگان رهبري را شتابزده خواند و آن را محصول فعاليت سري يك گروه خاص دانست

آري جريان كامالً سياسي بود، كه از طرفي قانون تغيير كند و هـر           . جريان را كامالً سري نگه داشته بودند      «

بلكه عـده   . كس آزادنه نتواند با تأييد حوزه و طريق عادي و نظر چند مدرس خارج در خبرگان شركت كند                 

خاصي تنها قدرت شركت در خبرگان را داشته باشند، آنها كه شـوراي نگهبـان بخواهـد و بقيـه بـا فيلتـر                        

  )۲۳/۳/۷۷ا .ا.روزنامه ج(»  .آيد رد شوند شوراي نگهبان به شرحي كه مي

  :كند آقاي عبايي سپس اضافه مي

...  زمينه ديگري نيست و نخواهد بود رهبري در شرايط فعلي منحصر است و نه ثبوتاً و نه اثباتاً بحمداهللا«

ولي با اين قانون دوم، ابهام انحصار رهبري به گروه خاص انتزاع شد و ايـن همـان فكـر غلـط و يـا عمـل                       

خواهند در اين مملكت انقالب را مخصوص به خود، اسالم را ويـژه خـود و امـام      اي مي   ناپسند است كه عده   

. اند اي دانسته و يا ندانسته در اين مقام قرار گرفته ايد كرد كه عدهولي چه ب. حسين ويژه افراد خاصي باشد

موضوع رهبري هم چنين است و نتيجه تغيير اين قانون نيز ابهام همين انحصار بود و به زيان خبرگان و                    

  ».مقام معظم رهبري است

س خبرگان رهبري و    قول عضو سابق مجل     شود كه به      اهللا عبايي وقتي تشديد مي      نگراني افرادي نظير آيت   

رأي دادنـد، قـانون اساسـي همـان        ) مقام رهبـري  (وقتي خبرگان به ايشان     «يكي از مدرسين حوزه علميه قم       

باشد كه بعداز چنـد مـاه         اي مي   قانون اساسي سابق بوده و آنچه خبرگان به آن استناد كرده، قانون اساسي            

كاشـاني،    سـيدمحمد حـسيني   (» ...انـد   ر نداشته گيري، اعضاي خبرگان از آن خب       ديگر تنظيم شده و موقع رأي     

  )۲۰/۱۲/۷۶اعالميه مورخ 

مخالفان تغييرات ياد شده بر اين باورند كه جريان خاصي با مهار و محدود كردن كانديداها تالش كرده                  

طـور كـه در       هاي سياسي ويژه به مجلس خبرگان رهبـري راه يابنـد؛ همـان              است افرادي با شرايط و نگرش     

اسالمي عمل شد و جناح خاصي از اين رهگـذر اكثريـت را در مجلـس چهـارم بدسـت                      ورايمورد مجلس ش  

امـا مجلـس خبرگـان رهبـري از جهـاتي،      . هاي زيادي اسـت  گرفت و در مجلس پنجم نيز داراي تعداد كرسي  

درك ايـن حـساسيت و نگرانـي از         . تر است   بويژه با توجه به اختيارات گسترده مقام رهبري، بسيار حساس         

  ».اند رهبري را در انحصار خود درآورند آقايان خواسته«: اهللا عبايي اعالم كند رها موجب شد كه آيترفتا

انتخابات مجلس خبرگان رهبري مشكل جديدي را نيز ايجـاد كـرده اسـت و آن،                تغييرات جديد در قانون     

  :اهللا عبايي خراساني، ايجاد دور باطل است به تعبير آيت

كننده رهبر و ناظر به وضع رهبر خبرگاني است كه صالحيت آن   است، زيرا تعيينقانون دوم كامالً دوري«

باشد، يعني    كند، كه آن شوراي نگهبان تعيين شده خود رهبر انقالب مي            خبرگان را شوراي نگهبان تأييد مي     



 ٧٢

در  ...  واسطه هم محل اشكال و باطل است و پذيرفته نيست۲۰دانيد كه دور حتي با  دور با يك واسطه و مي

  ».توقف مجلس خبرگان به روش دوم، تنها يك واسطه است پس به طريق اولي محل اشكال است

  :نتيجه چنين دور باطلي، كه ازنظر منتقدان آن به زيان خبرگان و مقام رهبري است اين است كه

  » .جود آيدو يك زدوبند سياسي يا يك رشوه سياسي بين سه نهاد رهبري، شوراي نگهبان و خبرگان به... «

شود كه برخي از وابستگان به خط سياسي خاصـي اصـرار دارنـد كـه      تر مي  ها هنگامي جدي    اين نگراني 

فقيـه نيـز اعتقـاد و التـزام عملـي             فقيه، بلكه بايد بـه ولـي        كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري نه تنها به واليت       

  .داشته باشند

خـواه و     اً جريـان انحـصارطلب و تمامـت       طرح اين مباحث موجب شفاف شدن مواضع گروهها، خصوص        

وابستگان اين جريان شد و باعث گرديد كه آنان بار ديگر آب پاكي را روي دست همه معتقدان بـه حاكميـت          

  :ملت و ركن جمهوريت نظام و جامعه مدني بريزند و بدون مالحظه و رك و پوست كنده چنين اعالم كنند

رهبـري  ... گيـرد، نـه بـرعكس     وليت خـود را از مقـام بـاالتر مـي    تر مشروعيت و مقب  هميشه مقام پايين  ... «

توانند به او مشروعيت ببخشند و نه شـوراي           نه خبرگان مي  . گيرد  مشروعيت خود را از دامنه مخروط نمي      

فقيه و رهبر جامعه اسالمي مشروعيت        ولي... نگهبان و نه رأي مردم و نه هيچ جاي ديگري از اين مجموعه              

مـشروعيت خبرگـان بـه    ... گيـرد   و او از خـداي متعـال مـي   ) ص(اكرم  معصوم و او از رسولخود را از امام 

) ع(شوراي رهبري است و مشروعيت شوراي نگهبان به رهبري و مشروعيت رهبري بـه نـصب عـام امـام      

  )۳۱/۳/۷۷ا .ا.عشري، ج صفايي اثني(» .است

  :داند اساس مي  رهبري به كلي بيطور غيرمستقيم و ازطريق خبرگان اين تفكر رأي مردم را حتي به

. واليت نه قابل جعل و وضع است و نه قابل رفع و برداشـتن             . رهبري از مقوله نه وكالت بلكه واليت است       «

فقيه، پدر، جد پدري و       زيرا واليت اصالتاً و بالذات از آن خداي سبحان است و اگر پيامبر، امام معصوم، ولي               

و ) واليت دادن و اعطاي حق واليت     (ه افاضه و تفويض الهي است نه توليه         واسط  امثال آنها واليت دارند، به    

... اسـت نـه توليـه    ) پـذيري  واليت(فقيه، تولي  نقش رأي مردم در رابطه با رهبري و ولي     ... تفويض مردمي   

  ».كنند مردم با رأي غيرمستقيم خود اعالم وفاداري و بيعت مي

  : استاما نظر رهبر فقيد انقالب خالف اين بوده

قيم بـراي   ) قرار دادن و تعيين   (مانند جعل   .  از امور اعتباري عقاليي است و واقعيتي جز جعل ندارد          توالي«

  ».صغار، قيم ملت با قيم صغار ازلحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد

  : گفته است۱۲/۴/۷۷ـ در پيش خطبه نماز جمعه  ـ مشاور رئيس قوه قضائيه پور آقاي فردوسي

كنـد و نـصب       فقيه اين است كه پيغمبر و امام را ذات اقدس پروردگار نصب مـي               د به رهبري و واليت    اعتقا«

كـار خبرگـان ايـن اسـت كـه          . شـود   وسيله امام زمان منصوب مي      فقيه نيز به دست خداوند است كه به         ولي

 مردم انتخـاب  مجتهدي را كه منصوب از سوي امام زمان است كشف كنند، نه اين كه او را به وكالت ازطرف 

  ».كنند، بلكه رهبر منصوب ازطرف خداست

العارفين   يا امام ) ص(اكرم  نه تنها در نص قرآن كريم و سنت و سيره رسول          . پايه است   اما اين ادعا نيز بي    

هاي تشكيل شده ازسوي مردم يا سالطين و يـا         صراحت و حتي اشارتي به اين كه حكومتها و قدرت         ) ع(علي

شـود،    باشد، ديـده نمـي      فقيه منصوب از جانب خدا مي       ي از واليت مطلقه خداست و ولي      ا  رهبران ديني، شعبه  

. داننـد   بلكه علماي با نام ونشان نيز مقايسه رهبر يا حاكم اسالمي را با امامـان معـصوم بكلـي مـردود مـي                      

  :گويد اهللا يوسف صانعي مي عنوان نمونه، آيت به

در مجلـس  .  و صاحب جـواهر را هـم بـا ائمـه مقايـسه نكنيـد              امام امت . هيچ كس را با ائمه مقايسه نكنيد      «
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االمر نيـست چـه       امام پيام دادند كه صاحب جواهر هم اولي       . االمر تفسير كردند    شوراي اسالمي امام را اولي    

طور نيـست كـه هـر باليـي سـر هـر كـسي                 اين. الظلم  الكفر و اليبقي مع     الملك يبقي مع  ... رسد به من طلبه     

  )۲۵هفته نامه آبان، شماره (» .ان درنياورنددرآورديم سر خودم

ــ حـق    ــ خبرگـان رهبـري       توان پذيرفت كه تنها يك گـروه        از سوي ديگر، با كدام صحت عقلي يا نقلي مي         

را كشف كنند؟ و اگر يك گروه ديگر ادعا كرد كه فرد ديگري را كـشف                » رهبر منصوب امام زمان   «دارند كه   

  كرده است، چه بايد كرد؟

و جريان از همان ابتداي انقالب به سرعت وارد صحنه شد و ادعـا و تعبيـر خـاص خـود را از                       اين تفكر   

ها نبـود     گونه برنامه   مطرح كرد؛ اما در حيات رهبر فقيد انقالب قادر به اجراي اين           ... دين، حكومت اسالمي و     

  :هازجمل. رهبرفقيد انقالب در چند مورد، خطر قدرت يافتن اين گروهها را متذكر شدند

طالب جوان بايد بدانند كه پرونده ايـن  ... هاي علميه كم نيست      نمايان در حوزه    خطر تحجرگرايان و مقدس   «

خوردگـان ديـروز      شكـست . فروشي عـوض شـده اسـت        مآبي و دين    گروه همچنان باز است و شيوه مقدس      

  ».اند بازان امروز شده سياست

در سه محور شوراي نگهبان، خبرگان رهبري و        اين جريان براي توجيه مواضع خود و انكار دور باطل           

شـود    آورد و در پاسخ به مخالفان خود مـدعي مـي            گويي روي مي    بيني و گزافه    گرايي، مطلق   رهبري به مطلق  

  :كه

تر و با تقواتر از خبرگان رهبري سراغ داريد كـه             آيا در اين كشور و حتي در روي كره زمين جمعيتي پاك           «

تر از فقهاي شـوراي نگهبـان سـراغ           تر و پاك    كنيد؟ آيا جمعيتي گرامي     تقوايي مي   ياكثريت آنها را متهم به ب     

  »كنيد؟ نظري و انحصارطلبي مي باكانه متهم به تنگ داريد كه آنها را بي

ـ نيز در پاسخ بـه انتقـادات و ضـمن دفـاع از تغييـرات                  ـ نايب رئيس مجلس خبرگان رهبري       اهللا اميني   آيت

هـاي فقهـاي شـوراي نگهبـان          يكي از ويژگي  «: خابات خبرگان رهبري، مدعي شد كه     ايجاد شده در قانون انت    

  ».نمايند كنند و حق كسي را تضييع نمي بازي نمي وجه خط اينها به هيچ... تقوا و عدالت است 

قضاوت درباره اين امور را بايد در كوتاه مدت به مردم و افكار عمومي و در نهايت به دادار يكتا واگذار                   

  .كرد
  

   نظارت خبرگان رهبري-۴

  : آمده است۶۸در قسمتي از اصل يكصدويازدهم قانون اساسي سال 

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شـرايط مـذكور در اصـول پـنجم و               «

.  خواهد شـد   يكصدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار                

  ».باشد عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مي تشخيص اين امر به

مقـررات تـشكيل خبرگـان بـراي        «:  تصريح شده بود كـه     ۵۸در اصل يكصدويازدهم قانون اساسي سال       

  » .شود رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجالسيه خبرگان تعيين مي

ــ     كه در اصل يكـصدويازدهم بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت               ـ  شرايط مندرج در اصول پنجم و يكصدونهم      

عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر، داراي صالحيت علمي الزم براي افتـاء در                  : عبارت است از  

ابواب مختلف فقه، دارا بودن عدالت و تقواي الزم، بينش سياسـي و اجتمـاعي، تـدبير، شـجاعت، مـديريت و                      

  .ريقدرت كافي براي رهب
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فرض بنا نهاده شده است كه اوالً شرايط و اوصاف رهبـر منتخـب                مفاد اصل يكصدويازدهم براين پيش    

دار سازد و     تواند دچار نوسانات و تغييرات شود، تا آنجا كه صالحيت او را براي رهبري خدشه                خبرگان مي 

 فرد انتخاب شده دچـار      ثانياً ممكن است كه خبرگان رهبري از آغاز در تشخيص وجود برخي از شرايط در              

خطا شده باشند و به عبارت ديگر، فرد انتخاب شده از ابتدا فاقد بعضي از شـرايط منـدرج در قـانون بـوده                        

  .باشد

در واقع، اصل يكصدويازدهم يكي از وظايف خبرگان رهبري را نظارت مستمر بر عملكرد رهبري مقـرر                 

  .كرده است

نويس قانون  ي خاص، از همان آغاز در مجلس بررسي پيش   مسئله نظارت بر رهبري، بدون توجه به فرد       

عنوان نمونه، يكي از      به. فقيه و رهبري، مطرح بوده است       هنگام بحث درباره اصول مربوط به ولي        اساسي، به 

شما يك نفر را كه انتخاب كرديد حتماً بايـد در مقابـل يـك مقـام                 «: ـ مطرح كرد كه     ـ دكتر نوربخش    نمايندگان

  )۸۶۰، ص ۴۰مشروح مذاكرات، جلسه (» مسئوليت رهبر در مقابل كيست؟. دمسؤول باش هم

چنانچه ولي آن قدرت اجرايـي كـه پيـدا كـرد، اگـر              ... «: ـ اظهار داشت    ـ آقاي ميرمرادزهي    نماينده ديگري 

خداي نكرده با توجه به اين كه ما ديگر معصوم نداريم، چه مرجعي به اين تخلفات رسيدگي خواهد كرد؟ آيا       

» ط افكار عمومي خواهد بود، يا مرجعي باالخره هست در مملكت كه به اين تخلفات رسيدگي خواهد كـرد؟              فق

  )۸۶۲، ص ۴۰م، ج .م(

  :ـ در برابر اين سؤاالت چنين توضيح داد ـ نايب رئيس مجلس ياد شده مرحوم دكتر بهشتي

توانـد     شايسته است خوب مي    طور كه   كه آيا وظايف رهبريش را آن       يكي اين . اين مسؤوليت دو گونه است    «

خواهـد رهبـر      مي. و اما اگر تخلف كند از وظايف، همه در برابر قاضي يكسان مسؤولند            ... انجام بدهد يا نه     

  )۸۶۴، ص ۴۰م، ج .م(» .صورت مساوي مسؤولند باشد، يا يك فرد عادي، آن هم به

توانـد   ، قاضي منصوب رهبري ميالبته مرحوم دكتر بهشتي به اين نكته توجه نكرده است كه آيا در عمل   

به تخلفات احتمالي رهبري از وظايفش رسيدگي كنـد؟ آيـا شـرايط كنـوني جامعـه و مناسـبات رئـيس قـوه                        

 اينكـه    طور باشد، كمـا     البته جامعه آرماني اسالمي بايد همين     . دهد  قضائيه با رهبري چنين امري را اجازه مي       

با اسـتقالل كامـل   ) امير(ـ قاضي منصوب او در برابر خود او     )ع(ـ در حكومت عدل علي      در نمونه تاريخي آن   

ساالر كنوني نيز استقالل قـوه قـضائيه در برابـر بـاالترين شخـصيتها و                  حتي در جوامع مردم   . كرد  عمل مي 

  .شود طور آشكار ديده مي مقامهاي اجرايي به

ـ   ، يكي از نمايندگان   )لمجلس خبرگان او  (نويس قانون اساسي      در ادامه اين بحث در مجلس بررسي پيش       

  :ـ اظهار كرد آبادي خرم آقاي طاهري

امر، رهبر و     امر، رهبر در مقابل چه كسي مسؤول است؟ جواب اين مطلب روشن است كه ولي                كه ولي   اين... «

بقيه قوا، هم در درجه اول در مقابل خدا مسؤولند و همه ما و همه ملت در مقابل خدا مـسؤوليم و در درجـه                 

تواند از رهبر و رهبران سؤال كنند و نظارت بر اعمال آنها داشته باشـند                 يعني ملت مي  . قابل ملت دوم در م  

  )۸۶۴، ص ۴۰م، ج .م(» كه آيا اين رهبر آن مسئوليت الهي را درست انجام داده است يا نه؟

 ملت و   هاي عملي و واقعي ايفاي اين مسؤوليت در برابر          آبادي توضيح نداده است كه مكانيسم       آقاي خرم 

  .اين كه ملت بتواند از رهبر و مديران سؤال كند و بر اعمال آنها نظارت داشته باشد، چيست

هاي حاكم بر اذهان مسئوالن و جـو غالـب در جامعـه اجـازه و امكـان چنـين نظـارت و طـرح                       آيا نگرش 
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وههـاي سياسـي    دهد؟ و آيا امنيت در برابر چنين كاري وجـود دارد؟ يعنـي آيـا افـراد يـا گر                     سؤاالت را مي  

توانند بدون نگراني از پيامدهاي كار خود، اين نظارت را اعمال يا حتي درخواست كننـد و يـا سـؤاالت و                        مي

  انتقادات خود را از سياستها و عملكردهاي رهبري مطرح نمايند؟

هاي طرح شده در مذاكرات مجلس بررسي قـانون اساسـي، در اصـل يكـصدويازدهم                  البته فارغ از پاسخ   

اما آيا چنـين    .  اساسي مكانيسم ساختاري، اين نظارت توسط مجلس خبرگان رهبري معين شده است            قانون

دهـد،   گيرد؟ و چگونه؟ آيا مجلس خبرگان رهبري كه سالي يك يا دو جلـسه تـشكيل مـي      نظارتي صورت مي  

  تواند اين نظارت را اعمال كند؟ مي

. گذارنـد، موفـق نيـستند       وز جلـسه مـي    خبرگـاني كـه دو ر     «: گويـد   تبريزي مـي    آقاي سيدحسين موسوي  

گيريها و انتصابهاي رهبـري       وظيفه اين مجلس است كه موضع     . خبرگان بايد بر رهبري نظارت داشته باشند      

  )۲۵آبان، شماره (» .را بررسي كنند

ــ در جلـسه پرسـش و پاسـخ و نشـست               ــ نايـب رئـيس دومـين مجلـس خبرگـان رهبـري               اهللا اميني   آيت

آيـا تنهـا جايگـاه انتقـاد از رهبـري مجلـس             «: عتي شريف، در پاسخ به اين سؤال كه       دانشجويي دانشگاه صن  

انتقـاد از رهبـري تعبيـر خـوبي         «: جواب داد » توانند از رهبر انتقاد كنند؟      خبرگان است يا عموم مردم هم مي      

وضـيح  تـوانم ت    خبرگان بر كارهاي رهبري اشراف دارند كه البته در ايـن زمينـه بيـشتر از ايـن نمـي                   . نيست

: وي علت ايـن عـدم امكـان توضـيح را حفـظ قداسـت رهبـري قلمـداد كـرد و گفـت                       ). ۷/۳/۷۷سالم،  (» .بدهم

ممكـن اسـت گـاهي    «: و در ادامـه اظهـار داشـت   » .كنـد  خبرگان هم اين قداست و جايگاه معنوي را حفظ مي  «

  ».دهد ر را انجام ميالبته با كمال ادب و ظرافت اين كا. بگيرد) از رهبر(برخوردي داشته و اشكاالتي 

  :افزايد اهللا اميني مي درمورد نظارت و سؤال مردم از رهبر، آيت

. توانند به صورت كتبي آن را به دبيرخانه مجلس خبرگان بفرسـتند   مردم هم اگر مطلبي و نقدي دارند مي       «

طمـئن  هاي خود را كرده و اگر الزم باشد با رهبـري صـحبت خواهـد كـرد، م                   هيأت تحقيق خبرگان بررسي   

  ».كنند باشيد اگر حق باشد اصالح مي

چون خبرگـان در طـول سـال يـك جلـسه بيـشتر              «اهللا اميني در پاسخ به اين پرسش دانشجويان كه            آيت

  :چنين توضيح داد» كنند؟ ندارند، نظارت خود را چگونه اعمال مي

 بار جلسه دارد و      هيأت تحقيق كه ماهي يك      هايش واقعاً فعال هستند، بخصوص كميسيون       ولي كميسيون «

هرگاه رهبر يـا يكـي از اعـضاي       «: دارد  در رابطه با اجراي اصل يكصدويازدهم قانون اساسي كه اشعار مي          

شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شد، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكـصدونهم                 

، » خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم استعهده گردد از مقام خود بركنار خواهد شد، تشخيص اين امر به

  .كند فعاليت مي

دهد كه خبرگان رهبري به نقش    توان از جهاتي مثبت تلقي كرد و نشان مي          اهللا اميني را مي     توضيحات آيت 

دهند كه در مجلـس خبرگـان رهبـري چنـد كميـسيون               اما اوالً، ايشان توضيح نمي    . اساسي خود توجه دارند   

 آنها چه وظايفي را بر عهده گرفته است و ثانيـاً، اسـتدالل ايـشان درمـورد قداسـت                    وجود دارد و هر يك از     

ــ كـه حقـاً در         )ع(رهبري با معيارهاي اسالمي برخاسـته از عملكـرد دوران خالفـت اميرمؤمنـان امـام علـي                 

از نظـر حـضرت     . حفـظ قداسـت نيـست     » خـط قرمـز   «. كنـد   باالترين مرتبه از قداست قرار دارندـ تطبيق نمي       

در غير اين مورد، مـردم      . خط قرمز فقط دست بردن به اسلحه عليه رهبر منتخب اكثريت مردم است            ) ع(يعل
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  :نويسد مرحوم مطهري با صراحت مي. بايد در سؤال، انتقاد و استيضاح از رهبر آزاد باشند

گـري  اگر باب انتقاد بسته شـود، حـاكم بـيش از هـر فـرد دي               . هيچ فرد غيرمعصومي مافوق انتقاد نيست     «

  » .متضرر خواهد شد

يكي از راههاي نظارت مردم، اطالع عمومي از عملكرد مقـام رهبـري و دفتـر و نهادهـاي تحـت مـديريت                   

معتقدان به واليت فقيه اصرار دارند كه اين مقـام بايـد بـه عنـوان ادامـه واليـت امـام معـصوم                     . ايشان است 

ـ   ـ و تاكنون نشده است      تواند مدعي شود    كس نمي   فارغ از درست يا غلط بودن اين ديدگاه، هيچ        . پذيرفته شود 

اي كـه حكومـت را تفـويض شـده            بـرخالف نظريـه   . اسـت ) ع(كه قداست اين مقام باالتراز قداست امـام علـي         

امـر و    ــ كـه خـود اولـين ولـي           )ع(داند، حـضرت علـي      ـ به واليت فقيه مي      ـ طي سلسله مراتبي     ازسوي خداوند 

كند از ديدگاه او، مـردم ايـن حـق را     ـ اوالً، مردم را منشأ قدرت تلقي مي سرسلسله واليت امامان شيعه است    

شودـ شخصي را به اميري خود برگزيننـد و   ناميده مي» بيعت«ـ كه در اصطالح ديني      دارند كه طي انتخاباتي   

 براي كه مصونيت و موقعيت ممتاز و مقدسي دهند و ثانياً، بدون آن» وكالت«براي انجام دادن خدماتي به او       

امر و ملـت قائـل        خود در پاسخگويي به انتقادات قائل شود، حقوق مساوي و متقابلي به شرح زير براي ولي               

  :شده است

بر من است كه در خيرخواهي از شما دريغ نكنم و حقي            . مرا بر شما حقي است و شما را بر من حقي          ! مردم«

امـا حـق   . دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيدالمال داريد به شما برسانم؛ شما را تعليم  را كه از بيت 

من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و در نهان و آشكار خيرخواهي ادا كنيـد؛ چـون شـما را بخـوانم،                          

  )۳۴البالغه، خطبه  نهج(» .بياييد و چون فرمان دهم، بپذيريد

  :صفين ايراد فرمود، تكرار كرده استاي كه در  آن پيشواي بزرگ همين معنا را بار ديگر در خطبه

امرتان حقي قرار داده و براي شما نيز همانند و مثـل        خداوند سبحان براي من به گردن شما به دليل واليت         «

  )۲۱۶خطبه (» .آن به گردن من حقي قرار داده است

 و تمـامي    هيچ حقي در دنيا بجز حـق خـالق بـر مخلـوق يكطرفـه نبـوده                «: نمايد  و به دنبال آن اضافه مي     

  ».باشد حقوق ازجمله حقوق حاكمان بر ملت و ملت بر حاكمان دوطرفه مي

  :فرمايد آن بزرگوار مي

گـردد؛    كند؛ راههاي دين پديدار مـي       اگر اين حقوق دوطرفه رعايت گردد، حق در جامعه قدر و قيمت پيدا مي             «

شـود؛ كـار روزگـار بـه          ، اجرا مي  هاي نيكو، چنان كه بايد      گردد؛ سنت   هاي عدالت اجتماعي آشكار مي      عالمت

اما اگر حقـوق يـك      . گرايد  شوند و طمع دشمنان به يأس مي        مند به بقاي دولت مي      آيد؛ مردم عالقه    سامان مي 

طرفه فرض شود و يكي از دو طرف معادله ملت و متوليان به وظايف خود عمل نكند، اختالف كلمه پديـدار                     

گردد؛ راه روشن سـنت       كاري و دوز و كلك در دين فراوان مي          لشود؛ دغ   هاي جور آشكار مي     گردد؛ نشانه   مي

شـوند؛    كنند؛ احكام معطـل و فروگـذار مـي          شود؛ مسؤوالن و مردم مطابق نظر شخصي عمل مي          متروك مي 

شوند كه نه از حق عظيمـي كـه فـرو نهـاده شـده       تفاوت مي   گردد؛ مردم آنچنان بي     بيماري جانها بسيار مي   

در اين شرايط، نيكان خـوار و بركنـار از خـدمت و             . گردد  باطل سترگي كه انجام مي    شوند و نه از       نگران مي 

مقدار و بر مسند قدرت خواهند نشست و تاوان فراواني بر گردن بنـدگان از پروردگـار قـرار              بدكاران بزرگ 

  ».خواهد گرفت

  :فرمايد باز درهمين خطبه است كه او مي

منشي ببيننـد     دمان صالح اين است كه آنها را دوستدار بزرگ        ترين خوي زمامداران در قضاوت مر       زشت... «

بيني بگذرانند و من خوش ندارم كه در  مند به شنيدن تملق و ثنا و امورشان را به تكبر و خودبزرگ و عالقه
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هر چند مردم ستايش كـسي را       ... خاطر شما خطور كرده باشد كه من دوستدار ستودن و خواهان ستايشم             

ولي مرا بـه دليـل حقـوقي كـه هنـوز ازعهـده آن               دارند،    ذرانده و خدمتي كرده باشد روا مي      كه ابتالئي را گ   

طـور كـه بـا جبـاران      با مـن آن   . ام و فرايضي كه بر گردنم باقي است و بايد ادا كنم ستايش نكنيد               برنيامده

با مـن   . نجوييدكنند، كناره     وجور مي   طور كه نزد تيزخويان خود را جمع        گويند، سخن نگوييد و آن      سخن مي 

گمان نكنيد كه اگر انتقاد به حقي بكنيد، بـر          . آميز تصنعي و تشريفاتي سخن نگوييد       طريق كلمات تعارف   از

بنابراين از حقگويي و رايزني در عدالت نسبت به من دست برنداريد كه من نه برتر از آنـم                   . من دشوار آيد  

  »...ه خدا مرا كفايت كندك كه خطا نكنم و نه در كار خويش ايمن از آنم، مگر آن

ـ و ازجمله، گويندگان مطالبي كه قبالً از قول آنان نقل شدـ معـصوم بـود، بـا                    كه به باور شيعيان   ) ع(علي

كه خود را فوق قانون بداند، آنها را دعوت به انتقاد از خود و حقگويي                 گفت و بدون آن     مردم چنين سخن مي   

شد تـا اگـر كـسي         اب سخن بود و نه قداستي براي خود قائل مي         كرد؛ نه نيازمند تعارف و تشريفات و آد         مي

  كنند؟ انتقاد كند، تضعيف رهبري محسوب گردد، آيا غير معصومان امتيازات بيشتري طلب مي

بنـابراين، بايـد ايـن    . اين چنين تكليف را روشن ساخته است، تكليف رهبـري روشـن اسـت      ) ع(وقتي علي 

دقـت   و كارگزارانش آگاهي و نظارت داشتندـ بـه ) ع(ه كه بر اعمال امامگون ـ همان امكان فراهم شود كه مردم    

حفظ قداسـت مقـام     . هاي نهاد مقام رهبري نظارت كنند       بر رفتار و اعمال و حساب و كتاب درآمدها و هزينه          

  .رهبري به معناي پنهان كردن حقايق از ديد مردم و عدم شفافيت عملكردها نيست
  

  لس خبرگان رهبري انتخابات سومين دوره مج-۵

ماه سال جاري برگزار خواهـد        انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان بنابر اعالم وزارت كشور در آبان          

در مورد انتخابات مذكور اين نگراني از سوي برخي از گروهها ابراز شده است كـه در صـورت ادامـه                     . شد

اسـتقبال نخواهنـد كـرد و در نتيجـه،          هاي گذشته شوراي نگهبان و پيامدهاي گريزناپذير آن، مردم            سياست

اي نسبت به انتخابات گذشته كـاهش خواهـد يافـت؛ كمـا اينكـه در                  طور قابل مالحظه    كنندگان به   تعداد شركت 

كنندگان پـايين بـود و بـدتر از همـه، در بعـضي از                 انتخابات دومين دوره مجلس خبرگان نيز، ميزان شركت       

منتقـدان  . ب شـده بـود كـه بـا آراي نـاچيز بـه مجلـس راه يافـت                  هاي انتخابيه، فقط يك كانديدا تصوي       حوزه

  .گويند كه اين امر به اعتبار مجلس خبرگان رهبري لطمه شديدي خواهد زد مي

كنندگان در انتخابات دومـين       اهللا اميني در پاسخ به سؤال دانشجويان درباره كاهش تعداد شركت            اما آيت 

ين مجلـس، و احتمـال كـاهش بيـشتر در انتخابـات سـومين              دوره مجلس خبرگان رهبري، در مقايسه با اولـ        

  :دوره، استدالل بسيار عجيب و غريبي كرده است

 اين كه مردم در انتخابات رياست جمهوري و مجلس حـضور و نقـش بيـشتر دارنـد، آن اسـت كـه                        )علت(«

. دهنـد  جام مـي رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس براي مردم كارهايي ان. خواهند نان و آبشان زياد شود    مي

  ؟!».شود خورد و براي آنها نان و آب نمي دهند به دردشان نمي اما كارهايي كه خبرگان انجام مي

انـد و تحـوالت        سياسـي شـده     مـردم عمومـاً   . توان خيلي جدي گرفت     واضح است كه اين استدالل را نمي      

ن يافتـه، در قالـب احـزاب        هـاي سياسـي سـازما       اما چون امنيـت فعاليـت     . كنند  سياسي را با دقت پيگيري مي     

باشـد، مـردم    هاي سياسي ناموافقان حاكميت با خطراتي روبرو مي     قانوني، هنوز تأمين نشده است و فعاليت      

ــ ماننـد عملكردشـان در     هاي ناموفق گذشته، با عـدم مـشاركت خـود        در صورت عدم تغيير بنيادي سياست     

كـرد و بـه احتمـال قـوي، از شـركت مـؤثر در       گيـري خواهنـد       ــ موضـع     اي مجلس پنجم    دوره  انتخابات ميان 
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انتخابات آينده مجلس خبرگان خودداري خواهند ورزيد و اين امر، به درستي، نگراني برخـي از گروههـا را                   

  .نمايد نسبت به اعتبار مجلس آينده خبرگان رهبري توجيه مي

گيـرد ايـن اسـت كـه        نكته ديگري كه در انتخابات سومين مجلس خبرگان رهبري بايد مورد توجه قـرار               

تاكنون گزارشي از عملكردهاي هشت ساله اين مجلس به ملت داده نشده اسـت؛ مـشروح مـذاكرات مجلـس                    

مذكور منتشر نشده است و مردم از مواضع و عملكرد كساني كه در هشت سال گذشته عضو ايـن مجلـس                      

ز انتخابـات دوره آينـده ايـن        توان انتظار داشـت كـه مـردم ا          در چنين وضعي، چگونه مي    . خبرند  اند، بي   بوده

  مجلس استقبال كنند و فعاالنه در آن مشاركت نمايند؟
  

   خالصه و نتيجه-۶

  :برپايه آنچه در باال مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نهضت آزادي ايران معتقد است كه

 را   التزام به قانون اساسي به اين معنا نيست كه شهروندان حـق تـالش بـراي تغييـر قـانون اساسـي                      -۱

  .قانون اساسي وحي منزل نيست كه نتوان آن را تغيير داد. ازطرق قانوني ندارند

 بايد از طريـق     ۶۸ براي حفظ اصالت ركن جمهوريت نظام و تعميق حاكميت ملت، قانون اساسي سال               -۲

  .مجلس مؤسسان منتخب مردم مورد بازنگري مجدد قرار گيرد

هايي را كه در راستاي ايفاي وظايف قـانوني خـود             ليت مجلس فعلي خبرگان رهبري گزارش كامل فعا       -۳

ـ براي اطالع عمـوم منتـشر سـازد تـا مـردم بتواننـد در                  ـ به همراه مشروح مذاكرات مجلس       انجام داده است  

اي داشته باشند و در انتخابـات امـسال بـا             بينانه  مورد عملكرد هر يك از نمايندگان اين مجلس قضاوت واقع         

  .دهاي مورد نظرشان رأي دهندعلم و بصيرت به نامز

شـوندگان منحـصر بـه       اي اصالح شـود كـه اوالً، انتخـاب          گونه   قانون انتخابات مجلس خبرگان بايد به      -۴

اي از    هاي علميه و معممان نباشند؛ بلكه استادان دانشگاه، متفكران و كارشناسـان غيرحـوزه               مجتهدان حوزه 

عنوان نامزد نمايندگي مجلس خبرگان در        ان نيز بتوانند به   شناسان، عالمان علوم سياسي و اقتصاددان       جامعه

انتخابات شركت كنند تا امكان تشخيص تمامي شرايط احراز رهبري در نامزدهاي ايـن مقـام و نظـارت بـر                     

ثانياً، براي شكستن دور باطـل فعلـي در قـانون، تـشخيص صـالحيت               . وجود آيد   وظايف گسترده رهبري به   

ثالثاً، نظـارت  . ين، به نهاد يا نهادهايي غير از فقهاي شوراي نگهبان واگذار گردد           نامزدها، بر طبق ضوابط مع    

  .ـ لغو گردد ـ به ترتيبي كه در چند دوره انتخابات گذشته اعمال شده است استصوابي شوراي نگهبان

 براي حفظ اعتبار نظام جمهوري اسالمي ايران، با انجام اقدامات ضروري و فوري، زمينـه مـشاركت                -۵

  .گسترده مردم در انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان رهبري فراهم گردد

  اللهم وفقنا لما تحب و ترضي

  نهضت آزادي ايران

  ۷۷مرداد 
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  الف/١٦٤٤: شماره

 ١٤/٥/٧٧ :تاريخ

  

  

  

  نو در نشريه راه»  و بحران گذار۷۶دوم خرداد «پاسخ به مقاله 

  

  جناب آقاي اكبر گنجي

  مديرمسئول محترم نشريه راه نو

   رضاي حق و خدمت به خلقبا سالم و آرزوي توفيق جلب

 و ۷۶دوم خـرداد  «اي با نام  ، جناب آقاي چنگيز پهلوان در مقاله    ۱۳۷۷در شماره ششم مورخ نهم خرداد       

اند كه بسياري از آنها نادرست و به          ديدگاههاي خود را درباره نهضت آزادي ايران ارائه كرده        » بحران گذار 

  .باشد دور از انصاف مي

نابعالي در مذاكره با آقاي دكتر يزدي در مورد چاپ پاسـخ نهـضت آزادي ايـران      اي كه ج    به دنبال وعده  

پاسخ ارسـالي بـيش از آن   . كنيم داده بوديد، اينك به پيوست پاسخ نهضت آزادي ايران را برايتان ارسال مي 

ي بيني كرده است ولي چون كه هدف شما در نشريه راه نو تهاتر فكر       مقداري است كه قانون مطبوعات پيش     

باشد، لذا اميدواريم كه پاسخ ارسالي بـه طـور كامـل در آن نـشريه چـاپ                    و بحث و بررسي موضوعات مي     

  .شود

  .با آرزوي توفيق روزافزون آن نشريه در رشد و تعميق آگاهي مردم شريف ايران و با تشكر قبلي

  

  روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ٨٠

  تعالي بسمه

 يران ادينهضت آزا

   ١٣٤٠تاسيس 

  

  پاسخ به مقاله

  »ر و بحران گذا۷۶دوم خرداد «

  

ــ بـه ويـژه بـه          به صاحبان انديشه و نظر، از هـر جنـاح         » راه نو «جاي خوشحالي است كه نشريه نوپاي       

ــ ميـدان داده اسـت تـا           انـد   برخي روشنفكران الئيك كه تا كنون ساكت بوده يـا موضـع مشخـصي نداشـته               

امه، به طـور مفـصل    ن  ديدگاهها و تحليلهاي خود را در مورد گروهها، احزاب و جناحهاي مختلف در آن هفته              

تواند به گسترش فضاي باز سياسي كمك كند، به شرط          اين امر مي  . هاي متعدد، درج كنند     و ممتد طي شماره   

  .ها و پاسخگويي به آنها براي ديگران نيز فراهم گردد آن كه امكان بحث و اظهارنظر درباره اين نوشته

اي تحـت عنـوان       ي چنگيـز پهلـوان در مقالـه        اين نشريه، آقا   ۱۳۷۷در شماره ششم مورخ نهم خرداد ماه        

به بررسي وضعيت و نقش گروههاي اپوزيـسيون، از جملـه نهـضت آزادي              »  و بحران گذار   ۷۶دوم خرداد   «

 پرداخته و ضمن ارائه ديدگاههاي    ۷۶ايران، در شرايط پس از پيروزي آقاي خاتمي در انتخابات دوم خرداد             

  .زادي، اين حزب را نيز مورد لطف و نوازش قرار داده استخود در مورد گذشته، حال و آينده نهضت آ

طرفانـه و غيرخـصمانه تحليلـي در          نهضت آزادي ايران بارها اعالم كرده است كه از هرگونه انتقـاد بـي             

دانـد، بلكـه معتقـد اسـت كـه ايـن گونـه                كنـد و آن را نـه تنهـا ضـروري مـي              مورد عملكرد خود استقبال مي    

لـيكن آقـاي پهلـوان در       .  بينش سياسي مردم و غناي سياسي جامعه كمك نمايد         تواند به رشد    برخوردها مي 

گرايانـه مطـرح سـازد، در طـول           عين آن كه سعي كرده است نظـرات خـود را بـه دور از خـصومت و واقـع                   

داوريهاي خود مطالبي عنوان كرده كه هم نادرست و هم به دور از انصاف و جوانمردي است و اين امر بـه   

متأسفانه برخي از اين نكات را نويسنده سـتون         . انه تحليل ايشان لطمه جدي وارد ساخته است       طرف  چهره بي 

در شماره بعدي مجله راه نو مالك داوري نادرست خود قرار داده و از آنها بـه صـورت طنـز                     » عابر پياده «

  .عليه نهضت آزادي ايران استفاده كرده است كه در جاي خود به پاسخ جداگانه نياز دارد

نويسنده در آغاز، بدون توجه بـه شـرايط سـخت سـالهاي پـس از انقـالب و حركـات تنـد و ناهنجـار و                    

انـديش و بـا طفـره رفـتن از         خواه و انحصارطلب و مطلـق       فشارهاي سياسي و جنگ رواني گروههاي تمامت      

گروههـاي  آنچه واقعاً در صحنه رقابتهاي نابرابر رخ داده است، همه تقـصيرها را يكـسويه متوجـه تمـامي                    

زده و    اپوزيسيون دانسته، همه اين گروهها را فاقد هرگونه نقـشي در آفـرينش حماسـه دوم خـرداد و بهـت                    

  !!زده از آن توصيف كرده است شگفت

ــ يـا بـه تعبيـر خـود ايـشان،              يك بخش مربوط بـه نظـام سياسـي        : مطالب نويسنده مقاله دو بخش دارد     

  :و اما پاسخ ما. يگر مربوط به گروههاي اپوزيسيون استـ و بخش د »نيروهاي قدرتمند سكاندار نظام«

نيروهاي قدرتمند  «كند، از     ـ در بخش اول، آقاي پهلوان ضمن آن كه نظام را فاقد مشروعيت معرفي مي              ۱

به نيروهاي خودانگيخته مردمـي كمـك برسـانند تـا ايـن نيروهـا سـازمانهاي             «خواهد كه     مي» سكاندار نظام 
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اين پيشنهاد آقاي پهلوان به نيروهاي قدرتمنـد نظـام از آن جهـت اسـت كـه      !! »كنندسياسي متناسبي را برپا   

ايشان به سينه همه گروهها و احزاب سياسي ما چه در داخـل حاكميـت و چـه خـارج از آن، دسـت رد زده                          

  .است

داننـد كـه يكـي از علـل عمـده نـاتواني احـزاب سياسـي عملكـرد همـين                       آقاي پهلوان بهتر از هر كس مي      

اين نيروها به هيچ وجه رابطه خـوبي      . باشد  هاي قدرتمند سكاندار نظام، چه قبل و چه بعد از انقالب، مي           نيرو

انـد كـه      آنان به كرات گفته و نوشـته      . هاي اساسي ملت ندارند و منكر حاكميت ملت هستند          با حقوق و آزادي   

ين نيروهـا ضـرورت توسـعه       ا. برقرار سازند » حكومت عدل اسالمي  «خواهند به جاي جمهوري اسالمي،        مي

شوند به همان مردمي كه بـه         حال به نظر آقاي پهلوان، چگونه اين نيروها حاضر مي         . سياسي را باور ندارند   

آفريني كردند كمك كنند تا سازمانهاي سياسي متناسب را برپـا              حماسه ۷۶طور خودانگيخته در دوم خرداد      

  . استاين سخن از يك كارشناس علوم سياسي بعيد! دارند؟

ـ نويسنده مقاله، تحت عنوان گروههاي اپوزيسيون، احزاب و گروههاي معاند، ضـدانقالب و ضـدنظام                ۲

را كه داراي استراتژي براندازي هستند، با گروههاي وفادار به نظـام و طرفـدار مبـارزه سياسـي قـانوني و                      

كـار و     منطـِق جنـاِح محافظـه     ايـن شـيوه و      . ـ در يك رديف قـرار داده اسـت          ـ نظير نهضت آزادي ايران      علني

گروههاي افراطي وابسته به همين نيروهاي قدرتمند و سكاندار نظام است كه به طور منظم و به ناحق، همـه      

از نظر آنها فرقي ميان مبارزه قهرآميز و مسلحانه براي برانـدازي       . دهند  اين نيروها را در يك كاسه قرار مي       

آقاي پهلوان نيز بـا  . سِي علنِي قانوني در داخل كشور وجود نداردنظام جمهوري اسالمي، با يك مبارزه سيا     

هـاي ماركسيـست افراطـي و سـازمان           همين نگرش بـسيار آشـنا، نهـضت آزادي ايـران را در رديـف چـپ                

  .مجاهدين خلق قرار داده است

 بـه هـيچ وجـه قابـل قيـاس بـا           «كند كـه      ـ در مورد نهضت آزادي ايران، گرچه آقاي پهلوان تصديق مي          ۳

داند، ولـي از      گذاران جمهوري اسالمي مي     به حق، خود را يكي از پايه      «و  » گروههاي ديگر اپوزيسيون نيست   

و » انـديش واقـع شـد       اندركاران نظام، به ويژه روحانيت سياسي و جناح چپ          مهري همه دست    آغاز مورد بي  

دانـد، و      اين جناح از انقالب مي     اي براي حذف    را بهانه » ...مذاكرات الجزيره، گروگانگيري، و   «عواملي همچون   

سياستهاي پيگير مهندس بازرگان نگذاشـت كـه سياسـت حـذف بـه موفقيـت كامـل                  «كند كه     نيز تصديق مي  

، اما مانند بسياري ديگر سعي نموده است كـه شـخص مهنـدس بازرگـان را از مجموعـه نهـضت                      »بيانجامد

نهـضت  «: يا بـه تعبيـر خـود ايـشان    . رفي نمايدآزادي ايران جدا كرده، نهضت آزادي را فاقد قدرت تداوم مع   

ترديـد يكـي از شخـصيتهاي اسـتثنايي در            آزادي به واقع قبايي بود برازندة شخص مهندس بازرگان كه بـي           

آقاي پهلوان اين سخن خود را از گفته مرحوم مهندس بازرگان در كتاب انقـالب               . »تاريخ معاصر ايران است   

واليت مطلقه فقيه قبايي است كه فقط بر تـن          «: آن شادروان گفته بود   . ايران در دو حركت اقتباس كرده است      

» جمهوري اسـالمي «، »واليت فقيه«البته آقاي پهلوان، ظاهراً به اشتباه، به جاي  «. اهللا خميني برازنده است     آيت

  . داردرا گذاشته است كه اوالً سخن مهندس بازرگان نيست و ثانياً ميان اين دو مقوله تفاوت بسيار وجود

برد كه نهـضت آزادي ايـران سـازماني اسـت كـه نزديـك بـه چهـل سـال از                 گويا آقاي پهلوان از ياد مي     

اهللا طالقـاني، دكتـر سـحابي و احمـد صـدر حـاج                گـذاراني چـون مرحـوم آيـت         گـذرد و پايـه      تأسيس آن مـي   

انـد و تعـداد قابـل        سيدجوادي، در كنار زنده ياد مهندس بازرگان، به تأسيس و فعاليت در آن همت گماشـته               
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ـ همچون دكتـر علـي شـريعتي، دكتـر      هاي معروف معاصر و مبارزان فعال و نستوه   اي از شخصيت    مالحظه

ـ و تعداد زياد      اند  كه به رحمت حق پيوسته    ... مصطفي چمران، احمدعلي بابايي، عباس رادنيا، رحيم عطايي و          

، به اتفاق پيوستگان بعدي در طول سي و چند سال           هاي اول و دوم كه بحمداهللا در قيد حياتند          ديگري از نسل  

گذشته، همراه و همصدا با مرحوم مهندس بازرگان، در داخل كشور، در دفاع از آزادي و ايفاي حقوق ملـت                    

و مبارزه با جور و جهل و جمود از هيچ تالشي در حد توان خود، چه قبل و چه بعـد از انقـالب، فروگـذاري             

انـد، در لحظـات دشـوار حيـات      دان، شكنجه، تبعيد، دربدري و اهانت را تحمل كـرده اند و بارها رنج زن   نكرده

اند و بعد از وفـات زنـده يـاد            هاي اساسي و حقوق مردم را انجام داده         سياسي مملكت، وظيفه دفاع از آزادي     

  .دهند مهندس بازرگان نيز، به توفيق الهي، همچنان به فعاليت خود ادامه مي

ز معـدود سـازمانهاي سياسـي فعـال داخـل كـشور اسـت كـه در شـرايط سـخت           نهضت آزادي ايـران ا  

هاي ساالنه خود را تا سال   به بعد، توانسته است به طور منظم كنگره        ۶۰فشارهاي سياسي، به ويژه از سال       

ـ مانند جنگ وصلح، واليت        برگزار كند و ديدگاهها و نظرات خود را درباره مسائل عمده و مهم كشور              ۱۳۶۸

فقيه، روابط خارجي، ضرورت آزادي احـزاب و جمعيتهـا و مطبوعـات، قـانونگرايي، قـانون اساسـي،                   مطلقه  

ــ مـستدالً و       مسائل و موضوعات فرهنگي، جمهوريت نظام و بسياري از موضوعات اساسـي و مهـم ديگـر                

 بـه دليـل همـين       ها سرگشاده اعالم نموده و      ها و نامه    ها، بيانيه   ها، اعالميه   پوشي طي قطعنامه    بدون هيچ پرده  

شك نيست كه زنده ياد مهندس بازرگـان بـه عنـوان يـك        . صراحت، فشارهاي مضاعفي را تحمل كرده است      

اي در تاريخ معاصر ايران داشته و فقدان او در سازمان ما محسوس و بـه                  شخصيت استثنايي جايگاه ويژه   

 نهضت آزادي ايران هرگز متكي به سختي قابل جبران است، اما بنا بر عالقه و اصرار و عملكرد آن مرحوم،             

شخص نبوده است و در حيات و ممات ايشان، به صـورت سـازمان مشخـصي بـر طبـق اساسـنامه معـين                        

  .كند هاي خود را دنبال كرده و مي فعاليت

حقيقت اين است كه حكومتهـاي خودكامـه و دشـمنان حاكميـت ملـت سـازمانهاي سياسـي و اجتمـاعي                      

كوشند كه با ايجاد محدوديت       دانند و همواره مي     حصار و قدرت مطلقه خود مي     مستقل را مزاحم و سد راه ان      

. و فشار، از راههاي مختلف و با ترفندهاي گوناگون، موجبات توقف و از هم پاشـيدگي آنهـا را فـراهم كننـد       

تغيير نام كنند كه دبيركل نهضت آزادي تغيير كند تا اجازه فعاليت به آن داده شود؛ گاه     آنان گاه پيشنهاد مي   

داننـد؛ زمـاني جـدايي ميـان          شوند و آن را شرط امكـان و ادامـه فعاليـت مـي               و عنوان حزب را خواستار مي     

گيرنـد بـه انـواع        اي نمـي    كننـد؛ و چـون نتيجـه        ارگانها و يا بنيانگذاران و ساير اعضاي سازمان را مطرح مي          

  .دامه حياتش شوندشوند تا آن را غيرقانوني اعالم كرده، مانع ا نيرنگها متوسل مي

ــ اسـالمي    ــ در راه تحقـق آرمانهـاي ملـي          ـ به حول و قوه الهي       به رغم اين ترفندها، نهضت آزادي ايران      

مصرح در مصوباتش و براي خدمت به ايران و اسالم از تكاپو بـاز نايـستاده و از فعاليـت نيفتـاده اسـت و                       

  .همچنان در صحنه سياسي كشور حضور دارد

اش   بينـي   هـا و جهـان      نهضت آزادي به علت عدم انسجام در نگرش       «: دعي شده است كه   ـ آقاي پهلوان م   ۴

  ».در ميان قشرهاي مختلف جامعه متحول ايران پايگاهي به دست نياورد

بينـي نهـضت      ها و جهـان     ادعاي اول، عدم انسجام در نگرش     . در اين بيان، دو نكته يا دو ادعا وجود دارد         

در جنـاح اصـلي نهـضت،       «: چندين بار مطالبي از اين گونه آمده است؛ مثالً        در جاي جاي مقاله     . آزادي است 
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نهـضت آزادي سـازماني     «: يا اين كـه   » .يعني جناح مهندس بازرگان هم، برنامه و سياستي جامع عنوان نشد          

نظرياتي از اين دست حاكي از آن اسـت كـه نويـسنده             » .بوده است انتقادكننده نه صاحب فكر جامع سياسي       

ها و ساير نشريات نهضت آزادي را به طور كامل نديده و نخوانده است و شايد بـه همـين                      ها، بيانيه   قطعنامه

نهضت آزادي ايران از جمله احزاب نادري اسـت كـه   . علت حتي يك مثال درباره اين عدم انسجام نزده است     

اپ ومنتـشر كـرده   اي از آنهـا را چـ   مجموعه اسناد و مدارك سياسي خود را گردآوري نموده و بخش عمده   

دهـد كـه بـرخالف ادعـاي آقـاي            تمام اين اسناد در دسترس است و مروري اجمالي بر آنها نشان مي            . است

هاي اساسي نهضت آزادي ايران در قلمرو مباني فكري و فلسفه سياسـيش، چـه                 بيني و نگرش    پهلوان، جهان 

هـاي نهـضت      ت، و اين يكـي از ويژگـي       قبل و چه بعد از انقالب، منسجم بوده و كمترين نوسان را داشته اس             

ـ فكـري بـر    ـ است كه در طول نزديك به چهل سال فعاليت سياسي      ـ به تصديق دوست و دشمن       آزادي ايران 

  .يك خط مستقيم حركت كرده است

اين صـرفاً   . ادعاي دوم اين است كه نهضت آزادي در ميان قشرهاي جامعه متحول ايران پايگاهي ندارد              

اگـر نهـضت آزادي ايـران، بـدان گونـه كـه             . ده و هيچ شاهدي هم بـر آن نيـاورده اسـت           ادعاي نويسنده بو  

نويسنده مدعي است، جايگاه و پايگـاهي در ميـان مـردم نـدارد، چـرا نيروهـاي قدرتمنـد سـكاندار نظـام از                    

كنند؟ چرا حاضـر نيـستند بـه احـزاب سياسـي              هاي آن نگرانند و چرا آن را از همه طرف محدود مي             فعاليت

الف، از جمله نهضت آزادي ايران، در چارچوب همين قانون اساسي اجـازه فعاليـت، انتـشار روزنامـه و                    مخ

هاي مردمي را بدهند؟ چرا با تمـام قـوا مـانع حـضور و فعاليـت نهـضت آزادي ايـران در                        تشكيل گردهمايي 

  گردند؟ دانشگاهها مي

 و از صحنه خارج است؛ در حـالي         آقاي چنگيز پهلوان مدعي است كه نهضت آزادي زمانش به سر آمده           

انـد كـه نهـضت آزادي     كه همان نيروهاي قدرتمند سكاندار و متولي نظام، ناچار به اعتراف و اعتراض شـده              

كننـد    امروزه، دوست و دشمن تصديق مـي      . ايران بيش از هر گروه سياسي در دانشگاهها جايگاه يافته است          

در سالهاي پس از انقـالب، بـه رغـم التهـابي كـه همگـان را                 كه نهضت آزادي ايران، چه در رژيم قبلي و چه           

داشت، يك رشته    فراگرفته بود و در فوران احساسات و غرور انقالبي كه حقايق مسلم را از نظرها پنهان مي                

گيري درست و مطلوب از تحول انقالبي مطرح كرد كه به تدريج فراگيـر                اصول و مباني سالمي را براي بهره      

 آغاز، نهضت آزادي ايران به سازشكاري و ضربه زدن به انقالب متهم شد و يا بـه قـول                    هرچند كه در  . شد

قـرار گرفـت و بـه       » ها و انتقاداتي تنـد و خردسـتيز از سـوي جنـبش چـپ                در معرض سنجش  «آقاي پهلوان   

 و مخالفت با جنگ و ادامه آن متهم گرديد، اما پس از فرونشستن گرد و غبارها، همگـان راه آزادي و قـانون        

خـط  . تكيه بر اصول و مباني جامعه مدني را هموارترين و سالمترين راه دانستند و به اين حركـت پيوسـتند                   

ـ كه بسياري از گروههاي اپوزيسيون خارج از كـشور            مشي مبارزه قانوني با قبول چارچوب قانون اساسي       

ه است و آن را بـه عنـوان كـاالي      اي معتقد بودند كه زمانش گذشت       ـ كه عده    ـ شعار آزادي    كردند  آن را رد مي   

آميز و تكيه بر قـانون اساسـي بـه عنـوان              ـ و شعار مبارزه قانوني و مسالمت        گرفتند  به تمسخر مي  » لوكس«

تنها سند ملي، به تدريج از سوي گروهها و جناحهاي مختلف پذيرفته شد و به يك خواسـت همگـاني تبـديل                      

 استاد علوم سياسي توجـه نـدارد كـه فكـر و انديـشه               جاي بسي تأسف و تعجب است كه چگونه يك        . گرديد

  !گير شده است سياسي نهضت آزادي ايران امروز همه
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: نخـست : گرفـت  نهضت آزادي به هنگام تأسـيس از سـه عامـل مـشروعيت مـي            «: ـ در مقاله آمده است      ۵

ب جـدايي از    وجهه ملي در آغاز بـه سـب       . بازار: سنت اسالمي و سوم   : ـ قانوني دكتر مصدق، دوم      وجهة ملي 

ولي به تدريج بر اثر سياستهاي ايرانخواهانه باز به دست آمد و از اين نهضت               . جبهه ملي چندان قوام نيافت    

وجهه قانوني بر اثر پيوست نهضت به انقالب، يكسره زيـر  . نيرويي ايراندوست در انظار عمومي ترسيم كرد     

به مرور زمان و با اعالم مكرر تعهـد         . كرد  د نمي سؤال رفت و تا مدتها كسي به اين نهضت از اين بابت اعتما            

اي بازسازي شد، اما اين بازسـازي چنـدان سـودمند             به قانون اساسي جمهوري اسالمي اين وجهه تا اندازه        

نيفتاد، زيرا كه نهضت توان الزم را براي ارائة موضعي قانوني در شرايط جمهوري اسالمي كـه همـه چيـز                      

  ».در اختيار نداشتبود،  مبتني بر شرع اسالم مي

انگيـز اسـت و حـداقل نـشانه         آور و بحـث     چنين سخنان غيرمنسجمي از يك استاد علوم سياسي شـگفتي         

  .باشد اطالعي نويسنده از گذشته نهضت آزادي ايران مي بي

اوالً، مشروعيت حركت نهضت آزادي ايران، به طور خالصه، توسط مهنـدس بازرگـان در هنگـام اعـالم            

مهندس بازرگان مصدقي بـودن را بـه        . ايراني، مسلمان و مصدقي بودن    : چيز عنوان شد  تأسيس آن در سه     

ـ قانوني دكتر  وجهة ملي«معناي  دار و بي عنوان نماد مبارزات ضداستعماري معرفي كرده است، نه واژه كش   

. يـرد گ  آن سرچـشمه مـي    » ايراني و مسلمان بودن   «وجهه ملي نهضت آزادي ايران دقيقاً از ويژگي         . »مصدق

. حركتهاي ملي و برخاسته از ملت، ناگريز بايد با فرهنگ ملي خود ارتباط ارگانيـك معنـاداري ايجـاد نماينـد         

اي آغاز شود، بلكه مهم آن است كـه ايـن حركـت               مهم اين نيست كه حركت ملي از كدام نقطه و با چه انگيزه            

 درصد مردم آن    ۹۷اي كه     در جامعه . خوردبايد به تدريج و در فرايند رو به رشد خود با فرهنگ ملي پيوند ب              

اسـت، حركـت ملـي      ) اسـالميت (و ديانـت    ) ايرانيت(مسلمانند و فرهنگ ملي آن داراي دو ركن اساسي مليت           

، بـه   ۱۳۳۰جنبش ملـي ايـران در دهـه         . اعتنا باشد و از آن مايه نگيرد        تواند به ركن ديانت اين فرهنگ بي        نمي

، رشد مردمي فراواني پيدا كرد، به طوري كه ۱۳۳۲ مرداد ۲۸ـ انگليسي     يويژه پس از كودتاي ننگين آمريكاي     

 تـا   ۱۳۳۲اين پيوند در دوره هشت ساله       . ناپذير شده بود    پيوند جنبش ملي با ركن ديانت فرهنگ ملي اجتناب        

  . در نهضت مقاومت ملي ايران، به داليل و علل گوناگون، برقرار شده بود۱۳۴۰

پـذير سـاخت و        فعاليت سياسي علني را امكـان      ۱۳۳۹در سال   ) كالن(يروني  هنگامي كه شرايط سياسي ب    

جبهه ملي دوم تشكيل شد، همان كساني كه طي هشت سال مبارزه عليه استبداد سلطنتي و سـلطه بيگانگـان              

نهـضت آزادي ايـران   . گذاري كردنـد  را در نهضت مقاومت ملي ادامه داده بودند، نهضت آزادي ايران را پايه      

هاي اصلي حركت جديد را ترسيم نمود و همـين            ويژگي» ايراني، مسلمان و مصدقي بودن    «ع با اعالم    در واق 

برخالف نظر آقاي پهلـوان، اسـتقبال عمـومي از          . امر، يكي از علل استقبال وسيع مردم از نهضت آزادي شد          

وز بيش از يـك سـال       ـ بسيار گسترده بود و به همين علت، هن          ـ بالفاصله پس از تأسيس      نهضت آزادي ايران  

از عمر آن نگذشته بود كه رهبران و فعاالن آن، در پنج گـروه متفـاوت، بازداشـت و در دادگاههـاي نظـامي                       

حمايت تمامي گروهها و احـزاب سياسـي، سـازمانهاي دانـشجويي در داخـل و                . زمان پهلوي محاكمه شدند   

دهد كـه اسـتنباط و نظـر          ن نشان مي  خارج كشور و طبقات مختلف جامعه از نهضت آزادي ايران در آن زما            

   .)يك صفحه از اصل سند نيست(. آقاي پهلوان تا چه ميزان غيرواقعي و نادرست است

استنباطهاي غيرواقعـي يـا     .... دهد  درست از بنيانها، ما را در جهت تقويت روندهاي دموكراتيك سوق مي           



 ٨٥

شناخت نادرسـت يـا     ... گي انجاميده است  آرمانخواهانه از سياست، در بسياري موارد به استبداد و خودكام         

  ».شود بندد، بلكه زمينه فريب و اغوا مي بدفهمي، نه تنها راه را بر دموكراسي در يك جامعه مي

ديدنـد،    گناه نهضت آزادي ايران اين است كه آنچه را جوانان، از جمله آقاي پهلوان، در آيينه صاف نمـي                  

كه بر خالف نظر ايشان، منحصر به جوانان نبود، بلكه شامل           ـ    در خشت خام ديد و حاضر نشد به جو غالب         

كردگـان شـده    همه گروهها و احزاب سياسي، از چپ چپ تا راست راست، و همـان روشـنفكران و تحـصيل         

  .ـ تسليم گردد بود

دانسته » فاقد نگرش تاريخي  «ـ آقاي پهلوان در بخش ديگري از مقاله خود، مرحوم مهندس بازرگان را              ۷

هيچگاه نتوانست چارچوب فكري منضبط و منظمي نسبت به تـاريخ و تمـدن ايـران                «ست كه ايشان    و گفته ا  

گـراييش    به همين اعتبار هم نهضت دچار دوگانگي بوده، يعني نه ملـي           «: و نتيجه گرفته است كه    » .ارائه بدهد 

آقـاي پهلـوان   » .بـود خواهيش؛ پايگاه قانوني نهضت نيز گرفتار همـين دوگـانگي         كننده بود، و نه اسالم      بسيج

، »نگرانه و ناپيوسته بود     استنباطات و تفسيرهاي او از تاريخ ايران اغلب ساده        «: همچنين ايراد گرفته است كه    

  .باشد اما معلوم نكرده است كه منظور ايشان كدام استنباط يا تفسير تاريخي مي

  :در پاسخ آقاي پهلوان الزم است توضيح داده شود كه

شناس به مفهوم آكادميك آن نبود تا بتوانـد نـسبت بـه تـاريخ و تمـدن                    رگان يك جامعه  اوالً، مهندس باز  

اين چيزي نيست كه بتوان از يـك مـصلح          . ايران، با معيارهاي آكادميك، تعاريف منضبط و منظمي ارائه كند         

اعي با وجود اين، مهندس بازرگان بـيش از هـر متفكـر و مـصلح اجتمـ     . اجتماعي و احياگر ديني توقع داشت     

ديگر، از بينشي تاريخي نسبت به فرهنگ و تمدن ملي برخوردار بود و به همين دليل، محور اصلي مبـارزات     

  .خود را بر پايه ضداستبدادي قرار داده بود

تهيه كـرد و  » تحليل تاريخي استبداد«مهندس بازرگان در مدافعات خود در دادگاه نظامي، متني مبتني بر        

گرايي و اثربخشي، در تاريخ احـزاب سياسـي        اين تحليل، به لحاظ واقع    . تشر ساخت در كتابي به همين نام من     

انـد، امـا هرگـز ارتبـاط          احزاب سنتي غالباً از فئوداليته، مبارزه طبقاتي و امثال آن سخن گفتـه            . نظير است   كم

و سياسي ميان حكومتهاي خودكامه و مردم را به صورت تاريخي و در يك مقياس اجتمـاعي مـورد بحـث                     

به همين دليل، مسأله آزادي و مبارزه تاريخي براي استيفاي حقوق ملت، براي بيـشتر  . اند بررسي قرار نداده  

  .احزاب جنبه فرعي و ثانوي داشته است

ــ مـذهبي بـا نگـرش مهنـدس بازرگـان در اولويـت مبـارزه ضـد                     اگرچه بعضي از مبارزان ملـي و ملـي        

د از پيروزي انقالب و تحـول سـاختارها در جمهـوري اسـالمي،      استبدادي موافق نبودند، اما سير حوادث بع      

عمق صحت انديشه سياسي و درايت مهندس بازرگان را در مـورد اصـالت و اولويـت مبـارزه بـا اسـتبداد                        

نگـرش بازرگـان بـه تـاريخ اسـتبداد در ايـران و          . نسبت به مبارزه با استعمار بـه خـوبي نـشان داده اسـت             

  .شناختي سياسي است منحصر به فرد جامعههاي آن، از ديدگاههاي  ريشه

گيري آقاي پهلوان در اين خصوص كه چون انديـشه مهنـدس بازرگـان فاقـد آن      بندي و نتيجه ثانياً، جمع 

، »خـواهيش   كننـده بـود، و نـه اسـالم          گـرائيش بـسيج     نه ملـي  «چارچوبهاي آكادميك بود، پس نهضت آزادي       

خـواهي    گرايي و اسالم    خي به ضرورت تلفيق و اتحاد ملي      نقش تاريخي مهندس بازرگان، پاس    . نادرست است 

امـا نـه نهـضت      . ـ ضد استعماري بود كه با موفقيت صـورت گرفـت            و تكامل جريان مبارزات ضد استبدادي     
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اصـوالً هـيچ    . انـد   آزادي ايران و نه مهندس بازرگان، هيچگاه ادعاي اقتدار و امكان بسيج مردمي را نداشـته               

ـ فرهنگي جامعه ما، الاقل تـا آسـتانه           ساختارهاي اجتماعي . ين امكاني نبوده است   گروه روشنفكري واجد چن   

و مهنـدس   (مخاطبـان نهـضت آزادي      . داده است   اي را نمي    انقالب و دهه اول بعد از پيروزي آن، چنين اجازه         

د روشـنفكران، بـه طـور عـام، درصـ         . انـد   ــ بـوده     ـ خصوصاً روشنفكران ديني     عموماً روشنفكران ) بازرگان

قـسمت اصـلي و اعظـم جامعـه را          . دهند و در زمره مردم عادي نيـستند         ناچيزي از كل جامعه را تشكيل مي      

هر يك از اين دو گـروه       . دهند كه به طور سنتي با روحانيان سر و كار دارند            مردم كوچه و بازار تشكيل مي     

در جريان  . اند  رند و يا داشته   ها و مخاطبان خاص خود را دا        اجتماعي، يعني روحانيان و روشنفكران، ويژگي     

ـ مذهبي، الزم دانستند كه با روحانيان همكاري داشـته باشـند              انقالب، روشنفكران، به ويژه روشنفكران ملي     

اما آقاي پهلوان، همانند برخـي  . تا از اين طريق بخش عمده جامعه، يعني مردم عامي و عادي نيز بسيج شود 

خواهد بپذيرد كه بدون همكـاري ايـن          فكران در انقالب نيست و نمي     از روحانيان، حاضر به قبول نقش روشن      

  .رسيد دو جريان اصلي، انقالب هرگز به پيروزي نمي

گرايـِي    آيـا آن نـوع ملـي      . چيـست » كننـده   گرايي بسيج   ملي«ثالثاً، روشن نيست كه منظور آقاي پهلوان از         

ه در نهايـت بـه نـوعي ناسيوناليـسم          ــ كـ     افراطي در ستايش و پرستش آب و خاك و اجداد و عهـد باسـتان              

كننده است؟ همين ابهـام در بكـارگيري عبـارت     ـ بسيج   شود  بدل مي ) و حتي فاشيسم و نازيسم    (نژادپرستانه  

باورهاي سياسـي يـا دينـي اگـر بـا تعقـل و              . توسط آقاي پهلوان نيز وجود دارد     » اسالمگرايي بسيج كننده  «

 يا ديني تكيه كند، گرچه ممكن است در كوتاه مـدت تـوفيقي              منطق همراه نباشد و صرفاً بر احساس سياسي       

بـار و افراطـي و سوءاسـتفاده و           هـاي خـشونت     به دست آورد، اما در نهايت به ابزاري بـراي ِاعمـال شـيوه             

پرسـتي و صـورتگرايي    گيري نادرست از ايمان پاك مذهبي مردم و سوق دادن آنان به سـوي شـخص           بهره

تواند انكار كند كه وضعيت نابسامان كنوني، پس از گذشت بيـست سـال از                 نميآقاي پهلوان   . گردد  منجر مي 

نهـضت آزادي ايـران     . انقالب، محصول همان اسالمگرايي بسيج كننده كور و چيرگي شعار بر شعور اسـت             

دانـد، امـا بيـنش سياسـي را عامـل جهـت دادن بـه                  احساس سياسي يا مذهبي را موتور يا انگيزه حركت مي         

. گـردد   احساس مذهبي يا سياسِي بدون بينش، به نيروي مخربي بر ضـد خـود تبـديل مـي                 . اردپند  حركت مي 

كننـده باشـد؛ امـا ايـن      ـ بسيج ـ به رغم نظرات برخي      تواند در كوتاه مدت     اي نمي   طبيعي است كه چنين انديشه    

ايـشهاي موجـود    كاهد و در درازمدت، قطعاً كارايي بيشتري نسبت به ساير گر            امر چيزي از حقانيت آن نمي     

هـاي سياسـِي مـصرح در قـانون           با وجود اين، نهضت آزادي ايران معتقد است كه اگر آزادي          . خواهد داشت 

ـ بتوانند آزادانه فعاليت كنند،  ـ خصوصاً احزاب سياسي مخالف حاكميت       اساسي تحقق يابد و احزاب سياسي     

سـازماندهي نيروهـاي مردمـي را فـراهم         ـ اجتماعي جامعه كنوني، بيش از هر زماني، امكان            شرايط سياسي 

گيري گـسترده     اكنون براي نخستين بار در جامعه ايران شرايط مثبت و مساعدي براي شكل            . خواهد ساخت 

  .احزاب سياسي پديد آمده است

ـ آقاي پهلوان آنچه را كه به همت نيروهاي خاصي بر جو سياسي جامعه حاكم شـده بـود، ايـن گونـه                         ۸

ــ   نت اسالمي نهضت كه روزگاري ايـن مجموعـه را پايگـاه عاليـق و تفكـرات دينـي      س«: توصيف كرده است  

اهللا خمينـي جـاي سـپرد و          سياسي كرده بود، در آستانه انقالب و سالهاي اوليه در برابر اسالم انقالبي آيـت              

با اين وضعيت در خود نهضت نيز به انشعاب انجاميد و گروهي            . تبديل گشت به اسالمي ليبرال و سازشكار      
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هاي چپ و انقالبي، حد فاصل خود را با نهضت آشـكار و اسـباب تفرقـه را فـراهم      اعالم وفاداري به انديشه   

  ».ساخت

اي بـا   اهللا سـحابي، در مـصاحبه      آقاي مهندس عزت  . پايه است   گرايانه و بي    اما اين سخن آقاي پهلوان ذهن     

  :احت و روشني چنين بيان كرده استمرحوم سرهنگ نجاتي، انگيزه جدايي خود را از نهضت آزادي با صر

اي نبود، بلكه جنبه تـشكيالتي   بنابراين، جدايي من از نهضت معطوف به اختالفات فكري، تحليلي و سليقه           «

».و تغيير تركيب سازماني داشت
١

  

كـه در   » دوگانگي فكري و عملي نهضت آزادي نسبت بـه قـانون، در آسـتانة انقـالب               «ـ آقاي پهلوان از     ۹

اي مخـدوش از ايـن نهـضت در اذهـان هـواداران نظـام                 چهـره «ز انقالب نيز ادامه يافته است و        دوران پس ا  

خـواهي    اگر نظر نويسنده اين اسـت كـه قـانون         . آورد  سخن به ميان مي   » ترسيم ساخت .... اسالمي و مردمي  

ان كوتـاه   خـواهي در دور     نهضت آزادي ايران با انقالب و انقالبيگري مغايرت دارد، بـديهي اسـت كـه قـانون                

دهد؛ زيرا در عمل همه چيـز در جهـت خـالف قـانون عمـل             انقالب معناي معمول خود را به كلي از دست مي         

كند؛ اما انقالب براي آن كه به ثمر برسد، بايد دير يا زود نهادينه و مستقر شود و از اين جهت، به قـانون       مي

در زمـان   (نويس قانون اساسي       و تدوين پيش   نهضت آزادي ايران اين انديشه خود را در تهيه        . نيازمند است 

ــ   و برگزاري انتخابات مجلس و رياست جمهوري و قانون ملي كردن بانكها و برخي از صنايع        ) دولت موقت 

مسلم است كه يك حزب يا جمعيت، ضمن آن كه التزام   . ـ نشان داد    كه به تصويب شوراي انقالب رسيده بود      

د، حق اظهارنظر و انتقاد و پيشنهاد اصـالح قـانون را در مـواردي كـه                 كن  خود را به قانون مصوب اعالم مي      

چنين امري به معنـاي تلقـي دوگانـه در عمـل و نظـر               . نارسايي و تضاد مكتوم وجود داشته باشد، نيز دارد        

باشد؛ بلكه در چنين نگرشي، ضمن تكيه بر قانون مصوب، مكانيسم ايجاد تغييـرات الزم در قـانون نيـز                      نمي

  . گيرد ار ميمدنظر قر

ـ يعني آزادي، حاكميـت       آنچه نهضت آزادي ايران، در بيش از دو دهه، براي تحقق آن مبارزه كرده است              

اي همگـاني در زمـان برگـزاري انتخابـات         ـ بـه صـورت خواسـته        قانون، جامعه مدني، آزادي احزاب و غيره      

خاب ايشان به رياست جمهوري، به      رياست جمهوري، در شعارهاي آقاي خاتمي تبلور و تجلي يافت و با انت            

خـواهي، قـانونگرايي و       بايد ديد كـه در شـعارهاي روز چـه محورهـايي جـز آزادي              . مرحله عمل نزديك شد   

قانونمندي، اجراي قانون اساسي و تحقق جامعه مدني در چارچوب اصول مصرح در فصول سوم، پـنجم و           

حتـي  . ـ عقب مانده است ـ به زعم آقاي پهلوان      نهاهفتم قانون اساسي وجود دارد كه نهضت آزادي ايران از آ          

نظـر،   توان اميدوار و مطمئن بود كه با وجود گروههاي انحـصارطلب و تنـگ               در شرايط حاضر تا چه حد مي      

آزاديهاي مصرح در قانون اساسي تحقق يابد و احزاب آزاد، انجمنهاي مـستقل و مطبوعـات آزاد و مـستقل                    

  بتوانند فعاليت كنند؟

تـوان گفـت اصـل واليـت          نهضت آزادي كه بنا به شواهد مختلف مي       «: نويسد  ي پهلوان سپس مي   ـ آقا ۱۰

داند و نقد جامع و مانعي از         پذيرد، با اين حال خود را نسبت به قانون اساسي موجود وفادار مي              فقيه را نمي  

د و چـه مـواردي از       معلوم نيست كه نهضت چه چيز از اين قانون را قبول دار           . دهد  واليت فقيه به دست نمي    

طبيعي است كه در چنين شرايطي هواخواهان اصل واليت فقيـه و قـانون اساسـي كنـوني                  . پسندد  آن را نمي  

                                                            
 .١٣٧٧ رسا، تهران، شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان، جلد دوم، انتشارات. 1
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هـاي نهـضت را تـاكتيكي و مـوردي            نسبت به اين نهضت اعتماد نداشته باشند و رفتارهاي سياسي و بيانيه           

  ».بدانند، نه عقيدتي

اطالعـي    بخـشي از ايـن مغالطـه، ناشـي از بـي           . فتـه اسـت   متأسفانه در اينجا نيز خلط مبحث صـورت گر        

اوالً، نهضت آزادي ايران از ابتداي انقالب تا كنون         . نويسنده از مواضع اعالم شده نهضت آزادي ايران است        

بارها اعالم كرده است كه اگرچه بعضي از اصول قانون اساسي در تناقض با برخي ديگر از مواد و اصول                    

به عبارت ديگر با آنكه اصل واليت فقيه . داند  را ملتزم به تمام اصول قانون اساسي ميباشد، اما خود  آن مي 

و رهبري در قانون اساسي آمده است، نهـضت آزادي حفـظ و پاسـداري اصـوِل مربـوط بـه حقـوق ملـت،                         

. داند  آزاديهاي اساسي، توسعه احزاب و مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي جامعه را ضروري مي              

ياني ديگر، نهضت آزادي ايـران قـانون اساسـي را يـك سـند ملـي و تـاريخي و ميثـاقي ميـان مـردم و                            به ب 

بر پايه چنين نگرشي، با تكيه بـر يـك اصـل            . شمارد و يكپارچگي و تماميت آن را مدنظر دارد          دولتمردان مي 

  .دار و باطل كرد توان ساير اصول را ناديده گرفت يا خدشه قانون اساسي نمي

باشـد و تكيـه بـر قـانون اساسـي را              ادي ايران معتقد به استراتژي مبارزه قانوني و علني مـي          نهضت آز 

التـزام بـه قـانون چيـزي فراتـر،          . اما التزام به قانون مستلزم اعتقـاد بـه قـانون نيـست            . داند  پرهيزناپذير مي 

  .تر از احترام به قانون يا وفاداري به قانون است معنادارتر و روشن

ف نوشته آقاي پهلوان، نهضت آزادي ديدگاهها و تحليلهاي خود را درباره واليت مطلقه فقيه               ثانياً، برخال 

اي ابراز و منتشر نمود و مواردي را كه بيـرون              صفحه ۱۵۰، با صراحت و روشني در جزوه        ۱۳۶۷در سال   

  .از چارچوب قانون اساسي يا ناقض حقوق ملت و آزاديهاي اساسي است، نشان داد

توان و نبايد با قانون مخالفت كرد و براي اصالح و تكميل      زام به قانون به اين معنا نيست كه نمي        ثالثاً، الت 

ــ داراي     ــ از جملـه، قـانون اساسـي          اگـر هـر يـك از قـوانين        . آن، از طرق شناخته شده قانوني، اقدامي نكرد       

قانون موجود، براي رفع هايي باشد، حق هر حزب يا هر فردي است كه ضمن تمكين از               ها و تناقض    نارسايي

  . نارسايي و نقص آن تالش كند يا نظر دهد

گيري نهضت آزادي ايران در انتخابات دوم خرداد، آقاي پهلوان سخنان عجيبي              ـ در ارتباط با موضع    ۱۱

اي داد بـه دسـت نامزدهـاي          رفتـار شـوراي نگهبـان بهانـه       «: انـد   به عنوان نمونه، ايشان گفته    . اند  اظهار كرده 

  ». خود را از صحنه داوري مردم برهانند و گناه اين وضع را به گردن شوراي نگهبان بيندازندنهضت تا

يـاد مهنـدس بازرگـان در         نهضت آزادي ايران در پي تحوالتي كه از حدود يك سال پيش از درگذشـت زنـده                

 در  گيـري بـود و      آرايش نيروهاي سياسي و نحوه مشاركت مردم در جريانات سياسـي كـشور در حـال شـكل                 

انتخابات دومين دوره رياست جمهوري آقاي هاشـمي آشـكار گرديـد، خـط مـشي خـود را از عـدم شـركت در           

هدف مورد نظر از اتخاذ اين خط مشي گسترش مـشاركت سياسـي   . انتخابات به شركت فعاالنه در آن تغيير داد    

اركت در انتخابات رياست    در راستاي اين سياست، نهضت آزادي ايران عالوه بر دعوت مردم به مش            . مردم بود 

ـ به ويژه شوراي      اما حاكميت . جمهوري، خود نيز همراه با ساير گروههاي اپوزيسيون نامزدهايي را معرفي كرد           

ـ صالحيت آن نامزدها را بدون ارائه دليـل يـا توضـيحي رد                نگهبان با استفاده از حق ادعايي نظارت استصوابي       

شود كه رفتار شوراي      گذرد و آن را ناديده گرفته، مدعي مي          آساني مي  آقاي پهلوان از اين موضوع مهم به      . كرد

در واقـع،   . اي به دست نامزدهاي نهضت آزادي ايران داد تا خود را از صحنه داوري مردم برهاننـد                  نگهبان بهانه 
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القـا كـرده    آقاي پهلوان در اينجا به داد شوراي نگهبان رسيده و به توجيه عمل غيرقانوني آنها پرداخته و چنـين                    

دانـد كـه آب بـه         آيـا ايـشان مـي     !! خواست كه صالحيت نامزدهايش تأييد شود       است كه نهضت آزادي واقعاً نمي     

داند ورود نهضت آزادي ايـران بـه صـحنه            ريزد؟ به نظر ما، آقاي پهلوان در حالي كه مي           آسياب چه جرياني مي   

تجاهـل  «ه آقايـان را بـرهم بريـزد، بـه اصـطالح      هاي انحـصارگرايان  توانست آرايش نيروها و شيوه     انتخابات مي 

خواه از همين دگرگوني محتمل بـود، نـه از پيـروزي احتمـالي                آري، نگراني و ترس جناح تمامت     . كند  مي» العارف

دانـيم، از انتخابـات كنـار         نهضت كه با ميل، چنـان كـه مـي         «: گويد  تر اين كه ايشان مي      جالب. نهضت آزادي ايران  

انتخابات، حمايت خود را از نامزد پيروز اعالم كرد به اميد آن كه اجازه فعاليت قـانوني پيـدا                   گذاشته شد، پس از     

كار تا آنجا پيش رفته كه مدعي         آقاي پهلوان در توجيه عملكرد شوراي نگهبان و جريانات ارتجاعي محافظه          » .كند

  !!دشود نهضت آزادي با ميل و رضا و رغبت خود، از انتخابات كنار گذاشته ش مي

برخالف نظر آقاي پهلوان در مورد تحريم انتخابات توسط نهـضت آزادي ايـران، نهـضت آزادي اعـالم                   

ـ كـه     كرد كه در انتخابات شركت خواهد كرد و به رغم تصميم غيرقانوني و ضد دموكراتيك شوراي نگهبان                

 نفـر را صـالح      ۴ط  و فقـ  )  نفـر  ۲۳۰جمعـاً   ( درصد نامزدها را بدون ارائـه دليـل روشـن رد كـرد               ۹۷بيش از   

ـ نه تنها انتخابات را تحريم نكرد، بلكه مردم را به شركت هرچه بيشتر در آن دعوت نمود؛ امـا   !تشخيص داد 

  .اعالم كرد» رأي اعتراض«نحوه مشاركت خود را دادن 

ــ   ـ اما آزاد    پس از برگزار شدن انتخابات و اعالم نتايج آن، گرچه نهضت آزادي انتخابات را غيرمنصفانه              

هـايي     ميليون نفر از مردم كه آقاي خاتمي را انتخاب كردند، از برنامه            ۲۰دانست، به احترام آراي بيش از         مي

بنابراين، فـارغ از ايـن      . كند، حمايت نموده است     كه ايشان مرتباً بر پايبندي خود به آنها پافشاري كرده و مي           

 بشناسد يا آن را منكر شود، اميد و انتظـاري  كه حاكميت حق فعاليت آزاد نهضت آزادي ايران را به رسميت          

كه نهضت آزادي از رئيس جمهور دارد اين است كه ايشان بتواند تعهدات خود را در برابر ملت انجـام دهـد                      

و در اين راستا از هر اقدامي كه براي توسعه سياسي، تحقق جامعه مدني و اجـراي اصـول فرامـوش شـده                       

ــ از     )اصول مربوط به فصل سـوم     (يا اصول نقض شده آن      )  شوراها نظير اصول مربوط به   (قانون اساسي   

ايـن  . كند  ـ صورت گيرد، حمايت مي      جمله آزادي احزاب سياسي كه نهضت آزادي ايران هم يكي از آنها است            

درست است كه آقاي    . شود  شيوه اتخاذ شده تغيير روش يا تغيير خط مشي يك حزب سياسي محسوب نمي             

انـد،   دي ايران نبود، اما آيا اگر يك حزب سياسي كه نامزد انتخابـاتي او را رد كـرده      خاتمي نامزد نهضت آزا   

هـاي او را قابـل قبـول بدانـد و از او حمايـت              هاي اخالقي و سياسي و برنامه       نامزد پيروز را واجد صالحيت    

و امـا   ! هـاي رايـج چنـين باشـد         كند، امري عجيب و غيرعادي است؟ البته شايد با معيارها و سياسـي كـاري              

ـ چه جناح بازنده      ، گويا خود آقاي پهلوان و ديگران      »زده شد   نهضت از نتايج انتخابات شگفت    «درباره اين كه    

كنندگان آقاي خاتمي، حتي شخص ايشان، و نيـز تحليلگـران             و افراد وابسته به آن و چه طرفداران و انتخاب         

بينـي    آن را پيـشامدي عـادي و قابـل پـيش         زده نـشده و     ـ از آنچه پيش آمد شگفت       كاركشته در سطح جهاني   

ـ كه از آن به عنـوان يـك انقـالب آرام نـام                ۷۶واقعيت اين است كه نتايج انتخابات دوم خرداد         ! اند  دانسته  مي

. باشـد  اما مهم اين است كه تحليل اين حادثه و واكنش نسبت به آن چـه مـي             . زده كرد   ـ همه را حيرت     برند  مي

به عملكـرد خـود را بـاور ندارنـد، نـه تنهـا در برابـر نتـايج آن                    » رأي منفي ملت   «جناحهايي كه هنوز هم اين    

آن جريانهايي هم كه خود را حامي       . اند  كنند، بلكه به كارشكني عليه محصول رأي مردم پرداخته          مقاومت مي 
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 هـاي توسـعه سياسـي       دانند، متأسفانه حاضر به قبول و عمل كـردن بـه برنامـه              و طرفدار رئيس جمهور مي    

 اسـتقبال   ۷۶اما نهضت آزادي ايران از نتـايج حماسـه دوم خـرداد             . اعالم شده توسط رئيس جمهور نيستند     

ها و اهدافي كه اعالم و تعهد شده است، يك قدم به پـيش در راه                  كرد، زيرا پيروزي آقاي خاتمي را با برنامه       

گرايي و در نهايـت، توسـعه       دموكراسي، مشاركت فعاالنه مردم در صحنه سياسي، قانونمنـد شـدن و قـانون             

ـ يـك پيـروزي بـزرگ         هاي گذشته   ـ پس از انتخابات دوره      رفت مردم از انزوا و انفعال       برون. داند  سياسي مي 

  .نشيني وادار كردند  با آراي گوياي خود انحصار و ارتجاع را به عقب۷۶ملي بود و مردم در دوم خرداد 

گرفت، بلكـه از      خاتمي نه تنها شعارهاي نهضت را دربرمي      شعارهاي  «: اند كه   آقاي پهلوان هم توجه كرده    

  ».رفت آنها هم فراتر مي

هاي اعـالم شـده آقـاي خـاتمي همـين       ها و برنامه يكي از داليل پشتيباني نهضت آزادي ايران از سياست     

هاي نهضت آزادي در قلمرو جامعه مدني، توسـعه   است كه شعارهاي ايشان دربرگيرنده شعارها و خواسته     

از ايـن نظـر، صـورت    . باشـد  هاي اساسي ملت مـي  اسي، حاكميت قانون و تأمين و تعميم حقوق و آزادي       سي

جامعه ايران خواستار چـه چيـزي بـيش از آن اسـت كـه               «اما طرح اين سؤال كه      . مسأله بسيار روشن است   

»  است يا خير؟   گويد؟ و آيا آقاي خاتمي از شعارهاي نهضت آزادي ايران فراتر رفته             نهضت آزادي ايران مي   

هاي نهضت آزادي محقق نشده است، چه رسد بـه            مورد است؛ زيرا هنوز حداقل خواسته       در حال حاضر، بي   

  .هاي فراتر از آن پرداخته شود اين كه به شعارها و خواسته

ـ آقاي پهلوان، در بحث خود راجع به نهضت آزادي ايران، نگرش نادرسـت ديگـري را مطـرح نمـوده                     ۱۲

جناح اصلي نهضت هم در عمل اختالفي با خاتمي و          ... پيروز در واقع نهضت را خلع سالح كرد       نامزد  «: است

. جـدي در برابـر جمهـوري اسـالمي نـدارد          ) آلترنـاتيو (نهضت در واقع هيچ گزينـه       . انديشان نظام ندارد    نرم

ياسـي و   هـا فرصـت كـافي بـراي ورود مجـدد بـه بدنـه س                 خواهد همين نظام برجا بماند، ولي به نهضتي         مي

  ».گيري نظام را بدهد تصميم

ــ نظيـر آزادي    نكته نادرست اول اين كه اگر روزي فرا رسد كه همه آزاديهاي مصرح در قانون اساسـي                

ــ در     ...تشكيل احزاب سياسي، انجمنها و مجامع؛ آزادي انتخاب كردن و انتخـاب شـدن؛ آزادي مطبوعـات و                 

ــ خلـع سـالح شـده و           ــ از جملـه، نهـضت آزادي ايـران           سـي عمل و نه در شعار، تحقق يابد، آيا احزاب سيا         

اما از نظر نهـضت آزادي  . كنند موضوعيت خود را از دست خواهند داد؟ ظاهراً آقاي پهلوان چنين تصور مي      

اما هـر   . ها است، نه ضرورت وجود احزاب سياسي        آنچه تغيير خواهد يافت، شكل فعاليت     . ايران چنين نيست  

 كه ما هنوز از تحقق جامعه مدني و رقابت آزاد و سالم در صحنه سياسي بسيار                 كند  كس امروز تصديق مي   

توسـعه سياسـي يـك قرارگـاه        . اي از سوي همگان الزم است       دوريم و براي رسيدن به آن تالش همه جانبه        

در چنين فرايندي، احزاب سياسـي      . نيست كه وقتي به آنجا برسيم، بايد استراحت كنيم؛ بلكه يك فرايند است            

دقيقاً عكِس نظر آقاي پهلوان، اگر آقاي خاتمي در راستاي توسعه سياسي            . اي دارند   نقش بسيار مهم و سازنده    

موفق شود، در واقع همان طور كه خود ايشان گفته است، تنها موانع موجود بـر سـر راه فعاليـت احـزاب را از         

ازماندهي و سـاماندهي رفتارهـاي      در آن صورت، تازه كار اصلي احـزاب سياسـي، يعنـي سـ             . دارد  ميان برمي 

  . آغاز خواهد شدـ ناپذير ركن جمهوريت نظام است شرط ضروري و اجتناب  كه پيشـ سياسي مردم

نكته نادرست دوم اين است كه آقاي پهلوان به ناحق بر اين باور است كه چون نهضت آزادي گزينـه يـا                      
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خواهد همين نظام بر جا بماند، در پـي آن اسـت              آلترناتيو جدي در برابر جمهوري اسالمي ايران ندارد و مي         

  !!گيري نظام وارد شود كه به بدنه سياسي و مراكز تصميم

گيري نظام بـود و حـضور داشـت و اگـر       اوالً، نهضت آزادي ايران قبالً در بدنه سياسي و مراكز تصميم          

 مباني ارزشي و اعتقـادي      اما از آنجا كه تعارضي ميان اصول و       . توانست در همان جا بماند      خواست، مي   مي

شد، پيش آمـد، تـرجيح داد         نهضت آزادي و آنچه كه از نظر نهضت آزادي منافع و مصالح ملي محسوب مي              

به اين معنا كـه هـدف اصـلي         . كند  اين امر در تمام شرايط صدق مي      . كه به ماندن در آن سيستم ادامه ندهيد       

گيريها نيست؛ بلكـه تـأمين و تحقـق           ركت در تصميم  نهضت آزادي ايران بودن يا نبودن در بدنه نظام و مشا          

  .باشد آرمانهاي انقالب و مصالح و منافع ملي مطرح مي

ـ به جز گروههاي ضد انقالب كه خواهان          ثانياً، مگر آقاي پهلوان يا ساير افراد، گروهها و احزاب سياسي          

اي براي    رند؟ و اگر دارند، چه شيوه     ديگري در برابر جمهوري اسالمي دا     ) آلترناتيو(ـ گزينه     براندازي هستند 

  كنند؟ استحاله نظام عنوان كرده يا مي

البته قـانون اساسـي     . نظام جمهوري اسالمي ايران در چارچوب اصول قانون اساسي تعريف شده است           

چيـزي كـه    . باشـد   وحي منزَل نيست و التزام به قانون، به معناي خودداري از كوشش براي اصالح آن نمـي                

آميز و قانونمند در راستاي تحقـق آرمانهـاي           ي ايران به آن اعتقاد راسخ دارد، كوشش مسالمت        نهضت آزاد 

  .باشد ـ مي اند ـ كه آقاي پهلوان هم به مردمي بودن آن اعتراف نموده ۵۷ بهمن ۲۲انقالب اسالمي 

انساز در حيات   نهضت در آستانه تحولي مهم و دور      ... «: اند كه   بيني كرده   ـ آقاي پهلوان در پايان پيش     ۱۳

اي ديگر بينديـشد و از دو         آنچه برازنده مهندس بازرگان بود، اكنون بايد چاره       . اش قرار گرفته است     سياسي

در اتحاد سياسي تازه و تأثيرگذاري ادغام شود كه به معني پايان حيات به عنوان يـك                 : راه، يكي را برگزيند   

انشعابي محتمل تـن بدهـد، يـا بـه تـدريج بـه شـكل                سازمان سياسي مجزاست، و در عمل با اين انتخاب به           

  ».اي درآيد كه از اين نهضت چيزي چشمگير برجاي نخواهد گذاشت نشين و حاشيه سازماني گوشه

ــ حـاكي از اشـتباه نويـسنده           ـ دست كم درباره نهـضت آزادي ايـران          اين گونه نگرش به احزاب سياسي     

اي، لزومي ندارد كه احزاب  در چنان جامعه. باشد سي ميدرباره نقش احزاب در يك جامعه توسعه يافته سيا       

  .براي ادامه حيات خود وارد بدنه سياسي نظام شوند و در حاكميت ادغام گردند

آقاي خاتمي يا در ايفاي تعهدات خود و رفع موانع فعاليت احزاب            : وضعيت آينده از دو حال خارج نيست      

ــ   ـ و ما اميدواريم و خواهيم كوشيد كـه بـشوند           موفق شوند  مانند؛ اگر   شوند يا ناموفق مي     سياسي موفق مي  

پيامــدهاي خجــسته و مبــارك آن حــضور و مــشاركت تمــام احــزاب سياســي در فراينــد توســعه سياســي، 

  .اقتصادي، اجمتماعي و فرهنگي خواهد بود

يش كند اگـر آقـاي خـاتمي در تحقـق شـعارها      معلوم نيست كه آقاي پهلوان بر پايه چه منطقي تصور مي          

ـ مانند ساير نقاط دنيا، فعـال شـوند و از طريـق               ـ از جمله نهضت آزادي ايران       موفق شود، و احزاب سياسي    

انتخابات دموكراتيك وارد بدنه نظام گردند، اين امر به معناي پايـان حيـات احـزاب خواهـد بـود؟ در فراينـد         

ـ متناسـب بـا       ـ از هر گرايشي     اسييابد كه تمام نيروهاي سي      توسعه سياسي، ثبات سياسي هنگامي تحقق مي      

چنـين حـضوري بـه طـور حـتم          . گيري حضور داشته باشند     مقام و موقعيت مردمي خود، در مراكز تصميم       

  .پايان حيات آنها نخواهد بود
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و اما اگر آقاي خاتمي موفق نشود، باز هم دليلي وجـود نخواهـد داشـت كـه احـزاب سياسـي، از جملـه                         

ــ كـه هـم        اي شوند؛ مگر اين كه آقـاي پهلـوان          نشين و حاشيه     سازماني گوشه  نهضت آزادي ايران، تبديل به    

كند كه بـه طـور طبيعـي بـا رهبـران و فعـاالن جنـاح         استاد علوم سياسي است و هم در مراكزي تدريس مي       

اي داشته باشد كه در آن صـورت، موضـوع عـوض              ـ اطالعات ويژه    كار تماس و ارتباط نزديك دارد       محافظه

  . طلبد حث ديگري را ميشود و ب مي

در پايان بايد به اين نكته توجه دهيم كـه انگيـزه نهـضت آزادي ايـران در فعاليتهـا و مبـارزات سياسـي                         

اعضاي نهضت آزادي ايـران    . باشد  اعتقاد و ايمان ديني و انجام دادن تكليف الهي در برابر ملت و مملكت مي              

است و تـا زمـاني      » صفت«، بلكه يك    »اسم«ودن هم نه يك     ب» نهضتي«. اند  با اين انگيزه به دور هم جمع شده       

با اين گونه انگيزه وجود داشته باشد، نهضت آزادي ايران به خواست خداونـد زنـده و پـا                   » نهضتي«كه يك   

  .برجا و مستمر خواهد ماند

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١/١٦٤٤ :شماره

 ٢٢/٥/٧٧ :تاريخ

  

  

  

  در  اصفهان» پيچك انحراف« اعتراض به وزير اطالعات در مورد نمايشگاه 

  

  آبادي جناب آقاي دري نجف

  وزير محترم اطالعات

با سالم و دعاي خير، به طوري كه استحضار داريد، اخيراً اداره كل اطالعات استان اصفهان نمايشگاهي            

، به بهانه افشاي باند سيدمهدي هاشمي و در واقع براي        »پيچك انحراف «در مهمانسراي عباسي تحت عنوان      

تظري، برگزار كرد كه در آن، ضـمن تعـريض بـه عـالم آگـاه دينـي حـضرت           اهللا من   هتك حرمت حضرت آيت   

اهللا غروي، براي بازديدكنندگان نمايشگاه يك مسابقه بيست سئوالي چهار جـوابي برگـزار كـرد كـه يـك           آيت

فرماييد، در پاسخهاي     به طوري كه مالحظه مي    . شود  نسخه از پرسشنامه مربوط به آن به پيوست تقديم مي         

  .معرفي شده است» ضد انقالب«چند سؤال، نهضت آزادي ايران به عنوان يك گروه گزينشي به 

  

  جناب آقاي وزير

قبل از مطرح كردن اعتراض نهضت آزادي ايران به اين اقدام خالف قانون و مغاير با اخـالق اسـالمي و                     

  :كنيم ادآوري ميانساني، رئوس اهداف و برنامه كاري شما را براي نامزدي وزارت اطالعات به شرح زير ي

هـاي فـردي و اجتمـاعي مـصرح در قـانون اساسـي، تقويـت                  تأمين امنيت عموم مردم، حراسـت از آزادي       «

بنيادهاي اخالقي و معنـوي و دينـي و ملـي، وفـاق و همگرايـي ملـي، حاكميـت قـانون و عـدم مداخلـه در                           

  )۲۶/۵/۷۶روزنامه سالم، (» بندهاي سياسي جناح

اي از اميـد در دل        ــ در آن تـاريخ بارقـه         يثـاق و پيمـان شـما بـا مـردم اسـت            ـ كه در واقـع م       سخنان باال 

مندان به ايران و اسالم و ارزشهاي انساني و ديني به وجود آورد و اين انتظار به حق قوت گرفت كـه                        عالقه

هاي اعالم شده توسط رئيس جمهور منتخـب ملـت، تحـولي              جنابعالي بتوانيد در چارچوب و راستاي برنامه      

ها و عملكرد وزارت اطالعات پديد آوريد و با اجراي قانون مصوب وزارت اطالعات از اقـدامات و                    برنامهدر  

  .عملكردهاي خالف قانون، اخالق اسالمي و انسانيت جلوگيري نماييد

سخنان جناب آقاي خاتمي، رئيس جمهور محترم، به هنگام بازديد از وزارت اطالعات، خطاب بـه كاركنـان                   

  :ها و عملكرد وزارت اطالعات بود ه نيز تأكيد مجددي براي ايجاد تحول در نگرش، برنامهآن وزارتخان

در ذهنيتها يك تلقي غيرواقعـي وجـود        ... وزارت اطالعات بايد زمينه خردورزي را براي نظام فراهم آورد         «

عات بايد نور در اين كشور، وزارت اطال. دارد كه وزارت اطالعات مشت نظام است، در حالي كه چنين نيست

گرايش به قانون و تقويت نهادهاي مدني امر ... مردم بايد احساس آرامش، امنيت و حرمت كنند... نظام باشد

» .عزت وزارت اطالعات در اين است كه در قانونگرايي پيشتاز باشـد           . كند  مهمي است كه جامعه را عزيز مي      

  )۱۸/۶/۷۶روزنامه ايران، (

  جناب آقاي وزير

ـ كه قانون وزارت اطالعات در مجلس در دست بررسـي             ۱۳۶۰ناً به خاطر داريد كه در سال        جنابعالي يقي 
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ـ براي اين كه وزارت اطالعات به سرنوشت ساواك گرفتار نشود، ايـن چـاره انديـشيده شـد كـه وزيـر                         بود

  .باشد تا بتواند از ارزشهاي انساني و اسالمي انقالب پاسداري كند» مجتهد«اطالعات 

رمت حضرات آيات منتظري و غروي كه سوابق علمي و خـدمات دينـي، فرهنگـي و اجتمـاعي                آيا هتك ح  

» ضـدانقالب «و نيـز    » اظهـارنظر «آنان بر شما پوشيده نيست، به خـاطر ديـدگاههاي فقهـي و يـا سياسـي و                   

معرفي كردن نهضت آزادي ايران در نمايشگاه ياد شـده، بـا وظـايف قـانوني وزارت اطالعـات، ديـدگاههاي         

هاي جنابعالي هماهنگ اسـت؟ مگـر بـر اسـاس اصـل سـي و هفـتم قـانون                      س محترم جمهوري و برنامه    رئي

شـود، مگـر ايـن كـه جـرم او در       اساسي اصل بر برائت نيست و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمـي  

ادي دادگاه صالح ثابت گردد؟ در كدام دادگاه صالح، جرمي بـراي ايـن عالمـان گرانقـدر دينـي و نهـضت آز                   

دهد كه حرمت آنـان را بـشكند و           ايران ثابت شده است كه اداره كل اطالعات استان اصفهان به خود حق مي             

  اتهام ضديت با انقالب به نهضت آزادي ايران وارد سازد؟

اهللا   ـ اسالمي ايران است و پيشگامان آن، آيـت          ترين احزاب ملي    آيا اگر نهضت آزادي ايران كه از با سابقه        

دهنـدگان راه آنـان،       مهندس بازرگان، دكتر سـحابي و سـيداحمد صـدر حـاج سـيدجوادي و ادامـه                طالقاني،  

ـ كه خـدمات آنـان بـه ايـران،            اند  بزرگواراني همچون دكتر علي شريعتي و شهيد دكتر مصطفي چمران بوده          

تيجه، نسل معرفي شود و در ن    » ضد انقالب «ـ از ديد وزارت اطالعات        اسالم و انقالب بر كسي پوشيده نيست      

جوان امروز و فرداي جامعه ما با بحـران ارزشـي و گـم كـردن هويـت تـاريخي روبـرو گـردد، ايـن اقـدام                            

سازي براي خردورزي است؟ اصوالً، اگر بزرگاني كه از آنان به عنـوان               يا زمينه » گرايي  پيشتازي در قانون  «

از آب درآينـد،    » ضـد انقـالب   «است،  ياد شده   » حكومت امام زمان  «و از حكومتشان به عنوان      » ابوذر زمان «

  !ديگر چه ارزشي براي انقالب باقي خواهد ماند؟

  جناب آقاي وزير

به خوبي نشان داد كه ملت ايران، به ويژه نسل جوان، از آگاهي سياسي              » دوم خرداد «آزمون يا حماسه    

بـه  . و نخواهـد داشـت    بااليي برخوردار است و اين گونه تبليغات در داوري مردم شريف ما تأثيري نداشته               

  .ها سپري شده است عبارت ديگر، دوره كاربري اين شيوه

هنـوز از ذهنيـت   ) الاقـل در اسـتان اصـفهان   (رسـد كـه كادرهـاي سياسـي وزارت اطالعـات          به نظر مـي   

قطعاً جنابعالي به ياد   . اند  كردند، خارج نشده     كه عمدتاً حزب توده و گروههاي چپ ارائه مي         ۶۰تحليلهاي دهه   

د كه حزب توده، همان طور كه سران آن بعدها در اعترافات خود بازگو كردند، نيروهاي سياسي را بـه                    داري

بنـدي، خـود را در        كـرد و بـر اسـاس ايـن تقـسيم            دو گروه يعني جبهه انقالب و جبهه ضد انقالب تفكيك مي          

هـدف  . داد قرار مـي » بضد انقال«ـ اسالمي را در جبهه   و نهضت آزادي ايران و نيروهاي ملي      » جبهه انقالب «

حزب توده ايجاد تفرقه در صفوف نيروهاي طرفدار انقالب، منزوي ساختن نيروهاي اصيل ملـي و اسـالمي           

  .و تضعيف انقالب اسالمي بود

ــ و بـرخالف       ـ به ويژه پس از تجربـه حماسـه دوم خـرداد             با كمال تأسف و شگفتي، اينك در دهه هفتاد        

ايـد، هنـوز وزارت اطالعـات بـه جـاي              ميثاقي كه جنابعالي با مردم بسته      هاي رئيس جمهور محترم و      برنامه

هاي سازنده و ارزشمند رئيس محترم جمهـوري و ايفـاي             ها و توصيه    ريزي در راستاي تحقق برنامه      برنامه

  .كند هاي محكوم و مطرود گذشته عمل مي نقش قانوني خود، به همان شيوه
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 حرمت عالمان ديني و اتهامات وارد شده به نهـضت آزادي،            نهضت آزادي ايران، ضمن اعتراض به هتك      

هاي اعالم شده توسط رئيس جمهـور محتـرم           مصرانه از جنابعالي انتظار دارد كه در راستاي اجراي برنامه         

و ايفاي وظايف قانوني و تعهدات خودتان از اين گونه اقدامات خالف شرع، قانون و اخالق جلوگيري كنيد تا              

  .والعاقبه للمتقين. متحول گردد» چشم نظام«طالعات در جايگاه قانوني خود يعني عملكرد وزارت ا

  

  با احترام

  ابوالفضل بازرگان

  رئيس هيأت اجرايي

  نهضت آزادي ايران

  

  دفتر رياست محترم جمهوري، جهت استحضار: رونوشت
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٤٥: شماره

 ٢٢/٥/٧٧ :تاريخ

  

  

  

  تقابل جديد با برنامه توسعه سياسي رئيس جمهور

  

كه از چندي پيش توسـط      » مشكالت اقتصادي، پيش از توسعه سياسي كشور      اولويت دادن به حل     «طرح  

جمعـه    قـضائيه و امـام      ــ رئـيس قـوه       شد، سرانجام از زبان آقاي يزدي       كار حاكميت زمزمه مي     جناح محافظه 

ــ و حتـي از موضـعي     ـ در نماز جمعه چند هفته پيش، با صداي بلند و به ظاهر ازسر دلـسوزي  موقت تهران 

ـ نه در كنـار توسـعه سياسـي و همـراه بـا آن، بلكـه           در اين نگرش، توسعه اقتصادي    . مطرح شد ـ    فراجناحي

عنوان يك ضرورت و فوريت مطـرح گرديـد           ـ به   توسعه سياسي و جامعه مدني    ) آلترناتيو(عنوان جايگزين     به

 مخـالف و    و بالفاصله به مطبوعات و نشريات و در پي آن، به راديو و تلويزيون كـشيده شـد و گفتگوهـاي                    

ــ ماننـد رسـالت، كيهـان و      كـاران  هاي وابسته به خط راست و محافظه        روزنامه. موافق فراواني را برانگيخت   

ـ در موافقت با اهميـت و اولويـت حـل مـشكالت اقتـصادي داد سـخن دادنـد و در مقابـل،                        جمهوري اسالمي 

ــ   تلويزيون نيز .  منتشر گرديد  هاي مدافع توسعه سياسي     مقاالت مستدل و محكمي در رد آن از سوي نشريه         

هـاي شـناخته      ـ وارد ميدان شد و با آوردن چهره         كار است   طور دربست در اختيار جناح محافظه       كه تقريباً به  

هاي مجلس و دولت، عمدتاً از موافقان ديدگاههاي آقاي يـزدي، در مقيـاس وسـيع،     شده ازجمله از شخصيت 

  .اي داشته باشد بيني نشده ند پيامدهاي اجتماعي پيشتوا موضوع را به بحثي طوالني كشاند كه مي

: كند كه آن را از دو منظر مختلف مورد سنجش و ارزيـابي قـرار دهـيم                  و اما طرح چنين بحثي ايجاب مي      

اخــتالط و . هــاي سياســي و تــاريخي ريــزي اقتــصادي؛ دوم، از جنبــه يكــم، از جنبــه صــرفاً فنــي و برنامــه

صـورتي كـه مطـرح        ــ بـه     هركدام مستقالً قابل بحـث و بررسـي علمـي اسـت           ـ كه     آميختن اين دو جنبه     درهم

، جبهـه   ۷۶خـورده در دوم خـرداد         هاي جناحي كشانده است؛ جناح شكـست        گرديده، موضوع را به كشمكش    

در برابـر ديـدگاه اصـيل تـاريخي و          » اولويت حل مشكالت اقتصادي بر توسـعه سياسـي        «جديدي را به نام     

  .ـ گشوده است ـ كه اين ديدگاه را پسنديده و پذيرفته است ي و ملت ايرانسياسي رئيس محترم جمهور

تـوان ايـن پرسـش را مطـرح كـرد كـه در كـدام                  ريزي اقتصادي، همواره مي     از منظر صرفاً فني و برنامه     

گـذاري، افـزايش توليـد، كـاهش اخـتالف            شرايط و اوضاع و احوال، امكان توسعه اقتصادي، رشـد سـرمايه           

زنـد يـا از سـرعت آن          هـاي اقتـصادي لطمـه مـي          ميسر است و چه عوامل منفي به ايـن حركـت           ...طبقاتي و   

ــا راه و چــاره      مــي ــع تنگناهــاي معيــشتي، تنه ــراي حــل مــسائل و مــشكالت اقتــصادي و رف ــا ب كاهــد؟ آي

هاي متمركز و وضع مقررات شديد و سخت است؟ و آيا توسعه سياسي و مشاركت مردمي در                  ريزي  برنامه

  كند؟ ي قدرت سياسي به رشد اقتصادي آسيب وارد ميساختارها

آيا براي رفع تنگناهاي اقتصادي ضرورت دارد كه فضاي سياسي را ببنديم و فرآيند توسعه سياسي را                 

رونده سازيم؟ و يا آن را بنا به گفته آقاي يزدي، در مرتبه اهميـت چهـارم و پـنجم     متوقف يا معكوس و پس   

  قرار دهيم؟
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  :دآوري چند نكته زير ضروري استدراين راستا، يا

ــ پيـشاپيش      لحـاظ فنـي      از هدفهاي سياسي كه در آن نهفته اسـت و صـرفاً بـه                 ـ فارغ    چنين ديدگاهي  -۱

محكوم به شكست است؛ چرا كه از بديهيات تجريه شده و ثابت شـده اسـت كـه تـا اعتمـاد و امنيـت پايـدار                           

هـا    هـاي اقتـصادي و اجـراي برنامـه          نند، در فعاليـت   سياسي برقرار نشود و مردم احساس امنيت و ثبات نك         

هـاي مناسـب سياسـي     هاي اقتصادي بدون فراهم بودن زمينه   بنابراين، از برنامه  . نمايند  مشاركت واقعي نمي  

لـذا، در كنـار     . االصول با توسعه سياسـي در تعـارض اسـت           اين نگرش علي  . توان انتظار موفقيت داشت     نمي

اح انحـصارطلب حاكميـت در برابـر حركـت بـه سـوي توسـعه سياسـي و                   موانع متعددي كـه از سـوي جنـ        

 سال گذشته، بخصوص در يك سال اخيـر، ايجـاد شـده اسـت، ايـن بـار            ۱۷ريزي جامعه مدني در طول        پايه

ــ   جمهور شود كه رئيس صورت كوهي از مشكالت تصوير شده و چنين تبليغ مي به» موانع اقتصادي«متعمداً  

ـ بايد براي حل اين مشكالت، در مرحله اول، ثبات و امنيت بـه مفهـوم كالسـيك آن          هطوركلي، قوه مجري    و به 

را ايجاد كند و در مراحل بعدي، با اولويت چهارم يا پنجم، به بازشدن فـضاي سياسـي جامعـه و گـسترش                       

 و  كننـدگان   زعـم مطـرح     بـه . ـ بپردازد   ـ ازطريق تشكيل شوراها، احزاب و ساير نهادهاي مدني          مشاركت مردم 

آفـرين اسـت و نـاگزير بايـد بـراي مـدت نـامعلومي از                  زا و تشنج    مدافعان تز ياد شده، توسعه سياسي تنش      

اگر اقتـصاد   . فهرست موضوعات روز حذف شود و بحث توسعه سياسي و تحقق جامعه مدني منتفي گردد              

سي نيـز بايـد     و حل مشكالت آن از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار است، پس بحث درباره توسعه سيا               

با طرح چنين تزي، فاتحه سياسي خوانده خواهد شد و رئيس           . الشعاع بحث مسائل اقتصادي قرار گيرد       تحت

ـ فرو خواهد     كار حاكميت است    هاي آن در دست جناح محافظه       ـ كه سرنخ    جمهور در گرداب مسائل اقتصادي    

  .افتاد

هاي ژرف تـاريخي      ت اقتصادي امروز ريشه    بر اشكاالت اساسي و بنيادين اين نگرش، معضال         اما عالوه 

دارد كــه بــا توجــه بــه كــاهش چــشمگير قيمــت نفــت، تــورم شــديد و ركــود اقتــصادي مــزمن، همــراه بــا   

ـ حتي با ايجاد ثبات       سرعت و آساني    هاي داخل و خارج كشور، به       كار در جبهه    هاي جناح محافظه    آفريني  تنش

حل آني و قطعي بـراي آنهـا    ـ قابل حل نيست و راه جناح استو امنيت به مفهوم سنتي آن، كه مورد نظر اين           

زا و متكـي بـر ارز       وجود ندارد؛ چرا كه اوالً، به ساختار اقتـصادي ايـران كـه عمـدتاً تـك محـصولي، تـورم                    

شود و ثانياً، اين همان نگرش و روش جاري در دوران اسـتبداد مطلقـه                 خارجي و واردات است، مربوط مي     

  .ايي خود را در نهايت نشان دادپهلوي است كه ناكار

در ) ـ روبنا جاي داشت     كه در گذشته، در نظريه عمومي زيربنا      ( تز تقدم اقتصاد بر فرهنگ و سياست         -۲

تـرين و     هاي سياسي توسـط راسـت       سالهاي پس از جنگ جهاني دوم، دستاويزي براي محدود كردن آزادي          

هـاي مـستبدي چـون رژيـم سـاالزار در       ت و نظـام هاي تاريخ معاصر جهان قرار گرف      ترين ديكتاتوري   خشن

خواسـتند خـود را از فـشارهاي سياسـي رهـا كـرده، بـه         ـ كه مـي  پرتقال، فرانكو در اسپانيا و شاه در ايران  

همـين تـز تقـدم توسـعه اقتـصادي بـر توسـعه سياسـي متوسـل           بازكردن فضاي سياسي تن درندهندــ بـه     

سـتي مـردم و عـدم آمـادگي و يـا ناشايـستگي آنـان را بـراي                   هايي مسأله فقـر و تنگد       چنين رژيم . شدند  مي

آوردنـد، بـه سـبك        مي  كردند و در آنجايي كه كم         مشاركت در مسائل سياسي و استفاده از آزادي مطرح مي         

آنـان چـون نتوانـستند خـود را متناسـب بـا             . نمودند  حزبي را عنوان مي     كشورهاي كمونيستي، نظامهاي تك   
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  .هاي عميق و انقالبي در كشورهاي خود شدند  كنند، گرفتار دگرگونينيازهاي واقعي مردم اصالح

ـ ارزشي قائل     عنوان شهروندان صاحب حق     ـ به   مداران و اقتدارطلباني كه براي مشاركت مردم        همه قدرت 

ريزي متمركز   ما بايد نخست، با برنامه    : كنند كه   نيستند، براي توجيه و استمرار خودكامگي چنين استدالل مي        

ـ بپردازيم و براي موفـق        ـ كه براي مردم عامي اصل است        قتدرانه، به رفع مشكالت و تنگناهاي اقتصادي      و م 

در قلمروهـاي سياسـي و اجتمـاعي        » كـشمكش «و  » تـشنج «،  »تـنش «كـار، از بـروز هـر گونـه            شدن در اين    

 سـپس، بـا رفـع       آسيبي وارد نشود و نيروها به هـرز نـرود و          » رشد اقتصادي «جلوگيري نماييم تا به روند      

پذيرش آزادي و دموكراسـي را      » آمادگي«اي از رفاه، اگر مردم        از اقتصاد و رسيدن جامعه به درجه      » خطر«

دانيم، بـه آزادسـازي سياسـي جامعـه و تأسـيس شـوراها و                 مي» مصلحت«پيدا كرده باشند، تا حدي كه ما        

توان به شرح     اصلي چنين نگرشي را مي    نكات  ! احزاب بپردازيم و به اصطالح، مردم را در امور شركت دهيم          

  :زير خالصه كرد

هـاي مرفـه      باشد و دموكراسـي مخـصوص جامعـه         ـ تنگناهاي اقتصادي مانع توسعه دموكراسي مي        اول

  .است

و حتي  » فانتزي«يا  » لوكس«ـ دموكراسي در مقايسه با نيازهاي معيشتي و اقتصادي مردم، يك امر               دوم

  .شود مضر محسوب مي

هاي پررنگ سياسي و   »قرمز  خط« در نبود دموكراسي و از طريق ايجاد محدوديتها، تنگناها، و            ـ تنها   سوم

تـوان نارسـاييها و مـشكالت         طور خالصه، با عدم مشاركت آزادانه مردم در امور اجتماعي و سياسي مي              به

  .يگر در تضادندچرا كه اين دو با يكد» يا اقتصاد يا دموكراسي«عبارت ديگر،  به! اقتصادي را برطرف كرد

ادعاي اصلي طراحان سناريوي جديد عليه جنبش جامعه مدني نيز همين اسـت كـه بـا وجـود مـشكالت                      

اقتصادي، هيچ اولويتي براي رفع بحرانها و مشكالت سياسي وجود ندارد، تنگناها و بحران سياسي فرع بـر           

با رنگ و لعاب مـذهبي، فـصاحت و         هاي اخير     پردازيها در هفته    اين نظريه . مسائل و مشكالت اقتصادي است    

صـورت شمـشير تيـزي بـا ظـاهر            هاي نظري و شرعي همـراه گـشته، بـه           بالغت تبليغاتي و حتي با استدالل     

فريبنده و در قالبي علمي و فني در دست جناح انحصارطلب حاكميت، بر ضد برنامه توسعه سياسي رئـيس                   

كلمـه حـق    «هـاي واقعـي       يشه يا بيان يكي از مصداق     توان گفت كه اين اند      مي. كار گرفته شده است     جمهور به 

است كه حتي اگر به فرض محال حقانيت آن ثابت شود، هـدف نهـايي آن جلـوگيري از رشـد        » الباطل  يراد به 

  .باشد سياسي جامعه و اخالل در روند توسعه دموكراسي و مشاركت مردم در امور مي

 سـال در بلـوك شـرق        ۷۰ـ برحسب آنچه در مدت        بر شواهد متعددي از نادرستي استدالل باال         عالوه -۳

كـرده، اقتـصاد    » دستوري«و  » محدود«مشاركت مردم را    » ايدئولوژيك«هاي استبدادي و      اتفاق افتاد و رژيم   

متمركز را حاكم ساختند و فاجعه فقر و توسعه نيافتگي اقتصادي ناشي از آن، نمونـه آشـكاري از شكـست                

 ساله اخير ايران را در ارتباط بـا تمركـز قـدرت و              ۵۰نيم دست كم تجربه     توا  ـ ما خود مي     چنين تفكري است  

هاي تلخ ديكتاتوري شاهان قاجار و        ميوه. ايم، مثال بزنيم    ديكتاتوري، كه با گوشت و پوست خود لمس كرده        

ريـزي از بـاال، عـدم         هـاي آن برنامـه      ـ كـه شـاخص       سال حكومت استبدادي پهلوي دوم را      ۲۵پهلوي و الاقل    

ايم؛ در حالي كه همـه        ـ همه ما چشيده     ت مردم در امور و بسته ماندن فضاي سياسي جامعه بوده است           دخال

گشت و وعده و وعيدهاي فراوانـي بـه مـردم داده              ساله ميلياردها دالر پول نفت به خزانه دولت سرازير مي         
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دالتي نـصيب مـردم   عـ  ماندگي روزافزون و فقر و بـي  شد، در عمل چه چيزي جز يك فاجعه بزرگ و عقب   مي

گسيختگي اقتصادي، اتكاي انحـصاري       ازهم: توان فهرست كرد، چنين است      شد؟ آنچه از آن دوره تاريك مي      

هاي خـارجي و در       به درآمد نفت، هرج و مرج مالي، تورم، فساد گسترده مالي، انتقال دالرهاي نفتي به بانك               

ايـن  . دار شدن شـديد اميـد و هويـت ملـي            ر و خدشه  خانماني كارمند و كارگ     برابر آنها، فقر و تنگدستي و بي      

هـاي سياسـي نـصيب مـردم          ريزي متمركز اقتصادي و محدوديت       سال ديكتاتوري، برنامه   ۲۵است آنچه از    

هـاي سياسـي و اقتـصادي         و نتيجه آن سياست غلط هم يك انقالب همگاني و مردمي براي رفع بحـران              . شد

 سال تمركز قدرت،    ۱۹ـ دست كم      ـ با مستنثنا كردن سال اول       ي نيز بعداز پيروزي انقالب اسالم   ! بود) هر دو (

هاي سياسي، نبود احزاب رسمي و قانوني و شـوراها،            ، محدود ساختن آزادي   )يا مكتب (حاكميت ايدئولوژي   

. ايم  را ازسوي هيأت حاكمه تجربه كرده     ... هاي عمومي دولتي و غيردولتي و         كنترل و نظارت دقيق بر رسانه     

دوره نيز، چندصد ميليارد دالر درآمد بادآورده نفت به خزانه دولت واريز شده است؛ امـا تـا امـروز      در اين   

ايم؟ در نبود دموكراسي و مشاركت فعاالنه مردم در امـور و در لـواي                 به كدام توسعه اقتصادي دست يافته     

يم و نه به رفع تنگناها و       توانيم به توسعه اقتصادي دست ياب       نه مي » متمركز«و  » غيردموكراتيك«حكومتهاي  

ايـم؛ نـه    ايـم و نـه از اقتـصاد تـك محـصولي رهـا شـده               مشكالت مردم موفق شويم؛ نه رشـد توليـد داشـته          

و امروزه، بـا يـك      . ايم ركود را بشكنيم و تورم را مهار كنيم و نه عدالت را در جامعه مستقر سازيم                  توانسته

لتي است، روبرو هـستيم و همچنـان در وابـستگي           كالف سردرگم، يعني اقتصادي كه نه خصوصي و نه دو         

  .بريم اقتصادي به سر مي

و بخـصوص بحـران اخيـر       ) از جمله، ژاپن و مالزي    (در سوي ديگر، تجربه بسياري از كشورهاي جهان         

ــ از جملـه،       دهد كه بين ميزان رشد اقتصادي و ميزان توسـعه سياسـي             اقتصادي در آسياي دور، نشان مي     

در بحـران اخيـر آسـياي       .  در ساماندهي امورـ رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد         ميزان مشاركت مردم  

هـاي كـم و       هاي استبدادي هستند، نظير اندونزي، بيـشترين ضـربه و نظـام             دور، كشورهايي كه داراي نظام    

ايـن بحـران سـبب شـده اسـت كـه در ميـان        .  كمتـرين ضـربه را خوردنـد        بيش دموكراتيـك، نظيـر تـايوان،      

هاي جديد و داغي پيرامـون رابطـه توسـعه            شناسان و كارشناسان علوم سياسي، بحث       دانان، جامعه اقتصاد

تـر و پيـشتازتر       لحـاظ اقتـصادي پيـشرفته       امروزه، كشورهايي بـه   . سياسي و توسعه اقتصادي مطرح گردد     

بـول و   هاي سياسي خود را پشت سر گذاشـته و از حـداقل دموكراسـي قابـل ق                  اند بحران   هستند كه توانسته  

لحـاظ ميـزان رشـد     توان كشورهاي جهان را به   رو، مي   از اين . مقبوليت و مشاركت عمومي برخوردار شوند     

بنـابراين، جـدا كـردن      . بندي كرد   اقتصادي برحسب ميزان گسترش و نهادينه شدن دموكراسي در آنها رتبه          

 منزله مطرح كردن يك صورت      ـ به   ـ يا مغاير و متضاد تصور كردن آنها         مسائل اقتصادي از مسائل سياسي    

اتفاقـاً بـه عكـس،    . شـود  هاي غلطي نيز بدان داده مي الناس است كه ناگزير پاسخ مسأله غلط براي جلب عوام  

ـ به همـدلي و همراهـي مـردم           طور موقت   ـ يا دست  كم تحمل آنها از سوي مردم، به            رفع تنگناهاي اقتصادي  

د مردم در امور خود بهترين و شـايد تنهـا راه رفـع تنگناهـاي            من  نياز دارد و وجود آزاديها و دخالت ضابطه       

گونه مشاركتي در امور نداشته باشـند، احـساس امنيـت اجتمـاعي و                اقتصادي است؛ وگرنه، مردمي كه هيچ     

سياسي و اقتصادي نكنند، نظام سياسي را از خـود نداننـد و قـوانين و مقـررات را يكـسويه و زورمدارانـه                        

هـاي بـسته سياسـي،        توانند در رفع مشكالت اقتصادي كمك كنند؟ به عكـس، در محـيط             بپندارند، چگونه مي  



 ١٠٠

زننـد و در هـر چيـزي، بـه جـاي منـافع                زورگويان و سودجويان به هرج و مرج اقتصادي و تورم دامن مي           

در شـرايط سياسـي نامناسـب و        . كننـد   مشترك و عمومي، منافع شخصي و خصوصي خود را جستجو مي          

كـاري، فـرار از پرداخـت مالياتهـا،           گيريها و اداره كشور، نـه تنهـا كـم            مردم در تصميم   عدم مشاركت واقعي  

كوشـد كـه گلـيم خـود را از آب             شود، بلكه هركس مـي      رايج مي ... تفاوتي در برابر بحرانها و دشواريها و          بي

در چنـين   . افتـد   بيرون بكشد و به فكر برطرف كردن مشكالت مردم و رفع تنگناهاي اقتـصادي جامعـه نمـي                 

گـر اوضـاع بـاقي        گردد و بر گرد دولت مـي چرخـد؛ مـردم از دور نظـاره                شرايطي، همه چيز به دولت برمي     

  !)اگر كارشكني و مبارزه منفي نكنند(دهند  مانند و كار مؤثري انجام نمي مي

خورده و    نفسه يك تز شكست     توان گفت كه تز تقدم و اولويت توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي في              مي

تواند براي سالهاي سال، رشد واقعي جامعه را در راستاي توسعه سياسي محدود كند،      انحرافي است كه مي   

بـا  . هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي را متوقف يا كند سازد و حتـي مـا را بـه قهقـرا برگردانـد                       همه حركت 

ن اقتصادي دست و پنجه نرم      تواند به درستي با بحرا      توان گفت كه دولتي مي      وارونه كردن اين استدالل، مي    

هـا   گيـري  هـا و تـصميم    ريـزي   كند و به رفع مشكالت مردم بپردازد كه در ابتدا مشاركت عموم را در برنامـه               

ترتيـب،   ايـن  به. ها جلب كند؛ يعني مستقيماً از مردم ياري بخواهد   صادقانه بپذيرد و نظر ملت را به اين برنامه        

  .ي براي مشاركت اقتصادي و رفع تنگناها استا شرط و مقدمه مشاركت سياسي خود پيش

عالوه، تا زماني كه فضاي سياسي مناسب براي اظهارنظر، انتقاد، بحث و گفتگـو دربـاره يـك برنامـه                      به

تـوان    اقتصادي وجود نداشته باشد و برنامه رفع مشكالت اقتصادي به محك تجربه واقعي زده نشود، نمـي                

  . موفقيت قرين شودانتظار داشت كه آن برنامه و طرح با

يـا  (هايي با اطالع و رضايت مردم طراحي و تدوين شود، چنانچه مراقبت و نظارت مردم     حتي اگر برنامه  

زودي يـا در نظـام بوروكراتيـك ناكارآمـد            بر اجراي آنها اعمـال نگـردد، بـه        ) نهادهاي دموكراتيك و مردمي   

 دور از چشم تيزبين مردم، منـافع شخـصي و          شود و   ماند يا به پشت درهاي بسته منتقل مي         كشور عقيم مي  

بدترين حاالت، فـسادهاي مـالي و اداري نتـايج معكوسـي            كند و در      گروهي بر منافع عمومي اولويت پيدا مي      

 بنابراين، تعيين اهداف صرفاً فني و اقتصادي براي يك برنامه توسعه اقتصادي، حتـي بـراي                 .آورد  بار مي   به

اي مشاركت و همـدلي واقعـي مـردم، امكـان      الزم براي موفقيت چنين برنامه  شرط  . رفع تنگناها، كافي نيست   

در يك فضاي سياسي باز است؛ وگرنه هـر         » آزمون و خطا  «نقد و ارزيابي دائم و گذشتن از مراحل مختلف          

صورت يك داروي مـسكن       كه حالت مقطعي و موقت پيدا كند و در نتيجه، به            نوع اقدامي در اين مورد، جز آن      

بار نخواهد آورد و فشارها و مشكالت اقتصادي، همچون گذشته و حال، بر               عه تزريق شود، ثمري به    به جام 

  .شانه مردم سنگيني خواهد كرد

كند كه موفقيت دولت آقاي خاتمي در گرو گسترش مـشاركت   نهضت آزادي ايران يك بار ديگر تأكيد مي       

عيتها و برگزاري انتخابات آزادــ بـوده، رفـع          ـ ازجمله، تشكيل شوراها، احزاب و جم        مردم و توسعه سياسي   

اگـر رئـيس محتـرم جمهـوري و طرفـداران و           . باشـد   بحران سياسي موجود كليد رفع بحران اقتـصادي مـي         

ـ كه احزاب، گروهها، روشنفكران، دانشجويان و اكثريت مردم هستندـ از اين اصل اساسـي               پشتيبانان ايشان 

نـشيني كننـد و       اند، گامي عقب    شان بوده و مستمراً بر آن تأكيد كرده       ، كه شعار انتخاباتي اي    )توسعه سياسي (

نيافتگي سياسي كه تنگناهاي اقتصادي است، وزني بيش از توسعه سياسي بدهنـد و            هاي توسعه   يا به معلول  
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ل قوي  احتمابه عبارت ديگر، براي حل بحران اقتصادي از داعيه و انديشه توسعه سياسي دست بردارند، به                 

  .دو قلمروي سياسي و اقتصادي، خداي ناخواسته كار به شكست خواهد انجاميددر هر 

مدت و درازمدت خـود را ارائـه كـرده اسـت، اميـد       مدت، ميان هاي اقتصادي كوتاه   اكنون كه دولت برنامه   

رود كه بتوان در يك فضاي باز سياسي و محيط مناسب فرهنگي به ارزيابي، نقـد و گفتگـو پيرامـون آن                        مي

گيـري از ايـن    نظران آنها را بررسي و نقد كنند و دولت ملـي، بـا بهـره        ت و همه كارشناسان و صاحب     پرداخ

  .نظرات، طرح خود را تكميل نمايد

از خداوند دانا و توانا توفيق دولت آقاي خاتمي را در ايفاي تعهداتي كه در برابر مـردم بـر دوش گرفتـه        

  .است خواستاريم

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١/١٦٤٥: شماره

 ٢٨/٥/٧٧ :تاريخ

  

  

  

  ها و احزاب سياسي واست از رئيس جمهور در مورد ارتباط با تمام گروهدرخ

  

  جناب آقاي سيدمحمد خاتمي

  رياست محترم جمهوي اسالمي ايران

  با سالم و آرزوي توفيق در جلب رضاي حق و خدمت به ايران و اسالم

عالي داده شده   مشاركت گسترده مردم در هفتمين انتخابات رياست جمهوري و آراي سنگيني كه به جناب             

هـا و تعهـدات اعـالم شـده توسـط جنابعـالي               حاكي از آن بود كه به هر حال، يك وفاق ملي بر محور برنامه             

  .شكل گرفته و بروز بيروني يافته است

ترين ويژگي اين پديده، جهت حركت فرايند توسعه سياسي است كـه از بطـن و                  شايد مهمترين و اساسي   

ــ بـه    گيرنـدگان در هـرم قـدرت        ـ يعني هيأت حاكمه و تـصميم        د و نه از باال    باش  عمق جامعه به سوي باال مي     

  .سمت پايين و مردم

يافتـه رئـيس      الزمه تداوم و استمرار اين وفاق ملي و كمك به توسعه سياسي، ارتبـاط مـنظم و سـازمان                  

جمهور منتخب مردم با تمام گروهها، احزاب و شخـصيتهاي سياسـي فعـال و حاضـر در صـحنه سياسـي                      

  .باشد ايران مي

نهضت آزادي ايران ضـمن ارج نهـادن بـه مالقاتهـاي مكـرر و ادواري جنابعـالي بـا رهبـران احـزاب و                         

ـ نظير جمعيت مؤتلفه اسالمي       ـ اعم از بازندگان انتخابات رياست جمهوري        گروههاي سياسي درون حاكميت   

ين انقالب اسـالمي معتقـد اسـت كـه          و يا هواداران جنابعالي از جمله كارگزاران سازندگي و سازمان مجاهد          

ارتباط مستقيم رئيس جمهور با سازمانهاي سياسي نبايد به گروههاي سياسـي درون حاكميـت منحـصر و                  

  .محدود شود، بلكه بايد فراگير و شامل نيروهاي سياسي بيرون از دايره حاكميت فعلي نيز باشد

گيـرد و همچنـين مكـرراً تأكيـد           نيز در بـر مـي     ايد كه آزادي، مخالفان سياسي را         جنابعالي بارها فرموده  

  .ايد كه رئيس جمهور همه مردم هستيد و تنها به قشرهاي محدودي تعلق نداريد داشته

خواهد كه دامنه ديدارهاي خود را به گروهها، احزاب  بنابراين، نهضت آزادي ايران مصراً از جنابعالي مي   

 وفادار به نظام جمهوري اسالمي و ملتزم بـه قـانون   ـ كه و شخصيتهاي سياسي بيرون از مجموعه حاكميت  

  .ـ تعميم دهيد اساسي هستند، اما با سياستها و عملكردهاي جناحهايي از حاكميت كنوني مخالفند

اميد است كه با بذل توجه جنابعالي به اين توصيه خيرخواهانه گـام مثبـت ديگـري در تـداوم، تحكـيم و                       

  اللهم وفقنا لما تحب و ترضي. فرايند توسعه سياسي برداشته شودتعميق وفاق ملي و شتاب بخشيدن به 

  با احترام

  دكتر ابراهيم يزدي

دبيركل نهضت آزادي ايران
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  توضيحاتي در باره مصاحبه آقاي مهندس اميرانتظام

  

» اميرانتظام و توهم تئـوري توطئـه      «مطلبي تحت عنوان    » عصر ما « نشريه   ۳۰/۲/۷۷ مورخ   ۹۵در شماره   

، مطـالبي عليـه     ١ و در آن با استفاده از متن مصاحبه آقاي مهندس اميرانتظام با روزنامـه جامعـه                چاپ شده 

از آنجا كه در شرايط كنوني مـسايل مهمـي در سـطح             . نهضت آزادي ايران ودولت موقت درج گرديده است       

 قـرار   هاي دولت آقـاي خـاتمي را در معـرض خطـر             جامعه مطرح است كه سرنوشت انقالب، مردم و برنامه        

زده و بررسي نشده مسايل دوران آغازين انقالب گام مثبتي در جهت بهبود مناسبات                داده است، طرح شتاب   

لذا در اينجا تنها به طرح نكات ضـروري كـه بـراي آگـاهي خواننـدگان محتـرم عـصر مـا و                        . سياسي نيست 

  .شود  بسنده مينويسنده مقاله مزبور از سازمان مجاهدين انقالب اسالمي الزم است، به اجمال

اي از ابهامـات و سـؤاالت    ـ آقاي مهندس اميرانتظام، در مصاحبه ديگري با روزنامه جامعه، پاسخ پاره         ۱

اما از آنجا كـه مـتن       . توانست پاسخي به برخي از سؤاالت عصر ما هم باشد           مطرح شده را داده است كه مي      

  .گردد  درج در آن نشريه ارسال ميآن مصاحبه منتشر نشده است، لذا اين توضيحات با تأخير براي

ـ نويسنده محترم عصر ما، در موارد متعددي در نوشته خود، آقاي اميرانتظام را عضو نهضت آزادي                 ۲

  :ايران معرفي كرده است؛ از جمله

فرمايند با دوستان نهضت آزادي خود اختالفات فكري و سياسي دارند           هر چند ايشان در مصاحبه خود مي      «

دي تا كنون به عنوان يك گروه سياسي هرگز لغو عضويت و عدم وابستگي وي را بـه خـود                    اما نهضت آزا  

لذا مادام كه نهضت آزادي لغو عضويت اميرانتظام را رسماً اعالم نكرده ناگزير بايد وي ... اعالم نكرده است

  ».را عضو نهضت تلقي كنيم

در اين مورد اظهارنظر كـرده و مـتن         اي به طور صريح        طي اطالعيه  ۱۸/۱/۱۳۵۸نهضت آزادي در تاريخ     

براسـاس آن اطالعيـه، عليـرغم اتهامـات واهـي        . ها و اسناد نهضت آزادي منتـشر شـده اسـت            آن در رسانه  

منتسب به ايشان، از موضع تشكيالتي تأكيد شده بود كه آقاي مهندس اميرانتظام به هنگام تأسيس نهـضت                  

كيالتي داشته و از آن پس، ارتبـاطي بـا نهـضت آزادي              با اين حزب همكاري تش     ۱۳۴۰آزادي ايران در سال     

  ٢.ايران نداشته و نهضت آزادي در برابر سخنان و نظرات و اعمال ايشان مسؤوليتي ندارد

هاي چاپ نشده نهـضت آزادي در         ها و بيانيه    حال بايد ديد كه نويسندگان محترم عصر ما كه به اطالعيه          

 اطالعيه چاپ شده از نظر آنان پوشـيده مانـده يـا ناديـده انگاشـته                 كنند، چرا اين    هاي خود استناد مي     نوشته

  شده است؟

، بـا رشـد مبـارزات ملـت و توسـعه فعاليتهـاي نهـضت آزادي ايـران، آقـاي مهنـدس                       ۱۳۵۷ـ در سـال     ۳

اميرانتظام نيز مانند بسياري از هموطنان به صف مبارزان پيوست و با توجه به سوابق همكاري و آشـنايي                   

                                                            
 . درج شده است٧٧ ارديبهشت ٩ تا ٧ روزنامه جامعه در تاريخ ۵۴ تا ۵٢متن اين مصاحبه در سه شماره . 1
 ٧٧، صفحه ١١اسناد نهضت آزادي ايران، جلد . 2
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دروان مهندس بازرگان، به ويژه در دوران نهضت مقاومت ملي، در ارتباط مـستقيم بـا ايـشان                  نزديك با شا  

 در ادامه اين همكاري، بعـد  ١.نمود هاي خارجي، همكاري مي در مذاكرات سياسي و يا ترجمه مطالب روزنامه  

ير ايـران در    وزير دولت موقت و سپس به عنـوان سـف           از پيروزي انقالب، ابتدا به سمت معاون اداري نخست        

  .كشورهاي اسكانديناوي منصوب شد

ــ و بـه طـور مـشخص شـادروان مهنـدس بازرگـان،            ـ مذاكرات سياسي رهبران نهـضت آزادي ايـران        ۴

ـ با نمايندگان كشورهاي خارجي مقيم تهران، به ويژه سفارت آمريكا، از حـدود ارديبهـشت مـاه                    دبيركل آن 

پـس از   . تا شهريور ماه رابط و مترجم اين مذاكرات بودنـد         آقاي مهندس توسلي    .  آغاز شده بود   ۱۳۵۷سال  

 شادروان مهندس بازرگان اين وظيفـه را شخـصاً بـه آقـاي مهنـدس اميرانتظـام واگـذار                 ۱۳۵۷ شهريور   ۱۷

ضرورت اين گونه مذاكرات و تقويت ديپلماسي انقالب در شوراي مركـزي نهـضت آزادي ايـران در                  . كردند

 مسئوليت پيگيري آن به كميسيوني زير نظر مهنـدس بازرگـان واگـذار               بررسي و تصويب شد و     ۱۳۵۶سال  

پس از تشكيل شوراي انقالب، موضوع مذاكرات سياسي به شوراي انقالب منتقل شد و مـورد تأييـد                  . گرديد

. قرار گرفت؛ برخي از اعضاي روحاني شوراي انقالب نيز در اين مذاكرات حضور و مـشاركت پيـدا كردنـد                   

ـ با ويليام سوليوان، سفير آمريكا، تمـاس          ـ به طور جداگانه و مستقيم       رحوم دكتر بهشتي نيز   عالوه بر اين، م   

  ٢.و مذاكره داشته است

رهبر فقيد انقالب نيز براساس چنين ضرورتي، در پاريس با نمايندگان دولت فرانـسه و برخـي ديگـر از                    

  ٣.اس و مذاكره نيز استقبال كردندكشورها تماس و مذاكره داشتند و از پيشنهاد دولت آمريكا براي تم

سـازي رونـد پيـروزي انقـالب          تشريح ضرورت، اهداف، نقش و تأثيرات اين مذاكرات سياسي در زمينـه           

ـ نياز به مجـال و فرصـت مناسـبي دارد تـا بـا رفـع        داد ـ كه در واقع، ديپلماسي انقالب را تشكيل مي         اسالمي

  .محدوديتها منتشر گردد

 كه به يك سؤال مقدر ديگـر پاسـخ داده شـود؛ مـذاكرات ديپلماسـي بـا دولتهـاي                     ـ در اينجا الزم است    ۵

خارجي در محورهاي سه گانه ياد شده در باال، در سالهاي قبل از انقالب، با چـه ضـابطه و بـا چـه اهـدافي         

 با  ـ كه با تاريخ قبل از انقالب و         گرفته است؟ پاسخ به اين سؤال، به ويژه براي نسل جوان امروز             صورت مي 

سازي رشد حركت اسالمي در دانـشگاهها و          نقش نهضت آزادي ايران در مبارزات چند دهه گذشته و زمينه          

  .تواند مفيد باشد ـ مي نهايتاً پيروزي انقالب آشنايي ندارد

دهد كه رهبران و فعاالن نهضت آزادي   اين واقعيت را نشان مي ٤اسناد رويدادهاي دو سال قبل از انقالب      

بـراي  . انـد  نگيني از سازماندهي و مديريت مبارزات داخل و خارج از كـشور را بـر دوش داشـته      ايران بار س  

  :كنيم نمونه، به برخي از رويدادها ذيالً اشاره مي

 دعوت مردم به شركت در مجلس بزرگداشـت شـهداي قـم و تبريـز در مـسجد آذربايجانيهـاي بـازار                       ∗

                                                            
براي تفصيل بيشتر به آتاب شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدي بازرگان در گفتگو بـا     . 1

 .، گفتگو با مهندس اميرانتظام مراجعه شود٣٣١ضا نجاتي، جلد دوم، صفحه سرهنگ غالمر
 .نوشته جان استمپل» اندرون انقالب ايران«براي اطالع بيشتر رجوع شود به آتاب . 2
 ٢٨۵تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران، تأليف سرهنگ غالمرضا نجاتي، جلد دوم، صفحه . 3
 و نيـز، دو     ١١، دفترهاي اول و دوم و سـوم و جلـد            ٩ت آزادي ايران، جلد      از جمله اسناد منتشر شده نهض      4

جلد آتاب تاريخ سياسي بيست و پنج سـاله ايـران، تـأليف شـادروان سـرهنگ غالمرضـا نجـاتي و دو جلـد                         
 .آتاب خاطرات مهندس مهدي بازرگان در گفتگو با مرحوم سرهنگ نجاتي



 ١٠٥

  )۱۰/۱/۵۷(تهران، با امضاي مهندس بازرگان 

وت مردم به شركت در مجلس بزرگداشت شهداي يزد، جهرم و اهواز در مسجد جامع بازار تهران،              دع ∗

  )۲۱/۱/۵۷(با امضاي مهندس بازرگان، دكتر يداهللا سحابي و احمد صدر حاج سيدجوادي 

  )۳۰/۲/۵۷( دعوت شاه به مباهله، با امضاي مهندس بازرگان ∗

  أسيسات نفت جنوب، توسط مهندس بازرگانبه ت) ره( سرپرستي هيأت اعزامي امام خميني ∗

   سرپرستي كميته تنظيم اعتصابات توسط دكتر يداهللا سحابي، با انتصاب رهبر فقيد انقالب∗

 بر عهده داشتن مـسؤوليتهاي اصـلي در بـسياري از فعاليتهـاي جمعـي ايـن دوره، از قبيـل برگـزاري                     ∗

هـاي تاسـوعا و       ، سـتاد راهپيمـايي    ۵۶مجالس بزرگداشت دكتر شريعتي و حـاج مـصطفي خمينـي در سـال               

  عاشوراي قبل از انقالب و كميته استقبال از رهبر فقيد انقالب

 نقش ويژه مرحوم آيت اهللا طالقاني در رهبري و هـدايت مـردم در داخـل كـشور تـا ورود رهبـر فقيـد                          ∗

  انقالب به ايران

  راي انقالبگيري شو  نقش مؤثر در تدوين برنامه سياسي رهبر فقيد انقالب و شكل∗

وزير دولت موقت، توسـط رهبـر فقيـد انقـالب، بـه پيـشنهاد                  انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخست      ∗

  )۱۵/۱۱/۵۷(شوراي انقالب 

شوراي مركزي نهضت آزادي ايران، بر اساس چنـين رسـالت و نقـشي كـه در مـديريت و سـازماندهي                      

دانـست و بـه       ناپـذير مـي     ـ اجتنـاب    ر ساير اقدامات  ـ در كنا    مبارزات قبل از انقالب داشت، مذاكرات سياسي را       

همين علت با پذيرش تمامي مخاطرات به آن همت گماشت و در اولين فرصت پس از تشكيل شوراي انتقالب                   

با انتقال اطالعات و برنامه مذاكره سياسي، ادامه اين اقدامات زير نظر شوراي انقـالب و هماهنـگ بـا رهبـر                      

  .يگيري شدپ) در پاريس(فقيد انقالب 

  :نويسد ـ نويسنده محترم عصر ما، با استناد به بخش ديگري از مصاحبه آقاي مهندس اميرانتظام، مي۶

دانست حركتي كه در ايران انجام گرفته است چيـست و             هنوز نمي ] ۵۷شهريور  [نهضت آزادي در آن زمان      «

ا در تماس بـا دولتهـاي خـارجي مثـل           م... به همين دليل دنبال اين بوديم كه داليل و علت آن را كشف كنيم               

  ».يافتيم دولت آلمان، روسيه يا آمريكا ديدگاههاي آنها را درمي

  :كند نويسنده سپس اضافه مي

دادنـد بـه    همراه با اوجگيري خيزش اسالمي و در شرايطي كه تمام ايران يكپارچه مرگ بر آمريكا سر مـي          «

و با دولتهـاي خـارجي      ... ت اين نهضت دچار ابهام بود     اعتراف آقاي اميرانتظام، نهضت آزادي در درك اهمي       

  ».كرده است آمريكا گفتگو مي... و

هـاي سياسـي، در      ـ آقاي اميرانتظام، همان طور كه گفته شد، بعد از سـالها دوري از صـحنه فعاليـت                   اوالً

  برحسب تصادف با آقاي مهندس بازرگان برخورد كرد و بـر اسـاس آشـنايي ديـرين، دعـوت                   ۵۷شهريور  

  .مهندس بازرگان را براي همكاري پذيرفت

مطلب فوق بر اساس اظهار نظر حضوري آقـاي مهنـدس اميرانتظـام و برداشـت ايـشان از آن ديـدار و                       

ـ به ويـژه در       گفتگو با شادروان مهندس بازرگان است كه با عملكرد مهندس بازرگان و نهضت آزادي ايران              

براي روشن شدن موضـوع، بـه چنـد مـورد از     . زگار نيستـ سا ، كه مورد بحث است۵۷ و  ۵۶طول سالهاي   

  :شود مواضع نهضت آزادي ايران و مرحوم مهندس بازرگان اشاره مي
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، در نخستين مصاحبه خـود بـا مخبـر تلويزيـون            ۱۳۵۷ شادروان مهندس بازرگان، در اول ارديبهشت        ∗

تـا  «: گويـد   كند و نهايتاً مي     طرح مي ـ سياسي ايران و استبداد رژيم شاه م         بلژيك، تحليلي از وضعيت اجتماعي    

 رهبر فقيـد انقـالب، بـا اسـتناد بـه            ١».هنگامي كه شاه در اين مملكت هست، ايران روي آزادي را نخواهد ديد            

همين گفتار آقاي مهندس بازرگان، در پاسخ به نهضت آزادي ايران خارج از كشور، موضـع نهـضت آزادي                   

  ٢.را مورد تأييد قرار دادند

راه «اي بـا عنـوان        ــ در بيانيـه       شهريور ۱۷ـ يعني قبل از حادثه        ۵۷ شهريور   ۶دي ايران، در     نهضت آزا  ∗

و ارائـه تحليلـي از رويـدادهاي تـاريخي چنـد دهـه              » بست حاضر و هشدار به شاه و ملت         نجات ايران از بن   

  ٣.حل در پيش روي ملت را رفتن شاه دانسته است گذشته، تنها راه

مجدداً تحليلي از اوضـاع     » در كجا هستيم؟  «اي با عنوان      ، در بيانيه  ۵۷ مهر   ۱۷  نهضت آزادي ايران، در    ∗

  :گويد دهد و ضمن تقويت روحيه ملت مي و شرايط ايران ارائه مي

اگر با تاكتيك سنگر به سنگر پيش برويم و بـا تـدبر، تـشكل، تحمـل و توكـل بيـدار و سـازنده باشـيم،                           «

  ٤». خود اميدوار گرديمخواهيم توانست به رحمت خداوند و آينده

آيـا وقـت آن نرسـيده اسـت كـه نظـام             «اي با عنوان      ، در بيانيه  ۱۳۵۷ آبان   ۱۴ نهضت آزادي ايران، در      ∗

  »...خواهند اكثريت قاطع ملت ايران شاه و رژيم او را نمي«: گويد مي» بين باشد؟ حاكم واقع

ِان موِعـدهم الـصُّبح اَلَـيس       «: دهـد   وزي مـي  اي از قرآن كريم به مردم وعده پيـر          و نهايتاً با استناد به آيه     

  ٥»الصُّبح ِبقَريٍب

ــ    ـ قبل از خروج شـاه از ايـران          »جنگ شاه و ملت   «، در بيانيه    ۱۳۵۷ دي ماه    ۷ نهضت آزادي ايران، در      ∗

  :نويسد مي

ابقه سـ  چنين چيـزي در تـاريخ دنيـا بـي    ! شود دريغ كشته مي كشد و طرف ديگر بي دريغ مي  يك طرف بي  «

  »...در كجاي دنيا ميليونها نفر بايد فداي يك نفر شوند! است

  :و در بخش ديگري از همين بيانيه آمده است

اين ملت  . ـ بايد بدانند كه ماندن او هيچ مسأله و مشكلي را حل نخواهد كرد               ـ داخلي و خارجي     حاميان شاه «

نفت و نان، اعتصاب غذاي ملي را قبول خواهـد  رود، با بسته شدن  هاي باز به استقبال گلوله مي  كه با سينه  

».كرد، ولي تسليم سلطنت و هر قدرتي كه پشت آن باشد نخواهد شد
٦

  

هـا و عملكـرد شـادروان مهنـدس بازرگـان و نهـضت آزادي ايـران نـشان                     ها، مصاحبه   مراجعه به بيانيه  

 مـشخص و منـسجمي را       هاي  دهد كه نهضت آزادي به تحوالت سياسي اشراف داشته و اهداف و برنامه              مي

كرده و مذاكرات ديپلماتيك نيز در راستاي همين برنامه، براي تسهيل سقوط              براي پيروزي انقالب تعقيب مي    

  .رژيم شاه و حاكم شدن ملت و ارزشهاي اسالمي، بوده است

ر هاي رهبـر فقيـد انقـالب و شـعارهاي مـردم د       در هيچ يك از بيانيه۵۷ و   ۵۶مضافاً اين كه، در سالهاي      

                                                            
 ٢٢۶ صفحه ، دفتر اول،٩اسناد نهضت آزادي ايران جلد . 1
 ٨٨-٩٠يادنامه بيستمين سالگرد نهضت آزادي ايران، صفحات . 2
 )شاه برود (١٣، صفحه ١١اسناد نهضت آزادي ايران، جلد . 3
 ٢٩، صفحه ١١اسناد نهضت آزادي ايران، جلد . 4
 ٣٣، صفحه ١١اسناد نهضت آزادي ايران، جلد . 5
 ۴۴، صفحه ١١اسناد نهضت آزادي ايران، جلد . 6
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شعار اصلي و غالب مردم عليه اسـتبداد سـلطنتي          . وجود نداشته است  » مرگ بر آمريكا  «ها، شعار     راهپيمايي

رهبـر فقيـد انقـالب، بـه طـوري كـه گفتـه شـد، در پـاريس بـا                     . بـود » مرگ بر شاه  «و رژيم شاه به صورت      

ـ به دولـت موقـت و    ۱۳۵۸ن ـ در آبا  نمايندگان دولت آمريكا مذاكره داشتند و تا اشغال سفارت سابق آمريكا          

  .رفتار شود» كجدار و مريز«كردند كه فعالً با آمريكا به صورت  وزير امور خارجه وقت تأكيد مي

هدف گفتگوي رهبران نهضت آزادي ايران، شوراي انقالب و رهبر فقيد انقالب با دولتهـاي خـارجي، بـه                   

ضايعات و هموار كردن راه پيروزي انقالب بـا  ـ كاهش  ـ كه پشتيبان اصلي رژيم شاه بود   ويژه دولت آمريكا  

 نقـش ايـن     ۵۷بررسي كارشناسانه اسناد اين مذاكرات و رونـد رويـدادهاي سـال             . تدبير سياسي بوده است   

بررسي تحليلي روند تحـوالت دوران انقـالب و ارزيـابي           . سازد  مذاكرات را براي اهل نظر و دقت روشن مي        

توانست براي كشور و ملت ايـران   اسي داخل و خارج از كشور مي     خسارات سهمگيني كه فقدان مذاكرات سي     

تواند نقش اين مذاكرات سياسي را براي اهل خـرد و تعقـل و كارشناسـان برجـسته                    در پي داشته باشد، مي    

  .مندان قرار گيرد بندي آن در اختيار اهل فن و عالقه نمايد و جمع

ـ نماينده كميته حقوق بـشر سـازمان    ا گاليندوپلـ نويسنده محترم عصر ما، ضمن اعتراض به مذاكره ب      ۷

  :نويسد ـ مي ملل

داند يا  اما نهضت آزادي به عنوان يك گروه سياسي بايد روشن كند آيا چنين روشي را خدمت به ميهن مي                «

  ».خيانت به وطن

بـه عنـوان يـك حربـه        » حقـوق بـشر   «نهضت آزادي ايران از اين واقعيت كه كشورهاي غربي معموالً از            

المللـي    اما اين نظر را كه همه سـازمانهاي بـين         . كنند، اطالع دارد    ياسي در راستاي اهداف خود استفاده مي      س

انتـشار برخـي از   . دانـد  هـاي تجـاوزگر غربـي قـرار دارنـد، نادرسـت مـي               كالً و مطلقاً تحـت سـيطره دولـت        

مـا را بـه چنـين برداشـت         گزارشهاي آنها داير بر نقض آشكار حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران نبايد              

اين سازمانها تنها درباره نقض اعالميه جهاني حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد           . نادرستي وادار سازد  

ـ كه دولت ايران نيز با امضاي آنها خود را نسبت به اجرا و رعايـت آنهـا متعهـد                      المللي  و ساير معاهدات بين   

ـ از جملـه      گزارشهاي نقض همين موارد در بسياري از كشورها       دهند، بلكه     ـ در ايران گزارش نمي      كرده است 

هـايي توسـط يكـي از همـين سـازمانها             چنـدي پـيش، گـزارش     . اند  ـ را نيز منتشر كرده      در آمريكا و اسرائيل   

بـه عنـوان    (هاي غيرقانوني فلسطينيان و شكنجه آنان توسط اسـرائيل منتـشر شـده اسـت                  درباره بازداشت 

  ).۱۹۹۸ ژوييه ۱۵، مورخ »بان حقوق بشر ديده«زارش نمونه، نگاه كنيد به گ

هاي دفاعي سازمانهاي دانشجويي و گروههاي سياسي خـارج از كـشور، از جملـه               قبل از انقالب، فعاليت   

المللي حقوق بشر موجب رسوايي گـسترده رژيـم شـاه             نهضت آزادي ايران، از طريق همين سازمانهاي بين       

ــ از جملـه، برخـي از مـسؤوالن و فعـاالن        از مبارزان داخـل كـشور     در سطح جهاني گرديد و جان بسياري      

ــ كـه از    هـاي تبليغـاتي شـاه و سـاواك     قبل از انقـالب، بـوق  . ـ نجات داده شد   كنوني جمهوري اسالمي ايران   

كردنـد،    معرفي مي » المللي  كمونيسم بين «ـ آنها را وابسته به        گزارشهاي اين سازمانها به شدت ناراحت بودند      

  !گردند منتسب مي» امپرياليسم و صهيونيسم«ك آنها به و اين

تر   كند كه حتي درباره دشمنان به عدالت قضاوت كنيم، چرا كه به تقوا نزديك               قرآن كريم ما را دعوت مي     

  :است

يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط و اليجرمنكم شنأن قوم علي اال تعدلوا اعدلوا هو اقـرب                    «
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»ي و اتقوا اهللا ان اهللا خبير بما تعملونللتقو
١

  

چرا كساني بـا نقـض مكـرر و آشـكار حقـوق شـرعي، قـانوني و                  «: بنابراين، سؤال اصلي بايد اين باشد     

المللي و احياناً سوءاستفاده برخي از        هاي بين   انساني مردم در جمهوري اسالمي ايران زمينه را براي دخالت         

  .»آورند؟ دولتهاي خارجي فراهم مي

ــ    در مورد رفتار با آقاي اميرانتظام، اگـر نويـسنده محتـرم بـه جـاي ايـشان بـود و آن شـرايط سـخت                         

ـ را در طول ساليان زياد، در زنـدانهاي           هاي جسمي و روحي و اعمال خالف قانون، شرع و انسانيت            شكنجه

ادرس و ملجـأي    ـ در حالي كه هيچ فريـ        كرد  جمهوري اسالمي، با پوست و گوشت و استخوان خود لمس مي          

ــ   كـرد  ـ كه با اجازه مقامات جمهوري اسالمي ايران از زندان بازديد مي      ـ آيا آقاي گاليندوپل را      وجود نداشت 

  پنداشت؟ فرشته رحمت نمي

  :فرمايد قرآن كريم مي

»القول اال من ظلم اليحب اهللا الجهر بالسوء من«
٢

  

  قرار نگرفته بودند؟اش مورد بدترين ظلمها  آيا آقاي اميرانتظام و خانواده

بايست در دادگاهي بـه آن رسـيدگي شـود، ايـن امـر         اگر آقاي اميرانتظام خالفي مرتكب شده بود كه مي        

فراخـوان يـك سـفير، دسـتگيري بـدون مقدمـه او در              . گرفـت   بايستي مطابق مقررات مربـوط انجـام مـي          مي

ادي به مدت طـوالني و رفتارهـاي        ـ و زنداني كردن وي در سلول انفر         ـ توسط گروههاي غيررسمي     فرودگاه

اي اسـت كـه خـود جرمـي بـزرگ             خالف موازين شرعي و انساني با او، تخلف آشـكار از هـر نـوع ضـابطه                

وضعيت و شرايط ويژه روزهاي بعد از پيـروزي انقـالب بـه             . باشد  شود و سزاوار مجازات مي      محسوب مي 

به فرض آن كه آقاي اميرانتظام،      . ده و نيست  هيچ وجه توجيه كننده رفتارهاي غير اسالمي و غيرانساني نبو         

ربط ديگر، سزاوار چنان رفتاري بوده است، آيا در قـاموس             كنندگانش و همه مسؤوالن ذي      از نظر بازداشت  

اسالمي كه شما هم به آن معتقديد، همسر و فرزندان مـتهم نيـز مجرمنـد و بايـد آنهـا را از اقامتگـاه سـفير                           

ان، در يك كشور بيگانه، بدون سرپناه و سرپرست به حال خود رها كننـد، تـا                 بيرون بريزند و در كنار خياب     

جايي كه سازمانهاي خيريه مسيحي به داد آنها برسـند؟ آيـا ايـن رفتـار موجـب وهـن انقـالب و جمهـوري                         

شـدند؟ آيـا دولـت        اسالمي نبوده است؟ آيا خانواده امير انتظام شهروندان جمهوري اسالمي محسوب نمـي            

مي وظيفه ندارد كه از حقوق شهروندان خود دفاع كند؟ آيا اين حق طبيعي همسر و فرزنـدان                  جمهوري اسال 

ايشان نبوده است كه با همسر و پدر خويش مكاتبه كنند و از سرنوشت او با خبر شوند؟ و متقابالً، آيا ايـن                       

با يك متهم زنداني و يا      دهد كه     اش نبوده است؟ كدام اسالم اجازه مي        حق آقاي اميرانتظام نسبت به خانواده     

  اش اين چنين رفتار شود؟ خانواده

ـ اعتراض سخت     ـ كه مورد پذيرش خداوند نيز قرار دارد         ترين واكنش   در برابر چنين ظلم و ستمي، بديهي      

فرسـتادند كـه      گرفت صلوات مي    مگر قبل از انقالب، مردم نسبت به مظالمي كه انجام مي          . با صداي بلند است   

                                                            
دشمني با گروهـي شـما   . ايد، براي خدا برپاي خيزيد و به عدل گواهي دهيد  ساني آه ايمان آورده   اي آ . 1

همانا . پرواي خدا داشته باشيد   . تر است   عدالت بورزيد آه آن به تقوي نزديك      . را وادار نكند آه عدالت نورزيد     
 )٨/ مائده. (آنيد بسيار آگاه است خدا به هر آاري آه مي

دارد آه آسي با سخنان خود بديها را اظهار آند، مگر آسي آه مورد ستم واقـع شـده                   خداوند دوست ن  . 2
 )١۴٨/ نساء. (باشد
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تر از گل به كسي گفته نشود؟ ظلم به هر شكل، توسط هر صاحب قدرت و به هر نام                     يد نازك شما انتظار دار  

و اگر به جاي همدردي با مظلوم و اعتراض به ظالم، بـا ظـالم عليـه مظلـوم همـصدا       . كه باشد، محكوم است   

  .شويم، اين يك ظلم مضاعف خواهد بود

كرد كه مسؤوليت همه آنچه        همواره اعالم مي   مرحوم مهندس بازرگان  «: ـ در مقاله عصر ما آمده است        ۸

  :نويسد و نويسنده محترم مقاله، با برداشت نادرستي از اين بيان، مي» .پذيرد اميرانتظام انجام داده مي

لذا مادام كه نهضت آزادي لغو عضويت اميرانتظام را رسماً اعالم نكرده ناگزير بايد وي را عضو نهـضت                   «

  ».تلقي كنيم

اطالعـي تحليلگـران     ـ كه قـبالً ذكـر شـد و بـي             نهضت آزادي ايران   ۱۸/۱/۵۸د اطالعيه مورخ    عالوه بر مفا  

ــ حـضور مهنـدس بازرگـان در دادگـاه آقـاي               سازمان مجاهدين انقالب اسـالمي از آن جـاي شـگفتي دارد           

حقـوقي  هـاي     اميرانتظام و قبول مسؤوليت همه آن چه را كه دادگاه به ايشان نسبت داده بود، فارغ از جنبـه                  

قضيه، بازتاب و بروز خارجي يك ارزش واالي انساني در دفاع از مسؤوالن و مديران دولت موقت بود كـه                    

عالوه بر اين، دفاع از يـك  . بينيم اتفاقاً فقدان چنين خصلتي را امروزه در برخي از محاكمات پر سروصدا مي        

در حزب معيني دارد؟ مگر يك مسلمان       مظلوم و بيان خدمات انجام يافته توسط او چه ربطي به عضويت او              

تنها بايد از همكاران حزبي خود دفاع كند؟ و مگر همـه اعـضاي دولـت موقـت عـضو نهـضت آزادي ايـران                         

  بودند؟

ـ كـه بـه اعتقـاد خـود نويـسنده،             ـ نويسنده محترم عصر ما، بعد از شرح و نقد نظرات آقاي اميرانتظام            ۹

  :زير را مطرح كرده استـ سؤال  نهضت آزادي با آنها موافق نيست

آيا نهضت خواهان برقراري رابطه با آمريكا است و معتقد است با همه دولتها بايد رابطه داشت؟ اگر چنين «

آيا نهضت آزادي با نظر آقـاي اميرانتظـام         ... است چرا دولت موقت از برقراري رابطه با ليبي اكراه داشت؟          

  »افق است؟مبني بر ضرورت برقراري رابطه با اسرائيل مو

اوالً، دولت ايران نبود كه رابطه ديپلماتيك خود را با آمريكا قطع كرد، بلكـه دولـت آمريكـا در ايـن بـاره                        

با قطع رابطـه بـا آمريكـا        ) دولت موقت، شوراي انقالب و رهبر فقيد انقالب       (زمامداران وقت   . پيشدستي نمود 

ـ سفير جديـدي كـه قـرار          جه، سوابق آقاي كاتلر   هنگامي كه آقاي دكتر يزدي، وزير امور خار       . موافق نبودند 

بود به جاي آقاي سوليوان به ايران بيايدـ را مطالعه نمود، به هيأت دولت پيـشنهاد كـرد كـه آگرمـان اعطـا                        

ايـن پيـشنهاد تـصويب شـد و سـپس، شـوراي انقـالب نيـز آن را                   . شده به شخص مذكور پس گرفته شـود       

گزارش خود را به رهبر فقيد انقالب ارائـه كـرد و معنـا و مفهـوم         هنگامي كه آقاي دكتر يزدي      . تصويب كرد 

اين حركت وزارت امور خارجه را در عرف روابط ديپلماتيك توضيح داد، از ايشان سـؤال كـرد كـه آيـا در                       

جهت قطع روابط حركتي بشود يا خير؟ رهبر فقيد انقالب با قطع روابط موافقت نكردند و نظر دادنـد كـه بـا                       

  .كجدار و مريز رفتار شودآنها به طور 

المللي، قطع روابط ديپلماتيك توسط يك دولت نه تنها نشانه اقتدار نيست، بلكـه                ثانياً، در عرف روابط بين    

ــ از مـاجراي طـبس و          دولت آمريكا هم پس از آن كه در برخـورد بـا ايـران             . عالمت ضعف و ناچاري است    

  .ترين حركت، يعني قطع روابط، دست زد عيفهاي ديگرـ ناكام ماند، از روي ناچاري به ض توطئه

رسـد،    ترين سـطح مـي      المللي، حتي هنگامي كه رابطه دو دولت به بدترين و خصمانه            در عرف روابط بين   

به عنوان مثال، در اوج جنگ سـرد و تقابـل گـسترده دو              . كنند  را قطع نمي  ) سياسي(معموالً رابطه ديپلماتيك    
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يپلماتيك ميان كشورهاي درگير برقرار بود، بلكه يك خط تلفن مـستقيم            بلوك شرق و غرب، نه تنها روابط د       

در مـورد ايـران و      . ميان واشنگتن و مسكو، براي برقراري ارتباط در شرايط اضـطراري، ايجـاد شـده بـود                

  .عراق نيز، در طول جنگ هشت ساله، روابط ديپلماتيك هرگز قطع نشد

هاست، مگر در مواردي كه برقرار كردن يـا      بطه با تمام دولت   المللي داشتن را    ثالثاً، اصل در مناسبات بين    

مـثالً، دولـت موقـت      . هاي ملي در تعـارض باشـد        حفظ رابطه با يك يا چند كشور با منافع، مصالح و اولويت           

انقالب اسالمي ايران، بالفاصله بعد از پيروزي انقالب، روابـط ديپلماتيـك ايـران را بـا اسـرائيل و آفريقـاي                       

ـ قطع كرد و اعالم نمود كه حاضر به داشـتن رابطـه بـا ايـن دو                    شد   تحت نظام آپارتايد اداره مي     ـ كه   جنوبي

ـ كه توسط رژيم شاه به رسـميت شـناخته نـشده          باشد؛ از سوي ديگر، دولتهاي كوبا و ويتنام را          كشور نمي 

ي جنوبي نيـز، هنگـامي   در مورد آفريقا. ـ به رسميت شناخت و با آنها روابط ديپلماتيك برقرار ساخت       بودند

كه نظام آپارتايد پايان گرفت و دولت جديد به رياست آقاي نلسون ماندال بر سر كار آمد، دولـت جمهـوري                     

اما در مورد دولت غاصب و اشغالگر اسرائيل، هيچ         . اسالمي ايران با آن دولت روابط ديپلماتيك برقرار كرد        

بنـابراين،  . مي را ايجـاب نمايـد، پديـد نيامـده اسـت           اي كه تغيير سياست و تصميم جمهـوري اسـال           چيز تازه 

نهضت آزادي ايران موضع دولت جمهوري اسالمي، دائر بر عدم برقراري رابطه با دولت اسرائيل، را تأييـد                  

  .كند مي

نخست آن كه دولت    . و اما در مورد رابطه دولت موقت انقالب با دولت ليبي، موانع متعددي وجود داشت              

نوان اعتراض به احراز مالكيت ايران بر جزاير سه گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنـب كوچـك                  ليبي قبالً، به ع   

دوم آن كـه دولـت مـذكور، بـه طـور صـريح و آشـكار،                 . در زمان شاه، با دولت ايران قطع رابطه كرده بود         

ـ   تقل گردد ـ كه بايد آزاد و مس       ناميد و آن را بخشي از قلمرو سرزمينهاي عربي          مي» عربستان«خوزستان را   

. كـرد  مـي ) نظـامي (خواهانـه در خوزسـتان حمايتهـاي سياسـي و مـالي       دانست و لذا از جنبشهاي جدايي   مي

طلبانه كُردها در تركيه، عـراق        همچنين، دولت ليبي از تأسيس يك دولت كُرد در منطقه و از جنبشهاي تجزيه             

ب از دولت ليبي خواسته بـود كـه مواضـع    دولت موقت انقال). كند و هنوز حمايت مي(كرد  و ايران حمايت مي 

اما دولت ليبي از اجراي ايـن كـار شـانه خـالي             . خود را در اين موارد اصالح و آنها را با صراحت اعالم كند            

  .كرد مي

ناپديد شدن امام موسي صدر و همراهانش، در يك سفر رسمي به دعوت دولت ليبي به آن كشور، يكـي                    

اين مانعي نبـود كـه تنهـا        . رقراري روابط رسمي و كامل بين دو كشور بود        ديگر از موانع عمده بر سر راه ب       

مورد نظر و توجه دولت باشد؛ بيشتر روحانيان فعال در انقالب، از جمله شخص رهبر فقيد انقـالب، در ايـن                     

ــ كـه روابـط نزديكـي بـا            متأسفانه، برخي از گروههاي سياسي فعال در آغاز انقـالب         . مورد موضع داشتند  

ـ به شدت عليه دولت موقت سمپاشـي          كردند  هاي مالي دريافت مي     ليبي برقرار كرده، از آن دولت كمك      دولت  

وزير ليبي، بدون اطالع و دعوت دولت ايران، به كشور ما آمـد و در                 هنگامي كه نخست  . نمودند  و تحريك مي  

يـد انقـالب برگـزار      مراسمي كه در مدرسه فيضيه قم، به مناسبت شهادت استاد مطهري، از طـرف رهبـر فق                

ـ حضور يافت و قصد سخنراني داشـت، بـه دسـتور رهبـر انقـالب از                   ـ بدون اطالع و اجازه ايشان       شده بود 

  .سخنراني وي جلوگيري شد

پس از بررسيها و مذاكرات بسيار در شوراي انقالب و دولت موقت و موافقت رهبـر فقيـد انقـالب، قـرار                      
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ــ مركـب از نماينـدگان دولـت، خـانواده امـام               فر يك هيأت ايراني   شد كه در صورت موافقت دولت ليبي با س        

ـ به ليبي، به منظور بررسي مـسأله ناپديـد شـدن امـام موسـي صـدر،        موسي صدر و تني چند از روحانيان    

هـاي گروههـاي فـشار     با استعفاي دولـت موقـت، كارشـكني   . روابط دو كشور در سطح كاردار برقرار شود      

وادث ناگوار بعدي، اين سفر هرگز صورت نگرفـت؛ امـا روابـط سياسـي بـين دو                  وابسته به دولت ليبي و ح     

  !كشور در سطح سفير برقرار شد

نهضت آزادي ايران همچنان دولت ليبي را مسؤول ناپديد شدن امام موسي صدر و همراهانش دانـسته،                 

  .داند و توضيحات آن دولت را به هيچ وجه قانع كننده نمي

دولت آقاي خاتمي   » زدايي در روابط خارجي     تنش« دولت آمريكا، اگرچه سياست      و اما در مورد رابطه با     

  :باشد، ما معتقديم كه رعايت نكات زير ضروري است مورد تأييد نهضت آزادي ايران مي

هاي كالن ملـي اسـت و         هاي ديپلماتيك هر كشوري ادامه سياست       المللي و فعاليت    ـ اصوالً، روابط بين     الف

بـدون تعريـف دقيـق و    . ها و مصالح و منافع ملي آن كشور قرار گيـرد  ق اهداف و برنامهبايد در خدمت تحق   

ها، بحث درباره داشتن يا نداشتن رابطه بـا ايـن يـا آن دولـت و يـا                     ها، اهداف و برنامه     مشخص اين سياست  

نـوع  اي مـدون و مـشخص، ايـن           معنا بوده و در صورت نبود برنامه        تعيين سطح و گستردگي اين روابط بي      

هـاي   ـ به ويژه كشورهاي قدرتمنـد كـه معمـوالً برنامـه     روابط در تقريباً همه موارد، به نفع كشورهاي بيگانه      

در داخـل كـشور نيـز، در چنـين شـرايطي، جريانهـاي قدرتمنـد            . ــ خواهـد بـود       مدون و مشخص ملي دارند    

ـ فارغ از بـودن يـا         ميتي ندارد ـ كه تجارت و سود براي آنان اصل است و منافع ملي در نظر آنان اه                 سوداگر

از قـول يكـي از رهبـران جنـاح          . شـوند   منـد مـي     نبود رابطه سياسي، در چارچوب مناسبات اقتـصادي بهـره         

  :كار نقل شده است كه به طرف مذاكره كننده آمريكايي خود گفته بود محافظه

».بحث و گفتگو را فراموش كن، بيا با هم وارد معامله و تجارت بشويم«
١

  

مـصرف  : ا و هدف تجارت با آمريكا يا هر دولت ديگري، در شرايط كنوني، معلوم و مشخص است                محتو

  .درآمد نفت براي وارد كردن هرچه بيشتر كاالهاي مصرفي

ـ دو حادثه مهم تاريخي در روابط گذشته ميان دو دولت ايران و آمريكا اثرات سوء بازدارنده بر جاي         ب

در . ۱۳۵۸ آبـان    ۱۳ و گروگـانگيري در      ۱۳۳۲ مـرداد    ۲۸ــ انگليـسي       اييكودتاي ننگين آمريكـ   : گذاشته است 

المللي، در امور داخلي ايران       حادثه اول، دولتهاي آمريكا و انگليس، با زير پا گذاشتن مقررات و معاهدات بين             

 سال، بـر وضـعيت سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي و فرهنگـي       ۲۵ـ نظامي كردند كه در طول   دخالت سياسي 

رات عميق منفي بر جاي گذاشت و به همين علت در نهايت، به انقالب اسالمي، پايان يـافتن اسـتبداد                    كشور اث 

هـاي آمريكـا و انگلـستان، مـسؤول تمـامي عـوارض و            دولـت . سلطنتي و سقوط رژيم پهلوي منجـر گرديـد        

در حادثه دوم،   اين در حالي است كه      . باشند   مي ۳۲ مرداد   ۲۸پيامدهاي وحشتناك و خانمان برانداز كودتاي       

توسط ايرانيان گروگان گرفته شدند و ايـن        )  ماه ۱۵در حدود   (فقط تعداد قليلي از اتباع آمريكايي براي مدتي         

المللي بود و به غرور مردم آمريكا لطمه جدي وارد ساخت، تغييري              كار، اگرچه خالف معاهدات و قواعد بين      

بـه هـر حـال، هـر دو حادثـه اثـرات             . كا ايجاد نكرد  در ساختارهاي نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي آمري       

اي برطرف نشود، ايجاد رابطه  تا زماني كه اين آثار به گونه    . منفي در ميان مردم دو كشور ايجاد كرده است        
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  .هاي طرفين پديد نخواهد آورد تغيير چنداني در رفتارها و سياست

ـ به طور يك طرفـه و بـا      خود به مردم آمريكا    ـ در پيام مستقيم     در مورد حادثه دوم، رئيس جمهور كشور ما       

اي، بـه سـود مـردم ايـران، در       صراحت، صداقت و شجاعت اظهار تأسف نمود و اين امر اثرهاي مثبت گـسترده             

ــ از ايـن       ـ به جـز گروههـاي فـشار صهيونيـست           تقريباً عموم مردم آمريكا   . افكار عمومي ملت آمريكا ايجاد كرد     

حال زمان آن فرا رسيده است كه رئيس جمهور آمريكا، بـه عنـوان              . تقبال كردند حركت سياسي آقاي خاتمي اس    

ــ كودتـاي      المللي در امور داخلي ايـران       جا و خالف مقررات بين      هاي بي   حداقل واكنش و حركت متقابل، از دخالت      

ان عذرخواهي  ـ از ملت اير      مرداد، واژگون كردن دولت ملي و قانوني دكتر مصدق و برگرداندن شاه به قدرت              ۲۸

هـاي اخيـر خـود بـا          اين موضوعي است كه دبيركل نهضت آزادي ايران، آقـاي دكتـر يـزدي، در مـصاحبه                . كند

اظهـارات اخيـر    . هاي آمريكايي ديدار كننده از ايران مطرح كرده اسـت           هاي خارجي و شخصيت     نمايندگان رسانه 

بـا كمـال تأسـف، برخـي از جريانـات      . گردد خانم آلبرايت در واقع واكنشي نسبت به اين اظهار نظر محسوب مي       

انـد كـه    هاي خود، آنچنان بر مسؤوالن ايرانـي اثـر گذاشـته          سياسي ضدملي و مخالف دكتر مصدق، با سمپاشي       

برخـي از   !  نه يك كودتاي ساخته و پرداخته بيگانگان، كـه يـك قيـام ملـي بـوده اسـت                   ۳۲ مرداد   ۲۸حادثه شوم   

كـه يـك مقـام      ) كننـد   و مي (اند    نان عليه شادروان دكتر مصدق تبليغ كرده      مطبوعات رسمي و نهادهاي دولتي آنچ     

آمريكايي اخيراً به يك استاد ايراني مقيم آمريكا گفته است كه شك دارد عذرخواهي دولت آمريكا از ملت ايران به 

  !!يند موجب خوشحالي مقامات ايراني بشود و آنان از اين امر استقبال نما۱۳۳۲ مرداد ۲۸خاطر كودتاي 

هـاي مثبتـي در راسـتاي         اما در هر حال، اگر آمريكاييان واقعاً خواهان روابط با ايران هستند، بايـد گـام               

چنين امري در روابط ميان كشورها مرسوم است؛ چند ماه پيش، دولت آمريكا رسماً              . ترميم گذشته بردارند  

  .ذرت خواستاز مردم يونان به خاطر كودتاي نظامي مشابهي در دوران جنگ سرد مع

گيري در مـورد      ـ عالوه بر ضرورت عوارض سياسي، اجتماعي و رواني حوادث گذشته، براي تصميم              پ

مـذاكرات سياسـي ميـان كـشورها        . تجديد روابط دو كشور، بايد يك رشته مذاكرات مقدماتي صورت گيـرد           

  :نيمك باشد كه ذيالً به برخي از آنها اشاره مي هاي خاصي مي تابع شرايط و قانمندي

مناسـب  ) يـا جهـاني   (اي    تواند مفيد واقع شود كه شـرايط داخلـي و منطقـه             اول، مذاكرات در صورتي مي    

در صورتي كه سياست دولت ايران ادامه مذاكره با دولت آمريكا باشد، شـرايط و وضـعيت سياسـي                   . باشد

ه كاهش قيمت نفت    شود، اگر چ    ها محسوب مي    خاورميانه و موقعيت ايران در حال حاضر از بهترين فرصت         

  .گذارد و فشارهاي اقتصادي ناشي از آن بر موقعيت سياسي ايران اثر منفي مي

رسد كـه ضـرورت       به نظر مي  . شرطهايي را مطرح كند     تواند پيش   دوم، هر يك از طرفين مذاكره كننده مي       

شـرطهاي   ز پـيش تواند يكـي ا  كاهش نيروهاي نظامي آمريكا در خليج فارس يا خروج كامل آنها از منطقه مي        

  .اساسي ايران در مذاكره با آمريكا باشد

هايي  موضوع. سوم، طرفين گفتگو بايد قبالٌ بر سر موضوعات مورد نظر، يا دستور مذاكرات، توافق كنند           

وجود دارد كه دولت ايران هرگز نبايد اجازه دهد كه در مذاكره با دولت آمريكا مورد بحث قرار گيـرد؛ چـرا              

ميت ملي است و از قلمرو روابط دو كشور بيرون است و بحث درباره آنهـا نـوعي دخالـت                    كه از مقوله حاك   

  .گردد آمريكا در امور داخلي ايران محسوب مي

كند   چهارم، در صورتي كه سياست دولت ايران ادامه گفتگو با دولت آمريكاست، منافع ملي ما ايجاب مي                
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فتگو، به طور رسمي و علنـي، بـه آگـاهي ملـت ايـران               كه دولت ما خبر كلي آن را با ذكر موضوعات مورد گ           

برساند؛ و كليات پيشرفت مذاكرات را منتـشر سـازد و هرگـاه الزم شـود، جزئيـات مـذاكرات را در اختيـار                        

  .قرار دهد) در جلسه علني يا غيرعلني(نمايندگان مجلس 

  .به تصويب مجلس برسدپنجم، هر نوع توافق نهايي ميان طرفين بايد به طور كامل به آگاهي مردم و 

نهضت آزادي ايران معتقد است كه گفتگوهاي رسمي ميان دو دولت، با شـروط يـاد شـده در بـاال و بـا                        

برقـراري روابـط    . آميز و سودمند متقابـل، بـه نفـع مـصالح ملـي ايـران اسـت                  هدف برقراري روابط احترام   

سطح و گستردگي روابط . الوداد نيست   املهديپلماتيك ميان دو دولت لزوماً به معناي ايجاد روابط حسنه يا ك           

منـافع  . ميان دو كشور بستگي به عوامل متعددي دارد كه فراهم آمدن آنها ممكن است سالها به طول انجامد                 

ـ اقتصادي با آسياي مركـزي و دور و اروپـاي             و مصالح استراتژيك ايران در گرو گسترش روابط سياسي        

  .و اروپا و آسياي مركزي و دور را از ميان بر خواهد داشتهاي متقابل ايران  متحد است؛ همكاري

  :نويسد ـ در پايان مقاله ياد شده، نويسنده محترم مي۱۰

پاسخ نهضت هرچه باشد نيروهاي مترقي و انقالبي وفادار به نظام و انقالب راه اصالح و خدمت به وطن                   «

داننـد و   خن گفتن با مردم و جامعـه خـود مـي   را نه در مراوده با آقاي گاليندوپل و تشبث به قدرتها بلكه س   

  ».انجامد معتقدند تنها اين راه است كه به دوم خرداد مي

اما نويسنده محترم معين نكـرده اسـت كـه اگـر مـسؤوالن كـشور بـه تمـام اعتراضـها، درخواسـتها و                         

ز، اگـر نيروهـايي كـه       اعتنايي كنند و تمام راههاي قانوني داخلي را براي دادخواهي ببندند و ني              پيشنهادها بي 

ـ بدون در نظر گرفتن  دانند، نه تنها از حقوق شهروندان       خود را مترقي، انقالبي و وفادار به نظام و انقالب مي          

ـ دفاع نكنند، بلكه خود مؤيد ظلم و يا از عوامل ارتكاب ظلم باشـند، مظلومـان                   هاي حزبي و گروهي     وابستگي

ان قدرت در جمهوري اسالمي به حقوق و آزاديهـاي مـصرح در             چه بايد بكنند؟ وقتي كه مسؤوالن و صاحب       

اعتنايند و نه تنها با مخالفان سياسي بيرون از حاكميت، بلكه بـا جناحهـاي مخـالف                   قانون اساسي كشور بي   

هـاي    ــ بـا خـشونت       هاي طرفدار يك مرجع تقليد      رفته  ـ نظير شهرداران بازداشت شده يا جبهه        درون حاكميت 

كنند، نبايد انتظار داشت كه كسي صداي اعتراض خـود را بـه هـر وسـيله                   انوني رفتار مي  غيرانساني و غيرق  

  .ممكن بلند نكند و اعتراض ننمايد

ـ از جملـه، نهـضت آزادي       اگر احزاب و گروههاي سياسي قانونگرا و متعهد به قانون، اما بيرون از حاكميت             

بودند   رقراري ارتباط با مردم و جامعه برخوردار مي        سال گذشته از حق طبيعي و قانوني امكان ب         ۱۹ـ در     ايران

هاي جمعي و اجتماعات قانوني با مردم سخن بگويند، در چارچوب ضوابط              توانستند با استفاده از رسانه      و مي 

قانوني، به انحرافات اعتراض كنند و نواقص را بيان نمايند، ديگر نيازي به دادن گـزارش نقـض حقـوق بـشر و                      

المللـي    هاي ملت به آقاي گاليندوپل و سازمانهاي بـين          نون اساسي مربوط به حقوق و آزادي      تخلف از اصول قا   

تا زماني كه چنين شرايطي فراهم نشود، اسـتفاده از امكانـات قـانوني و مـشروع        . داشت  حقوق بشر وجود نمي   

  قين  للمتوالعاقبه. ناپذير خواهد بود المللي براي دادخواهي هر مظلومي اجتناب داخلي و بين

  نهضت آزادي ايران



  

 ١١٤

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

 الف/ ١٦٤٦: شماره
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  به نشريه عصرما» اميرانتظام و توهم تئوري توطئه«ارسال پاسخ به مقاله 

  

  جناب آقاي محمد سالمتي

  مديرمسئول محترم نشريه عصر ما

  با سالم و آرزوي توفيق در جلب رضاي حق و خدمت به خلق

چـاپ  » م و تـوهم تئـوري توطئـه       اميرانتظـا « آن نشريه مطلبي تحت عنوان       ۳۰/۲/۷۷ مورخ   ۹۵در شماره   

 ۵۲هـاي    شده و در آن با استفاده از متن مصاحبه آقاي مهندس اميرانتظام با روزنامه جامعه كه در شـماره                  

 درج شد، مطالبي عليه نهضت آزادي ايران و دولت موقـت            ۷۷ ارديبهشت   ۹ تا   ۷ آن روزنامه در تاريخ      ۵۴تا  

  .مطرح گرديده است

لي از مدت معمول گذشته است ليكن با توجه به روال نشريه عـصر مـا كـه                  هر چند كه زمان پاسخ ارسا     

همواره در صدد انتشار مطالب مستدل و تهاتر افكار بوده است، اميدواريم كه توضـيحات پيوسـت را بـراي      

  .آگاهي خوانندگان محترم در اولين شماره بعدي نشريه عصر ما درج فرماييد

  

  با تشكر 

  روابط عمومي 

   ايراننهضت آزادي

  



  

 ١١٥

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ١٣٤٠تاسيس 

  

  

  نامه به دبيركل سازمان ملل متحد در مورد كشتار در سودان و افغانستان

  

No.1646/1    Date: Aug.28,1998 
 
 
H.E. Mr. Kufi Anan 
Secretary General 
United Nations 
New York, N.Y. 
U.S.A. 
 
 
Yours Excellency 
Once more US government openly has violated all international regulations, convents and UN charter, 

by attaking civilian places in Sudan and Afghanistan, and has killed innocent civilians. 
Freedom Movement of Iran (FMI)  strongly condemns the US government's disregard of all 

international boundries and requesting your Excellency to take proper serious measures against these 
deeds of US government. 

We tank You for your prompt consideration. 
 
Sincerely Yours 
Ebrahim Yazdi 
Secratory General, 
Freedom Movment of Iran 
Former Minister of foreign affairs 

  

  

  

                                                            
(1) FMI is a national Islamic party, founded by late prof. Mehdi Bazargan, prime minister of first 

government after the Iranian Revolution of 1979, and late ayattolah S.M.Taleghani 
 



 

 ١١٦

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ٢/١٦٤٦: شماره

 ٧/٦/٧٧ :تاريخ

  

  

  خواست انتشار مشروح مذاكرات و گزارش عملكرددر

  مجلس خبرگان رهبري

  

  اهللا مشكيني حضرت آيت

  رياست محترم دومين مجلس خبرگان رهبري

  با سالم و با آرزوي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به ايران و اسالم

ه سـال جـاري   بنا بر اعالم وزارت كشور، سومين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري در اول آبان ما         

با توجه به نقش كليدي و ويژه اين نهاد، هنگامي مردم آماده شركت در انتخابات مجلس                . برگزار خواهد شد  

خبرگان خواهند شد كه از عملكرد و مواضع هر يك از نمايندگان فعلي مجلـس خبرگـان رهبـري و عملكـرد                      

متأسفانه با گذشت دو دوره     .  اقدام نمايند  جمعي آنان اطالع كافي داشته باشند تا با علم و آگاهي به اين مهم             

ساز، ملت ايـران از مواضـع و عملكـرد نماينـدگان ايـن مجلـس و يـا از                      از فعاليت اين نهاد مهم و سرنوشت      

ــ از جملـه    عملكرد عمومي آن و اين كه مجلس ياد شده تا چه حد توانـسته اسـت بـه وظـايف قـانوني خـود           

توان از مردم انتظار داشت كـه         فرماييد كه نمي    تصديق مي . العي ندارد ـ عمل نمايد، اط     نظارت بر مقام رهبري   

چشم و گوش بسته در اين انتخابات شركت كنند و سرنوشت خود را به دست اشخاصي، هرچنـد موجـه و                     

  .عالي بسپارند كه اطالع كافي و الزم از عملكرد آنها در سالهاي اخير ندارند

خـواهيم دسـتور فرماييـد كـه          ت دومين مجلس خبرگان رهبري مـي      بنابراين، از جنابعالي به عنوان رياس     

  .مشروح مذاكرات اين مجلس و نيز گزارش كامل عملكرد آن براي اطالع عمومي منتشر گردد

  

  با احترام

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ١١٧

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ٣/١٦٤٦: شماره

 ٧/٦/٧٧ :تاريخ

  

  

  

  نو در نشريه راه »دوم خرداد و بحران گذار«پيگيري درج پاسخ به مقاله 

  

  جناب آقاي اكبر گنجي

  مدير مسؤول محترم نشريه راه نو

الـف پاسـخ مقالـه      / ۱۶۴۴ طي نامه شماره     ۱۴/۵/۷۷كنيم كه در تاريخ       با سالم، بدين وسيله يادآوري مي     

نامه راه نو چاپ شده بـود، ارسـال كـرديم ولـي               را كه در شماره ششم هفته     » گذار   و بحران  ۷۶دوم خرداد   «

  . كه سه شماره از آن نشريه منتشر شده، به چاپ نرسيده استمتأسفانه تا به امروز

بـا آرزوي توفيـق     . نامه راه نو اين پاسخ به طور كامـل منتـشر شـود              اميد است كه در شماره آينده هفته      

  .جنابعالي در جلب رضاي حق و خدمت به خلق

  

  با تشكر

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ١١٨

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٤٧: هشمار

 ١٦/٦/٧٧ :تاريخ

  

  

 درباره مجلس خبرگان رهبري

 )۲العيه شماره اط(
  

نـدگي مجلـس خبرگـان رهبـري، بـار ديگـر حاكميـت مـورد                يبا يايان يافتن مهلت ثبت نام نامزدهـاي نما        

تـأثير در تحـوالت    اي كـه آن را بـي   گرانه  هاي توجيه   انتخابات اين دوره به رغم تحليل     . گيرد  ش قرار مي  يآزما

ـ اجتماعي كشور ايفا نمايـد و          حيات سياسي  سازي در  تواند نقش سرنوشت    كند، مي   بنيادي جامعه قلمداد مي   

 .به اين دليل، احساس تعهد و وظيفه در برابر چگونگي برگزاري آن حا ئز اهميت است

 نسبت ۱۳۶۸ خود، تغييراتي را كه در سال     ۱۳۷۷  تحليلي مورخ مرداد ماه    نهضت آزادي ايران، در نشريه    

 با حذف يا افزايش برخي مواد در راستاي تحكيم قدرت و تثبيت سلطه              ۱۳۵۸به قانون اساسي مصوب سال      

سياسي بخشي از حاكميت صورت گرفته بود، مورد بحث و بررسي قرار داد و اينك بـا نزديـك شـدن روز                      

 .نمايد  تبيين نكاتي ديگر درباره اين موضوع اقدام ميانتخابات و در ادامه روند روشنگري، به

 گذشت هشت سال از آغاز رسد كه پس از  دومين دوره مجلس خبرگان رهبري در حالي به پايان مي-۱

كار آن و با وجود تصميمات عمده و تغييرات مهمي كه در قانون اساسي پديد آمده است، هيچ گزارشـي        

مذاكرات و مصوبات مجلس به مردم ارائـه نـشده اسـت تـا ملـت ايـران              از كم وكيف برگزاري جلسات، متن       

 .يك از آنان آگاهانه تصميم بگيرد بتواند با اطالع از عملكرد اعضاي آن، درباره انتخاب يا عدم انتخاب هر

.  قانون اساسي، يكي از وظايف مهم مجلس خبرگان نظارت بر عملكرد رهبري است             ۱۱۱ مطابق اصل    -۲

شوند، بايد بدانند كـه نماينـدگان دوره فعلـي چـه       شركت در انتخابات دوره جديد دعوت مي      مردمي كه براي  

اند و نقش ايشان تا چه حد مؤثر         اند، با چه مكانيسمي اين نظارت را اعمال نموده          اقداماتي در اين مورد كرده    

 .بوده است

 جمهوري را بـا تفـأل تلفنـي و          اي كه صالحيت نامزدهاي رياست      خواهند بدانند نماينده    مردم از جمله مي   

دهد و برد و باخت در ميدانهاي ورزشي را نتيجه مستقيم خواندن              استعالم از كودكي خردسال تشخيص مي     

داند، با چـه معيـاري در ايـن مـورد عمـل               از سوي مربيان مربوط مي    ... يا نخواندن نماز و زيارت عاشورا و      

  .كرده است

ر عملكرد شوراي نگهبان است، عنوان نظارت استصوابي ديـده           قانون اساسي كه ناظر ب     ۹۹ در اصل    -۳

اين حربه كه اهرمـي بـراي كنـار گذاشـتن افـراد و گروههـاي مـستقل،ابقاي وابـستگان بـه جنـاح                        . شود  نمي

خواه و انكار حقوق ملت در انتخاب كارشناسان مستقل و آگاه به مسائل اجتماعي، اقتصادي، علمي و                   تمامت

ه روحانيت است، بزرگترين مانع براي مشاركت مردم و موجب دلسردي آنان نـسبت              سياسي بيرون از داير   

 .باشد به شركت در انتخابات مي

چگونه است كه ملتي كه بارها توسط متوليان مفتخر به دريافـت عنـاويني ماننـد شـريف، رشـيد، آگـاه،                      



 ١١٩

منـد قـيم و سرپرسـت       گـشته، در ايـن گونـه مـوارد نياز         ... شـناس و    شهيدپرور، هميشه در صحنه، سياست    

شود؟ مگر مردم در طول تاريخ تشيع، مجتهد مورد وثوق و مرجح تقليد خود را با نظارت استـصوابي و                      مي

اند كه امروز با وجـود آگاهيهـاي اجتمـاعي و سياسـي بايـد اينگونـه                   تشخيص شوراي نگهبان انتخاب كرده    

 انتخاب عمل كنند؟

ص رهبري، در اين كشور بـزرگ، فقـط در ميـان فقهـا              عالوه بر آن، مگر صاحبان صالحيت براي تشخي       

نمايـد كـه دسـت رد بـه سـينه همـه           قرار دارند و مگر رهبري فقـط در قلمـرو فقـه و اصـول اظهـارنظر مـي                  

 شود؟ كارشناسان، استادان دانشگاهها، انديشمندان و سياستمداران مستقل زده مي

سـي در ميـان گروههـاي درون حاكميـت ديـده            بـستانهاي سيا    هايي از ائتالف و بده       اين روزها نشانه   -۴

خواهـد بـا واگـذاري        خواه براي خنثي كردن فشار افكار عمـومي، مـي           دهد جناح تمامت    شود كه نشان مي     مي

در ايـن   . سهميه به رقيبان، خود را از تنگنا خارج سازد و با دادن امتياز، در نهايت برنده بازي قـدرت باشـد                    

مـدار قـرار     طلبـان قـدرت      و حقوق ملت است كـه بازيچـه دسـت فرصـت            شود  ميان، ملت است كه قرباني مي     

بنابراين، هشياري ملت براي شناسايي بازيگران سياسي و مراقبت از حقوق قـانوني خـود در ايـن                  . گيرد مي

 .جريان بسيار ضروري است

  اين سخن كه مردم از مجلس خبرگان انتظار حل مشكل نان و آب خود را ندارند، سـخن حقـي اسـت                      -۵

هاي پيچيده اقتصادي كشور، تمركز كليـه         هاي اساسي گشودن گره     يكي از راه  . شود  كه از آن اراده باطل مي     

 كـه در    ــ   هاي اقتصادي در دست قوه مجريه و انتقال امكانات عظيم مالي بنيادها و نهادهـاي مـوازي                  فعاليت

 .باشد خواه قرار داردـ به دولت مي اختيار جناح تمامت

ان اميدوار است كه حاكميت كنوني، در آزمون انتخابـات مجلـس خبرگـان رهبـري، بـا               نهضت آزادي اير  

هاي گذشته و برداشتن هر نوع مانع از سر راه مشاركت گسترده مردم               تمكين به حقوق ملت، تصحيح شيوه     

 .در انتخابات به وظيفه خطير خود عمل كرده، سربلندي خود و سعادت و سرافرازي ملت را تأمين نمايد

 ضت آزادي ايراننه
  

  

  



 

 ١٢٠
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 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٤٨: شماره
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  نقدي بر سخنان آقاي عبداهللا نوري

  درباره فعاليت نهضت آزادي ايران

  

  الواعظين جناب آقاي ماشاءاله شمس

  سردبير محترم روزنامه توس

  با سالم و آروزي توفيق خدمت به ايران و اسالم

ن محترم رئيس جمهور و     ـ معاو   اي با جناب آقاي عبداهللا نوري        مصاحبه ۹/۶/۷۷روزنامه توس در تاريخ     

وزير سابق كشورـ انجام داد كه در بخشي از آن نكاتي درباره وضعيت حقوقي نهضت آزادي ايران مطـرح                   

شود كه بر طبق قانون       بنابراين، درخواست مي  . شده بود و الزم است كه درباره آنها توضيحاتي ارائه شود          

  .گرددمطبوعات توضيحات زير در اولين شماره آن روزنامه درج 

پيـشنهاد  . انـد  جناب آقاي نوري در مصاحبه خود به موضوع تغيير نام نهضت آزادي ايران اشاره كـرده      

وزيـر كـشور وقـت در دولـت آقـاي        (بار در ديدار نمايندگان نهضت آزادي با آقاي نوري            تغيير نام نخستين  

ي ميان نماينـدگان نهـضت      و بار ديگر، چندي قبل در مذاكرات      . از طرف ايشان مطرح شد    ) هاشمي رفسنجاني 

)  هنگام وزارت آقاي نوري و قبل از استيـضاح ايـشان در مجلـس               به(آزادي با معاون محترم وزارت كشور       

  .عنوان گرديد

طـور جـدي و صـادقانه     در هر دو مورد، برداشت نمايندگان نهضت آزادي اين بود كه وزارت كشور بـه              

ــ را حـل     مخالف حاكميت و ازجمله نهضت آزادي ايران    ويژه احزاب   ـ به   مايل است كه مشكل احزاب سياسي     

نمايندگان نهضت آزادي نيز متقابالً با صراحت و صداقت، در هر دو بار، داليل امتناع نهـضت آزادي را       . كند

از نظر نهضت آزادي ايران اين داليـل بقـدر كـافي روشـن و گويـا            . از تغيير نام حزب به تفصيل بيان كردند       

باشـد و ربطـي بـه سـن مـسئوالن             اعتقاد ما به اصول و مباني ضروري توسعه سياسي مي          بر    بوده، مبتني 

بنـد   نهـضت آزادي ايـران بـه اصـولي پـاي     . نهضت آزادي و يا عالقه ويژه و دلبستگي آنان به اين نام ندارد      

 كارهاي اساسي توسعه سياسـي      اصولي كه در زمره راه    . كند  است و براين اصول پافشاري و ايستادگي مي       

  .و تثبيت و تعميق جامعه مدني و رشد فراگير قانونمندي و قانونگرايي است

باري از چهل سال تالش در جنـبش عليـه اسـتبداد داخلـي و اسـتيالي       گرچه نهضت آزادي ايران با كوله  

خارجي و در راستاي رشد و ارتقاي جنبش روشنفكري ديني و مبارزه براي تحقق حاكميـت ملـت و تـأمين                     

هاي اساسي مردم و تأمين و حفظ استقالل همه جانبه كشور، به حيات سياسـي، فرهنگـي و                    يحقوق و آزاد  

دهد، و با وجود آنكه نام نهضت آزادي ايران يادآور خدمتگزاران بزرگـي   اجتماعي خود سرفرازانه ادامه مي   

ام متـرادف و    باشد و اين ن     مي... چون طالقاني، بازرگان، شريعتي، چمران، سحابي، صدرحاج سيدجوادي و          

ناپذير سياسي و ملي است، اما نهضت آزادي ادامه خدمت خود را موكول و مشروط                 معادل با اعتبار خدشه   
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داليل جدي و اساسي نهضت آزادي در نپذيرفتن پيشنهاد تغيير نام حـزب، اصـرار   . داند به حفظ اين نام نمي   

  .از جمله قانون احزاب استوكاست قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه،  بر اجراي بدون كم

نهضت آزادي ايران عميقاً بر اين باور است كه براي پايدار ماندن نظام جمهوري اسالمي ايران و كـسب                   

موفقيت رئيس جمهور منتخب مردم در ايفاي تعهداتش در برابر ملت، الزم است كه همـه بـه قـانون احتـرام                      

رح در فصل سوم آن بدون هر گونه تأخير و تعللـي          ويژه اصول مص    گذارند و تمام اصول قانون اساسي، به      

به اجرا گذاشته شود و روابط و مناسبات ميان مردم و حاكميت، از جمله روابطه احزاب سياسي بـا وزارت                    

طور كامل بر اساس ضوابط قانوني بوده و سليقه اشخاص بـر    قانون احزاب، به۱۰كشور و كميسيون ماده    

  .قانون چيرگي نيابد

 قانون احزاب، فعاليت كليه احـزاب بـا رعايـت ضـوابط قـانوني               ۶ قانون اساسي و ماده      ۲۶ل  بر طبق اص  

بـا  ( بر فعاليت تمام احزاب      ۱۰در قانون احزاب تصريح شده است كه كميسيون ماده          . االطالق آزاد است    علي

انون احـزاب را    هاي خود مفاد مصرح در ق       اگر حزبي در فعاليت   . نظارت مستمر دارد  ) پروانه يا بدون پروانه   

نقض نمايد، بر طبق همان قانون، بايد در ابتدا به آن تذكر كتبي و سـپس اخطـار داده شـود و سـرانجام، در       

صورت عدم توجه حزب به تذكرات و اخطارهـا، پرونـده حـزب از طـرف كميـسيون بـه يـك دادگـاه عـادي               

 و با حضور هيأت منصفه مورد       طور علني    قانون اساسي به   ۶۸گردد تا بر طبق اصل        صالحيت ارجاع مي    ذي

  .رسيدگي و صدور رأي قرار گيرد

 ۱۰در حال حاضر، مانع اساسي بر سر راه فعاليت احزاب سياسي ايران تركيب اعضاي كميسيون مـاده         

خـواه و انحـصارطلبي كـه         اكثـر اعـضاي ايـن كميـسيون بـه جريـان سياسـي تمامـت               . قانون احـزاب اسـت    

. انـد    در چارچوب قانون اساسي و قانون احزاب اعتقـادي نـدارد وابـسته             االصول به فعاليت آزاد احزاب      علي

ـ دبير اجرايي     ـ كه مشاور رئيس قوه قضائيه و نماينده اين قوه در كميسيون است              رئيس متنفذ اين كميسيون   

جمعيت مؤتلفه اسالمي است كه نه تنها با نهضت آزاي ايران، بلكه بـا فعاليـت تمـام گروههـاي روشـنفكري                      

، بـرخالف قـانون، در كـار قـوه قـضائيه            ۱۰كميسيون مـاده    .  بيرون از حاكميت به شدت مخالف است       ديني

  .دخالت كرده و عدم صدور پروانه براي احزاب را معادل با غيرقانوني بودن آنها تلقي و اعالم نموده است

د كـه ايـن      بـدين معنـا خواهـد بـو        ۱۰پذيرفتن و تسليم شدن به اين موضع غيرقـانوني كميـسيون مـاده              

تواند در هر زمان كه اراده كند و شرايط سياسي به آن اجازه دهـد، حتـي مجـوزي را كـه بـه                          كميسيون مي 

ــ داده اسـت لغـو كـرده، فعاليـت آنـان را              »هـا   خـودي «ـ به تعبير خودشـان،        برخي از احزاب درون حاكميت    

تجـاعي راسـت در اسـتفاده از        تجربه ساليان اخيـر نـشان داده اسـت كـه جريـان ار             . غيرقانوني اعالم نمايد  

. هاي مناسب براي حـذف رقيبـان سياسـي خـود صـراحت، مهـارت و انگيـزه كـافي دارد                      امكانات و فرصت  

 سپرد؛ در حالي كـه قـانون        ۱۰توان سرنوشت نهايي احزاب را به دست كميسيون ماده            بنابراين نبايد و نمي   

 ۱۶۸ني با حضور هيـأت منـصفه، برطبـق اصـل            تكليف نهايي احزاب را به اعالم رأي دادگاههاي عادي و عل          

  .نهضت آزادي ايران فقط تسليم رأي چنين دادگاهي خواهد شد. قانون اساسي واگذار كرده است

همـان    در مذاكرات اخير با مقامات وزارت كشور، پس از پيشنهاد تغيير نام، موضوع حزب رفاه تركيه به                

در ايـن ديـدار نيـز پاسـخ داده شـد كـه           . ح گرديـد  صورتي كه در مصاحبه آقاي نوري هم آمده اسـت مطـر           

ـ اما وفادار به انقالب و نظـام و ملتـزم بـه قـانون                 شايسته است حاكميت ايران هم با احزاب سياسي مخالف        
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ـ حداقل همان رفتاري را داشته باشد كه نظاميان الئيك تركيه با احزاب               اساسي، ازجمله نهضت آزادي ايران    

شـود    الئيك يك حزب سياسي اسالمگرا، نظير حزب رفاه، بر طبق قانون تشكيل مي            در تركيه   . سياسي دارند 

اش، حتي از بودجه تعيين شده توسط دولت براي كمـك بـه احـزاب و                  رغم مواضع سياسي و عقيدتي      و علي 

تقويت تحزب در ميان مردم، بدون تبعيض و هماننـد احـزاب الئيـك هـوادار حاكميـت و يـا درون حاكميـت                        

هاي مستقل دارد و در سراسر كشور، باشگاهها          هاي راديويي و تلويزيوني و روزنامه       كند؛ شبكه   استفاده مي 

در تركيه الئيك احـزاب سياسـي       . و مراكز حزبي متعلق به خود را دارد، بدون آن كه كسي مزاحم آنها شود              

وذ و مقتـدر  ــ كـه بـسيار هـم بـانف      به دستور شفاهي يا كتبي رئيس جمهوري يا رئيس ستاد مشترك ارتـش           

حزب رفاه تركيه، در چـارچوب قـوانين جـاري آن           . شوند  گردند و مجبور به تغيير نام نمي        ـ تعطيل نمي    است

موجب ضوابط مقرر در قانون،      ماه يا بيشتر، محاكمه و سپس محكوم به انحالل شد و به            ۶كشور، طي مدت    

ند، اما حق ساير اعضاي حزب بـراي         نفر از رهبران حزب براي مدت معيني از فعاليت سياسي محروم شد            ۵

البتـه، ايـن اولـين تقابـل حـزب          . تشكيل حزب جديد، به هر نام و تحت هر هيأت رهبري محفـوظ اعـالم شـد                

همكـاران  (قـبالً نيـز روشـنفكران دينـي تركيـه        . اسالمگراي رفاه با نظاميان و گروههاي الئيـك تركيـه نبـود           

اما در جمهـوري اسـالمي ايـران،      . ه تغيير نام حزب شده بودند     موجب قانون، مجبور ب      بار، به   چندين) اربكان

 سال سابقه فعاليت و نقش مفيد و مؤثري كه در پيـروزي انقـالب اسـالمي    ۴۰نه تنها نهضت آزادي ايران با     

ـ حتي مقامات مسؤول كشورـ به خدمات سياسـي و فرهنگـي رهبـران آن در داخـل و                     داشته است و كثيري   

كميـسيون  . ، بلكه هيچ حزب ملي اسالمي بيرون از حاكميت حق فعاليت رسمي ندارد            خارج از كشور معترفند   

 قانون احزاب و وزارت كشور تاكنون براي هيچ حزب و گروه سياسي مستقل از حاكميت مجوز يـا       ۱۰ماده  

پروانه فعاليت صادر نكرده و به درخواست چندين گـروه از روشـنفكران دينـي نظيـر ائـتالف روشـنفكران                     

هاي واهي جـواب رد        حزب آزادي مردم ايران و جمعيت همبستگي ملت ايران پاسخ نداده و يا به بهانه               ديني،

  .داده است

آقاي نوري در آن مصاحبه، براي تأييد موضع خود، به لغو امتياز روزنامـه جامعـه و انتـشار روزنامـه          

 و بـدون وابـستگي بـه گروههـاي     هـاي مـستقل   اما آيا اگر امتيـاز روزنامـه      . اند  جاي آن اشاره كرده     توس به 

ـ قـانوني     ـ صادر نشده بود و اين حداقل امكانات مدني          ...سياسي درون حاكميت نظير توس، آفتاب امروز و         

  بود؟ ممكن و ميسر مي» جامعه«به جاي » توس«در دسترس نبود، انتشار 

 يـا درحـال توسـعه       اند روش بسيار معمول در كشورهاي توسعه يافته و          آنچه آقاي نوري توصيه كرده    

آيد كه يك حزب سياسـي، حتـي بـا           گاهي اوقات وضعي پيش مي    . اين روشي مفيد، عملي و مؤثر است      . است

گذارند كه مستقيماً به نـام خـودش بـه فعاليـت              تواند و يا نمي     خواهد و يا نمي     سابقه طوالني، بنا به عللي نمي     

پيوندد و يـا حـزب جديـدي را تأسـيس و اعـالم               در چنين شرايطي، اين حزب به حزب ديگري مي        . ادامه دهد 

اي در ايران تنها هنگامي ميسر خواهـد بـود كـه دولتمـردان و حاكميـت حـداقل                     اما اتخاذ چنين رويه   . كند  مي

هـاي مـدني از حـداقل     كم ظواهر قانوني را داشته و احزاب، مطبوعات و انجمـن  بندي به قانون و يا دست     پاي

  .خوردار باشندهاي سياسي و قانوني بر آزادي

آقاي نوري واكنش منفي نهضت آزادي ايران را نسبت به توصيه خارج از ضوابط قانوني وزيـر كـشور                   

كـه رفتارهـاي      انـد؛ در حـالي      داوري از سوي رهبري نهضت آزادي تلقي نموده         درباره تغيير نام، نوعي پيش    
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دهد كـه احـزاب سياسـي نبايـد           ياخير برخي از مسؤوالن بلندپايه كشور و عملكرد گروههاي فشار نشان م           

هاي شخصي برخي از مقامات كشور نام و يا تركيب رهبري خود را تغيير                صرفاً بر اساس نظرها و توصيه     

ويـژه بـر فرآينـد توسـعه سياسـي            تواند آثار و عوارض منفي بسياري براي احزاب و به           اين شيوه مي  . دهند

  .داشته باشد

 فرا رسيده است كه رئيس محترم جمهوري مسأله آزادي فعاليت           به اعتقاد نهضت آزادي ايران زمان آن      

طور جدي و براي هميشه در سطوح باالي مديريت كشور حل كنند و موانع موجـود را                   احزاب سياسي را به   

صورت و بدون حضور و فعاليت معنادار و مؤثر احزاب سياسي ملتـزم بـه                 در غير اين    . از سر راه بردارند   

رونده خواهد يافت و به برنامه ايشان         رموافق با حاكميت، توسعه سياسي جرياني پس      قانون اساسي ولي غي   

ناپـذيري وارد خواهـد    و افراد و گروههايي در درون حاكميت كه به توسعه سياسي معتقدند، ضربات جبران        

  .شد

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ١٢٤

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٤٩: شماره

 ٢٤/٦/٧٧ :تاريخ

  

  

 پاسخ نهضت آزادي ايران

  انصاريپايه آقاي مجيد  به اظهارات بي

 
 و پيـشنهاد    ۷۷ شـهريور    ۹نوري با خبرنگار روزنامه توس در تـاريخ           مصاحبه جناب آقاي عبداهللا     در پي 

ايشان به نهضت آزادي ايران درباره تغيير نام نهضت آزادي و درخواست پروانه فعاليت از وزارت كـشور                  

ايي نظير رسالت، جمهوري اسـالمي   ه  اي از حمالت محافل مرتجع و روزنامه        با انتخاب نامي جديد، موج تازه     

  :اند آقاي نوري در بخشي از مصاحبه مذكور گفته. و كيهان به ايشان و نهضت آزادي ايران آغاز شد

حـزب   كـه بـا     زديم كه مثالً در تركيه به محض اين        آورد؟ حتي مثال مي     تغيير نام چه اشكالي را پيش مي      ... «

خودشـان را   آنهـا . ها و تفكر و مسير را ادامه داد ن برنامهرفاه برخورد شد، حزب فضيلت تشكيل شد و هما    

اسـم بكنـيم،    رسد اين كه ما برنامه و فكر و ايده و همه چيز خود را معطل يـك  به نظر مي . اسير نام نكردند  

 »... .چندان بار مثبتي ندارد

آن را دارد كـه     هنگامي كه خبرنگار روزنامه توس به آقاي نوري متذكر شد كه نهضت آزادي ايران بـيم                 

اگر به توصيه شما عمل كند، آنگاه عنوان خواهد شد كه فقط اسم آنها عوض شده ولي همان چارچوب قبلي                    

 :حفظ شده است، آقاي نوري پاسخ دادند
شود و بايد     اين كه بعداً چه خواهد شد و چه خواهند گفت، به آينده مربوط مي             . اين نوعي پيشداوري است   «

 ».ش بحث كرددر همان زمان پيرامون

انـد، حـداقل    اعـالم كـرده  " آزادي"ها كه همواره با صراحت ضديت خود را بـا         واكنش تعدادي از روزنامه   

خالف نظر آقاي نوري، نگراني نهضت آزادي ايران بـه هـيچ وجـه پيـشداوري                 مؤيد اين موضوع بود كه بر     

خواهي اسـت كـه در    انحصارطلب و تماتبينانه از نگرشهاي حاكم بر جناح      نبوده، بلكه مبتني بر تحليلي واقع     

 ١.باشند  قانون احزاب به آن وابسته مي۱۰حال حاضر، اكثر اعضاي كميسيون ماده 

داند كه دشمنان آزادي و حاكميت ملت ايـران، تـا آنجـا كـه بتواننـد بـا                     نهضت آزادي ايران به خوبي مي     

 كرد ؛ زيرا آنها به طور غريزي ايـن       كه منجر به توسعه سياسي كشور شود مخالفت خواهند         هرگونه اقدامي 

كنند كه در شرايط برابر نخواهنـد توانـست همچنـان كليـه مراكـز قـدرت را در اختيـار                       موضوع را درك مي   

داشته باشند و اگر امكان انتخاب افراد شايسته به مردم داده شود، آنان قادر نخواهند بود همـه چيـز را بـه                  

 .دطور انحصاري در يد قدرت خود حفظ كنن

 نماينده مجلس شوراي اسالمي و مسؤول كميتـه سياسـي           ـ  در يكي از اين واكنشها، آقاي مجيد انصاري       

مجمع روحانيون مبارزـ بار ديگر موضوعاتي را مطرح كرد كه در گذشته بارها توسط وي و ديگران عنوان             

 .شده بود

                                                            
نقـدي بـر سـخنان آقـاي        «« تحـت عنـوان      ٢٣/۶/٧٧ مـورخ    ١۶۴٨زادي ايران طـي نـشريه شـماره         آنهضت   1

 .اخته استد به اظهار نظر درباره مصاحبه مذآرر پر»»زادي ايرانآنهضت  عبداهللا نوري درباره فعاليت
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ف به تفصيل و به صورت مستدل       هاي مختل   نهضت آزادي ايران پيش از اين پاسخ اين افراد را طي بيانيه           

هاي اخير آقاي مجيد انصاري توضيحاتي به شرح زيـر            داند كه در خصوص گفته        ليكن الزم مي    ١داده است، 

شود كه اگر سخنان نادرست را بارها هـم تكـرار كننـد، هـيچ گـاه مـورد             ارائه كند و نيز به ايشان متذكر مي       

 .پذيرش افكار عمومي قرار نخواهد گرفت

اي كه از جانب آقاي انصاري مطرح شده است، صحه گذاشتن بـر عملكـرد غيرقـانوني                   تين نكته  نخس -۱

 قـانون  ۶ قـانون اساسـي و مـاده    ۲۶ قانون احزاب است كه بر خالف نص صـريح اصـل   ۱۰كميسيون ماده  

 .داند احزاب، خود را مرجع تشخيص قانوني بودن و يا غيرقانوني بودن فعاليت احزاب مي

در قـانون   . االطالق آزاد است    كند كه فعاليت كليه احزاب علي       بار ديگر تصريح مي     يران يك نهضت آزادي ا  

) بـا پروانـه و يـا بـدون پروانـه          ( صرفاً بـر فعاليـت احـزاب         ۱۰احزاب تصريح شده است كه كميسيون ماده        

كميـسيون   قانون احزاب را نقـض كنـد،   ۶هاي خود مفاد مصرح در ماده     نظارت دارد و اگر حزبي در فعاليت      

صالحيت كـه بـر طبـق         تواند بعد از تذكر شفاهي و كتبي و اخطار، پرونده حزب را به دادگاه ذي                ياد شده مي  

 .منصفه خواهد بود ارجاع كند  هيأت  قانون اساسي، دادگاهي عادي و علني و با حضور۱۶۸اصل 

الذكر ارجاع كـرده       فوق  پرونده نهضت آزادي ايران، را به دادگاهي با خصوصيات         ۱۰آيا كميسيون ماده    

 .است؟ پاسخ قطعاً منفي است

اساسي است كه نـامبرده        بخش ديگري از مطالب مطرح شده توسط آقاي انصاري شامل اتهامات بي            -۲

توان نـسبت بـه تمـامي آنهـا از وي شـكايت كـرد؛ ولـي                   به نهضت آزادي ايران وارد كرده است كه البته مي         

گيري غيرقـانوني     هوري اسالمي چنين است كه چون بر اساس موضع        متأسفانه رويه دستگاه قضائي در جم     

داند، حق شكايت را از نهضت آزادي ايران به عنوان يك             ، نهضت آزادي را غيرقانوني مي     ۱۰كميسيون ماده   

نهضت آزادي ايران با وجود ايـن رويـه ظالمانـه، اميـدوار اسـت كـه بـا                   . شخصيت حقوقي سلب كرده است    

اساسي را به نهضت آزادي ايـران       كور بتواند از كليه افرادي كه به ناحق، اتهامات بي         اصالح رويه قضايي مذ   

 .دهند، رسمأ شكايت كند اند و مي نسبت داده

 آقاي انصاري، براي چندمين بار موضوع نامه منتسب به رهبر فقيد انقالب را كه قـبالً توسـط آقـاي                     -۳

 :د، توضيحات زير ارائه مي شوددر اين مور. محتشمي عنوان شده بود مطرح كرده است

نهضت آزادي ايران بارها اعالم كرده است كه خط و امضاي نامه منسوب بـه بنيانگـذار جمهـوري                   . يكم

چنـد نفـر از      «:آقاي انـصاري مـدعي اسـت كـه        . اسالمي هيچگاه طبق وصيت ايشان كارشناسي نشده است       

با ابزاري كه داشتند به اتفـاق بـه اصـلي    كارشناسان خبره دادگستري چند روز در مؤسسه مستقر شدند و    

 )۱۰/۶/۷۷روزنامه رسالت،  (».بودن نامه رأي دادند

حال بايد از نامبرده پرسيد كه اوالً، كارشناسي در چه تـاريخي انجـام يافتـه و چـرا صـورت جلـسه يـا                         

و نـه در     ــ   گواهينامه كارشناسي منتشر نشده است ؟ ثانياً، چرا كارشناسي در مؤسسه نـشر و حفـظ آثـار                 

                                                            
 :به عنوان نمونه، رجوع آنيد به 1

چــرا نهــضت آزادي فعاليــت خــود را قــانوني  « تحــت عنــوان ١۶/٩/٧۴ مــورخ ١۵٣۵نــشريه شــماره 
 »داند مي

 گزارش به ملت درباره محكوميت دبيرآل نهضت ن تحت عنوا  ٢٠/١١/٧۶ مورخ   ١۶٣٣نشريه شماره   
  »آزادي ايران
  »نياز به مجوز دارد؟ًا ت احزاب قانونيا فعالآي« تحت عنوان ٢٢/١/٧٧مورخ  ١۶٣٧ريه شماره ش ن
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، هنگـامي كـه دبيركـل فقيـد نهـضت آزادي،            ۵/۳/۶۹ـ صورت گرفتـه اسـت؟ و ثالثـاً، چـرا در تـاريخ                 دادگاه

 و چنـد تـن از   ــ  سـيدجوادي   آقاي صـدرحاج   ـ  شادروان مهندس بازرگان، به اتفاق وكيل نهضت آزادي ايران        

 حاضر بودند، اصـل نامـه    دادسراي عمومي۳۴افسران شهرباني به عنوان كارشناس خط و امضا در شعبه  

 براي كارشناسي به آن شعبه ارسال نشد؟

گويا آقاي انصاري عجله زيادي داشته است كه هر چه سريعتر در برابر اظهارات آقـاي نـوري واكـنش                    

را اعـالم   » كارشناسان خبره دادگستري  «لذا فراموش كرده كه تاريخ رأي صادر شده از سوي            نشان دهد و  

 !كند

ــ بـه رهبـر فقيـد انقـالب            آقاي محتشمي  ـ  ر كشور وقت  ن كه چرا وزي   ي در خصوص اي   آقاي انصار . دوم

درباره ممنوعيت فعاليت نهضت آزادي تحت اين نـام و گـروه توسـط حـضرت              «: گويد نامه نوشته است، مي   

 )۱۱/۶/۷۷روزنامه كيهان، (» .گيري بودند، اظهار نظر شده است امام، كه عاليترين مرجع تصميم

 بايد ازآقاي انصاري پرسيد كه وي بر طبق كدام اصل قانون اساسي و يا كدام ماده قـانون         در اين مورد  

  دارد؟ياحزاب چنين ادعاي

پيشتر گفته شد كه تنها مرجع صالحيتدار بـراي تـشخيص قـانوني بـودن يـا غيرقـانوني بـودن فعاليـت                       

نـي و بـا حـضور هيـأت          قانون اساسي بـه طـور عـادي و عل          ۱۶۸احزاب، دادگاهي است كه به موجب اصل        

 .منصفه تشكيل شود
 !جناب آقاي انصاري

ايد و در دوره اول مجلس سـعي   درست است كه شما هميشه با فعاليت آزاد احزاب سياسي مخالف بوده        

كندـ تصويب نشود و موفـق هـم نـشديد،            كه فعاليت احزاب را آزاد اعالم مي       ـ   قانون احزاب  ۶كرديد كه ماده    

 كنون نماينده مجلس شوراي اسالمي هستيد و تا چندي پيش نماينده همـين مجلـس در               اما به هر حال، شما ا     

به نفع و صالح شماست گه به هنكام مـصاحبه يـا سـخنراني سـعي                .  قانون احزاب بوديد   ۱۰كميسيون ماده   

 .هايتان بر اساس اصول و مباني قانوني باشد كنيد كه گفته

ت كه انتساب نامه مورد ادعاي آقاي محتشمي به رهبـر           نهضت آزادي ايران پيشتر اعالم كرده اس      . سوم

اگر قرار باشد كه انتـساب ايـن نامـه بـه بنيانگـذار جمهـوري                . فقيد انقالب ظلم مضاعفي در حق ايشان است       

يـاد   اسالمي پذيرفته شود، به ناچار بايد مطالبي را كه مرحوم حاج سيداحمد خميني ضـمن عيـادت از زنـده                   

ايـشان  .  بيان كردند، نادرست قلمداد كـرد      ۱۳۷۳ آذر   ۱۷ستان دي تهران در تاريخ      مهندس بازرگان در بيمار   

سپس از مرحوم بازرگان    » .امام هميشه به ايمان و تدين شما اعتقاد داشتند        «: در آن ديدار كوتاه چنين گفتند     

 )۱۳۷۵ اسفند ۲۳روزنامه اطالعات، (» .ما را دعا كنيد«:حالليت طلبيده و گفتند

ياد مهندس بازرگان از مؤسـسان نهـضت آزادي ايـران بودنـد و تـا            داند كه زنده     خوبي مي  ملت ايران به  

 .هنگام درگذشتشان سمت دبيركلي آن را داشتند

 پاسخ شما به اين تناقض و تعارض چيست؟! آقاي، انصاري

وسـعه  با توضيحاتي كه داده شد، به نظر مي رسد آقاي انصاري و ديگران كه از فرايند كنوني ت                 . چهارم

سياسي بيمناكند، بهتر است الاقل براي حفظ شـأن و اعتبار خودشان، در برابـر خواسـته بحـق ملـت ايـران            

 .تسليم شوند و سعي كنند طبق قانون سخن بگويند و عمل نمايند
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 !آقاي انصاري

رغم عضويت در مجمع روحانيون مبارز و تعلق به جناح موسـوم بـه               بر كسي پوشيده نيست كه شما به      

تـرين محافـل دسـت راسـتي         ، در واكنش به فرايند توسعه سياسي و آزادي فعاليت احزاب بـا افراطـي              »جپ«

با اين حال، اگر شما اصرار داريد كه فعاليت نهـضت آزادي ايـران غيرقـانوني قلمـداد شـود،                    . همسو هستيد 

 مجاري قانوني نگذرد و     گونه اظهار نظر و نامه و رأيي كه از         هر. هاي قانوني پيروي كنيد     بهتر است از رويه   

از جانب دادگاه صالحيتدار عادي علني كه با حضور هيأت منصفه تشكيل شده باشـد، صـادر نـشود، فاقـد                     

 والعاقبه للمتقين. اعتبار است وجاهت قانوني و بي

 روابط عمومي

 نهضت آزادي ايران
  

  

  



 

 ١٣٠

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٥٠: شماره

 ٢٨/٦/٧٧ :تاريخ

  

  

  

  طالبان خطري جدي براي امنيت ملي

 
 تن از هموطنان در مزار شـريف، همگـام          ۹نهضت آزادي ايران ضمن عرض تسليت به مناسبت شهادت          

دوستان جهان، جنايات هولناكي را كه گروه مرتجع و متحجر طالبان زيـر               لت شريف ايران و همه انسان     با م 

ويژه پس از     نام شريعت اسالم و با حمايت سياسي، نظامي و مالي قدرتهاي بيگانه در چند سال گذشته و به                 

افغانستان و نيز تعدادي دفاع  تصرف مزارشريف با قتل و حبس و شكنجه مخالفان خود و مردم بيگناه و بي        

از شهروندان ميهن عزيز ما مرتكب شده است و اينك نيز، برحـسب اخبـار دريـافتي، در باميـان ادامـه دارد                    

 مـدعي   عنفوذ در افغانستان، سازمان ملل متحد، مجام        ربط و ذي    كند و از همه دولتهاي ذي       شديداً محكوم مي  

طلب انتظار دارد كه با تمـامي امكانـات خـود بـراي               دوست و صلح    دفاع از حقوق بشر و شخصيتهاي انسان      

ر يـك دولـت     مـش و اسـتقرا    جلوگيري از خونريزي بيشتر و فراهم كردن زمينه براي برقـراري صـلح و آرا              

 .فراگير مورد قبول ملت مظلوم افغانستان اقدام كنند

آموزي از گذشـته     رتاي ايجاد كنيم، به منظور عب       كه بخواهيم در محكوميت طالبان خدشه       ضمناً بدون آن  

 .وري كنيم و در پي آن هشداري بدهيمآجويي براي آينده ناگزيريم مطالبي را ياد و چاره

يابي طالبان آغاز جنـگ قـدرت بـين احـزاب و گروههـاي جهـادي                 گيري و قدرت    يكي از عوامل مهم شكل    

اينـان  .  اسـت  افغانستان پس از پيروزي آنها بر نيروهـاي شـوروي سـابق و آزادسـازي كـشورشان بـوده                  

 از جمله نهضت آزادي ايران، در       ـ  هاي خيرخواهان   برخالف مصالح عالي كشور و ملتشان و به رغم توصيه         

چنـان بـه جـان هـم          ــ آن    با امضاي شادروان مهندس بازرگان به رهبـران افغانـستان          ۱۴/۱۱/۷۲نامه مورخ   

نفع در افغانستان با استفاده   دولتهاي ذيافتادند و به كشتا ر و قلع و قمع يكديكر و مردم عادي پرداختند كه          

از هرج و مرج داخلي و خأل قدرت با علم كردن گروه جديدي به نام طالبان و به دست آن قسمت اعظم خاك                     

اين كشور همسايه را در كنترل خود درآوردند و قصد دارند كه دولت دست نشانده خـود را در آن مـستقر                   

 .كنند

سـاز تـشديد     جمهوري اسالمي ايران نيـز يكـي ديگـر از عوامـل زمينـه              متأشفانه ضعف ديپلماسي دولت   

بحران در افغانستان و از جمله قتل فجيع خبرنگار، ديپلماتها و چند شهروند ديگر ايراني و اسـارت تعـدادي                    

ايم، سياست خارجي ايـران از       همان طور كه در گذشته نيز بارها تذكر داده        . ديگر به دست طالبان بوده است     

سازي و دلسردكردن دوستان بالفعل و بالقوه ايران بـوده اسـت و دولـت      به بعد در راستاي دشمن  ۵۹سال  

ايران با وجود پشتيبانيهاي مالي و سياسي از برخي كشورهاي منطقه هيجگاه نتوانسته اسـت از دوسـتي و            

ورد نيـاز بـه تحليـل       ذكر جزئيات در اين م    . مند شود   اي بهره   حمايت آنان در حل مسائل مهم جهاني و منطقه        

توان گفـت كـه ايـران از          گنجد، ولي در مورد افغانستان به طور اخص مي          تفصيلي دارد كه در اين بيانيه نمي      

ن كـشور بـه انـرژي    آسو با عدم توفيق در حصول توافـق بـا دولـت پاكـستان دربـاره تـأمين نيازهـاي            يك
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 كـرد و از سـوي ديگـر بـه            نابع ديگر را فراهم   حلها و م    و غيره زمينه گرايش يافتن پاكستان به راه       ) سوخت(

جاي آن كه حداكثر تالش خود را براي واداركردن پاكستان به اقدام مشترك بـراي آشـتي دادن گروههـاي                    

و حل قضايا از طريق غير نظامي به كار        ) گانه و هشتگانه و غيره      ائتالفهاي هفت ( افغانستان   ندرگير در بحرا  

ي معـين و بعـضاً متخاصـم يكـديگر در افغافـستان، عمـالً خـود را در مقابـل                     برد، با جانبـداري از گروههـا      

انگيـز اخيـر نيـز عـدم احتيـاط و درايـت كـافي در تـشخيص                     در ماجراي تأسف   .طالبان قرار داد   پاكستان و 

اي براي طالبـان      وضعيت بحراني و عدم اقدام سريع در خارج كردن شهروندان ايراني از صحنه خطر، بهانه              

ز د كه كشتار خود را تحت عنوان رويارويي بـا مخالفـان در بحبوحـه جنـگ توجيـه كنـد و حتـي ا                        فراهم كر 

البته پس از تشكيل دولـت آقـاي        .  اين جنايت و جبران ضايعات خودداري نمايد       عذرخواهي به خاطر ارتكاب   

ابـل  ق زدايي در سياست خارجي صورت گرفته و نتا يج مثبـت و             خاتمي كوششهاي مؤثري در راستاي تنش     

 زيـاد دارد و از       تحصيني به بار آورده است ؛ ولي از يك سو، ترميم ضايعات گذشته نيـاز بـه زمـان و تـال                     

سوي ديگر، سـاختار وزارت امـور خارجـه هنـوز بـه طـور بنيـادي تغييـر نيافتـه و بـسياري از مـسؤوالن                     

راي ايفاي نقش مـؤثر و  سياستگذاري يا عوامل اجراي سياستهاي مصوب از شايستگيها و تواناييهاي الزم ب 

توان به تنهايي مورد سرزنش قـرار داد و مقـصر             ضمناً وزارت امور خارجه را نمي     . مفيد برخوردار نيستند  

گيريهاي نهادها يا اشخاص مسؤول و غير مـسؤول ديگـر در            منحصر به فرد دانست، زيرا دخالتها و موضع       

 و اجراي يك برنامه و سياست منسجم بـوده          مسايل مربوط به سياست خارجي نيز مانع مهمي براي تدوين         

 .و زيگزاگها و تناقضات متعددي را باعث گرديده است

در هر حال، ادامه بحران فعلي افغانستان براي همه كشورهاي منطقه، به ويـژه ايـران، بـسيار خطرنـاك                    

 بـه ويـژه دولـت       دشـمنان ايـران،   . بوده، برخورد با آن نياز به هشياري، درايت و آينده نگـري فـراوان دارد              

توانـد بـه      غاصب اسرائيل، بسيار مايلند كه پاي ايران را به معركه وارد كنند و بـار ديگـر جنگـي را كـه مـي                       

 كه هنوز داغ عزيزان خـود را        ـ  مراتب خانمانسوزتر از جنگ تحميلي عراق عليه ايران باشد بركشور عزيز ما           

وش داردـ تحميل كنند و توش و توان چند كشور          بر دل و بار سنگين جبران خسارات عظيم جنگ قبلي را بد           

اسالمي را در جنگي كه برنده اصلي يا تنها برنده آن قـدرتهاي اسـتعمارگر و دشـمن اسـالم خواهنـد بـود،                        

كه از هر فرصت براي ضربه زدن به نظام و دولت جمهوري اسالمي              گروههاي ضد انقالب نيز   . تحليل ببرند 

در داخـل كـشور هـم برخـي از     . راي اجـراي مقاصـد خـود خواهنـد يافـت        كنند، محمل مناسبي ب     استفاده مي 

داننـد و نيـز    نظمي و تعطيل روندهاي قانوني قابل تأمين مي       جناحها كه مصالح جناحي خود را در شرايط بي        

 .كنند افكني و كوبيدن طبل جنگ پرهيز نمي افرادي با تفكرات نظاميگري، از شعله

ر برابر حمالت احتمالي دشـمنان و يـا برگـزاري مانورهـاي نظـامي               بدون شك، آماده شدن براي دفاع د      

هـاي سياسـي و       براي ارعاب دشمنان و استفاده از آن در مـذاكرات سياسـي و هـر گونـه تـالش در زمينـه                     

ها  ديپلماتيك از وظايف اساسي دولت است و نهضت آزادي ايران از هر گونه اقدام دولت ايران در اين زمينه             

 كه ملت ايران مظلوم واقـع شـده و مـورد تهديـد     ـ افكار عمومي جهاني نيز در شرايط فعلي . كند  پشتيباني مي 

 با دولت و ملت ايران همـراه و همـدرد اسـت ولـي نگرانـي جـدي آن اسـت كـه در صـورت ورود                    ـباشد  مي

ه بر  كشور ما عالو   نيروهاي ايران به خاك افغانستان، همان طور كه در مورد عراق رخ داد، ورق برگشته و               

قبول مخاطرات شديد جنگ در داخل سرزمين افغانستان، معادله سياسي جهاني را بـه نفـع طالبـان بـر هـم                      



 ١٣٢

زده، همانند نيروهاي آمريكايي در ويتنام و نيروهاي روسي در افغانستان در باتالق گريزناپـذيري گرفتـار                 

 .گردد

 و محكـوم كـردن شـديد آن، بـه همـه          بنابراين، نهضت آزادي ايران ضمن ابراز انزجار از اعمال طالبـان          

دهـد    كند و هشدار مـي      گيرندگان و دولتمردان، نيروهاي نظامي و گروههاي سياسي اكيداً توصيه مي           تصميم

اند به شدت پرهيز كنند و با صبر          ملت ما گسترده   كه از غلتيدن ناخواسته در دامهايي كه بر سر راه دولت و           

افروزان قـرار نگيرنـد و بـا اتخـاذ سياسـتهايي              ات خناسان و جنگ   و درايت و دورانديشي تحت تأثير تحريك      

متين، استوار و غيرانفعالي، ضمن پرهيز دادن ملت غيور ايران از هر گونه شـتابزدگي، در راسـتاي دفـاع از      

 .منافع ملي و احقاق حقوق مشروع ايران بكوشند

ش يـاري فرمايـد و ظالمـان را بـه           اميد است كه خداوند حكيم و خبير نيز همگان را در ايـن صـبر و تـال                 

  .سزاي اعمالشان برساند

 نهضت آزادي ايران
  

  

  

  



 

 ١٣٣

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٥١: شماره

 ٢٨/٦/٧٧ :تاريخ

  

  

 »اطالعيه«

 )درباره توقيف روزنامه توس و بازداشت مسؤوالن آن(

 اعتراض به نقض حريم قانون اساسي و قانون مطبوعات
  

ان، تـا رسـيدگي      انتشار روزنامه توس، به حكم دادگاه انقـالب اسـالمي تهـر            ۲۵/۶/۷۷از روز چهارشنبه    

هـاي   روزنامـه دسـتگير شـدند و از توزيـع نـسخه         آن  تعدادي از مسؤوالن و نويسندگان      . نهايي متوقف شد  

اين اقدام در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبري شگفتي محافل سياسـي را             . چاپ شده جلوگيري گرديد   

است، براساس قانون اساسـي         آمده طور كه در اطالعيه وزارت فرهنگ و ارشاداسالمي نيز           همان .برانگيخت

ور هيأت ضو قانون مطبوعات، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد در دادگاههاي عمومي به طور علني و با ح     

دخالت دادگاه انقالب اسالمي در امر مطبوعات در واقح نقض قانون و مقابله با برنامه      . منصفه صورت گيرد  

ود را تـأمين آزاديهـاي مـصرح در قـانون اساسـي و نهادينـه        كه هدف دولت خـ  ـ  رئيس جمهور منتخب ملت   

 .باشد ـ مي است كردن جامعه مدني قرار داده

ايجاد نهادي موازي با هيأت نظارت بر مطبوعات، به نام هيأت ويژه دادستاني كل كشور، براي رسيدگي                 

تضعيف نظام و اقتـدار     به كار نشريات توسط دادستان كل كشور و اختالل در نهادهاي قانوني عمالً موجب               

 .دولت و تشديد بحرانهاي كنوني كشور خواهد شد

نهضت آزادي ايران اقدام دادستان كل كشور و دادگاه انقالب اسالمي تهران را مغاير با اصـول مـصرح                   

است كه موارد اتهـام مـسؤوالن روزنامـه            در قانون اساسي و قانون مطبوعات دانسته، مصراً خواستار آن         

موازين قانوني در يك دادگاه عمومي با حضور هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار گيـرد و تـا                  توس بر طبق    

 .عمل آيده صدور حكم قانوني، از روزنامه توس و مسؤوالن و نويسندگان آن رفع توقيف و بازداشت ب

  روابط عمومي 

 نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ١٣٤

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٥٢: شماره

 ٦/٧/٧٧ :تاريخ

  

  

  

  اعتراض به بازداشت مجدد آقاي عباس اميرانتظام

 
وزير و سفير ايران در كشورهاي اسكانديناوي در دولـت            معاون نخست (ندس عباس اميرانتظام    آقاي مه 

 سال پـيش در دادگـاه انقـالب محاكمـه و بـدون داليـل قابـل قبـول و                     ۱۹كه  ) موقت جمهوري اسالمي ايران   

اكمـه و   مستندات قانوني قابل اعتنا، به حبس ابد محكوم شده بود و در نهايت، عليـرغم تقاضـاي تجديـد مح                   

 . مجدداً روانه زندان گرديد،اعاده حيثيت، بدون درخواست عفو از زندان آزاد شده بود

آقاي اميرانتظام اخيراً به دليل شكايت فرزند آقاي اسداهللا الجوردي به دادگاه احضار گرديـد و در حـالي    

 وثيقـه خـودداري و بـه        صدور قرار قانوني و در برابر اخذ وثيقه ممكن بود، از پـذيرش             كه آزادي ايشان با   

زندان منتقل گرديده تا كنون هيج اطالعيه رسمي درباره بازداشت مجدد آقاي اميرانتظـام از سـوي مقامـات      

قضايي صادر نشده و مشخص نگرديده است كه با توجه به محكوميت قبلـي ايـشان بـه حـبس ابـد، آزادي                       

 .ط انجام گرفته استموقت با صدور حكم تعليقي بوده يا بر طبق مقررات آزادي مشرو

ايي انتظـار دارد  ضنهضت آزادي ايران، ضمن اظهار نگراني درباره امنيت و سالمت ايشان، از مقامات قـ         

 ثانياً، كليه حقوق انساني و قانوني       ;به اطالع عموم برسانند    كه اوالً، داليل بازداشت مجدد آقاي اميرانتظام را       

اگر بازداشت مجدد آقاي اميرانتظام به علت       . وجه قرار دهند  رابه عنوان يك شهروند در مورد ايشان مورد ت        

بيان مطالبي از سـوي ايـشان دربـاره رفتارهـاي غيرانـساني و غيرقـانوني بـا زنـدانيان سياسـي در دوره                        

كنـد، بلكـه    مديريت سابق زندان اوين بوده باشد، اين عمل دادگاه انقالب نه تنها صورت مسئله را عوض نمي            

افكار عمومي نشانه ترس از افشاي عملكردها و تأييد سخنان آقاي اميرانتظام به شمار     برعكس، در قضاوت    

چنانچه بازداشت مجدد ايشان به دليل اظهـارات اخيرشـان باشـد، بـه دليـل سياسـي بـودن اتهـام،                      . رود  مي

  قانون اساسي در يك دادگاه عمومي علني و با حضور هيأت منصفه و بـا حـق                 ۱۶۸محاكمه بايد طبق اصل     

رود كه آقاي اميرانتظـام بـا صـدور قـرار قـانوني تـا                 همچنين انتظار مي  . استفاده از وكيل مدافع انجام گيرد     

 .زمان تشكيل دادگاه آزاد شود

نهضت آزادي ايران درخواستهاي مكرر آقاي اميرانتظام را براي اعاده دادرسي در مورد اتهامـات قبلـي              

دهد و از دستگاه قـضايي        س ابد گرديد، مورد تأييد قرار مي      كه منجر به صدور حكم محكوميت ايشان به حب        

 .خواهد به اين درخواست به عنوان حق قانوني يك شهروند پاسخ مثبت دهد كشور مي

  روابط عمومي 

 نهضت آزادي ايران
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  اليتع بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٥٢/ ١: شماره
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 سفرآقاي دكتر ابراهيم يزدي به كشور سوئداطالعيه 
  

 بنابـه دعـوت مـشترك كميتـه ايـران و سـوئد بـه                ،ن دبيركل نهضت آزادي ايرا    ،يزدي  آقاي دكتر ابراهيم  

 بـه  ABFو سـازمان  » يان هودانو«المللي اوالف پالمه به رياست آقاي    ، مركز بين  »هانس بكمن «رياست آقاي   

براي شركت در سميناري به مناسبت گراميداشت پنجاهمين سالگرد صـدور  » بيرگيتا واربري«رياست خانم   

 . از طريق تركيه به سوئد عزيمت كردند۷/۷/۷۷داد سه شنبه اعالميه جهاني حقوق بشر در بام

  : در بخشي از دعوتنامه ارسالي به ايشان آمده است

دلبستگي دكتر يزدي به دفاع از حقوق انساني در ايران و شركت وي در روند توسعه اجتمـاعي كـشورش        "

ي ا  رهـاي او داراي ارزش ويـژه      نظ شود كه نقطـه     به اين سو، باعث مي    ) ش. هـ   ۱۳۵۷ (۱۹۷۹از زمان انقالب    

 ."ر باشدبراي سمينا

الزم به ذكر است كه آقاي دكتر يـزدي پـس از خاتمـه سـمينار در كـشور سـوئد، احتمـاالً بـراي ديـدار                           

 .فرزندان خويش براي مدت كوتاهي به كشور آمريكا سفر خواهند كرد

  روابط عمومي

 ادي ايرانزآت  نهض
  

  



 

 ١٣٦

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٥٣: شماره

   ١٨/٧/٧٧ :تاريخ

  

  

 ايران نهضت آزادي ۳اطالعيه شماره 

 درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبري

  

ان رهبري توسط گ سومين دوره مجلس خبرگي صالحيت نامزدهاي نماينديار بررسكسرانجام 

 .رديدگده مشخص ش داوطلبان تأييديايان رسيد و تعداد نهايپنگهبان به   شوراي

  ازي سنتيت و قرائتشد بردا دارعيه سك با تفكري ي به دليل مخالفت اصوليرايان و نوانديشان دينگنو

  با اين؛ مجلس خبرگان نشدندگيكمال دين تبليغ و ترويج كند، نامزد نمايند م را به عنوان مظهر تمام والاس

  ازي قابل توجهش بخ»ينظارت استصواب«ذشته با استفاده از حربه گهاي  حال، شوراي نگهبان همچون دوره

  تعداد كثيري از داوطلبانتحيالون حاكميت را تأييد نكرد و با رد صنامزدها، از جمله تعدادي از داوطلبان در

ي  باقيتا جناح انحصارطلب را در ميدان آزاد رقابت انتخابهن باوابستگـ استثناي چند مورد بهـ  غيرخودي

 !شتگذا

 وراي نگهبانش نفر از سوي ۱۶۷ فقط ي داوطلب نمايندگ۳۹۶ور، از مجموع شزارش وزارت كگطبق 

 يروي از رويه مرسومپوراي نگهبان به جاي شكه ـ   داوطلبانشزينگ فارغ از شيوه ١.دان هدشحيت التأييد ص

  داوطلبان و مصاحبه باي از مراجع مسلم تقليد، اقدام به امتحان كتبيهاي علميه و نظرخواه در حوزه

 ان راه خواهندگس خبر نفر به مجل۸۶ان فقط گدش اين است كه از ميان تأييدي نكته اساسـان نمودگشد قبول

در سه استان . رسد ي به دو برابر تعداد مورد نياز نميده حتشو به اين ترتيب، تعداد داوطلبان تأييديافت 

 ديگر، يك يا دو نفر افزون بر تعداد مورد يبر است و در برخاان برگشوند تعداد داوطلبان و انتخاب كشور

 . محدود استالًها دامنه انتخاب براي مردم كام  حوزهبا اين اوصاف، در بسياري از. دارد وجود نياز

ه  نظرات خود را درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبري بيريات قبلشه در نكنهضت آزادي ايران 

 اه ايرانگ و آن را به عرض ملت مسلماي با توجه به جريانات اخير نكات ديگر٢تفصيل بيان كرده است،

 .رساند يم

 در اين حق وارد كند و ي مقام و نهادي نبايد خللچ انسانها است و هييوق طبيع از حق»حق انتخاب« -۱

ناخته است و از اين نظر، شوراي نگهبان ش نيز اين حق را به رسميت يقانون اساس. آن را مخدوش سازد يا

 .نيست اين حق را از مردم ايران سلب كند مجاز

تگان به جناح سثر وابك ايوطلبان و ابقا حاصل عملكرد شوراي نگهبان در حذف بسياري از دا-۲

ان رهبري واجد شرايط الزم براي گر اين است كه انتخابات سومين دوره مجلس خبرگخواه و انحصار تمامت

 يمال اسيه از مهمترين انتخابات نظام جمهورك ـ ه در اين انتخاباتك چرا ؛ انتخابات آزاد و سالم نيستكي

 ميزان آزادي و ـشود ي تعيين رهبر و نظارت مستمر بر عملكرد او م برايياست و منجر به تشكيل مجلس

                                                            
  ١٣/٧/٧٧روزنامه همشهري مورخ  1
 و ۶/۵/٧٧ مــورخ ١۶۴٣بــه شــما ره )) دربــاره مجلــس خبرآــان رهبــري((نــشريه تحليلــي : رجــوع شــود بــه 2
  ١۶/۶/٧٧ مورخ ١۶۴٧ به شماره »دربا ره مجلس خبرگان رهبري ٢ شماره اطالعيه«



 

 ١٣٧

توان قبل از برگزاري انتخابات، نتايج  يه مكاي  قل كاهش يافته است، به گونهااختيار داوطلبان و مردم به حد

 !ردك يبين يشپآن را تا حد زيادي 

ان گ مجلس خبري دوره قبل رداند  هدش كه از طرف شوراي نگهبان تأييد ي بسياري از نامزدهاي-۳

ده و شاه نگ اما ملت ايران هيچگاه از عملكرد اين مجلس و اعضاي آن آ؛اند ت داشتهيرهبري نيز عضو

تنها اظهار نظر . ع عموم منتشر نگرديده استال درباره نحوه نظارت آن بر عملكرد رهبري براي اطشيگزار

ان، در جمع دانشجويان گسيون تحقيق مجلس خبر، نايب رئيس و رئيس كميياهللا امين تي از سوي آيرسم

 :فته است گ از مطالب خودشيوي در بخ. ده استشدانشگاه تهران بيان 
يريهـا،  گ موضع ها، ي سخنرانيه بر روكان تشكيل شد  گاي به منظور تحقيق در مجلس خبر        نفره ۷كميسيون  "

مـا در  اكـرد   يونـاگون بحـث مـ    گئلاين كميسيون بـر روي مـسا  . رهبري نظارت كند  نهادهاي رهبري و بيت   

 وارد نـشويد، قبـول      ي و نظـام   يسياسـ  فته بود به مسائل   گ چون رهبري    ي و نظام  يخصوص مسائل سياس  

 )۹/۷/۷۷ م،الروزنامه س" (.نكرديم م و اصل مطلب اين است كه در اين قسمتها هيج كارييردك

رفته است گده يليت خود را نادان رهبري مهمترين مسئوگه مجلس دوم خبركبه اين ترتيب، روشن است 

زاركنندكان انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان رهبري چگونه انتظار دارند مردم گه بركو معلوم نيست 

 و ياهگها و عملكرد آنان كمترين آشز نگراينند كه گز برا ريانگاي صندوقهاي رأي بروند و نمايندپبه 

 . ندارنديعالاط

 گه در اين بيانيه به آنها ي و نكاتينكات مطرح شده در نشريات قبلنهضت آزادي ايران با توجه به 

ان رهبري را فاقد شرايط الزم براي انتخابات آزاد و گاشاره شده است، انتخابات سومين دوره مجلس خبر

اركت مردم شاهش مك بيشتر و يتفاوت يراي نگهبان موجب بوار شكه شيوه كته و معتقد است سسالم دان

د و غالب داوطلبان ش در ميان نباي كه رقابت واقعيهنگام. دشبا ي مي منافع و مصالح ملفالشده و برخ

 يراسك و تنها به صورت نمايش دمودده يچين شده باشند، انتخابات معنا و مفهوم خود را از دست م دست

 .ت نخواهد كردك شريبنابراين، نهضت آزادي ايران در چنين انتخابات. آيد يم و آزادي در

اهيهاي ملت شريف و بزرگوار ايران ايمان دارد و مطمئن است كه مردم گت آزادي ايران به عمق آنهض

ر و مجلس گ نسبت به عملكردهاي جناح انحصارياهگرفتن شرايط موجود و با آ گهوشيار ايران با در نظر

 ه بيب اسالمالنقاسداري از اصول و آرمانهاي اصيل اپ خود را در راستاي ي و دينيخبرگان دوم، وظيفه مل

 .كنند و بر اين اساس عمل خواهند كرد ي درك ميدرست

   يب و ترضتحاللهم وفقنا لما 

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ١٣٨

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٥٣/ ١:شماره

 ٢١/٧/٧٧:تاريخ

  

  

  

  تكذيب اطالعيه جعلي در مورد انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان رهبري

  

  خبرگزاري جمهوري اسالمي : به

  »تكذيبيه«

 بـا سـربرگ     ۱۸/۷/۷۷اي مجعـولي كـه در تـاريخ           ه يك صـفحه   شود اطالعي   به اين وسيله رسماً اعالم مي     

نهضت آزادي ايران و امضاي روابط عمومي از شعبه خبرگزاري جمهوري اسالمي در اصـفهان بـه تهـران                   

اين اطالعيه توسـط كـساني جعـل        . گردد  اعتبار بوده، شديداً تكذيب مي      فاكس شده است كامالً ساختگي و بي      

  .اند بهره  اخالقي بيشده است كه از صداقت و تعهد

موضع قاطع نهضت آزادي ايران درباره انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان رهبري همان اسـت كـه                 

 نهضت آزادي ايران درباره انتخابات مجلس خبرگان        ۳اطالعيه شماره   «اي تحت عنوان      در نشريه دو صفحه   

  . منتشر شده است۱۸/۷/۷۷ مورخ ۱۶۵۳به شماره » رهبري

  

  ميروابط عمو

  نهضت آزادي ايران

  

  

  



 

 ١٣٩

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۵۴: شماره

 ۰۶/۰۸/۷۷:تاريخ

  

  

  پيام رساي ملت

  در انتخابات مجلس خبرگان رهبري

  

بايعني الناس غيرمستكرهين و المجبرين بـل طـائعين مخيـرين ان            

بيعت مـردم بـا     (الناس لم يبايعني لسلطان غالب و اللعرض حاضر         

من نه با كراهت و اجبار، بلكه با طوع و رغبت و اختيـار و انتخـاب                 

ردم با من نه به دليل سلطه غالب حكومتي بيعت كردند           م. كامل بود 

  .) و نه به خاطر طمع به منافعي كه عرضه شده باشد) ترس پنهان(

  )البالغه نهج) (ع(حضرت علي

  

نهضت آزادي ايران با توجه به تجربيات گذشته در مورد چگونگي برگـزاري انتخابـات و شـيوه ِاعمـال                    

آگـاهي مـردم از عملكـرد هـشت سـال گذشـته مجلـس خبرگـان،                 نظارت استصوابي شوراي نگهبـان، عـدم        

خواهانـه جنـاح صـاحب قـدرت و اركـان وابـسته بـه آن، منحـصر بـودن                      مشي انحصارگرانه و تمامـت      خط

هاي عمومي، چنين انتخاباتي      نامزدهاي اين مجلس به يك صنف خاص و تبليغات هميشگي و يكسويه رسانه            

دانست و در پي تحليلهاي همه جانبه، عدم شـركت خـود را بـه عنـوان                 را فاقد شرايط انتخابات آزاد و سالم        

اعتراض نسبت به روند برگزاري آن با اطمينان از رشد سياسي مردم بـراي اتخـاذ تـصميم مقتـضي اعـالم          

  .كرد

متأسفانه، به رغم اعتراضهاي آشكار و پنهاني كه از سوي نيروهـاي سياسـي و اجتمـاعي مـؤثر ماننـد                     

مجاهدين انقالب اسالمي و مجمع روحانيون      (» داخل نظام «هها، نيروهاي موسوم به چپ      دانشجويان دانشگا 

و نيز افراد مستقل و گروههاي غيروابسته به جناح حاكم، براي تعـديل تـصميمات يكـسويه شـوراي                   ) مبارز

نظران مستقل صورت گرفت، انتخابات طبـق روال معمـول و بـا              نگهبان و مشاركت بيشتر گروهها و صاحب      

هاي نيروهاي غيروابسته و اكثريت خاموش مراحل خود را طي كـرد و بـه    توجهي به ديدگاهها و خواسته   يب

شد، اكثريت قاطع داوطلبان جناح راست صاحب قدرت برگزيده شدند و برحسب              بيني مي   همان گونه كه پيش   

 نماينده ۸۶رأي رفتند و  ميليون نفر به پاي صندوقهاي ۱۸آنچه رسماً اعالم گرديد، به هر صورت نزديك به      

  !چين شده انتخاب كردند  داوطلب دست۱۶۷را از ميان 

بهـا داده يـا انتخابـات         نهضت آزادي ايران بدون آن كه به جايگاه مجلس خبرگان در قانون اساسـي كـم               

اهميـت بـشمارد، الزم       تواند در سرنوشت آينده جامعه و روند دموكراسي مـؤثر باشـد كـم               حاضر را كه مي   

د كه تحليل فشرده خود را از شرايط و اوضاعي كه انتخابـات در آن صـورت گرفـت و پيامهـاي ايـن                        دان  مي

تـوان از دو   چگونگي برگزاري انتخابـات مجلـس خبرگـان و نتـايج حاصـل از آن را مـي        . انتخابات، بيان كند  

  .زاويه كمي و كيفي مورد بررسي و ارزيابي قرار داد تا درجه سالمت و صحت آن آشكار گردد



 

 ١٤٠

 ميليـون نفـر از      ۸/۱۷از جهت كمي، انتخابات سومين دوره مجلـس خبرگـان رهبـري بـا رفـتن بـيش از                    

اي كـسب     ظـاهراً موفقيـت غيرمنتظـره     ) با فرض صحت ارقام اعالم شده     (واجدان حق رأي به پاي صندوقها       

، بويژه پـس  كرده است، چرا كه با توجه به چون و چراها و عدم رضايت گسترده از عملكرد شوراي نگهبان      

، نـه تنهـا جامعـه ايـران بلكـه حتـي       ۷۶خواه در دوم خرداد   از رأي اعتراض همه جانبه مردم به جناح تمامت        

. حاكميت صاحب قدرت نيز انتظار اين ميزان رأي را نداشت و لذا همين ميـزان رأي هـم جـاي شـگفتي دارد                      

اي از همه سـو آغـاز       ت همه جانبه و كوبنده    شايد به خاطر همين عدم اطمينان بود كه قبل از انتخابات، تبليغا           

شد و در راستاي ايجاد جو مساعد براي جلب مشاركت بيشتر مردم در انتخابات، حتي از چند هفتـه قبـل از       

انتخابات، رأي آزاد مردم را به نامزدهاي مورد نظر خـود، بـه مثابـه رأي اعتمـاد بـه نظـام و بـه جمهـوري          

در واقـع، حـق انتخـاب آزاد، آگاهانـه و           . دشمنان انقـالب قلمـداد كردنـد      اسالمي ايران و خنثي كردن توطئه       

مايه كمال تأسف است كـه در       . الشعاع تبليغات و جوسازي جناح قدرتمدار قرار دادند         مسئوالنه افراد را تحت   

ايران نيز، همانند كشورهاي جهان سوم، حاكمان از يك سو با قلـع و قمـع احـزاب و گروههـاي سياسـي و                        

خواهنـد بـا اسـتفاده از حقـوق قـانوني خـود كانديـدا معرفـي كننـد، دايـره انتخـاب را بـراي                            ه مـي  كساني ك 

اي كه بسياري از گروههـاي ملـت          نمايند، به گونه    دهندگان به شدت محدود و انتخابات را انحصاري مي          رأي

ف، ماننـد ايجـاد     شوند، و از سوي ديگر، با ترفندهاي ظريـف و از راههـاي غيرمتعـار                از انتخابات رميده مي   

زاي تبليغاتي چند روزه قبل از انتخابات، و با مايه گذاشتن از اسالم، انقالب، روحانيت و                  فشار و محيط تنش   

دهنـد تـا بـه جـاي          شمردن شركت در انتخابات، مردم را در تنگنـا قـرار مـي            » واجب شرعي «مراجع تقليد و    

و » وظيفه يـا تكليـف شـرعي      «ه، تنها به عنوان يك      خود و شركت داوطلبانه و آزادان     » حق طبيعي «استفاده از   

آيـا  ! بدون آن كه بيشتر كانديداها را بشناسند يا از برنامه آنها آگاه باشند صرفاً در انتخابات شـركت كننـد                   

  اين يك تناقض آشكار در حرف و عمل نيست؟

هاي پيـشين     گان در دوره  كنند  كنندگان در اين دوره از انتخابات را با شركت          با اين همه، اگر تعداد شركت     

كنندگان را به كل واجدان شرايط در نظر بگيريم، متوجـه رقـم و نـسبت بـاالي                    مقايسه كنيم و نسبت شركت    

 ۲۰حـدود  ( درصـد  ۵۴انـد؛ يعنـي عـدم شـركت      شويم كه از شركت در انتخابات خودداري كـرده        كساني مي 

  .هندد از واجدان شرايط كه اكثريت آنان را تشكيل مي) ميليون نفر

ولي طبق محاسبات دقيق جمعيتي در      ( ميليون نفر اعالم شد      ۳۹اوالً از كل واجدان حق رأي كه در حدود          

 درصـد در انتخابـات      ۴۶ ميليـون نفـر يعنـي كمتـر از           ۱۸تنهـا كمتـر از      )  ميليون نفر است   ۴۱ باالي   ۷۷سال  

 ميليون نفري بـدانيم كـه در        ۳۰ حال اگر ظرفيت بالقوه مشاركت واقعي مردم را تنها همان         . اند  شركت داشته 

 ميليون نفـر    ۱۲كم در حدود       شركت كردند، فاصله عميقي كه دست      ۷۶انتخابات رياست جمهوري در خرداد      

كنيم؛ اين افت مشاركت مردم در يك         گيرد بين اين دو انتخابات مالحظه مي        جمعيت واجد شرايط را در بر مي      

دهنده اعتراض گروههاي آگاه مردم ايـران نـسبت بـه عملكـرد            نشان) ۷۷ تا آبان    ۷۶خرداد  ( ماهه   ۱۷فاصله  

  .شوراي نگهبان و مسئوالن جمهوري اسالمي ايران است

ـ كه به دليل باال بودن سطح آگاهي مردم، تراكم            كنيم كه در شهري مانند تهران       عالوه بر آن، مالحظه مي    

در برابـر  ( درصـد  ۳۹ـ اين نسبت بـه   دكنندگان بايد زياد باش    ها، نسبت شركت    كرده  جمعيت و تمركز تحصيل   

دهـد كـه تبليغـات در تهـران كمتـر از       كند و اين نـشان مـي    نزول مي )  درصد در سطح كل كشور     ۴۶ميانگين  



 

 ١٤١

كه در بـسياري از مـوارد     (ضمناً با وجود كم بودن تعداد داوطلبان تأييد شده          . شهرستانها مؤثر افتاده است   

. تعداد آراي برندگان انتخابات چشمگير نبـوده اسـت        ) از آن بوده است   برابر تعداد مورد نياز يا كمي بيشتر        

 ميليون  ۲/۷، از ميان جمعيت     )آقاي هاشمي رفسنجاني  (شدگان استان تهران      مثالً تعداد آراي نفر اول انتخاب     

  !بوده است؛ و هكذا ساير موارد)  درصد۲۴كمتر از ( ميليون ۷/۱ رأي تنها  نفري واجدان حق

توجه به شركت فعاالنه حزب كارگزاران سازندگي، دعوت روحانيون مبارز و ساير جناحهـا              بنابراين، با   

و بــا (هــا، بــويژه آقايــان خــاتمي و هاشــمي رفــسنجاني را مــردم بــراي شــركت در انتخابــات  و شخــصيت

 ۱۲كـم   رود و دست  ميليون رأي رقم بااليي به شمار نمي۱۸، )نظر موقت از ايرادها و اعتراضات وارد    صرف

كننـدگان در انتخابـات رياسـت جمهـوري      از شـمار شـركت  ) يعني به اندازه دو سوم آراي اخذ شده (ميليون  

مندان به جمهوري اسالمي ايـران   هدف و خواست نهضت آزادي ايران و ساير دلسوزان و عالقه        . كمتر است 

و شايد بيشتر از    (ن نفر    ميليو ۱۲بايد كاري كرد كه اين        اين بوده است كه براي استحكام جمهوريت نظام مي        

برخالف ميل خود و به خاطر اعتراض نسبت به عملكرد شوراي نگهبان و حاكميت انحصار، از شـركت                  ) آن

در انتخابات خودداري نكنند و با مشاركت آزادانه اين نيروي عظـيم در انتخابـات، يـك پـشتوانه ملـي قـوي                 

ان بزرگ بـر جامعـه و نظـام جمهـوري اسـالمي             اما افسوس كه چنين نشد و اين زي       . براي نظام فراهم شود   

مند به ايران و وفادار به نظـام و انقـالب نتواننـد در        ايران تحميل گرديد كه بخش بزرگي از شهروندان عالقه        

  مسئول اين زيان و خسارات كيست؟. انتخابات شركت كنند

  :از جمله. نشان دادتوان  و اما از جهت كيفي، عدم سالمت اين انتخابات را در موارد متعددي مي

ـ در ارتباط با مشاركت احزاب و گروهها، تنها دو گروه يا جناح درون نظام كه در شرايط فعلي قـدرت                     ۱

 ۵۷را در اختيار دارند با سازش بين خود نتايج انتخابات را به نفع خود تمام كردند، به طوري كـه درحـدود                    

 درصـد از كـارگزاران سـازندگي و         ۱۴، در حدود    درصد نمايندگان از جناح راست سنتي و روحانيت مبارز        

بنـابراين، مـشاركت گروههـا از كمتـرين ميـزان      .  درصد از سـايرين برنـده شـدند   ۲۹جناح چپ و در حدود   

برخوردار بوده اسـت و ايـن افـت و نقـص بزرگـي بـراي يـك نظـام جمهـوري آزاد و انتخابـات مردمـي و                             

سـاز    جانبه و فراگير در يـك انتخابـات سرنوشـت           طور همه دموكراتيك است كه احزاب و گروهها نتوانند به         

  .شركت كنند

وچرا و ارائه     ـ رويدادهاي ناصوابي كه در آستانه انتخابات اتفاق افتاد زمينه را براي جلوگيري از چون              ۲

مند بـه سرنوشـت كـشور فـراهم           طرف و آزاد و عالقه      هاي بي   تحليل واقعي از بسيج نيروها توسط روزنامه      

كه مدافع جامعه مدني و انتخابات آزاد بـود و جـسارت            ( آستانه انتخابات، نه تنها روزنامه توس        ساخت؛ در 

مورد هجوم قرار گرفت و بسته شد و مسئوالنش بـه زنـدان افتادنـد، بلكـه نـشريات                   ) تحليل و نقد را داشت    

 در معـرض تهديـد و       ها و مجالت آزاديخواه و مستقل نيز        نو تعطيل شد و ساير روزنامه       نويد اصفهان و راه   

  .تحديد قرار گرفتند و زمينه مطبوعات از هرگونه تحليل انتقادي و نظر و رأي مستقل خالي گرديد

اي را آغاز كرد و تقريباً تمـامي   ـ سازمان صدا و سيما از دو هفته قبل از زمان انتخابات تالش گسترده   ۳

اح راست حاكم و صرفاً به منظور اقناع مردم بـه           هاي خود را به تبليغات يكسويه به نفع جن          امكانات و برنامه  

تـا كنـون كمتـر چنـين        » رسانه ملـي  «توان گفت كه اين       اي كه مي    شركت در انتخابات اختصاص داد، به گونه      

  .تبليغات يكسويه و سنگيني را براي انتخابات به كار گرفته است
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ير در مطـرح كـردن      تـأخ «گيـري و درخواسـت آقـاي هاشـمي رفـسنجاني بـراي                ـ سـخنراني، موضـع    ۴

روندـ و نيز     ـ كه از اعوان و انصار ايشان به شمار مي           »كارگزاران سازندگي «و به ميدان كشاندن     » اختالفات

هـاي   هـاي نمـاز جمعـه در تهـران و شـهرهاي ديگـر توسـط چهـره             خطبه  ها و پيش    ساير سخنرانيهاي خطبه  

ات بـه مخالفـان ايـن رونـد، تحـت عنـوان             هاي لفظي ساير مقامـ      شناخته شده جناح راست سنتي و نيز حمله       

و غيره، به نحوي پيش رفت كه حتي گروههاي مخالف نيز بدون            » مخالفان روحانيت «،  »معاندان«،  »دشمنان«

  .آن كه از شرايط موجود راضي باشند، شركت خود را در انتخابات اعالم كردند

دم را بـه شـركت در انتخابـات         ــ كـه در عـين حـال مـر            آميز آقـاي خـاتمي      ـ باالخره سخنراني اعترض   ۵

تـا جـايي كـه كارشناسـان معتقدنـد كـه بـا              (ـ به طور چشمگيري بر جريان انتخابات اثـر گذاشـت              فراخواند

تبليغـات آقـاي    ). بينـي شـده قبـل از آن اضـافه شـد              ميليون رأي به تعداد پـيش      ۵سخنراني ايشان در حدود     

به هر حال، بـسياري از مـردم بـا          . تأثير نبود    بي كرباسچي و دعوت مردم به شركت در انتخابات نيز مسلماً         

تأثير تبليغات يكـسويه قـرار گرفتنـد و در شـرايطي كـه گروههـاي                  وجود نارضايتي از روند انتخابات، تحت     

برخـوردار نبودنـد، رأي خـود را بـه          ) مانند راديو، تلويزيون و مطبوعات    (گونه وسيله تبليغي      مخالف از هيچ  

  .صندوقها ريختند

اي شاخص وجود آزادي و حضور آزادانه مـردم در صـحنه              ود آزادي مخالفان را در هر جامعه      اگر وج 

بدانيم، عدم حضور مؤثر گروههاي غيروابسته به قدرت در اين انتخابـات و در نتيجـه كاسـته شـدن آرا در                    

طي در شـراي . انتخابات ظلمي است كه در حق جمهوريت نظام و بخش مهمي از مردم روا داشته شـده اسـت    

كه مخالفان قانوني وفادار به نظام جمهـوري اسـالمي و ملتـزم بـه قـانون اساسـي را معانـد و وابـسته بـه                           

كنند، آيا كشاندن مردم به صحنه انتخابات با اين تمهيدات غيرآزادانـه نـوعي اهانـت بـه                    بيگانگان معرفي مي  

  مردم نيست؟

گهبـان بخواهنـد حـق مـردم را بـه      اگر حاكميت صاحب قدرت و اركان نظـام يعنـي رهبـري و شـوراي ن     

ــ از جملـه       درستي و تمام و كمال ادا كنند و مشاركت آزادانه و واقعي آنها را در هر گونه انتخابات مردمـي                   

ــ جلـب كننـد،        انتخابات مهم مجلس خبرگان كه انتخاب رهبر و نظارت بر عملكرد رهبـري را بـر عهـده دارد                  

اي  ب آورده، طبق نص قانون اساسي جمهوري اسالمي به گونـه بايستي همه گروهها و احزاب را به حسا     مي

  .احساس كنند و نه آن كه انتخابات بر آنها تحميل شود» كننده انتخاب«عمل كنند كه مردم خود را به واقع 

نهضت آزادي ايران روند برگزاري انتخابات سومين مجلس خبرگان رهبري را در شرايطي كه اجماالً به                

ض اصول قانون اساسي و حقوق اساسي ملت ايران و در تقابل با برنامه توسعه سياسي                آن اشاره شد، ناق   

  .كند و جامعه مدني دانسته و پيامدهاي آن را برخالف مصالح ملي، نظام و انقالب ارزيابي مي

اميد است كه حاكميت با پندگيري از نتايج انتخابات اخير و رعايت صادقانه حقوق و آزاديهـاي اساسـي                   

مندانه مردم شريف ايران را  در قانون اساسي و عرف جامعه مدني، زمينه مشاركت گسترده و عالقه       مصرح  

در اسفندماه  )  ساله ۲۰پس از يك تأخير تقريباً      (در انتخابات شوراهاي شهر و روستا كه وعده برگزاري آن           

  .داده شده است فراهم سازد

  والعاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۶۵۴ :شماره

 ۲۴/۰۸/۷۷: ختاري

  

  

  

  زنامه رسالت در مورد درج مطالب عليه نهضتنامه به رو

  

  مدير مسئول محترم روزنامه رسالت

اي عليه نهضت آزادي ايران در حـال طراحـي    با سالم، مدتي است كه در آن روزنامه توطئه حساب شده   

ي به نقل از آقـا    » ها  ها و نكته    شنيده« در ستون    ۱۷/۸/۷۷از جمله در روزنامه رسالت مورخ       . باشد  و اجرا مي  

معتقديم بايد درون همـين حاكميـت       «: اند  گروهي گفته   محمد توسلي آمده است كه ايشان در يك جلسه درون         

  »!تحوالت ايجاد كرد و نظام را استحاله كنيم

گروهـي نهـضت      رهنمودهـاي درون  «تحت عنوان   » ستون پنجم «و يا در همان روزنامه در ستوني با نام          

  .ستمطالبي از جانب ما نقل شده ا» آزادي

شود كه مستندات اين جلسات درون گروهي كه در حال حاضر مطالـب آن در                 حال اين سئوال مطرح مي    

شود، چيست؟ و مسئوالن آن روزنامه با چه اطميناني اين جمالت را بـه نهـضت                  روزنامه رسالت منتشر مي   

  كنند؟ آزادي ايران منتسب مي

مطلب در اولين شماره آن روزنامه منعكس شده       رود اين     بديهي است كه طبق قانون مطبوعات انتظار مي       

همچنين بديهي است كه طبق قانون مطبوعات، آن        . و مستندات آن روزنامه نيز براي آگاهي عموم درج شود         

بايد توضيحات نهضت آزادي ايران را نيز بدون هيچگونـه دخـل و    روزنامه پس از پاسخ به سئواالت ما، مي     

  .تصرفي عيناً منتشر نمايد

  

  عاقبه للمتقينو ال

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۲/۱۶۵۴: شماره

 ۲۴/۰۸/۷۷:تاريخ

  

  

  

  نامه به كانون پژوهشهاي دانشجويي دانشكده شهيد عباسپور

  در مورد نقل روزنامه رسالت از قول آن كانون

  

  كانون پژوهشهاي دانشجويي دانشكده شهيد عباسپور

ه روزنامـه رسـالت در      با سالم و با آرزوي توفيق جلب رضاي حق و رعايت تقواي الهي چندي است كـ                

مطالبي را در ارتباط با نهضت آزادي ايران به نقل از كـانون پژوهـشي منتـشر                 » ستون پنجم «ستوني با نام    

  .نمايد مي

از آنجا كه در هيچ كجاي اين مطالب منبع مورد استناد روزنامـه رسـالت و همچنـين منـابع تحقيقـي آن                       

اي را منتـشر كـرده     كانون در اين زمينه كتاب و يا جزوهكانون به طور دقيق درج نشده است لذا چنانچه آن     

است، بديهي است كه به دليل رعايت اصول تحقيق بهتر بـود كـه يـك نـسخه از آن را بـراي نهـضت آزادي                          

شود كه يك نسخه از مطالب خود را به نشاني ذيـل همـين                بدين وسيله درخواست مي   . نمود  ايران ارسال مي  

  .نامه ارسال فرماييد

  

  تشكربا 

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  

  ۱۵۸۸۸، كدپستي ۳۷، آپارتمان ۲۳۴خيابان مطهري، شماره : نشاني
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۵۵: شماره

 ۲۸/۰۸/۷۷:تاريخ

  

  

 انتخابات شوراها

  گامي درتحقق حاكميت ملت

 
ــا ــرا ۵هرگ ــداران( ام ــما   ) زمام ــوانگران ش ــما و ت ــان ش ــما نيك ش

بخشدگانتان باشند و كارهايتان از طريق شـورا اداره شـود، روي            

تنهـا در ايـن صـورت       (ي شما از زيـر زمـين بهتـر اسـت            زمين برا 

 ١)شايسته حيات هستيد

سرانجام پس از گذشت بيست سال از پيروزي انقالب اسالمي و انتظار طوالني ملت براي اجـراي اصـل                   

گيـري و اداره امـور        كه در فصل هفتم قانون اساسي، در شش اصل مهم، به عنوان اركان تـصميم               ـ  شوراها

هاي انتخاباتي رياست محترم جمهوري در زمينـه          ـ دولت در راستاي تحقق وعده       شده است  بيني  كشور پيش 

توسعه مشاركت مردم در امور كشور و به فعليت درآوردن نيروي عظيم بالقوه ملت، تـصميم گرفتـه اسـت                  

 دليـل  ثبـاتي، ولـي در حقيقـت بـه     بـي   كه قبالً به بهانه جنگ و      -كه نظام مظلوم، مهجور و متروك شوراها را       

رغم شعارهاي فراوان و استفاده ابزاري از مردم، ناديده            علي ،گيري و انحصار قدرت     تمايل به تمركز تصميم   

ترين انتخابات تاريخ اين كشور        اقامه و اجرا كند و عظيم      ،شد  گرفته شده يا به فراموشي و تعويق سپرده مي        

اه سال جاري برگزار كند تـا بـه خواسـت           را براي گزينش حدوداً دويست هزار عضو شورا در هفتم اسفندم          

 .نظام شورايي براي اداره امور شهرها و روستاهاي كشور برقرار شود۱۳۷۸خدا از فروردين سال 

هـا و      بـرغم ابـراز نگرانـي      ه ايـن دولـت را كـ       تنيـت، قـصد خـدمت و بـذل همـ           در وهله اول بايـد حـسن      

 از عناصر جنـاح انحـصارطلب، آسـتين همـت           هاي نااميدكننده توسط برخي     كوك كردن نغمه   ها و   نارضايتي

خـدا  «انـدركاران ايـن امـر حيـاتي      صدد احقاق حقوق ملت است، به فال نيك گرفت و به دسـت        باال زده و در   

 . گفت و براي آنان در اجراي اين وظيفه توفيق و تأييد الهي آرزو كرد»قوت

سالمي نظام استبدادي را سـرنگون  پياده شدن نظام شورايي آرزوي مردمي بوده و هست كه با انقالب ا       

 اين آرزو با تدوين قانون اساسي جمهوري اسـالمي و           ٢.خواهند بر سرنوشت خويش حاكم گردند       كرده، مي 

گيري گرديد، اما متأسـفانه        اصل مهم در ظاهر برآورده شد و شكل آن قالب          ۶تصويب موضوع شوراها در     

 .اجراي آن معوق ماند

عات عميق قرآني و زندگي كردن در بستر مبارزه و جهاد براي آزادي ملت،              مرحوم طالقاني به دليل اطال    

هاي نماز جمعه نگراني عميق خود        كرد و حتي در خطبه      اجراي اين اصل اساسي تاكيد مي      بيش از ديگران بر   

زده فريـاد   از همـين رو، بعـد از درگذشـت آن بزرگـوار مـردم مـاتم               . نمـود   را از تعويق اجراي آن ابراز مـي       

                                                            
ــاكائرمــا نــتاآ اذا 1 ن  مــلكــم يــررض خهــراالظف بيــنكموري شــم رآوامــم و كحائســمم ئكغنيــاو ام رآم خي

 ))ص(رم آول اسر(هبطن
 البته در قانون اساسي مشروطه نيز فصلي به انجمنهاي ايالتي و واليتي اختصاص يافته بود ولـي هرگـز                    2

  .اجرا نشد
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آن دلـسوز ملـت در خطبـه آخـرين نمـاز جمعـه خـود در                 ". پيـام طالقـاني شـهادت اسـت و شـورا          :"زدند مي

 : شهريور، چنين هشدار داد۱۷، همزمان با سالگرد شهداي )۱۳۵۸ شهريور ۱۶(زهرا  بهشت
يغمبرش بـا آن عظمـت      پترين مسائل اسالمي است؛ حتي به         صد بار من گفتم كه مسأله شورا از اساسي        "... 

ويد با اين مردم مشورت كن؛ به اينها شخصيت بده؛ بدانند كه مسئوليت دارند؛ متكي به شخص رهبـر                   گ  مي

اين اصـل    كنند در   هنوز هم در مجلس خبرگان بحث مي      . دانم چرا نكردند    ولي نه اين كه نكردند، مي     . نباشند

ت اندركار شايد اين طور بعضي گروهها و افراد دس... اساسي قرآن كه به چه صورت پياده شود، بايد، شايد

بگذاريد اين مـردم    ! برويد دنبال كارتان  ! شما هيچ ! ايم؟  تشخيص بدهند كه اگر شوراها باشد ديگر ما چكاره        

 ."مسئوليت پيدا كنند

 :طالقاني در آخرين پيام خود كه گويي آخرين وصيتش بود گفت
اصالح و حركت و تكامل انقالبي يـك    شنود، راه     ر داخل و خارج كشور مي     ه صداي مرا د   هركس ك ! مسلمانها"

 ."كشوري منحصر به همين است

گيري و اجراي     بدون ترديد، استقرار شوراها مؤثرترين بستر را براي مشاركت عمومي مردم در تصميم            

آورد و از طريـق ايـن همكـاري و مـشاركت ملـي و تمـرين كـار جمعـي،            امور مربوط به خودشان پديد مـي      

امـا ايـن امـر      . گيري نظام حزبي را فراهم سـاخت        ي را نهادينه كرد و زمينه شكل      توان آزادي و دموكراس     مي

گونه كه وجود     دهد، همان    هرچه باشدـ در خود جاي مي      ـ  تنها يك بستر و قالب است كه محتوا و مضمون را          

» جمهوريت«مجلس نمايندگان يا خبرگان و انواع انتخابات ادواري، به تنهايي داللت بر حاكميت ملت و جايگزيني                 

» آزادي«استقرار جمهوريت و ايجاد رضايت در مردم مستلزم . كند به جاي استبداد فردي وگروهي و صنفي نمي

آگاهانه و مستقل است انتخابات شوراهاي شهر و روستا نيز تـا زمـاني كـه تحـولي                  » انتخاب«و اختيار ملت در     

بت به حقوق ملت رخ ندهد و از عزم راسـخ           اساسي در ديدگاه حاكمان، به خصوص جناح موسوم به راست، نس          

برخوردار نباشد، همچون بسياري ديگر از انتخابـات و نهادهـاي           » اداي امانات به اهل آن    «و صادقانه آنان براي     

 .اي نخواهد آفريد به ظاهر دموكراتيك، به نمايشي توخالي از دموكراسي تبديل خواهد شد و معجزه

اگر ملت نيز عزم خود را براي استيفاي حقوق پايمال شده جزم نكنـد              عالوه بر مهم بودن نقش متوليان،       

 .و اراده خود را براي تحقق حاكميت ملي استوار نسازد، تحولي اساسي صورت نخواهد گرفت

ـ بد دفاع كردن از يك فكر و انديشه، بدترين حمله بـه آن                به قول معلم انقالب، دكتر شريعتي      ـ  همچنان كه 

 كه براي جلـب مـشاركت       ـ  ي اصل شوراها نيز اگر با صداقت و امانتداري گارگزاران         شود، اجرا   محسوب مي 

ـ از يك سو و استقبال آگاهانـه و مـشاركت مـسئوالنه مـردم از سـوي ديگـر                     و اعتماد مردم ضروري است    

همراه نباشد، نه تنها گرهي از مشكالت فراوان ملك و ملت نخواهد گـشود، بلكـه بـا صـرف وقـت بـسيار و                         

ام جامعـه بـه      هزينه گزاف بر مردم محروم كشور، ضربه سختي به اين اصل قرآني و قانوني كه قـو                 تحميل

 .خته، بر يأس و نوميدي مردم خواهد افزودآن بسته است وارد سا

بهـره بـوده و بـا        كارگزاران نظام بايد بدانند كه ساختار كنوني مديريت متمركـز در كـشور، كهنـه و كـم                 

 كه در روند تمركز كارها در دستگاههاي دولتي پيدا كرده، به سرطاني گرفتار              گسترش و فربهي فسادآوري   

ايـن سـاختار    . شده است كه جز با يك جراحي بنيادي با دخالت مردم از طريق شوراها بهبود نخواهد يافـت                 

ريـزي    كه در زمان حكومت استبدادي رضاخان براي سلطه كامل دولت بر ملت و سلب اختيار از مردم پايـه                  

تـرين مـديران نيـز از اداره          بزرگترين مانع رشد، توسعه و تحرك كشور بوده است و كـارآزموده            ، خود شد
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كننـد،    شوراها نه تنها حقوق ملت را در تعيين سرنوشت خويش تأمين مـي            . باشند  چنين ساختاري ناتوان مي   

اداره مملكت، از يك سو     و همگاني كردن مسئوليت     » توزيع قدرت «بلكه بار مديريتي دولت را سبك نموده، با         

كنند و از سوي ديگر، با كـاهش سـطح توقعـات و انتظـارات مـردم و                    مي شكاف ميان مردم و متوليان را پر      

 .سازند پذير مي افزايش ظرفيت تحمل جامعه، حل مشكالت را با نظارت مردم امكان

ز گذشـت بيـست سـال از         پـس ا   ــ   خواهيم قانون شـوراها را      بايد دانست كه ما اولين ملتي نيستيم كه مي        

ساليان دراز اسـت كـه شـيوه اداره جامعـه توسـط خـود مـردم در بـسياري از                     . ـ اجرا كنيم   پيروزي انقالب 

 همچون تركيه، پاكستان و ـ  كشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريكايي و حتي برخي از كشورهاي دنياي سوم           

بنابراين، نگراني از بـروز مـشكالت   . شود را ميـ اج هندوستان كه در آنها كثرت فرهنگها و اقوام بيشتر است  

گونه كشورها مي توانـد در جلـوگيري    مورد است و استفاده از تجارب اين و خطرات احتمالي ضد وحدت بي 

 .موثر باشد از تكرار اشتباهات بسيار مفيد و

بـه طـور واقعـي      ـ   است   كه سالها بدون پشتوانه كافي مطرح شده       ـ  »ما  شهرما، خانه «خواهيم شعار    اگر مي 

 عتحقق يابد، ضروري است كه شرايطي فراهم شود تا همه شهرونداني كه ملتزم به قـانون اساسـي و منـاف                    

گونـه گـرايش فكـري و اعتقـادي، بتواننـد در اداره شـهر يـا         ملي و مدافع جمهوري اسالمي هـستند، بـا هـر    

سد كردن راه مـشاركت  . دل بسوزانندروستاي خود مشاركت كنند تا آن را واقعاً خانه خود بدانند و برايش  

هايي كه تنها اقليت وابسته به جناحهاي خاصي را امكان        عمومي مردم با قرار دادن معيارها، مالكها و صافي        

عبور از آنها باشد، عمالً مشروعيت و مقبوليت شوراها را مخـدوش نمـوده، مـشاركت الزم مـردم را بـراي                      

 . كردسبك كردن بار دولت هرگز تأمين نخواهد

نهضت آزادي ايران مخالفت صريح خود را با موانعي كه بر سر راه اجراي صحيح اصل شـوراها قـرار                    

اعتقـاد و التـزام عملـي بـه     « قانون شوراها، ۲۶ماده » د«به عنوان مثال، در بند     . كند  داده شده است اعالم مي    

چنين قيـدي بـه     . شمرده شده است  از جمله شروط الزم براي انتخاب شوندگان        » اسالم و واليت مطلقه فقيه    

 :نظر ما داراي اشكاالت زير است

به موضوعي خاص براي انتخاب شوندگان مستلزم تفتيش عقيده و لذا نـاقض  » اعتقاد«اوالً، احراز شرط   

 .اصل بيست و سوم قانون اساسي است كه تفتيش عقايد را به صراحت ممنوع كرده است

التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است كـه مقبـول   تنها شرط موجه و منطقي در اين مورد         

 .باشد و منطبق با قانون مي

باشـد؛    اي فقهي و از فروع دين است و اعتقـاد بـه آن امـري تقليـدي مـي                    ثانياً، موضوع واليت فقيه مقوله    

  ١.، عمل كننداند توانند در اين مورد طبق نظر و رهنمود مرجعي كه خود آزادانه انتخاب كرده مقلدين مي

هاي متفاوتي نـسبت بـه موضـوع واليـت فقيـه              گذشته و حال، نظريه    ثالثاً، مراجع تقليد و عالمان دين در      

حتي معتقدان به اين نظريه نيز درباره ميزان وظايف و اختيـارات ولـي فقيـه اخـتالف                  . كنند  ابراز كرده و مي   

 .عتقدنددارند و به طيفي از واليت مطلقه تا نظارت كلي ولي فقيه م

  از ــ   اعتقاد ندارنـد  » واليت مطلقه فقيه  «اگر اين بند از قانون مورد اجرا قرار گيرد، همه شهرونداني كه به              

                                                            
ود، هم در اصل داشـتن     ت از روز ا ول ميان خود مجتهدين مورد بحث ب          سؤال ا سواليت مجتهد گه مورد     ""  1

ت گـه طـرفين     سـ واليت و نداشتن، و هم در حدود واليـت و دامنـه حكومـت او و ايـن يكـي از فـروع فقهيـه ا                         
 )اهللا العظمي خميني  آيت-شف االسرارآ" (.آورند هايي مي دليل
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ـ عمالً از شركت در انتخابات شوراها محروم خواهنـد شـد و              جمله اقليتهاي مذهبي مسلمان و غيرمسلمانان     

يـر چنـين شـرطي را امـضا كننـد، گـامي در              اگر برخالف اعتقاد خود و به قصد خدمت به مملكت بخواهند ز           

سـوزي و تخريـب       جهت گسترش بيشتر فرهنـگ نفـاق و دورويـي خواهنـد برداشـت كـه زيـان آن در ديـن                     

 .شخصيت و اخالق جامعه آشكار است

كند كه بـا      كه اكثريت مجلس شوراي اسالمي را در اختيار داردـ تصور مي           ـ  متأسفانه، جناح انحصارطلب  

هـاي پـس از       تواند اقتدار خود را تداوم بخـشد، در حـالي كـه تجربـه               اي مي   نظرانه   تنگ تصويب چنين قوانين  

رغم انحـصار قـدرت و در اختيـار داشـتن           عي جناح يادشده، بـ    دهد كه پايگاه اجتما     پيروزي انقالب نشان مي   

.  رفته استتر  درصد آراي واقعي مردم نيز پايين ۲۵مراكز تبليغاتي، روز به روز افول كرده و امروز از خط            

هيـأت مركـزي    « تن از نماينـدگان مجلـس شـوراي اسـالمي درصـددند كـه در قالـب                   ۸۹با وجود اين، اينك     

هاي تابعه در استانها، اختيار تأييد يا رد صالحيت داوطلبان عـضويت در شـوراها را ماننـد                  و هيأت » نظارت

ات مجلس خبرگان رهبري، داوطلبـان      شوراي نگهبان در اختيار بگيرند تا همانند انتخاب       » نظارت استصوابي «

 .هاي شخصي و جناحي خود عبور دهند را از صافي سليقه

آميز و قانوني اصالح امور از طريق مشاركت مردمـي بـسته خواهـد شـد و                 در اين صورت راههاي مسالمت    

اينــك وقــت آن رســيده اســت كــه جناحهــاي . مــسؤوليت پيامــدهاي وخــيم آن بــه عهــده حاكميــت خواهــد بــود

ـ اگر واقعاً به فكر ملت و مصالح مردم هستند و رضايت خدا و مصلحت آخرت را بر منافع دنيـايي                       ارطلبانحص

 .بخش خداوند و مصلحت ملت تسليم شوند دهندـ با عبرت گرفتن از گذشته به مشيت آزادي خود ترجيح مي

بزرگـي بـراي مـردم      نهضت آزادي ايران انتخابات شوراهاي شهر و روستا را امتحان و ابتالي تاريخي              

داند و اميدوار اسـت كـه      در جهت استيفاي حقوق قانوني خود و براي متوليان، ايفاي حقوق مشروع ملت مي             

با اجراي صحيح اين امر، شكاف ميان مردم و متوليان ترميم يابـد و بـا احقـاق حـق ملـت، روابـط سـالم و                           

 .اي در جامعه برقرار گردد سازنده

 در صورت تمكـين مـردم و متوليـان نـسبت بـه حقـوق متقابـل يكـديگر              )ع(مطابق فرمايش حضرت علي   

عـزت  : توان بـه ايـن مـوارد اشـاره كـرد      دستاوردهاي عظيمي براي جامعه محقق خواهد شد كه از جمله مي          

هـاي نيكـو در مـسير         هاي عدالت، جريان يافتن سـنت       يافتن حق، برقراري راههاي روشن دين، برپايي نشانه       

بخـشي از   . (مند شدن مردم به بقاي دولت و به يأس مبدل شدن مطامع دشمنان               عالقه خود، اصالح روزگار،  

 )االسالم البالغه، ترجمه فيض  نهج۲۰۷خطبه 

مآبانه خود نـسبت بـه مـردم          آيا تحقق چنين اهداف بزرگي ارزش آن را ندارد كه متوليان از مواضع قيم             

  به حقوق مشروع مردم تمكين نمايند؟هاي نظارت، دست برداشته، با حذف نظارت استصوابي هيأت

ها، اجراي اصل شوراها، به طـور      نهضت آزادي ايران معتقد است كه با وجود همه مشكالت و محدوديت           

نسبي و در بلند مدت، بسيار ضروري بوده، ميدان را براي مشاركت مردم در تعيـين سرنوشـت خـود بـاز                      

 .خواهد كرد

 ترضي الهم وفقنا لما تحب و

ي ايراننهضت آزاد
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۶۵۵: شماره

 ۳۰/۰۸/۷۷:تاريخ

  

  

  

  نامه به رئيس جمهور  در مورد دستگيري آقايان دكتر غروي و غفراني

  

  جناب آقاي سيدمحمد خاتمي

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

  با سالم و تحييت و آرزوي توفيق در طاعت خالق و  خدمت به خلق

ن، با در دست داشـتن      اي از مأمورين در اصفها       عده ۲۹/۸/۷۷بر حسب اطالعات واصله ظهر روز جمعه        

 سال قبل به طـور خـصوصي و در منـزل            ۳۵اي كه از      حكمي از دادگاه ويژه روحانيت به مراسم نماز جمعه        

گرديـد، هجـوم بـرده و آقـاي دكتـر              اهللا سـيدمحمدجواد غـروي منظمـاً تـشكيل مـي            شخصي به امامت آيـت    

آزادي ايـران در اصـفهان را حـين    از اعضاي برجسته نهـضت  )  اهللا غروي فرزند آيت(اصغر غروي     سيدعلي

عالوه بر آن، ضـمن بـازجويي و فيلمبـرداري از نمـازگزاران و ايجـاد      . اند نماز دستگير كرده و با خود برده      

 اهللا و فرزنـد ايـشان را مـورد بازرسـي قـرار داده و مقـداري از                    رعب و وحشت، محل نمـاز و منـازل آيـت          

  .اند كتابهاي تأليفي ايشان را با خود برده

اهللا غروي بـه وجـوب         سال قبل از انقالب به دليل اعتقاد آيت        ۱۵الزم به يادآوري است اين نماز جمعه از         

َشده است كه اخيراً به دليل بيماري و كهولت سني ايـشان توسـط                عيني نماز جمعه در زمان غيبت منعقد مي       

  .گرديد آقاي دكتر غروي اقامه مي

ي به منزل شخصي و به مراسمي كه در حوزه اختيارات شرعي            شود متعاقب اين حمله غيرقانون      گفته مي 

اهللا غـروي در      و قانوني شهروندان است، مأمورين نامبرده آقاي علي غفرانـي يكـي ديگـر از طرفـداران آيـت                  

  .اند كه از سرنوشت نامبرده نيز اطالعي در دست نيست شهرستان نائين را دستگير كرده

  جناب آقاي رئيس جمهور

ظيفه قانوني و تعهد و مسئوليتي كه جنابعالي در قبال شهروندان براي حفظ حقـوق قـانوني   با توجه به و   

رود دسـتور فرمائيـد هـر چـه سـريعتر دستگيرشـدگان را آزاد نمـوده و                    دار هستيد، انتظـار مـي       آنان عهده 

  .كتابهاي توقيف شده را كه تماماً با اجازه وزرات ارشاد منتشر شده، مسترد نمايند

  ي ايراننهضت آزاد
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  محكوم كردن جنايت هولناك عليه رهبران حزب ملت ايران

  

كـه رهبـران برجـسته و       ) فروهر(قتل فجيع آقاي داريوش فروهر و همسر ايشان خانم پروانه اسكندري            

شناخته شده حزب ملـت ايـران و از مبـارزان راه آزادي و حاكميـت ملـت بودنـد، بـراي يـاران و همـسنگران و                            

  .رود آور و خيانتي ننگين به شمار مي اي حيرت بسيار اندوهبار و براي ملت ايران و جهانيان حادثهآزاديخواهان 

شادروان داريوش فروهر از مبارزان شجاع و پرتوان نهضت ملي ايران طي نيم قرن اخيـر و از رهبـران      

 فـداكارش خـانم     او و همـسر   . رفـت   هاي اخير به شمار مي      برجسته نيروهاي آزاديخواه داخل كشور در دهه      

پروانه فروهر از مدافعان بنام راه مصدق در دوران رژيم منفور پهلوي بودند كه بـه كـرات مـورد هجـوم و                   

گـاه از     حمله قرار گرفته، به زندان افتاده و بارها در بيدادگاههاي رژيم محاكمه و محكـوم شـدند ولـي هـيچ                    

اي ملت ايـران، بـويژه آزادي و اسـتقالل مـيهن،            خطرات نهراسيده و همواره با سربلندي و افتخار از آرمانه         

دفاع كردند و در مبارزه عليه رژيم پهلوي از مدافعان سرسخت حقـوق ملـت و از عناصـر مقـاوم در تحقـق           

ياد داريوش فروهر در كابينه دولت موقت شادروان مهندس بازرگان سمت             زنده. انقالب اسالمي ايران بودند   

او پـس از دوران  . ر جهت حمايت از حقوق كارگران تـالش فراوانـي نمـود        وزارت كار را بر عهده داشت و د       

  .كرد شكني، انحصارگري و تحديد آزاديها انتقاد مي دولت موقت نيز همواره با صراحت در برابر قانون

ناپـذير   نهضت آزادي ايران ضمن ابراز تأسف و تأثر شديد از فقدان دو انسان شريف و مبـارز خـستگي      

اي   تقالل، اين جنايت ددمنشانه را از سوي هر فرد و گروه و جريان و با هر هـدف و انگيـزه                    راه آزادي و اس   

كند و اين ضايعه بزرگ را به خانواده ايـشان، اعـضاي حـزب ملـت               كه انجام گرفته باشد، شديداً محكوم مي      

  .گويد ايران و خانواده بزرگ نهضت ملي ايران تسليت مي

 رياست جمهوري و مسئوالن انتظامي و قضائي پيگيري جـدي، همـه             نهضت آزادي ايران از مقام محترم     

كند و اميدوار است كه عامالن چنين جنايت هولناكي بـه ملـت    جانبه و گسترده اين امر را مصرانه تقاضا مي       

  .معرفي شوند و به سزاي اعمال ننگين خود برسند و خشونت در همه اشكال آن متوقف گردد

ـ از جمله قتل دكتر كاظم    عليه نيروهاي آزاديخواه داخل كشور رخ داده است        جناياتي كه در ساليان اخير    

توجهي از    ـ هشداري است به دولت و نيروهاي انتظامي و قضايي كه نبايد با تساهل و بي                 ۶۷سامي در سال    

  .اهميت تلقي كرد آنها گذشت و اين گونه حوادث را كوچك و كم

ه را آزمون و ابتالي بزرگي براي همه مبارزان راه آزادي و استقالل             دهند  نهضت آزادي ايران اين واقعه تكان     

داند و اعتقاد دارد كه اين نيروها بايد با وحدت و همدلي، مقاومت خود را مضاعف سـاخته، بـا رسـوا                        كشور مي 

ساختن عامالن جنايت، همچنان با هشياري از حقوق اساسي ملت كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران                  

ريح شده است دفاع كنند و توطئه كساني را كه قصد دارند با حاكم كردن جـو تـرور و خـشونت بـا برنامـه                          تص

  .مداري كه خواست اكثريت قاطع ملت ايران است مقابله كنند، خنثي سازند توسعه سياسي، حاكميت ملت و قانون

نهضت آزادي ايران
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   آذر روز جهاني دانشجو۱۶گراميداشت 

  

درد بـود و     انـدوه و   گذشت، آسمان ايران آكنـده از       مي ۱۳۳۲ مرداد سال    ۲۸كودتاي ننگين    ماه از  چهار

 شد و   آباد محاكمه مي    بيدادگاه نظامي سلطنت   مصدق رهبرمحبوب ملت در   . زمين آبستن آتشفشان قيام ملت    

عاون رياسـت  نيكسون م سفر انگليس و پير رفت تا با تجديد رابطه با استعمار   سلطه سياه استبداد داخلي مي    

دلهـاي آزاده   » تپش  مزارآباد بي «اما در آن    . طريق استيالي خارجي تحكيم يابد     جمهوري آمريكا به ايران، از    

تدارك  كه از  نظام استبداد . كرد آرامش شاه را آشفته مي     تپيد و   دانشگاه هنوز مي   مرداني در كوي و بازار و     

ادب را   حرمت محيط علـم و     بود براي نخستين بار   دانشجويان براي تظاهرات عليه سفر نيكسون مطلع شده         

دانـشگاه تهـران مـستقر        را در  دبراي گوشمالي دادن دانشجويان نيروهاي كمانـدويي ويـژه خـو           شكست و 

بـه دنبـال دو روز تظـاهرات در          گرفـت و   اينچنين بود كه محيط دانشگاه را اعتراضات وسيعي فـرا         . ساخت

هاي   ديري نپاييد كه فريادها چونان شعله      خروش شد و   رچه خشم و  فني يكپا   هاي مختلف، دانشكده    دانشكده

كه وظيفه داشتند امنيت سفر ارباب را تأمين نمايند با هجوم به             داران نظام زور    سرنيزه. شرزه فراگير گشت  

شـريعت  : در اين حمله خون پاك سه دانشجو       فني دانشجويان را به زير ضربات سرنيزه گرفتند و          دانشكده

اين سه تن نخستين شهدايي گشتند كه پس از كودتـاي ننگـين              زمين ريخت و   نيا بر   بزرگ دچي و رضوي، قن 

 :اين جوانمردان به قول دكترشريعتي.  در سنگر آزادي وآگاهي در خون خود غلتيدند۳۲ مرداد۲۸
سر  وپشت ميز دانشگاه به پشت پاچال بازار بروند          از د كه همچون ديگران كوپن ناني بگيرند و       ننخواست"

اما ايـن سـه تـن       . كارشان را تمام كردند و رفتند      آن سال چندين دوره آمدند،     از. آخور خويش فرو برند    در

روند، هميـشه خواهنـد       آنها هرگز نمي  . رود سفارش كنند    كه را مي   هر آيد بياموزند، و    ماندند تا هركه را مي    

دكترعلـي شـريعتي، بـا      ."(گـرم اسـت     و اين سه قطره خون كه بر چهره دانـشگاه تـازه          . آنها شهيدند . ماند

 )مخاطبهاي آشنا

آن سال است كه شانزدهم آذر به عنوان روز مقاومت دانشجو و دانشگاه، در برابـر اسـتبداد و                    و هم از  

بـه عنـوان    » المللـي دانـشجويان     سازمان بـين  «كه به درخواست    لمبارزات ميهن ما، ب    اختناق، نه تنها درتاريخ   

 .اري شدروز جهاني دانشجو نامگذ

 ۱۳۶۷عيه دانشجويان نهـضت آزادي ايـران اسـت كـه در شـانزدهم آذرمـاه                 الجمالت فوق بخشي از اط    

 .خطاب به دانشجويان و دانشگاهيان نگاشته و منتشر شد

در آن سالها وضعيت عمومي دانشگاهها به دليل بسته بودن محيط سياسـي دانـشگاهها و فقـدان آزادي       

دانشجويان و دانشگاهيان نـه تنهـا       . آور بود   انگيز و مالل     انتقادات، بسيار رقت   بيان ابراز عقيده و عدم امكان    

از رسالت تاريخي خود كه همانا پيشگامي در مبارزه براي آزادي و حاكميت ملـت بـود، دور افتـاده بودنـد؛                    

 عمـل   بلكه خود به مثابه سدي در برابر آن و اهرم فشاري در جهت تثبيت باندهاي قدرتمدار و انحصارطلب                 

 .كردند مي
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آنچه موجب شده بود تا چنين وضعيتي در دانشگاهها حاكم شود و جنبش دانشجويي نتواند بـه وظيفـه                   

روحـي كـه      هـاي دانـشجويي در قالـب خـشك و بـي             خطير خود عمل نمايد، چيزي نبود جز انحصار فعاليـت         

هاي انضباطي    زينشي و كميته  عملكرد غيراخالقي و غيرقانوني نهادهاي گ     . حاكميت براي آن تعيين كرده بود     

خواسـت خـود را از دايـره بـسته      كس كه مـي  فضاي رعب و وحشت را در دانشگاهها حاكم كرده بود و هر      

در آن روزهـا    . شـد   گشت و يـا از دانـشگاه اخـراج مـي            آنان خارج سازد، يا از ورود به دانشگاه محروم مي         

 .كرد جويي پس از انقالب تجربه ميجنبش دانشجويي بدترين لحظات را در تاريخ مبارزات دانش

سـازي نقـش و      اي در ويـران     متأسفانه در آن سالها انجمنهاي اسالمي و جهادهاي دانشگاهي نقش عمده          

 دانـشجويان نهـضت آزادي ايـران طـي          ۱۳۶۷در مهرمـاه    . كردنـد   هويت راستين جنبش دانشجويي ايفا مـي      

 :اهي چنين هشدار دادنداي خطاب به انجمنهاي اسالمي و جهادهاي دانشگ اطالعيه
 از عوامـل طـرد و      ايـد و    فعاليت ومالكيت خود سـاخته     سالهاي قبل صحنه دانشگاه را يگانه قلمرو       شما از ""

قسمت بزرگي از بار مسئوليت نابسامانيهاي امـروز كـه          . استادان و دانشجويان گرديديد    اخراج بسياري از  

كنيم تجديدنظرهاي اصولي در  بنابراين توصيه مي. نتيجه مداخالت نادرست ديروز است، به عهده شماست

آزادانديشي  مبلغ واقعي مفهوم مقدس آزادي و      كردار مروج و   ها و روشهاي خود به عمل آورده و در          بينش

 ."ميان دانشجويان باشيد در

خوشبختانه با رشد جنبش دانشجويي و آگاهي از ريشه مسائل و مشكالت و پس از جنبش نوين جامعه                  

هـواي دانـشگاهها نيـز        وزيدن گرفته است، حال و     ۱۳۷۶ نسيم آن به طور محسوس از دوم خرداد          مدني كه 

توان اميدوار بـود كـه دانـشجويان نـسبت بـه رسـالت تـاريخي خـود بـه طـور                        اكنون مي . رو به تغيير دارد   

يهـاي  تر شوند و در راه تحقـق اصـول و آرمانهـاي راسـتين انقـالب اسـالمي و تثبيـت آزاد                       روزافزون آگاه 

 قانوني كه ثمره آن حاكميت ملت بـر سرنوشـت خـويش باشدــ            ـ  مصرح در قانون اساسي و حاكميت قانون      

 .گامهاي اساسي و استوار بردارند

نهضت آزادي ايران در شرايط حساس و خطيري كه امروزه با آغاز جمهوري سـوم بـر كـشور حـاكم                      

 :نمايد  محترم ميهايي را به دانشجويان عزيز و دانشگاهيان گرديده، توصيه

 دانشجويان بايد همواره بر اين نكته واقف باشند كه آرمان اصلي و اساسي خود را مبارزه در جهت                   -۱

 .تثبيت آزاديهاي اساسي و حفظ حرمت و كرامت انساني و عدالت قرار دهند

انـد    بـوده اين نكته از آن جهت حائز اهميت است كه دانشجويان همواره نماينده گروههاي مختلف جامعه                

رو نقـش     از ايـن  . انـد   هـاي واالي ملـي و دينـي تـالش كـرده             و مردم ايران قريب به يك سده براي اين آرمان         

هاي به حـق      ترين نيرو در جهت تحقق خواسته      اساسي جنبش دانشجويي حفظ استقالل خود به عنوان اصلي        

 .ملت ايران است

در شـرايط كنـوني اگـر       . د كـه فراگيـر باشـد      شو   جنبش دانشجويي ايران هنگامي به موفقيت نائل مي        -۲

گروههاي مختلف دانشجويي در كنار يكديكر نباشند، بزرگترين و بيشترين لطمه را به جامعـه وارد خواهنـد      

 .ساخت

. دانشجويان بايد بيشترين همت خود را در جهت ايجاد فضاي آزاد در دانشگاهها و جامعه فراهم سازند                

كه نقش بـسيار مـؤثري در تحقـق برنامـه توسـعه سياسـي رئـيس جمهـور             دانشجويان نبايد فراموش كنند     

بينيم كه بانـدهاي مرتجـع         و مي  ـ  چنانچه برنامه توسعه سياسي ايشان با شكست مواجه گردد        . محترم دارند 
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گمان وضعيت دانـشگاهها بـه سـالهاي گذشـته            كنندـ بي   ضدآزادي با تمام توان خود در اين جهت تالش مي         

پـس برعهـده    . انـدازد   هاي بـه حـق ملـت ايـران را بـه تعويـق مـي                 بار ديگر تحقق خواسته   شود و     نزديك مي 

 .ترين و وفادارترين حاميان برنامه توسعه سياسي تالش كنند دانشجويان است كه به عنوان صادق

كنـيم كـه بـا درايـت، هوشـياري و              در اين مقطع از تاريخ كشور عزيزمان به دانشجويان توصيه مـي            -۳

دارنـد، مراقـب     هاي اساسي ملت ايـران گـام برمـي          فتار كنند و همچنان كه در جهت تحقق خواسته        فرزانگي ر 

دانشجويان بيش از پيش بايد مراقـب بـوده     . هاي ويرانگر آنان نغلتند     وسوسه خناسان باشند و به دام شيوه      

 و در ماههـاي اخيـر   جويي هـستند  دشمنان آزادي به دنبال بهانه    . آميز بپرهيزند   گونه رفتار خشونت   و از هر  

اي براي منحرف كردن اهـداف واالي مـردم ايـران و بـه تبـع آن       اند كه از هر گونه امكان و شيوه   نشان داده 

 .كنند جنبش دانشجويي استفاده مي

كنـيم كـه مـصرانه در جهـت اسـتقالل مـديريت                بار ديگر به دانشجويان و دانـشگاهيان توصـيه مـي           -۴

ـ تخصصي، ايجاد و افزايش امكانات تحقيق علمي، رفع تـضييع حقـوق    موزشيدانشگاهها، باال بردن كيفيت آ 

 .دانشجويان و تأمين نيازهاي صنفي آنها گامهاي اساسي بردارند

در همين جا الزم است كه به كادر علمي دانشگاهها اين نكته اساسي گوشزد شود كه وظيفه خطيرشـان                   

چه در آن صورت استقالل خود را در برابر قدرتمداران          را در هماهنگي با جنبش دانشجويي فراموش نكنند؛         

 .از دست خواهند داد و قضاوت مردم ايران درباره آنان قطعاً مثبت نخواهد بود

دانـشجويان بـه    .  سخن آخر درباره طرح مجدد بـسيج دانـشجويي در شـرايط كنـوني كـشور اسـت                  -۵

دنبال فرصتي هستند تا با نقـض اسـتقالل         اند كه باندهاي انحصارطلب به        درستي اين موضوع را درك كرده     

جنبش دانشجويي، دانشگاهها را از مسير مبـارزه بـراي آزادي و حاكميـت ملـت منحـرف كننـد و بـا ايجـاد                    

تجربه ساليان گذشته نشان داده     . نهادهاي وابسته به خود، اقدام به سركوب جنبش اصيل دانشجويي نمايند          

به ابزاري براي تداوم فشار و سركوب در دانشگاهها شـوند، نـه   است كه چنانچه نهادهاي دانشجويي تبديل       

دانشجوياني كه ممكن است بـا   . گيرند  در دل ملت جاي دارند و نه در دانشگاهها مورد توجه و اقبال قرار مي              

نظر داشته باشـند كـه       قصد و نيت خير به بسيج دانشجويي ملحق شوند، حتماً بايد اين معيار اساسي را مد               

دانشجويي مستقل نباشد و به هر طريقي قصد اخالل در اهداف جنبش دانشجويي را داشته باشد،                اگر بسيج   

تواند محك بسيار مناسبي براي كليه        اين معيار مي  . قطعأ مورد توجه دانشجويان و مردم قرار نخواهد گرفت        

 .شان باشد دانشجويان در فعاليتهاي صنفي، اجتماعي و سياسي

 پاك اهورايي كه با نثارخون خـود پيونـد دانـشگاه و نهـضت ملــي ايـران را                    ياد و خاطره آن سه شهيد     

 .باد استوارتر ساختند، همواره گرامي

 نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  الف/۱۶۵۸: شماره

 ۱۹/۰۹/۷۷:تاريخ

 
 
 

  ارسال پاسخ مجدد به نشريه عصر ما

  

  جناب آقاي محمد سالمتي

  مدير محترم نشريه عصرما 

  با سالم و آرزوي توفيق در جلب رضاي حق و خدمت به خلق

اميـر انتظـام و تـوهم       « آن نشريه پاسخ نهـضت آزادي ايـران بـه مقالـه              ۱۵/۷/۷۷ مورخ   ۱۰۵ شماره   در

 عصر ما درج شد و در زير آن، توضيحاتي از سوي نـشريه عـصر مـا                  ۹۵مندرج در شماره    » تئوري توطئه 

  .مطرح شد

 كـه ايـن   كنـيم و اميـدواريم   به پيوست نظرات خود را نسبت به توضيحات نشريه عـصر مـا ارسـال مـي           

  .توضيحات را براي آگاهي خوانندگان محترم در اولين شماره بعدي نشريه عصر ما درج فرماييد

  

  با تشكر

  روابط عمومي

   نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران ات آزادينهض

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۵۸: شماره

 ۱۹/۰۹/۷۷:تاريخ

  

  

  پاسخ مجدد به عصرما

  

اميرانتظـام  « نهضت آزادي ايران به مقالـه        ۷۷نشريه محترم عصر ما براي نخستين بار پاسخ مرداد ماه           

 خود درج كرد و در زيـر آن پاسـخي   ۱۵/۷/۷۷مندرج درنشريه ياد شده را در شماره مورخ    » وطئهو توهم ت  

  .تقريباً با همان حجم اضافه نمود

داند كه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران و مسئوالن نشريه عصر ما              نهضت آزادي ايران الزم مي    

پاسخ عصر ما كه در واقع پاسخ       . ي تشكر نمايد  به خاطر اجراي قانون مطبوعات و درج جوابيه نهضت آزاد         

باشد حاوي مطالب و نكاتي است كـه در           هاي آقاي دكتر يزدي با نشريات ديگر نيز مي          به برخي از مصاحبه   

  .شود اي از موارد ضروري پاسخ داده مي اينجا فقط به پاره

فبـشر عبادالـذين    «شـريفه   ـ نويسنده محترم عصر ما در مقدمه پاسخ خود با اشاره به قسمتي از آيـه                 ۱

  :نويسد مي» يستمعون القول و يتبعون احسنه

دهـد پـائين بـودن سـطح تربيـت و             اي كه نظام را در معرض خطر قرار مـي           به اعتقاد ما مهمترين مسئله    « 

آموزش سياسي و در نتيجه بيگانگي نسل جوان نسبت به انقـالب اسـت كـه بـه علـت محـدوديت فـضاي                        

  »سي طي سالهاي گذشته حاصل شده استهاي سيا مشاركت و رقابت

سوابق و عملكرد نهضت آزادي ايران به ويـژه در دو دهـه             . ما با اين نظر نويسنده محترم كامالً موافقيم       

دهـد كـه نهـضت آزادي همـواره در ايـن زمينـه سـخن گفتـه و هـشدار داده و                         گذشته، به وضوح نشان مي    

فردي و جمعي را تحمل كرده است و امروز خداوند بـزرگ را             ها و فشارهاي      ، اهانت ...)ليبرال و   (ها    برچسب

انـد و   گزاريم كه آن سازمان و بسياري از اقشار آگاه جامعه به اين واقعيت و قانونمنـدي رسـيده          سپاس مي 

  .فشرند به رغم فشارها و تهديدهاي جناح انحصارطلب بر آن پاي مي

. كـرد    مخاطرات براي نظام و انقالب اشـاره مـي         جا داشت كه نويسنده محترم به عوامل پديد آورنده اين         

بـه طـور كامـل ايـن قانونمنـدي را تبيـين       )  سوره مباركه زمر۱۸ و ۱۷آيات (اتفاقاً، آيه شريفه مورد استناد      

  ١كند مي

دهد كه شرط هدايت و رشد عقلي و تربيـت انـسانها در راسـتاي ارزشـهاي                   مضمون اين آيات نشان مي    

براي مردم فراهم   » اتباع احسن «و  » استماع قول «عه است كه در سايه آن امكان        الهي و وجود آزادي در جام     

بر اين اساس، وقـت     . اي براي حضور و حاكميت طاغوت، شرك و استبداد وجود نداشته باشد             شده و زمينه  

آن رسيده است كه نويسنده محتـرم و سـازمان مجاهـدين انقـالب اسـالمي كـه گروههـاي اجتمـاعي را بـه                  

رسـاني بـه      و در راسـتاي چنـين تفكـري همـه امكانـات اطـالع             (كنند    بندي مي   تقسيم» غيرخودي«و  » خودي«

                                                            
 القـول  والذين اجتنبوالطاغوت ان يعبـدوها و انـابوا الـي اهللا لهـم البـشري فبـشر عبـاد ـ الـذين يـستمعون           .1

آساني آـه از بنـدگي و تبعيـت طـاغوت      « .  اولئك الذين هديهم اهللا و اولئك هم اولوااللباب        ـ  فيتبعون احسنه 
پـس  . روي آوردند بر آنهـا بـشارت بـاد        ) ارزشهاي الهي (اجتناب آردند و به سوي خدا       ) ارزشهاي شيطاني (

آنهـا آـساني   . آننـد  خن پيـروي مـي  شنوند و از نيكوترين س آساني آه سخن را ميبندگان را بشارت ده ـ  
 ».هستند آه خدا هدايتشان آرده است و آنان خردمندانند
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، از جمله نهضت    »غيرخودي«قرار گرفته است و گروههاي      » خودي«صورت انحصاري در اختيار گروههاي      

حـروم  آزادي ايران، از امكانات قانوني، به ويژه داشتن روزنامه، براي بيـان ديـدگاههاي خـود در جامعـه م                   

  .در موضوع خود تجديدنظر نمايند) اند شده

اگر براي پاسداري از اصول و آرمانهاي اصيل انقالب اسالمي و حاكميت ارزشـهاي اسـالمي و اجـراي                   

، اجـراي برنامـه توسـعه سياسـي و تحقـق      »قانونمداري«هاي توسعه پايدار در جامعه، وجود آزادي،     برنامه

ست، همه نيروهاي وفادار به انقالب و ملتزم به قانون اساسي بايد            هاي الزم و ضروري ا      جامعه مدني شرط  

  .ها و تالشهاي خود را هماهنگ سازند بر گرد اين محورها، برنامه

 بـا   ١هاي ماههاي اخير خبرنگاران چند نـشريه        ـ در بخش ديگري از پاسخ، نويسنده محترم به مصاحبه         ۲

  :نويسد  حساسيت نشان داده و ميآقاي دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران

هاي متعـددي از دبيركـل محتـرم نهـضت آزادي در مطبوعـات مختلـف درج شـده و                      اين روزها مصاحبه  «

شود كه عمدتاً به تشريح حوادث و تحوالت سالهاي آغازين انقـالب و دوران متـأخر از ديـدگاه نهـضت                    مي

حلهـا بـراي رفـع     رد ارائـه راهكارهـا و راه  خـو  مربوط است و از قضا چيزي كه كمتر در آنها به چـشم مـي            

  ».مشكالت موجود است

شـود بايـد مربـوط بـه       ها داده مي    هايي كه در مصاحبه     يادآوري اين نكته بديهي ضروري است كه پاسخ       

حلهـاي    هـا معمـوالً فرصـتي وجـود نـدارد كـه بـه راهكارهـا و راه                   سئواالت خبرنگاران باشد و در مصاحبه     

هـاي    نهضت آزادي ايران، با توجه به محـدوديتهاي موجـود، ديـدگاه           . اخته شود مشكالت موجود كشور پرد   

ترين مسائل و مشكالت جـاري كـشور مطـرح كـرده اسـت و                 كارشناسي خود را در مورد مهمترين و مبرم       

بـراي نمونـه در     . آزادي ايران مراجعه كنند     توانند براي آگاهي يافتن از آنها به نشريات نهضت          عالقمندان مي 

مورخ » درباره مجلس خبرگان رهبري   «اي اخير، شايسته است كه نويسنده محترم يك بار ديگر نشريه            ماهه

هـاي مختلـف، نقـش         را مطالعه كند و با توجه به روند تحوالت بعدي و اظهارنظر شخصيتها و گروه               ۶/۵/۷۷

  .ر دهدرساني و راهبردهاي مطرح شده در اين نشريه و بازتاب آن را مورد ارزيابي قرا اطالع

شايد حساسيت نويسنده محترم بيشتر مربوط به سئوالهايي در زمينه اشغال سفارتخانه سابق آمريكـا،               

ـ سياسي آنهـا بـراي كـشور و ملـت ايـران بـوده        ماجراي گروگانگيري، بيانيه الجزاير و پيامدهاي اقتصادي  

انـد، امـروز      ت را بر عهـده داشـته      به نظر ما، فارغ از اين كه چه كساني در گذشته مسئوليت اين اقداما             . است

مشي جديد تدوين شود و مسئوالن جمهوري         بندي تجربيات آن رويدادها به صورت راهكار و خط          بايد جمع 

  .ريزي و تنظيم سياست خارجي خود آن راهكارها را مورد عمل قرار دهند اسالمي در برنامه

ـ اقتصادي امـروز جامعـه در گـرو           سيما معتقديم كه راهكار اساسي براي حل بسياري از مشكالت سيا          

  .اصالح ديدگاههاي مسئوالن سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران است

به عنوان مثال، در جريان اشغال كنسولگري جمهوري اسالمي ايران در مزار شـريف توسـط نيروهـاي                  

سـالمي بـه حـق      طالبان، به رغم ادعاهاي طالبان در مورد نحوه عملكرد آن كنسولگري، مقامات جمهـوري ا              

المللي، نيروهاي طالبان حـق ورود بـه كنـسولگري ايـران را               مدعي بودند كه بر اساس قوانين و مقررات بين        

                                                            
 ـ روزنامـه جامعـه،    ١/۶/٧٧، مـورخ  ٢۵نامه توانـا، شـماره    ـ هفته٧٧، شهريور ٩١ماهنامه گزارش، شماره . 1

 مـورخ  ٢٣٩نامـه پيـام هـاجر، شـماره      ــ هفتـه  ٩/٨/٧٧ مـورخ  ۴٩نامـه آبـان، شـماره      ـ هفتـه  ١١/۶/٧٧مـورخ  
١٢/٨/٧٧. 
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اند و افكار عمومي و سازمانهاي جهاني نيز بر اين ادعـاي مقامـات جمهـوري اسـالمي ايـران صـحه            نداشته

  .را محكوم كردندگذاشته، آن را مورد تأييد قرار دادند و اقدام وحشيانه طالبان 

در ماجراي حمله نيروهاي طالبان به كنسولگري ياد شده اين سئوال براي مردم مطرح شد كه اگر ورود                  

المللـي و عمـل خـالف و نادرسـتي          شده بين   نيروهاي طالبان به كنسولگري خالف مقررات و تعهدات پذيرفته        

 تن از كاركنان سـفارت را       ۵۴ا شدند و    بوده است، چرا دانشجويان پيرو خط امام وارد سفارت سابق آمريك          

 روز به گروگان گرفتند و اين عمل مورد تأييد رهبر فقيد انقالب، شوراي انقـالب و بـسياري از                    ۴۴۴به مدت   

نهادها قرار گرفت؟ براي پاسخ به اين سئوال گفته شد كه دولت موقت، كه مسئوليت قانوني داشت، با اشغال     

اخيراً نيـز برخـي از مـسئوالن        !  اعتراض به عمل دانشجويان استعفا كرد      سفارت آمريكا مخالف بود و براي     

اند كه اشغال سفارت آمريكا واكنش دانشجويان نسبت به عملكرد گذشته آمريكا در ايران بوده اسـت و           گفته

المللـي خـود وفـادار        تلويحاً نيز پذيرفته شده است كه جمهوري اسالمي ايران همواره نسبت به تعهدات بـين              

  .تاس

تر اين است كه نويسنده محترم عصر ما به جـاي اظهـارنظر كلـي مبنـي بـر ايـن كـه                         به نظر ما، شايسته   

اسـت،  » برداشتها و تحليلهاي يكجانبه و مغشوش و مغلوط از وقـايع دوران انقـالب             «ها    مطالب اين مصاحبه  

 در اجـراي قـانون      جانبه و درسـت خـود را بـه نـشريات مربـوط ارسـال كننـد تـا                    اطالعات و تحليلهاي همه   

مطبوعات منتشر گردد و موجبات آگاهي همگان، بـويژه نـسل دوم انقـالب يعنـي جوانـان و دانـشجويان را                      

  .فراهم سازد

در هر حال، ما معتقديم كه در شرايط كنوني بايد فقط مسائل ضروري و مورد نياز امروز جامعه مطرح                   

  . گرددحاصل پرهيز المقدور از برخوردهاي شخصي بي شود و حتي

هـاي آقـاي      ـ نويسنده محترم در پايان پاسخ خود، با نشان دادن حساسيت ديگري نسبت به مـصاحبه               ۳

  :دكتر يزدي نوشته است

برخالف ادعاي دكتر يزدي، آقاي خاتمي از اشغال النه جاسوسي متأسف نشدند بلكه از اين كه احساسات                 «

  ».دار شد اظهار تأسف كردند  آمريكا جريحه]مردم[

  :اند  سيد محمد خاتمي رئيس محترم جمهوري در مصاحبه خود به طور مشخص چنين اظهار كردهآقاي

دانم كـه احـساسات ملـت بـزرگ آمريكـا بـه خـاطر ايـن قـضيه                     در مورد گروگانگيري كه گفتيد، بنده مي      «

».دار شده و من متأسفم از اين امر جريحه
١

  

اخلي و خارجي از سخنان آقاي خـاتمي اظهـار          هاي د   اگر چه برداشت عمومي مردم و بسياري از رسانه        

ــ    ـ و البته منظور اصلي را هم بايد از خود ايـشان سـئوال كـرد                 تأسف ايشان از امر گروگانگيري بوده است      

دار   جريحـه «باشد و يا مربـوط بـه        » اين قضيه «و  » گروگانگيري«تواند مربوط به      در جمله باال مي   » اين امر «

  !و اين دو نيز از هم جدا نبوده است» شدن احساسات مردم آمريكا

دار شدن احساسات مردم، بـدون شـك          شدن جوانان آمريكايي در جنگ ويتنام و جريحه         در قضيه كشته  

ولي آيا در مـاجراي اشـغال سـفارت سـابق آمريكـا در تهـران، مـردم                  . اعتراضات متوجه دولت آمريكا بود    

اند يا اعتراض و واكنش آنان نسبت بـه           قصر دانسته آمريكا سياستمداران خود را سرزنش كرده و آنان را م         

                                                            
 .ان ان جمهور با خبرنگار سي ، مصاحبه رئيس٢٠/١٠/٧۶روزنامه جمهوري اسالمي، . 1



 

 ١٥٨

دار شـدن     عمل گروگانگيري و آتش زدن پرچم آمريكا بوده است؟ بنابراين، اظهار تأسف نسبت بـه جريحـه                

تواند پيام مهمي در اين گفتگوي تاريخي رئيس جمهور با مـردم آمريكـا در بـر                   احساسات مردم آمريكا نمي   

  .داشته باشد

پاسخ عصر ما مجدداً به مسئله عضويت آقاي مهنـدس اميرانتظـام در نهـضت آزادي                ـ بخش مهمي از     ۴

ايران و اظهارات ايشان در مصاحبه با خبرنگار روزنامه جامعه اختصاص يافته و چند بار نيز تكـرار شـده                    

 ــ   لحن پاسخ بيشتر جنبه القاي شبهه، مجادله و ابراز ترديد نسبت به توضيحات نهـضت آزادي ايـران                 . است

كنـيم و     براي پرهيز از اطاله كالم از تكرار مطالب خودداري مـي          . ـ دارد   كه با صداقت و دقت ارائه شده است       

گذاريم و صرفاً به ذكر چند نكته ضروري زيـر بـسنده              قضاوت را بر عهده خوانندگان محترم آن نشريه مي        

  :كنيم مي

 ۱۷مـن از    «:  تصريح كرده است كه    ١تيـ آقاي مهندس اميرانتظام در مصاحبه با مرحوم سرهنگ نجا           الف

 در مبـارزات  ۱۳۵۷ تـا شـهريور   ۱۳۴۵بعـد از سـال      «و  »  به آقاي مهندس بازرگـان پيوسـتم       ۱۳۵۷شهريور  

به عالوه، ايشان بعد از مصاحبه با روزنامه جامعـه اظهـارات خـود را در ايـن مـورد در                     » .ام  شركت نداشته 

  .اي نيز اصالح كرده است مصاحبه منتشر نشده

  :نويسد ـ نويسنده محترم به جاي پذيرش شهادت رسمي نهضت آزادي ايران مي ب

 و پذيرش مسئوليت اعمـال وي بـه         ۵۷به گمان ما اعتراف به عضويت آقاي اميرانتظام در نهضت در سال             «

  ».تر از چنين توجيهي است هزينه تر و در عين حال كم تر، منطقي عنوان يك عضو خاطي بسيار اصولي

  ٢.اوت بر مبناي ظن و گمان براساس اصول اسالمي گناه و باطل استاوالً، قض

ثانياً، آقاي مهندس اميرانتظام چه خطايي مرتكب شده است؟ شهيد قدوسي، دادستان انقالب وقت، قبل از         

ياد مهندس بازرگان گفته بود كه هيچ مطلبـي حـاكي از جاسوسـي در پرونـده آقـاي                     محاكمه ايشان به زنده   

بر اين اساس، شادروان مهندس بازرگان با شجاعت و جوانمردي در دادگاه حاضـر              . ديده است اميرانتظام ن 

شد و با شناختي كه از آقاي اميرانتظام داشت، مسئوليت كليه اقدامات ايشان در ارتباط با دولت موقت را بر          

  .عهده گرفت

ن، مطرح سـاخت ايـن بـود كـه آقـاي            اهللا گيالني، رئيس دادگاه ايشان در آن زما         ثالثاً، تنها مطلبي كه آيت    

اميرانتظام در مذاكرات خود با ديپلماتهاي خارجي سفره دل خود را بيش از اندازه باز كـرده اسـت كـه ايـن                   

تـوان آن را حمـل بـر جاسوسـي و      باشـد و نمـي   امر مربوط به ويژگي شخصيتي و روش ارتباطي افراد مي   

  .سوءنيت كرد

اي در مورد وضع عـضويت آقـاي مهنـدس            ت آزادي ايران اطالعيه    كه نهض  ۱۸/۱/۱۳۵۸رابعاً، در تاريخ    

اميرانتظام صادر كرد، هنوز فضاي مناسبات روزهاي انقالب در دولـت و شـوراي انقـالب وجـود داشـت و          

  .ماجراي اشغال سفارت سابق آمريكا رخ نداده بود

اي مهنـدس اميرانتظـام     خامساً، با توجه به اين موارد بجاست كه مقامات قضايي كشور با درخواست آق             

 قـانون   ۱۶۸مورد ادعا عليه ايشان در دادگاه تجديدنظر مطابق اصل          » خطاهاي«موافقت كنند و به اتهامات و       

                                                            
رجوع شـود بـه آتـاب شـصت سـال خـدمت و مقاومـت ـ خـاطرات مهنـدس مهـدي بازرگـان در گفتگـو بـا               . 1

  ٢٢/١٠/٧۵: ، تاريخ مصاحبه١٣٧٧، انتشارات رسا، ٣٣١سرهنگ غالمرضا نجاتي ـ جلد دوم صفحه 
 )٢٨سوره نجم، آيه (ان الظن اليغني من الحق شيئًا . 2



 

 ١٥٩

  .اساسي با حضور هيأت منصفه و به دور از احساسات و خصومت رسيدگي شود

 فعـاالن   ـ نويسنده محترم عصر ما در قسمتهاي ديگري از پاسـخ خـود بـراي ايـن كـه نقـش سـران و                       ۵

نهضت آزادي ايران را در مديريت و سازماندهي حركتهاي مردمي در دوران قبـل از پيـروزي انقـالب زيـر                     

 پرداختـه و  ۱۳۵۷سئوال ببرد، به مذاكرات سياسي شادروان مهندس بازرگان و ديپلماسي انقـالب در سـال            

  :نويسد مي

 هنـوز   ۵۶در آن زمـان يعنـي اواخـر سـال           .  زده شـد   ۱۳۵۶دانيم اولين جرقه انقالب در ديمـاه          چنانكه مي «

  ».هاي انقالبي به صورت پراكنده وجود داشت و جريان انقالب هنوز گسترده نشده بود حركت

 كه انحراف در سازمان مجاهدين خلق پديد آمد، با عمليات گسترده سـاواك و كميتـه                 ۱۳۵۴پس از سال    

 ١.ر داخل كشور عمالً با شكست مواجه شـد        مشترك، عمليات مسلحانه آن سازمان و چريكهاي فدايي خلق د         

هاي خودجوش مقاومـت از جوانـان مـسلمان بـه صـورت مخفـي و مـستقل در نقـاط                       در آن شرايط، هسته   

اي نيز انجام دادند كه براي تقويت روحيه مردم مفيد      هاي مذكور عمليات پراكنده     مختلف شكل گرفت و هسته    

پـس از پيـروزي انقـالب اسـالمي در كنـار حـزب جمهـوري                هاي مخفي نظامي      هفت گروه از اين هسته    . بود

ايـن سـازمان كـه از       . اسالمي متشكل شدند و نام سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران را انتخاب كردنـد             

شـد،    زير نظر نماينده ولي فقيه اداره مي      » در رابطه با رهبر فقيد انقالب و با اعتقاد به اصل واليت فقيه            «آغاز  

» علنـي   ـ نيمه   مخفي  نيمه«اي كه بر عهده داشت، در سالهاي اول انقالب نيز به صورت               نامه ويژه با توجه به بر   

  ٢.داد به فعاليت خود ادامه مي

ــ كـه در بـاال بـه           دهنده سازمان ياد شده     نويسنده محترم عصر ما، با اشاره به سوابق گروههاي تشكيل         

» حركتهـاي انقالبـي پراكنـده     « را تلويحاً تداوم     ۵۷و   ۵۶ـ جريان انقالب مردمي در سالهاي         اختصار گفته شد  

  :گويد نويسنده در ادامه مي. كند كه واقعيت تاريخي ندارد آن سازمان معرفي مي

به انقالبي معتقد نبود كه به رهبري ديپلماسي آن مذاكرات خارجي بـراي پيـشبرد               ) نهضت آزادي (اساساً  «

  ».آن معتقد باشد

  :دانيم ر را الزم ميدر اين مورد نيز توضيحات زي

 ۱۳۴۲ خـرداد    ۱۵يافتـه مخفـي، مـسلحانه و انقالبـي پـس از               هـاي سـازمان     درست است كه حركـت    . يكم

هاي مؤثري در زنجيره رشد مبارزات ملت ايران و نشان دادن ماهيت رژيم شاه و حاميان آن، به ويژه                     حلقه

انـد؛ امـا مبـارزات سـالهاي يـاد            زي كرده سا   زمينه ۵۷ و   ۵۶آمريكا، بودند و براي حركتهاي مردمي سالهاي        

دهـي و   شده كالً متكي به شيوه مبارزات مردمي و علني بوده و بنابراين، به هـيچ وجـه نبايـد نـوع سـازمان                      

  . به حساب آورد۴۲مديريت اين مبارزات را تداوم سازمانهاي مسلحانه و مخفي و بعد از سال 

ه ويژگـي كـادر رهبـري آن، در چـارچوب ضـوابط             هاي نهـضت آزادي ايـران، بـا توجـه بـ             فعاليت. دوم

ــ كـه امكانـات الزم بـراي چنـين             مبارزات علني و قانوني استوار بوده است و در شرايط اختناق و سركوب            

 تـا   ۱۳۴۴در دهـه    . شـود   ـ فعاليت آن به طور طبيعي متوقف و يا كمرنگ مـي             هايي وجود نداشته است     فعاليت

 در داخل كشور كم و بيش متوقف بود ولي اعضاي نهـضت آزادي  هاي سياسي نهضت آزادي   فعاليت ۱۳۵۴

                                                            
تـأليف  ) از آودتـا تـا انقـالب   (براي اطالع بيشتر به جلد اول آتاب تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايـران       .1

 .مراجعه شود) ٣٧٠ـ۴۵٠صفحات (شادروان سرهنگ غالمرضا نجاتي، فصل دهم 
  .١٣۵٩جاهدين انقالب اسالمي ـ چاپ اول ارديبهشت دهنده سازمان م هاي تشكيل   تاريخچه گروه .2



 

 ١٦٠

  .در خارج از كشور مسئوليت ادامه مبارزات علني را بر دوش داشتند

ـ اجتماعي بر انقـالب تأكيـد داشـته اسـت و پيـشگامان آن،             نهضت آزادي ايران همواره در ابعاد فرهنگي      

رن اخير از احياگران تفكـر دينـي بـوده و همـواره بـا               اهللا طالقاني و مهندس بازرگان، در نيم ق         مرحومان آيت 

الـدين   هاي سـيد جمـال   در راستاي ديدگاه» ان اهللا اليغير مابقوم حتي يغيروا ما بانفسهم   «تأكيد بر آيه شريفه     

اسدآبادي و اقبال الهوري به انقالب دروني انسانها و ارزشهاي حاكم بر انسان و جامعه انديـشيده و عمـل                    

  .اند كرده

... ورزي و   منظور از انقالب پيروي از فلسفه ماركسيستي تـضاد و تـرويج تخاصـم، خـشونت، كينـه          اگر

باشد، نهضت آزادي ايران به آن اعتقاد نداشته است و ندارد و بخشي از مشكالت كنوني جامعه را ناشي از                    

  .كند تداوم چنين روندي در دو دهه بعد از انقالب ارزيابي مي

 تقريباً متوقف بـود  ۵۴ تا ۴۴ت سازمان نهضت آزادي ايران در داخل كشور در دهه   با آن كه فعالي   . سوم

 سـران و   ١ منتـشر شـد،    ۱۳۵۷ تير در تيرمـاه      ۳۰و نخستين نشريه علني نهضت آزادي به مناسبت قيام ملي           

فعاالن نهضت آزادي در داخل كشور همواره در جريان مبارزات بودنـد و از جملـه در ارتبـاط بـا سـازمان              

 نيز براي مقابلـه بـا آثـار سـوءانحراف در سـازمان              ۱۳۵۴اهدين خلق دستگير و زنداني شدند و از سال          مج

مجاهدين خلق بر روند حركت اسالمي به ويژه در دانشگاهها و در ميان مبارزان مسلمان اقـدام بـه انتـشار                     

  ٢.هايي تحليل با امضاهاي مستعار نمودند بيانيه

ه كردن مردم، به ويژه قـشرهاي جـوان و روشـنفكر، و بـسيج و تـشكل                  در مرحله ديگري نيز، براي آگا     

هاي مردم محروم و زير ستم جامعه، جمعـي از اعـضاي نهـضت آزادي              سازي براي قيام توده     آنان و زمينه  

» جنـبش مـسلمانان ايـران     «ايران همراه با گروهي از همفكران اقدام به انتـشار نـشريات تحليلـي بـا عنـوان                   

ريات احتماالً تنها نشريات تحليلي منظم و مـؤثري بـود كـه مـورد اسـتقبال مـردم مبـارز و                    اين نش  ٣.نمودند

  ٤.بخشيد گرفت و به مبارزات مردم محتوا و شكل مي مجاهد در داخل و خارج از كشور قرار مي

  :نويسد ـ نويسنده محترم عصر ما در جمله ديگري از پاسخ خود مي۶

يباً فعاليتي نداشـته و حتـي در مجموعـه اسـناد منتـشره از سـوي                 نهضت آزادي ايران تقر   ... ۵۶در سال   «

نهضت در آن سال نه تنهـا در        . خورد   به چشم نمي   ۵۶نهضت هيچ اثر قابل ذكري از فعاليت نهضت در سال           

  ».كادر رهبري انقالب نبوده، بلكه هيچگونه فعاليت انقالبي قابل ذكري نداشته است

در بند قبل ارائه شـد و بـه گـواهي اسـناد منتـشر شـده، نهـضت                  نخست آنكه با توجه به توضيحاتي كه        

هـا، تجمـع در       هـا، از طريـق ايـراد سـخنراني          آزادي ايران در داخل كشور با توجه به امكانـات و محـدوديت            

مساجد و سازماندهي گروههاي جنبي و حركات مردمي به رسالت خود عمل كرده و فعال بوده است و اين                   

اطالعي ايشان و فقدان تبلغات مـستقيم بـه نـام نهـضت آزادي در آن        الً ناشي از بي   اظهارنظر نويسنده احتما  

  .باشد دوره مي

دوم آنكه نويسنده محترم بدون توجه به اسـناد و مـدارك تـاريخي و واقعيتهـا و نقـش مـؤثر سـران و                         

خل و خـارج   در دا۵۷ و ۵۶فعاالن نهضت آزادي ايران در مديريت و سازماندهي مبارزات مردم در سالهاي             

                                                            
 ۵، صفحه ١٣۵٧ـ١٣۵٩ها و تحليلهاي سياسي  ها، بيانيه  ـ اعالميه١١اسناد نهضت آزادي ايران، جلد  .1
  ٣٣ تا ١، صفحات ١٣۵٧-١٣۵۴ادامه مقاومت و مبارزه :  دفتر اول-٩اسناد نهضت آزادي ايران، جلد .2
   ١٨٣  تا١١۴منبع قبلي، صفحات . 3
 . مراجعه شود٢۴٣ تا ١٩٣براي آگاهي از ساير اقدامات در اين دوره به منبع فوق، صفحات  .4
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از شـادروان   !! كشور، ضمن تأييد ضرورت ديپلماسي براي موفقيـت مبـارزات سياسـي و سـلب صـالحيت                

بـه طـور تلـويحي      !) انـد   كه به باور نويسنده فعاليت انقالبي نداشـته       (مهندس بازرگان و نهضت آزادي ايران       

كند كه حق بوده     ين القا مي  هاي انقالبي مخفي سازمان خود را واجد شرايط معرفي كرده و چن             اعضاي هسته 

  !!داده است است كه آن سازمان اين مهم را انجام مي

  :كند براي تكميل نظر خود، نويسنده محترم اضافه مي

يك سازمان سياسي كه هيچ مسئوليت رسمي ندارد به چه حقي و با چه منطقي با قدرتهاي خارجي رابطه                   «

  »كند؟ برقرار مي

ل فقيد نهضت آزادي ايران، با سابقه چنـد دهـه مبـارزات و خـدمات و                 شادروان مهندس بازرگان، دبيرك   

داشتن پايگاه مردمي، در ارتباط با مذاكرات مورد نظر نويسنده عصر ما به وظيفه و رسـالت تـاريخي خـود     

اند و رهبر فقيد انقـالب هـم كـه     كرده  كرده است و اعضاي محترم شوراي انقالب نيز آن را تأييد مي             عمل مي 

ن مــذاكرات قبــل و بعــد از انقــالب قــرار گرفتنــد، نــه تنهــا چنــين انحرافــي را مطــرح نكردنــد بلكــه در جريــا

  .تري را بر عهده مهندس بازرگان گذاردند هاي سنگين مسئوليت

ــ كـه در آن سـالها ناشـناخته      شايد نويسنده مقاله و اعضاي محترم سازمان مجاهدين انقـالب اسـالمي           

اند كـه شـادروان مهنـدس بازرگـان بـراي مـذاكرات و                ـ انتظار داشته    داشتندبوده و زندگي مخفي و انقالبي       

  !كرده است ديپلماسي انقالب از آنان كسب اجازه مي

  :كند كه ـ نويسنده محترم عصر ما در جاي ديگري از پاسخ خود پا را فراتر گذارده و سئوال مي۷

داف خـويش تمـاس بـا نماينـدگان         نهضت آزادي كه در جريان مبارزات سياسي خـود بـراي پيـشبرد اهـ              «

شمارد بايد به اين سئوال پاسخ گويد كه چه تـضميني وجـود دارد كـه چنـين                   قدرتهاي خارجي را مجاز مي    

  »ها در حال حاضر در جريان نباشد؟ ها و يا انگليسي مذاكراتي از سوي نهضت با آمريكايي

دانـد، بـراي روشـن شـدن ذهـن           اگر چه نهضت آزادي ايران چنين پرسشي را نادرست و غيرموجه مـي            

در دوران مبارزات قبل از انقالب، همان گونه كه قبالً توضيح           . كند  خوانندگان محترم توضيح زير را ارائه مي      

داده شد، نهضت آزادي ايران و سپس شوراي انقالب مذاكرات سياسي را ضروري تـشخيص دادنـد و ايـن                    

آنـان توانـستند از بـسياري فجـايع و كـشتارها            . اقدامات در چارچوب مصالح ملي و انقالب صورت گرفـت         

  .جلوگيري كنند و اين امر به هنگام اوجگيري يك انقالب ضروري است

در سالهاي پس از انقالب نيـز كـه نظـام جمهـوري اسـالمي مـستقر شـده اسـت، نهـضت آزادي ايـران                          

ين گونه مـذاكرات در هـر   مذاكراتي را با نمايندگان رسمي كشورهاي خارجي داشته است؛ با اين تفاوت كه ا            

هاي خارجي با مجوز      مورد با اطالع و موافقت وزارت امورخارجه و در مورد مصاحبه با خبرنگاران رسانه             

اي را تأييد نكرده اسـت،        در مواردي كه وزارت امور خارجه مذاكره      . وزارت ارشاد اسالمي انجام يافته است     

 اين مذاكرات همواره تأمين منافع و مصالح ملـي در    بديهي است كه هدف   . از اجراي آن خودداري شده است     

  .چارچوب قانون اساسي بوده است

از جملـه نويـسنده     . ـ در جاي جاي پاسخ عصر مـا روش مجادلـه و مغالطـه برجـستگي خاصـي دارد                  ۸

  :نويسد محترم در بخشي از پاسخ مي

ردند و طبعـاً در جريـان ايـن         ب  دبيركل فعلي نهضت آزادي در سالهاي انقالب در خارج از كشور به سر مي             «

لذا بديهي است كه براي كشف هدف از مالقاتهاي مذكور به شواهد و قرائن و امارات استناد . مالقاتها نبودند
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اما استناد به قرائن و امارات در تحليل يك حادثه تاريخي زماني منطقي است كه شاهد عيني در ميـان                    . كند

كه در آن مالقاتها حضوري فعال داشته است و خود بـه  ... فراست است اما وقتي اين شاهد عاقل و با        . نباشد

كند چه جاي استناد به شواهد و قرائن و بستن آسمان به ريسمان               صراحت هدف از آنها مالقاتها را بيان مي       

به يكديگر است؟چنانكه بعد از اين خواهيم گفت متأسفانه اين تنها مورد تاريخي نيست كه نهضت آزادي و                  

  ».پردازد ل محترم آن بدون توجه به مستندات مسلم به تفسيري واژگونه از آن ميدبيرك

نويسنده محترم عصر ما با تكيه بر اين فرض مسلم كه جوابيه نهضت آزادي ايران توسـط دبيركـل آن،                    

گرفت ايشان در خارج از        كه مذاكرات سياسي صورت مي     ۵۷آقاي دكتر يزدي، نوشته شده است و در سال          

پرسد كـه چـرا بـه جـاي اسـتناد بـه سـخنان آقـاي مهنـدس           وده و از مذاكرات مطلع نبوده است مي     كشور ب 

اميرانتظام به شواهد و قرائن و بستن آسمان و ريسمان به يكديگر متوسل شده است؟ نويسنده محتـرم بـر                    

ارد تـاريخي   كند كه در مو     اين اساس محدوده ظن و گمان خود را توسعه داده، آقاي دكتر يزدي را متهم مي               

  .»پردازد بدون توجه به مستندات مسلم به تفسيري واژگونه از آن مي«ديگر نيز 

با فـضل   . اند   را آقاي دكتر يزدي ننوشته     ۵۷ و ۵۶اوالً، جوابيه نهضت آزادي ايران و رويدادهاي سالهاي         

ـ    ايران و خواست الهي چند تن از اعضاي كميسيون مسئول مذاكرات سياسي شوراي مركزي نهضت آزادي              

اي از واقعيـات تـاريخ انقـالب بـراي            ـ در قيد حيات هستند و پاره        اند  كه در جريان مستقيم اين مذاكرات بوده      

  .نخستين بار توسط همين افراد مطلع در جوابيه مذكور به رشته تحرير درآمده است

داقل مـسئوالن اصـلي     هاي نهضت آزادي محصول كار جمعي است و ح          ها، تحليلها و بيانيه     ثانياً، اطالعيه 

  .كنند نهضت، از جمله دبيركل، آنها را بررسي و تأييد مي

ثالثاً، آنچه در جوابيه نهضت آزادي ايران در مورد آقاي مهندس اميرانتظام ارائه شـده اسـت اطالعـاتي                   

و در اختيار خوانندگان محترم عصر ما و مردم ايران قرار گرفتـه اسـت               » امانت«تاريخي است كه با رعايت      

  .اي در آنها نيست جاي هيچ ترديد و شبهه

خواستند براساس ظن و گمان نويسنده محتـرم          رابعاً، اگر پيشگامان و مسئوالن نهضت آزادي ايران مي        

اي متناسب با مقتضيات و شرايط زمان و مكان اظهارنظر كننـد، نظرهـا و ديـدگاههاي                   عصر ما در هر دوره    

دوست و دشمن به صداقت و صراحت و شـجاعت پيـشگامان نهـضت         بود و     آنان از انسجام برخوردار نمي    

  .كردند اهللا طالقاني و دكتر يداهللا سحابي اعتراف نمي آزادي همچون مهندس بازرگان، آيت

» مـستندات مـسلم   «خواهيم مـواردي را كـه بـه گمـان ايـشان               خامساً، ما مصرانه از نويسنده محترم مي      

  . موجب آگاهي بيشتر ما و خوانندگان محترم عصرما گرددواژگونه تفسير شده است مطرح نمايند تا

كنـد و     ـ در عبارت ديگـري از پاسـخ عـصر مـا، نويـسنده محتـرم، نهـضت آزادي ايـران را مـتهم مـي                         ۹

  :نويسد مي

متأسفانه نهضت در قبال انقالب اسالمي و همچنين پس از آن همواره دوگانه و مبهم عمل كرده است و اين «

نهضت آزادي در اين جوابيه با ظرافت تمـام بـه           ... خورد  نيز به چشم مي   ... تي در جوابيه  دوگانگي و ابهام ح   

جاي حكومت اسالمي عبارت ارزشهاي اسالمي را به كار برده و با توجه به وجود فضاي فكـري نـسل دوم                     

 ۱۴يانيـه   كوشد حساب خود را از ديگران جدا كند و در حالي كـه در ب                انقالب كه اطالعي از گذشته ندارد مي      

  ».گويد  از حكومت اسالمي به عنوان هدف و خواست مردم سخن مي۵۷آبان 

  :پاسخ ما در اين باره به شرح زير است

مواضع نهضت آزادي ايران در قبـال انقـالب اسـالمي ايـران بـه طـور كـامالً صـريح و شـفاف در                         . يكم
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 ابهـامي بـه نظـر نويـسنده محتـرم           كنـيم كـه اگـر دوگـانگي و          توصيه مي . ها و نشريات آن آمده است       بيانيه

  .رسد موارد آن را مشخصاً مطرح سازند تا خوانندگان عصر ما آگاهي بيشتري پيدا كنند مي

كه نويسنده محترم آنهـا را      » ارزشهاي اسالمي «و  » حكومت اسالمي «در مورد استفاده از دو واژه       . دوم

هاي نهضت آزادي ايران، با آگاهي        نوشتهدر  . دوگانه تصور كرده است، چنين تصوري كامالً نادرست است        

و شناخت، اين دو واژه به صورت مترادف به كار رفته است؛ زيرا نهضت آزادي ايـران بـا مبـاني اعتقـادي                       

مفهـوم حاكميـت    » حكومـت اسـالمي   «دانـد از      خود كه مردم را منشأ قدرت و مشروعيت مديريت جامعه مي          

  .رار داده استارزشهاي اسالمي توسط مردم را مورد تأكيد ق

داننـد ايـن      را به معناي حاكميت روحانيت و يا واليـت فقيـه مـي            » حكومت اسالمي «البته براي كساني كه     

  .تواند مطرح باشد دوگانگي مي

 نهضت آزادي ايران كه خواست مردم مسلمان ايران به عنـوان يـك واقعيـت       ۵۷ آبان   ۱۴در بيانيه   . سوم

  :ان شده است، چنين آمده استگيري انقالب اسالمي بي در جريان شكل

».خواهد و خواستار حكومت اسالمي است اكثريت قاطع ملت ايران شاه و رژيم او را نمي«
١

  

در سطح جامعه مطرح نشده بود و ابعـاد  » واليت فقيه«در فرهنگ سياسي رايج آن دوره كه هنوز نظريه         

المي داشتند و با چنان تـصويري       حكومت اسالمي مشخص نبود، مردم نيز همين برداشت را از حكومت اس           

كه رهبر فقيد انقالب در سخنان خود در پـاريس در ذهـن مـردم ايـران و جهانيـان ايجـاد كـرده بودنـد، در                           

  . مشاركت كردند۵۷مبارزات سال 

كند؛ از    قران كريم نيز در آيات متعددي مردم را منشأ و عامل حاكميت ارزشهاي الهي معرفي مي               . چهارم

ما پيامبرانمـان را  «كند كه     ـ تأكيد مي    دهد  ـ كه رسالت انبيا را توضيح مي         سوره مباركه حديد   ۲۵جمله در آيه    

با داليل روشنگر فرستاديم و همراه آنـان كتـاب آسـماني و ميـزان فـرو فرسـتاديم تـا مـردم بـه دادگـري                           

هدايت مـردم و آگـاهي   ) فقط(است يعني رسالت انبياء  ) الناس( در اين آيه، فاعل جمله كلمه مردم         ٢».برخيزند

در ايـن آيـه شـريفه       . دادن به آنان است تا خود اقامه قسط كنند و ارزشهاي الهي را در جامعه پياده نماينـد                 

در اين گونه آيـات بـه   . براي برپايي قسط قيام كنند» احزاب«يا  » فقها«يا  » علما«يا  » انبيا«گفته نشده است كه     

  .شود سالمي توسط مردم در جامعه حاكم ميشود كه ارزشهاي الهي و ا روشني ديده مي

  :ـ در ادامه همين مطلب، نويسنده محترم عصر ما اضافه كرده است۱۰

هـاي   هـا و بيانيـه   نهضت آزادي ايران هرگز در پي تغيير رژيم سلطنتي نبوده اسـت و در كليـه اطالعيـه          «

مرحوم . داد  اسي را شعار مي   فقط رفتن شاه و برچيده شدن رژيم سلطنتي و تغيير قانون اس           ... رسمي خود 

بازرگان حتي در آستانه پيروزي انقالب معتقد بود امام بايد با رفتن شـاه و تـشكيل شـوراي سـلطنت يـا                       

  ».كرد جانشيني پسرش موافقت مي

كيست كه ندانـد شـادروان مهنـدس بازرگـان و           ! هاي تاريخي هم حدي دارد      واقعاً تجاهل و انكار واقعيت    

ــ سياسـي خـود را بـر گـرد             ـ اجتماعي   زادي ايران به طور مستمر خدمات فرهنگي      ساير پيشگامان نهضت آ   

محور مبارزات ضداستبدادي بويژه عليه شاه، و تـأمين آزادي و حاكميـت ملـت متمركـز سـاخته بودنـد تـا                      

هاي محو فرهنگ و رژيم استبداد سلطنتي فراهم شود و انسان در جامعه كرامت و شخصيت پيدا كنـد                     زمينه

                                                            
 ١٣۵٧ـ١٣۵٩ها و تحليلهاي سياسي  ها، و بيانيه ـ اعالميه١١اسناد نهضت آزادي ايران، جلد  .1
 لقد ارسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط .2
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آبـاد در     مدافعات منتشر شده زنده ياد مهندس بازرگان در دادگاه نظـام عـشرت            .  به قيم نداشته باشد    و نياز 

زيربناي تفكر و عملكرد نهضت آزادي ايران را به خـوبي           » چرا با استبداد مخالفيم؟   « تحت عنوان    ۱۳۴۳سال  

انوني داشـتند هيچگـاه   البته احزاب سياسي كه در چارچوب قانون اساسي فعاليـت علنـي و قـ    . دهد  نشان مي 

در هر مقطعي، تاكتيك مربـوط بـه آن مرحلـه از            . ساختند  مانند سازمانهاي مخفي مقاصد خود را مطرح نمي       

نويسنده محترم عصر ما، پيـشنهاد تاكتيـك انتقـال آرام نظـام شاهنـشاهي بـه نظـام                   . مبارزه قابل طرح بود   

فـراد مـورد وثـوق انقـالب را يـك امـر             متـشكل از ا   » شـوراي سـلطنت   «جمهوري اسالمي از طريـق تـشكيل        

هاي آشكار تاريخي، نهـضت آزادي ايـران و شـادروان             استراتژيك تلقي نموده و اين چنين برخالف واقعيت       

  !!مهندس بازرگان را مورد اتهام قرار داده است

  :نويسد ـ نويسنده محترم عصر ما در ادامه مطالب خالف واقع خود مي۱۱

ب آنچنان راسخ بود كه پس از پيروزي و تشكيل دولت موقت به جاي محاكمـه                عدم اعتقاد نهضت به انقال    «

مرحوم رجايي كه تا آستانه انقالب با نهضت همكـاري داشـت    . كرد  اميران ارتش شاه، آنها را بازنشست مي      

گويند ما بايد طوري عمل كنيم كه اگـر شـاه برگـشت از نظـر قـانوني         گفت بعضي از اعضاي كابينه مي       مي

  ».رتكب نشده باشيمتخلفي م

رويـه اوايـل      هـاي بـي     را فقط به معناي تمامي محاكمات و مـصادره        » انقالب«اوالً، اگر نويسنده عصر ما      

نهـضت آزادي ايـران انقـالب را        . داند، البته نهضت آزادي ايران به آن اعتقاد نداشته است و ندارد             انقالب مي 

شـعار محـوري انقـالب    . دانـد  ب تجلـي داشـت، مـي     در تحقق اصول و آرمانهاي مردم كه در شعارهاي انقال         

بود، يعني جايگزيني آزادي و حاكميت ملت به جـاي حاكميـت اسـتبداد،              » ـ حكومت اسالمي    ـ استقالل   آزادي«

تأمين استقالل سياسي، اقتصادي و اجتماعي و قطع نفوذ استيالي بيگانگان و حاكميت ارزشهاي اسالمي به                

سلطنتي و به طور خالصه، ايجـاد زمينـه مناسـب بـراي رشـد و رسـتگاري                  جاي ارزشها و فرهنگ استبداد      

  .انسانها و جامعه و رفاه مردم

زد؟ قـوه قـضائيه       ثانياً، مگر دولت موقت قوه قضائيه بود كه بايد دست به محاكمه اميران ارتش شاه مي               

  .اند و هستند  بودهكردند و مسئول خير و شر اعمالشان نيز خود آنها و دادگاهها خود رأساً اقدام مي

 با نهضت آزادي همكاري داشت و در جلسات شوراي مركـزي            ۱۳۵۸ثالثاً، مرحوم رجايي تا پايان سال       

  .كرد آن شركت مي

قولي از مرحوم رجايي صحت داشته باشد، بايد مشخص شود كه چه كساني چنـين                 رابعاً، اگر چنين نقل   

ــ كـه      خگوي اظهارنظرهاي تمامي اعضاي دولـت موقـت       تواند پاس   اند؟ نهضت آزادي ايران نمي      نظري داشته 

اما كساني كـه بـراي رضـاي خـدا و خـدمت بـه مـردم در انقـالب شـركت                      . ـ باشد   اند  اكثراً غيرنهضتي بوده  

اند كه بتواننـد امـروز نـزد مـردم و فـردا در پيـشگاه الهـي جوابگـو باشـند و                         اند به نحوي عمل كرده      داشته

  .دهند م منطقي و اصولي خود بيمي به دل راه نميبنابراين هيچگاه به خاطر اقدا

نكات ديگري نيز در جوابيه عصر ما آمده است كه در اين جا از پاسخ دادن به آنهـا بـراي جلـوگيري از                        

بار ديگر جوابيـه نهـضت        خواهيم كه يك    كنيم و از نويسنده و خوانندگان محترم مي         اطاله كالم خودداري مي   

  . را مطالعه كنند و خود به داوري بنشينندآزادي ايران و پاسخ عصر ما

. نهضت آزادي ايران در اين نوشتار تنها به طرح نكاتي كه جنبه دفاعي و رفع ابهام داشت، پرداخته است                  

ما در شرايط كنوني مايل نيستيم كه به بررسي ديدگاهها و عملكـرد سـازمان مجاهـدين انقـالب اسـالمي و                      
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به نظر ما، آنچه امروز به عنوان عمل صالح براي همه كـساني     . بپردازيماي از اعضاي شناخته شده آن         پاره

كه مدعي پاسداري از اصول و آرمانهاي اوليه انقالب، وفادار به نظام جمهوري اسالمي و ملتـزم بـه قـانون        

اساسي هستند و راه نجات كشور را در اجراي برنامه توسعه سياسي، تحقق جامعه مدني، جلـب مـشاركت                   

دانند، ضـروري اسـت كـه در راسـتاي اهـداف       قابله با عملكرد ناصواب گروههاي انحصارطلب مي  مردم و م  

قرآن كريم نيز ما را بـه پـذيرش و تحمـل ديـدگاههاي مختلـف،                . مشترك فوق به صورت هماهنگ عمل كنند      

هـه هـو    ولكـل وج  : كنـد   پرهيز از تفرقه و تقابل نيروها و نهايتاً به مسابقه در عمل صالح و خيـر دعـوت مـي                   

  ...موليها فاستبقوالخيرات

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١/۱۶۵۸ :شماره

 ٢٤/٠٩/٧٧ :تاريخ

  

  

  

  هاي سياسي نامه به وزير كشور در خصوص تبادل نظر با همه احزاب و گروه

  

 جناب آقاي موسوي الري

 وزير محترم كشور

هاي توسـعه سياسـي و اسـتقرار امنيـت در كـشور بـا        با سالم و آرزوي موفقيت دولت در تحقق برنامه 

 جنابعالي با گروههاي سياسي در مورد انتخابات شوراها مطالب زير را به             ۱۵/۹/۷۷نشست مورخ   اشاره به   

 .رساند استحضار مي

اينكه براي نخستين بار در نظام جمهوري اسالمي ايران وزير كشور بـا مـسؤوالن احـزاب و تـشكلهاي                    

واري و خوشــحالي  موجــب اميــد،سياســي، اجتمــاعي و فرهنگــي بــه رايزنــي و تبــادل نظــر پردختــه اســت

 .باشد مندان به ايران آزاد و آباد مي عالقه

ترين احزاب سياسي قانوني ايران به علت اعتقاد به حاكميـت             نهضت آزادي ايران به عنوان يكي از قديمي       

مردم و قانون، هميشه مسؤوالن نظام را به رعايت قانون و بخـصوص اصـول قـانون اساسـي مربـوط بـه               

گـذاران و مـسؤوالن نهـضت آزادي ايـران از      است و به طوريكه اطالع داريـد پايـه  حقوق ملت ترغيب نموده    

اند   ياد مهندس بازرگان از مقدمين طرح و تصويب قانون شوراها بوده           اهللا طالقاني و زنده    جمله شادروان آيت  

هرها از  و انتخابات شوراها براي اولين بار در زمان دولت موقت در گودنشنان جنوب تهران و تعدادي از ش                 

داشـت ولـي متأسـفانه بـه داليلـي متوقـف مانـد و در                  جمله شهر سنندج تجربه شد كه نتـايج مثبتـي در پـي            

 .دولتهاي بعدي پيگيري نگرديد

نهضت آزادي ايران ضمن تأييد مجـدد اقـدام پـسنديده جنابعـالي در مـشورت و اخـذ نظـرات احـزاب و              

ها از نظرات و تجربيات ساير احـزاب ملـي و             ستشنه ن تشكلهاي درون حاكميت انتظار دارد در ادامه اين گو        

اند نيز استفاده گردد تا انتخابات شوراها      اسالمي مستقل كه اصل نظام و التزام به قانون اساسـي را پذيرفته           

 .به صورت فراگير و مردمي انجام و به طور عملي برنامه توسعه سياسي و وفاق ملي تحقق يابد

  

 نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ٢/۱۶۵۸ :شماره

 ٢٤/٠٩/٧٧ :تاريخ

  

  

  

  پيام به مناسبت تأسيس حزب مشاركت ايران اسالمي

  

 هيأت محترم مؤسس حزب مشاركت ايران اسالمي

هاي سياسـي     خير، تأسيس حزب مشاركت ايران اسالمي را كه بيش از صد تن از چهره               با سالم و دعاي   

گيـري   سـازي و شـكل      و اجرايي كشور از بنيانگذاران آن هـستند اقـدام مثبـت و مفيـدي در راسـتاي زمينـه                   

هـاي    نهادهاي الزم براي تحقق جامعه مدني ارزيابي كرده، توفيق آن حزب و دسـتيابي بـه هـدفها و برنامـه                    

 .نماييم يادشده در بيانيه اعالم موجوديت آن را آرزو مي

نهضت آزادي ايران، به عنوان يكي از نخستين گروههايي كه پس از پيروزي انقالب اسالمي همـواره در                  

 ۲۰بينـد تالشـهايش در طـول     هاي اساسي و حاكميت ملت گام برداشته است، از اين كـه مـي             راه تحقق آزادي  

هـاي سياسـي و اجرايـي كـشور بـه همـين               اثر نبوده است و امروزه بـسياري از شخـصيت           سال گذشته بي  

 .اند، بسيار خوشوقت است بندي رسيده جمع

 و به   ـ  ياري از اصول قانون اساسي     سال از پيروزي انقالب هنوز بس      ۲۰در شرايطي كه با وجود گذشت       

ـ باشدـ   طور مشخص، اصول تصريح شده در فصلهاي سوم و هفتم كه مربوط به حقوق اساسـي ملـت مـي                   

دعـوت بـه    « قرار نگرفته است، تشكل جمعي از نيروهاي سياسـي و اجرايـي كـشور كـه رسـالت                    مورد اجرا 

ر داده و عـزم جمعـي خـود را حمايـت از     را سرلوحه برنامـه خـود قـرا       » خير،امر به معروف و نهي از منكر      

 .اند، جاي تقدير و خرسندي دارد برنامه رئيس جمهور منتخب ملت اعالم كرده

اميد است كه اين اقدام الگويي براي افراد وابسته به ساير جريانهـا و گروههـاي اجتمـاعي كـه برنامـه و                     

 قـرار گيـرد و      ،كننـد   قانون عمل مي  هدفهاي آنان غير شفاف بوده وگاهي به صورت گروههاي فشار يا فوق             

 قانون اساسـي و قـانون احـزاب و بـا ارائـه مرامنامـه، اساسـنامه و           ۲۶آنان نيز خود را در چارچوب اصل        

گيري جامعه مـدني و اجـراي    نيازهاي شكل مواضع شفاف متشكل كنند و گامي مؤثر در راستاي تأمين پيش  

 .ارندجانبه كشور برد هاي توسعه پايدار و همه برنامه

خـارج  «ضروري است در اينجا تصريح شود كه تا كنون وزارت محترم كشور براي هيچ حزب مـستقل                  

 پروانه فعاليت صادر نكرده است و حضور چند حزب و تعـدادي انجمـن صـنفي يـا فرهنگـي از        »حاكميت از

به هيج وجـه خـالء      اي اختالف ديدگاهها در ميان آنها         با وجود پاره  » درون حاكميت «انجمنهاي اسالمي    قبيل

هـاي توسـعه و وفـاق ملـي ضـروري اسـت، پـر                 احزاب سياسي را كه براي جلب مشاركت مردم در برنامه         

گروههـاي درون    به طوري كه استحضار داريـد، حتـي در رژيمهـاي خودكامـه نيـز احـزاب و                 . نخواهد كرد 

ه شـده اسـت، شـاخص وجـود     اند و همان گونه كه بارها گفت   حاكميت از آزادي كامل فعاليت برخوردار بوده      

بنابراين، تا زماني كه احزاب مستقل كه التزام خـود          . اي، آزادي مخالفان و منتقدان است       آزادي در هر جامعه   

هـاي عمـومي، ماننـد روزنامـه، بـراي بيـان         نتوانند از امكانـات و رسـانه  ،اند  را به قانون اساسي اعالم كرده     
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توان   نند و وزارت كشور امنيت آنان را تأمين نكند، هرگز نمي          ديدگاههاي خود در چارچوب قانون استفاده ك      

 .از آزادي فعاليت احزاب سخن گفت و مردم نيز چنين ادعايي را نخواهند پذيرفت

اميد است كه حزب مشاركت ايران اسالمي و همه افراد و گروههاي وفادر به اصول و آرمانهـاي اصـيل         

گيري از خرد و توان جمعـي و بـه كـارگيري تمـامي      ملي، با بهرهانقالب اسالمي و متعهد به منافع و مصالح     

امكانات ملي، راه را براي جلب اعتماد و مشاركت مردم در امور سياسي و اجتماعي و مقابلـه بـا بحرانهـاي                      

 .ليها فاستبقواالخيراتومه هو لكل وجهو. جدي كشور فراهم سازند

  

 نهضت آزادي ايران
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  نظامينهضت آزادي ايران تهاجم

  كند به عراق را شديداً محكوم مي

 
نهضت آزادي ايران همگام و همزبان با ملت رشيد ايران، حمله هوايي خودسرانه و غيرانساني نيروهاي                

نظامي آمريكا و انگلستان به عراق را كه باعث وارد شدن تلفات جاني و مالي شديد به ملت مظلـوم همـسايه          

كنـد و      كشور را بار ديگر به خطر انداخته است به شدت محكوم مـي             و همكيش ما شده و تماميت ارضي آن       

خواهد كه از هيج كوششي براي خاموش كردن اين           دوست مي  المللي و دولتهاي صلح     از همه سازمانهاي بين   

تـر شـدن حـل مـسأله         آتش و فتنه فروگذاري نكنند تا از رنج و گرسنگي هر چه بيشتر مردم عراق و پيجيده                

 جلـوگيري شـود و امنيـت و آرامـش منطقـه بـه سـود كـشورهاي حملـه كننـده و رژيـم                          خلع سـالح عـراق    

 .صهيونيستي متزلزل نگردد

هـاي    داري و رعايـت كامـل قطعنامـه         نهضت آزادي ايران از دولت عراق نيز انتظار دارد كه بـا خويـشتن             

نـد و زمينـه را بـراي        گونه حمالت را از نيروهاي مهـاجم سـلب ك           امنيت سازمان ملل متحد، بهانه اين       شوراي

 .حفظ تماميت ارضي كشور و رها شدن ملت عراق از اين مصيبت و فاجعه فراهم سازد

  

 نهضت آزادي ايران
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 دستگيريهاي غيرقانوني در اصفهان همچنان ادامه دارد
  

 !هموطنان شريف

 آن دكتـر    شـد و طـي      اي كه در يك منزل شخصي در اصفهان برگزار مـي            ماه از هجوم به نماز جمعه       يك

 .گذرد اصغرغروي در اصفهان و علي غفراني در نائين دستگير و بازداشت شدند، مي سيدعلي

ماه اخير اگرچه همسر آقاي غروي با ايشان مالقات داشتند، اما مأموران اداره كل اطالعـات                  در طول يك  

ا ضرب و شتم و تهديد از  اند و بعضاً ب     اصفهان اقدام به احضار تني چند از دوستان و همفكران ايشان كرده           

 !اهللا غروي پيروي نكنند و همچنين با نهضت آزادي ايران همكاري ننمايند اند كه از نظريات آيت آنان خواسته

همچنين بعضي از افراد خانواده دكتر غروي به ستاد خبري اداره كل اطالعات اسـتان اصـفهان احـضار      

ه هـشتاد سـال سـن دارندــ پـس از احـضار، بازداشـت                 آقاي علي عليزاده ك    ـ  پدر همسر دكتر غروي   . شدند

دختران ايشان مـورد بـازجويي و همـسرشان بـا           . كنون از ايشان هيج اطالعي در دست نيست        اند و تا    شده

  !اند  فحش و ناسزا نيز گفتهده و حتي به ويچشم بسته توسط دو مأمور مرد مورد تهديد و ارعاب واقع ش

اي به رئيس جمهور خبر دستگيري دو تـن از    طي نامه سرگشاده ۳۰/۸/۷۷نهضت آزادي ايران در تاريخ      

ـ را توسط دادگـاه ويـژه روحانيـت بـه اطـالع               دكتر غروي و علي غفراني     ـ  اعضاي خود در اصفهان و نائين     

كـه  ـ   الذكر هيچ كدام روحاني نيستند ولي دادگاه ويژه روحانيت          جاي بسي شگفتي است كه افراد فوق      . رساند

 .ـ اقدام به بازداشت آنان كرده است ني آن جاي ترديد استوجاهت قانو

نهضت آزادي ايران خواستار آزادي هر چه سريعتر و بدون قيد و شرط نامبردگان و پايان يافتن اعمال                  

مندان نهضت    فشارهاي غيرقانوني و غيرانساني مأموران اطالعاتي است كه بر خالف قانون، اعضاء و عالقه             

 .دهند ضار و مورد تهديد، ارعاب، توهين و ضرب و شتم قرار ميآزادي ايران را اح

كنـد و بـه مـسؤوالن و مـأموران            نهضت آزادي ايران اين اعمال غيرقانوني و غيرانساني را محكوم مـي           

دهد كه از اين گونه اعمـال و رفتـار خـالف قـانون و انـسانيت دسـت                     اداره كل اطالعات اصفهان هشدار مي     

نتيجه چنين اعمالي، جـز دلـسرد شـدن مـردم از     . ظايف قانوني و تأمين امنيت بپردازندبردارند و به انجام و   

 . نخواهد بود، كه بايد چشم نظام باشد،نظام و ارزشهاي ديني وكاهش اعتبار وزارت اطالعات

  

 نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٦٠ :شماره

 ٠١/١٠/٧٧ :تاريخ

  

  

  

 روش مقابله با توطئه جنايات اخير
  

   شما را نخواهد گرفت اي كه تنها دامن ستمكاران بپرهيزيد از فتنه

  )۲۵ -انفال(واتقوا فتنه ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه 

هاي سياسي و فرهنگي كشور آغاز شـده اسـت،            بار اخير كه با كشتار برخي از شخصيت         حوادث تأسف 

دور جديـد   . نشاني از گسترش خشونت و تالش براي ايجاد رعب و وحشت و القاي نـاامني در جامعـه دارد                  

انگيز داريـوش فروهـر      نتها كه با مفقود شدن پيروز دواني آغاز گشت، با قتل ناجوانمردانه و نفرت             اين خشو 

به اوج خود رسيد و با ربودن و قتل محمد مختاري و محمدجعفر پوينده ادامـه                ) فروهر(و پروانه اسكندري    

 .اي از ابهام قرار گرفت يافت و در اين ميان مرگ مشكوك مجيد شريف نيز در هاله

 فرهنگي و قـشرهاي مختلـف مـردم را بـا ايـن سـؤال اساسـي                  ـ  رخدادهايي چنين ناگوار جامعه سياسي    

با ر و نابهنجار اخير چه اثرهايي بر روند برنامـه            كه تداوم و گسترش رفتارهاي خشونت      روبرو كرده است  

عـي چـه   گيري نهادهاي مـدني خواهـد گذاشـت و عـامالن چنـين جنايـات فجي           توسعه سياسي كشور و شكل    

 كنند؟ هدفهايي را دنبال مي

 :شده است در پاسخ به اين پرسشها، تاكنون دو نظريه زير ابراز

شـود و هـدف آنـان ايجـاد نـاامني و               اين جنايات مستقيماً توسط دشمنان خارجي طراحي و اجرا مي          -۱

دتاً از سوي برخي    اين تفسيري است كه عم    . ثباتي در كشور و بازداشتن ملت از راه اسالم و انقالب است             بي

 :از مسؤوالن كشور مطرح مي شود، چنانكه در سخنان اخير مقام رهبري نيز به شرح زير آمده است
ترديـدي نيـست كـه در ايـن پيگيريهـا           ...  جنايتي است برخالف امنيـت ملـي       ـ هر كه باشد   ـ  قتل شهروندان "

ـ     ]توسط وزارت كشور، وزارت اطالعات و دستگاه قضايي       [ من در ايـن  ا غيرمـستقيم دشـ     دخالت مستقيم ي

 )۲۴/۹/۷۷روزنامه همشهري، "(.حوادث آشكار خواهد شد

 :است كه ر نمودهتا، رئيس قوه قضائيه اظهادر همين راس
روزنامـه  ."(گيـرد   جريان قتلهاي اخير يك جريان ضد امنيتي است و از بيرون مرزهاي كشور سرچشمه مي              "

 )۷۷/ ۹/ ۲۶خرداد، 

 :گويد عوامل داخلي اين جنايتها اشاره كرده و ميسخنگوي قوه قضائيه نيز به 
دهد كه يك حركت مرموز و سازمان يافته به تحريك عوامل بيگانه و بـه وسـيله                   قرائن و شواهد نشان مي    "

." دار كردن امنيت اجتمـاعي و ايجـاد نگرانـي در سـطح جامعـه اسـت                 عناصر وابسته آنان در صدد خدشه     

 )۷۷/ ۹/ ۲۳روزنامه سالم، (

اعتبـار سـاختن اقتـدار دولـت آقـاي خـا تمـي و         سير دوم اين توطئه را در راستاي تـضعيف و بـي      تف -۲

بر پايه ايـن نظريـه، آمـران و       . پندارد  خواه مي  جانبه و فراگير جناح تمامت     سازي براي كسب قدرت همه     زمينه

مخـالف و منتقـد،     خواهند با ايجاد جو انفعال و رعب و وحشت در ميـان نيروهـاي                 عامالن اين خشونتها مي   
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نظـران سياسـي و      حباين ديدگاه عمدتاً از سوي صـا      . زمينه را براي دستيابي به هدفهاي خود آماده سازند        

 .اجتماعي ابراز شده است

ثباتي در كشور سـراغ داده        در هر دو تفسير، هدف بانيان و مروجان خشونتهاي اخير ايجاد ناامني و بي             

ه توطئه دشمنان خارجي هدف از اين جنايات را بدنام كـردن جمهـوري              شده است، با اين تفاوت كه قائالن ب       

كننـد، هـدف    كساني كه ريشه جنايات را در داخل جستجو مي        دانند؟ و   المللي مي   اسالمي ايران در مجامع بين    

نهايي را از يك سو ايجاد رعب و وحـشت، شكـستن قلمهـا و بريـدن زبانهـا و از سـوي ديگـر القـاي پنـدار                          

 .دانند ئيس جمهوري براي ايجاد امنيت ميكفايتي ر بي

يـافتگي    سياسـي دانـستن انگيـزه قتـل روشـفكران و نويـسندگان، سـازمان               ،وجه مشترك ديگر پاسخها   

 .جنايات و دستيابي جنايتكاران به اطالعات دقيق است

با گسترش موج خشم و نفرت عمومي عليه جنايتكاران و مروجان خشونت، رئيس جمهور با جديت و به                  

هاي سـازمان يافتـه اخيـر را صـادر            تي  امنيتي براي بررسي جنا    ـ  سرعت دستور تشكيل هيأت ويژه قضايي     

االسالم دعايي را به عنوان نماينده مخصوص خود به مجلس ترحيم شهيدان داريوش و پروانه                 نمود و حجه  

هاي قربانيـان     با خانواده فروهر فرستاد و نيز، پس از قتل ناجوانمردانه محمد مختاري و محمدجعفر پوينده،              

 .ابراز همدري كرد

روز جهـاني  ( آذر ۱۶ايشان در جلسه پرسـش و پاسـخ در دانـشگاه صـنعتي شـريف، كـه بـه مناسـبت                  

 :برگزار شد، درباره قتل فجيع داريوش فروهر و همسرش چنين اظهار داشت) دانشجو
خـود   هر انگي را به طـرف مقابـل       دهد كه     جامعه ما فضاي سالمي نيست؛ مخالف به خود اجازه مي         . فضاي"

طلب، فاسد، غربگرا، ضدامنيت ملي و  وقتي ما يك نفر را قبول نداشته باشيم، از او ضدانقالب، سلطنت. بزند

 هنگام انتقـاد از     .كشند  مي حال اگر يك نفهمي هم گفت كه اين ضدانقالب را بايد كشت، خوب            . سازيم مرتد مي 

با اين فضا بايـد مبـارزه     . خواهد شد  كنيم كه موجب تنفر همگان      ميحريف از او چنان چهره سياهي ترسيم        

 )۱۷/۹/۷۷روزنامه ايران، . " (كرد

گيري صريح و آشكار رئـيس جمهـور كـه بـه دليـل مـسؤوليت رسـمي ايـشان و دسترسـي بـه                           موضع

 ايـن   شـود، گويـاي     اطالعاتي است كه قهراً توسط مقامات اطالعاتي و امنيتي در اختيار ايـشان گذاشـته مـي                

سـاز   واقعيت است كه خشونت و جنايت عليه روشنفكران و فرهنگيان ريشه در طرز تفكري دارد كـه زمينـه                  

 .ذهني چنين اقدامات فجيعي است

عامـل  . بار و جنايات اخير در عوامل دروني و بيرونـي ريـشه دارد             واقعيت اين است كه اقدامات خشونت     

گروههـاي   خواهي است كه متأسـفانه توسـط افـراد و           گطلبي و مر   دروني عبارت از ريشه فرهنگي خشونت     

هاي جمعي دامـن زده شـده و ذهنيـت بـسياري از جوانـان را بـراي                    خاصي با استفاده از تريبونها و رسانه      

عامل بيروني سياست عمومي صهيونيسم و حاميان آن اسـت كـه         . آميز آماده ساخته است    كارهاي خشونت 

زيرا دوام و بقاي اين گونه      . كنند  اند و مي    تشنج در منطقه حمايت كرده    همواره از ايجاد و گسترش كانونهاي       

الـشعاع   را تحـت  ) ئيلااسـر (تشنجها در منطقه از يك سو تشنجهاي داخلي در سرزمينهاي اشـغالي فلـسطين               

لقوه در  ه بـا  دهد و از سوي ديگر، موجب تضعيف و اتـالف منـابع انـساني و مـادي كـشورهايي كـ                      قرار مي 

بر اين پايـه، اگرچـه عامـل جنايـات اخيـر            . گردد  طلبانه اسرائيل قرار دارند، مي     ستهاي توسعه تعارض با سيا  

 .ريزند داخلي است، عامالن اين جنايات آب به آسياب دشمنان ملك و ملت مي
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مروري بر مفاهيم و تعابيري كه در سخنان برخي از افراد و جريانهاي سياسي و گروههاي فشار مورد                  

آميـز   دهد كه آنها عمالً زمينه ذهني الزم را براي كارهاي خـشونت             گيرد، به خوبي نشان مي      مي استفاده قرار 

شـوند كـه در كـشور داراي          متأسـفانه، در ميـان ايـن افـراد و گروههـا كـساني يافـت مـي                 . اند  فراهم ساخته 

 .هاي مهم هستند مسؤوليت

كـه بـه مراسـم بزرگداشـت سـومين          هـايي     اهللا متتظري شد و يا حملـه        رفتاري كه در سال گذشته با آيت      

هايي كـه بـه دفـاتر         ها و تعرض   ها صورت گرفت و نيز هجوم     تانسسالگرد مهندس بازرگان در تهران و شهر      

روزنامه توس و مجله ايران فردا و حتي مسؤوالن بلندپايه حكومتي، همچون وزراي كشور و ارشاد، انجام                 

 اسـفند و پـارك اللـه صـورت     ۱۱هاي دانشجويي   ويژه تجمع هايي كه به سينماها، پاركها و ب        يافت؛ و يا حمله   

مورد حمايت هـم    » اهللا ورزي امت حزب   غيرت«گرفت، هيج يك نه تنها به طور جدي تقبيح نشد، بلكه به عنوان              

كردنـد و بـا    و در مقابل، نشرياتي كه بنا بر رسالت مطبوعاتي خود اقدام به درج اين جريانها مي       ! قرار گرفت 

ف درصدد آگاه كردن مردم بودند، به سوءاستفاده از آزادي، تضعيف باورهاي مردم، توطئـه               تحليلهاي شفا 

رسد كه اگر به واقع قتلهاي اخيـر          به نظر مي  . براندازي و خيانت متهم، و به زبان و گردن بريدن تهديد شدند           

اً توسـط وزارت  بايـستي سـريع   مستقيماً از جانب بيگانگان و دشنمنان انقالب طراحي شده بـوده اسـت، مـي          

سوي يكي از گروههاي معاند تـرور    چنانكه در مورد اسداهللا الجوردي كه از      . شد  عات كشف و خنثي مي    الاط

شد به فاصله چند روز عامالن ترور بازداشت شدند و يكي از آنها جزئيات واقعه را در مصاحبه تلويزيوني                   

 .تشريح كرد

دي صـورت گرفتـه اسـت، هنـوز هـيچ اثـري از عـامالن           دز با آن كه در طول چند هفته چندين قتل و آدم          

ها، خانـه مرحـوم فروهـر تحـت مراقبـت             جنايات به دست نيامده است، در حالي كه بر حسب شواهد و گفته            

 همچـون سـاير افـراد و گروههـاي خـارج از             ــ   نيروهاي امنيتي بود و قهراً مكاتبات و مكالمات تلفني او نيـز           

بايـستي بـه راحتـي رد عـامالن آن      عـاتي و امنيتـي مـي   اليروهـاي اط نپس . تحت كنترل بوده است ـ    حاكميت

جنايت را به دست آورده باشند، اما تاكنون هيج توضيحي در اين مورد از سوي مقامات امنيتي داده نـشده                    

 .است

آوري شـده،      عاساس اطالعـات و اسـناد جمـ        به هر حال، در صورتي كه مسؤوالن جمهوري اسالمي، بر         

دانند، ضروري است كـه هـر چـه زودتـر آنهـا را بـه مـردم         فراد مزدور و وابسته به بيگانگان مي     قاتالن را ا  

و در صـورتي كـه      . معرفي كنند تا در دادگاه علني به جرايم آنها رسيدگي شده و جنايتكاران مجازات شوند              

ازماني خـواهي، سـ    عامالن جنايت افراد متحجر و متعصبي هستند كه تحت تـأثير فرهنـگ خـشونت و مـرگ                 

اند، تمامي مسؤوالن، افـراد و گروههـاي         براي اجراي اين جنايات با استفاده از امكانات رسمي تأسيس كرده          

 اجتماعي، خواه در درون يا بيرون حاكميت، كه اين جنايات را در راستاي تزلزل نظـام و تـضعيف                    ـ  سياسي

ي و نتـايج آن را بـه نفـع بيگانگـان      فرهنگـي رئـيس جمهـور تلقـ    ــ  هاي توسعه سياسي اقتدار دولت و برنامه   

هـاي فرهنگـي خـشونت و         كنند، وظيفه دارند كه با محكوم كردن جـدي جنايـات، در قطـع ريـشه                 ارزيابي مي 

. اي انجـام دهنـد      تقويت و توسعه فرهنگ تساهل و مدارا و تحمل ديدگاههاي ديگران، كار توضيحي گسترده             

 خـودداري كننـد و يـا در آن تعلـل ورزنـد، عمـالً در زمـره                   بديهي است كه افراد و گروههايي كه از اين امر         

 .خواهي محسوب خواهند شد حاميان فرهنگ خشونت و مرگ
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كه در بحبوحه جنجالهـا و درگيريهـاي لفظـي، قلمـي و فيزيكـي ميـان                   در خرداد ماه سال جاري، هنگامي     

ي تهـران منفجـر شـد، دبيركـل     هواداران جامعه مدني و مخالفان آن، بمبي در ساختمان دادگاه انقالب اسالم         

 مـرداد مـاه در روزنامـه تـوس بـه چـاپ              ۲۰ و   ۱۹هاي    نهضت آزادي ايران طي مقاله مفصلي كه در شماره        

 :گيري كرد پرداخت و چنين نتيجه» امنيت ملي«و » ترور«، »خشونت«رسيد، به تشريح مفاهيم 
تالش  و شكست فرآيند توسعه سياسي  آنهايي كه به دنبال برهم زدن تعادل كنوني هستند و براي ناكامي             "

مبادا به بهانه  بنابراين. كنند بايد بدانند حتي اگر موفق هم بشوند، چيزي عايد و نصيب آنها نخواهد شد مي

آنهايي كه دوران دكتر مصدق  .ها و شبيه به آن بخواهند تهديدهاي خود را عملي كنند اين انفجارها و حادثه

خورده  نيروهاي وابسته به استعمار شكست دانند كه چگونه اند، مي ابها خواندهرا به خاطر دارند و يا در كت     

كردنـد، اغلـب هـم بـه نـام حـزب تـوده و             مي پا آفريني و آشوب بر    انگليس و دربار به طور مستمر حادثه      

روحانيون برجسته قـم را نگـران عواقـب ادامـه      جريانهاي چپ ضدديني، تا مردم بخصوص محافل ديني و      

: اي را جا بيندازنـد      آفريني اين مراكز آن بود كه معادله       حادثه محور سياست . لي دكتر مصدق كنند   حكومت م 

بنا براين يا بايد تسليم حكومت شاه       . با روي كار آمدن كمونيستها     ادامه حكومت دكتر مصدق مساوي است     

 ."بشوند يا كمونيستها

 نظيـر   هضت ملي ايران بودند،   مدعي رهبري ن   نيز افراد و گروههاي ظاهراً ملي كه         ۱۳۳۰در تحوالت دهه    

شور ما اثر گذاردند، با ايجاد جو تشنج و سـلب امنيـت از مـردم تـا                 كو چند دهه بر تاريخ      ،  دكتر مظفر بقائي  

 كردند و او را بـه  ـ  رئيس شهرباني دولت ملي دكتر مصدقـ جايي پيش رفتند كه اقدام به ربودن افشارطوس  

 به اين ترتيب، ضربات سختي بر پيكر نهضت ملي ايران و حكومت ملي دكتـر           طرز فجيعي به قتل رساندند و     

دهد، افراد وابسته به جريان يـاد شـده           به طوري كه اسناد منتشر شده اخير نشان مي        . مصدق وارد ساختند  

هـا در صـفوف نيروهـاي        هـا و تفرقـه     ساز بـسياري از تـشنج      ارگردان و زمينه  حتي بعد از پيروزي انقالب ك     

هـاي تلـخ اسـتفاده كـرده، از تكـرار            مروز ملت ما از اين تجربـه       همكار انقالب گرديدند كه جا دارد ا       مؤمن و 

 .رويدادهاي مشابه پيشگيري نمايد

آميز و ترورهـاي فجيـع حاصـلي جـز مخـدوش          توان نتيجه گرفت كه ادامه حركات خشونت        بنابراين، مي 

در ايـن مقطـع حـساس،       . اكنشي ملي و همگاني است    شدن امنيت ملي نخواهد داشت و مقابله با آن نيازمند و          

اي از طرفداران آزاديهاي اساسي، اجراي قانون و امنيـت ملـي در برابـر جبهـه مخالفـان آزادي و                       بايد جبهه 

بديهي است كه در راسـتاي تحقـق ايـن امـر، گروههـاي سياسـي درون و بيـرون                    . حاكميت ملت ايجاد شود   

 .ايف ويژه خود را ايفا كنندحاكميت و نيز مسؤوالن كشور بايد وظ

مخالفان برنامه توسعه سياسي رئيس جمهور بايد به اين نكته مهم به طور جـدي توجـه كننـد كـه آقـاي          

المي ايران براي تحقق ارزشها و آرمانهاي اصيل مردم در انقـالب            سخاتمي آخرين فرصت نظام جمهوري ا     

 اي در روزنامه جامعه در      ، طي مقاله  ۱۲/۳/۷۷يخ  دبيركل نهضت آزادي ايران، در تا ر      .  است ۵۷اسالمي سال   

 :باره رئيس جمهور و برنامه توسعه سياسي ايشان چنين نوشت
كـا ر ببـرد،   سي بخواهد اين تمثيل را باگر ك. آقاي خاتمي برخالف ادعاي مخالفينش گورباچف ايران نيست   "

شـوروي و رهبـران      ابقاگر شوراي مركزي حزب كمونيـست سـ       . بايد بگويد خاتمي خروشچف ايران است     

پذيرفتند، هرگز    او را مي   كردند و تغييرات پيشنهادي     ن اخطارها و انذارهاي خروشچف را گوش مي       آسنتي  

 ...كرد تاريخ نياز به گورباچف پيدا نمي

ممكـن   خـاتمي . او حجت خدا و تاريخ و ملت است بر آنها         . مخالفين خاتمي، او را رقيب خود در قدرت نبينند        



 

 ١٧٥

 .رصت باشداست آخرين ف

دوم  بگذاريد عصر جديدي كه در جمهوري اسالمي بـا حماسـه  . موانع توسعه سياسي را از سر راه برداريد   

 ."خرداد آغاز شده است، با متانت و درايت پيش برود

توانند در قالب طرح  د به اين نكته اساسي توجه كنند كه آنان نمييو اما موافقان برنامه توسعه سياسي با 

همچنان خود را مـدافع حقـوق شـهروندي و آزاديهـاي            » غيرخودي«و  » خودي«هاي سياسي به    تفكيك نيرو 

باقي نمانده و دامن » ها غيرخودي«عالوه بر آن، خشونت هيچگاه در محدوده       . اساسي و حاكميت ملت بدانند    

 .را هم خواهد گرفت» ها خودي«

بند و بپذيرند كه رشد سياسي ملت ايران        گروههاي فشار و حاميانشان به ناچار بايد اين واقعيت را دريا          

هـا جـز      ها و جنايت    و شرايط جهاني هرگز ميدان و مجال براي تحقق اهداف آنان نخواهد داد و اين خشونت               

 .زدن به حيثيت و منافع ملي حاصلي به بار نخواهد آورد حاميان آنها و ضربه اعتبار شدن عامالن و بي

بايد از تاريخ   . تر است   تر و حساس    ماعي و آحاد ملت بسي سنگين     اجتـ    اما مسؤوليت سازمانهاي سياسي   

 عليه حكومت ملـي دكتـر مـصدق شكـست خـورد و      ۱۳۳۲ مرداد ۲۵زمافي كه اولين كودتا در  ! عبرت گرفت 

عناصر كودتا دستگير شدند، رقابتي ميان احزاب ملي و چپ در شعارهاي تنـد و بـه اصـطالح راديكـال بـه                       

 . مرداد كار را يكسره كرد۲۸خورده با كودتاي  وب دشمن بود و دشمن زخموجود آمد كه كامالً مطل

با توجه به اين تجربه، در شرايط كنوني نقش طرفداران جامعه مـدني و كـساني كـه بـه فراينـد توسـعه                        

تـرين وظيفـه ايـن عناصـر حفـظ            مبـرم . كننـده باشـد    تواند بسيار مهم و تعيين      سياسي معتقد و متعهدند، مي    

در بـسياري از    . زايـي اسـت    زدگي و عـدم مـشاركت در غوغاسـاالري و خـشونت             رهيز از شتاب  شكيبايي، پ 

گذر . ساالر و قانونمند آغاز شده است      كشورهاي جهان سوم، نظير ايران، دوران جديد گذار به جامعه مردم          

ها و اقـدامات     از اين عقبه، بيش از هر چيز نياز به آرامش، حركت خردمندانه و همدلي و هماهنكي در برنامه                 

 .كشور مسلمان الجزاير و نتايج شوم آن پند گرفت بايد از تجربه برادركشي در. دارد

نهضت آزادي ايران ضـمن محكـوم كـردن مجـدد ايـن جنايـات هولنـاك و بـا همـدردي همـه جانبـه بـا                        

مـاعي  هاي شهداي اخير راه آزادي، به مردم شريف و آزاده ايران و همـه گروههـاي سياسـي و اجت           خانواده

كند كـه بـا هوشـياري كامـل، درايـت و فرزانگـي، حـضور مـستمر در عرصـه سياسـي كـشور،                     توصيه مي 

پاسداري از اصول و آرمانهاي اصيل انقالب اسالمي ايران و حمايـت از دسـتاوردهاي دوم خـرداد، در راه                    

 . نورزنداستقرار آزاديهاي اساسي، حفظ كرامت و حرمت انساني و حاكميت ملت از هيج كوششي دريغ

خطـاب بـه    ) ع(راهنمايي پيامبران براي پيروزي بر ظلم و ستم، آنچنان كه قرآن از زبان حضرت موسـي               

آن رهبر الهـي  . آموز و رهگشا استندملت مظلوم و تحت شكنجه فرعونيان نقل كرده است، امروز براي ما پ 

 :كند مردم تحت ستم را با اين جمله راهنمايي مي

و آن را بنا ) نه ستمگران(قاومت و پايداري كنيد، بدانيد كه زمين متعلق به خداست       از خدا ياري بگيريد، م    

مهاركننـدگان نفـس    (بر مشيت خود بـه بنـدگانش منتقـل خواهـد كـرد و پيـروزي نهـايي ازآن پرهيزگـاران                      

  .خواهد بود) سركش

 )۱۲۸ -اعراف(ن هللا يرثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقي  االرض استعينوا باهللا واصبروا ان

 نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  الف/١٦٦٠ :شماره

 ٠٢/١٠/٧٧ :تاريخ

  

  

  

  درخواست اقدامات حفاظتي در ورود آقاي دكتر يزدي به ايران 

  از وزير كشور

  

  جناب آقاي موسوي الري

  وزير محترم كشور

  با سالم و آرزوي توفيق خدمت به ايران و اسالم و قبول طاعات و عبادات در ماه مبارك رمضان

اند كه آقاي دكتر ابراهيم يزدي، دبيركـل نهـضت آزادي ايـران، در پـي                رس  بدين وسيله به استحضار مي    

شركت در سميناري به مناسبت گراميداشت پنجاهمين سالگرد صدور اعالميه جهاني حقوق بشر در سـوئد،     

 دي ۶ بامداد يكشنبه ۳۰/۲ديدار بستگان در آمريكا و عمل جراحي اضطراري، به خواست خداوند در ساعت  

 خطوط هـوايي تركيـه از طريـق اسـتامبول وارد فرودگـاه مهرآبـاد تهـران            ۱۲۷۶رواز شماره    با پ  ۱۳۷۷ماه  

  .خواهد شد

طلـب و دشـمن    انگيزي كه در مـاه گذشـته بـه دسـت عوامـل خـشونت             با توجه به حوادث ناگوار و نفرت      

فـاظتي و   آزادي، امنيت، قانون و انسانيت رخ داده است، تقاضا دارد كه دستور مقتـضي دربـاره اقـدامات ح                  

  .احتياطي الزم صادر فرماييد

  با تشكر

  رئيس هيأت اجرايي

  ابوالفضل بازرگان
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  تعالي بسمه

 يران ازادينهضت آ

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٦١ :شماره

 ٠٧/١٠/٧٧ :تاريخ

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٦١ :شماره

   ٠٧/١٠/٧٧ :تاريخ

  

  

  فراخواني براي ثبت نام در انتخابات شوراها

  

  !هموطنان عزيز

در فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصريح شده است كه اداره امور مردم در روستاها،                 

  . ز طريق شوراهاي منتخب مردم باشدشهرها و استانهاي كشور بايد ا

ــدون اعمــال نظرهــاي      ــا آراي مــستقيم و مخفــي مــردم و ب ــه ب ــه شــوراهايي ك ســپردن امــور مــردم ب

ترين و مهمترين اصول جمهوريت نظام و از مـصاديق            انحصارگرايانه حاكميت انتخاب شده باشند، از ابتدايي      

  . ساالري است بارز مردم

ذشته نهضت آزادي ايران در باره شوراهاي مردمي آمده است، اداره امـور             هاي گ   همان طور كه در بيانيه    

پـذير نيـست و    اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه پيچيده كنوني با مديريت متمركز به سبك گذشـته امكـان      

  . باشد هاي كنوني مي نيافتگي و نابساماني تمركز فراگير مديريت به شكل سنتي، يكي از عوامل اصلي توسعه

شـد، تمركـز قـدرت و        ر نظام استبداد سلطنتي، كه شاه سايه خـدا و مالـك اصـلي كـشور محـسوب مـي                   د

ـ كـه جمهوريـت، بـه معنـاي حاكميـت عمـوم          اما در نظام اسالمي   . مديريت محصول فلسفه سياسي حاكم بود     

د حـساب و كتـاب و گـسترده قـدرت در دسـت مـديران معـدو                  باشدـ تمركز بـي     مردم، از اركان اصلي آن مي     

  . گردد مخالف اصل حاكميت مردم، مغاير مصالح و منافع ملي و مانع عمده بر سر راه توسعه محسوب مي

موضـوع  (واگذاري امور روزمره جامعه به شوراهاي منتخب مردم، هم در قانون اساسي نظام مـشروطه                

ه اسـت، امـا   تصريح شـده بـود و هـم در قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي آمـد             ) انجمنهاي ايالتي و واليتي   

تنها در استبداد سلطنتي بلكه در جمهوري اسالمي نيـز اجـراي ايـن اصـول بـه بوتـه فراموشـي                        متأسفانه نه   

خودداري استبداد سلطنتي از واگذاري امور مردم به دست خودشان قابل فهـم بـود، چـرا                 . سپرده شده است  

ولي عدم اجراي آن در جمهـوري       . كه فلسفه سياسي حاكم در آن نظام با اصل حاكميت مردم مغايرت داشت            

از نظر تاريخي نيز تمركز گسترده امور در يك حكومت مركزي واحـد فاقـد               . اسالمي هرگز قابل توجيه نيست    

هاي اسالمي به سبك قديم، اداره امور جاري و روزمره مردم به دست               حتي در حكومت  . ريشه و اساس است   

  . شده است حدود و محصور ميخود آنان بوده و اقتدار دولت در قلمرو خاصي م

به هر حال با آن كه در طول مدت نزيك به بيست سال از زمان پيروزي انقـالب اسـالمي، اجـراي اصـول                        

مترقي مربوط به شـوراهاي محلـي بـه كلـي ناديـده گرفتـه شـده و بـه بوتـه فراموشـي سـپرده شـده بـود،                              

  . و به آن متعهد گرديده استخوشبختانه آقاي خاتمي اجراي اين اصول را به مردم وعده داده 

اگرچه قانون كنوني شوراها داراي برخي نقصها و تناقضات ساختاري و محتـوايي اسـت، اجـراي جـدي                   

اصول موجود و تأسيس شوراهاي محلي مردمي گامي بسيار بزرگ و تـاريخي در راسـتاي تحقـق حاكميـت              

وراها، اجراي نسبي آن به عنوان گـام        بنابراين، با وجود نواقص موجود در قانون ش       . شود  مردم محسوب مي  

  . نخست براي تمرين و تجربه مديريت شواريي مغتنم و گرانقدر است
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نهضت آزادي ايران، كه به حاكميت ملي و واگذاري هر چه بيشتر اداره امور مردم به خود آنان بـه طـور                      

قانون شـوراها حمايـت و از آن    باشد، از اقدام اخير دولت در زمينه اجراي           عميق و اصولي معتقد و متعهد مي      

  . كند استقبال مي

نام نامزدهاي انتخابات شوراهاي محلي در شهرها و روستاهاي سراسر كـشور اعـالم              اينك كه مهلت ثبت   

كنـد كـه بـا حـضور در      شده است، از همه كساني كه آمادگي الزم را براي خدمت به مردم دارند، دعـوت مـي       

نهـضت آزادي ايـران همچنـين از        . نـام نماينـد      مشاركت در انتخابات ثبت    مراكز تعيين شده، به عنوان داوطلب     

  . نويسي شركت كنند خواهد كه مجدانه در نام كليه اعضا و همفكران خود، در سراسر كشور، مي

نــام بــه عنــوان نــامزد انتخابــات شــوراهاي محلــي، بــه مفهــوم تأييــد سياســتهاي  بــديهي اســت كــه ثبــت

هاي رقيب درون حاكميت نبوده، بلكه صرفاً بـه            حاكم بر انتخابات از سوي جناح      آميز  انحصارگرايانه يا تشتت  

ترديـد،   بـي . باشـد  منظور اعالم آمادگي و اقدام عملي براي مطالبه و استفاده از حقـوق مـدني شـهروندان مـي              

اعمال نظارت استـصوابي و سياسـتهاي انحـصارگرايانه بـراي حـذف رقيبـان و مخالفـان و محـروم كـردن                       

از شركت در اين امر ملي به معناي محرم ساختن مردم از انتخاب آزاد نامزدهاي مورد       " غيرخودي"هاي  نيرو

نـام واجـدان شايـستگي خـدمت بـه مـردم از طريـق                 با وجـود ايـن، مـشاركت و ثبـت         . اعتمادشان خواهد بود  

 ، مديران اجرايـي و      ياًثانباشد،     به منزله مطالبه حقوق مدني شناخته شده شهروندان مي         اوالًشوراهاي محلي،   

دهـد كـه      برگزاركنندگان انتخابات شوراها را در معرض آزمون جدي ديگري قرار داده، به مـردم امكـان مـي                 

، وسـعت و گـستردگي      ثالثـاً . گيـري كننـد     براساس عملكرد آنان دربـاره شـركت نهـايي در انتخابـات تـصميم             

هاي انحـصارگر درون حاكميـت نخواهنـد          حانتخابات شوراهاي محلي در سراسر كشور آنجنان است كه جنا         

  . توانست تمامي نامزدهاي مستقل غيروابسته به حكومت را از حق مشاركت محروم سازند

تفاوتي را كنار گذارنـد و بـا عـزم و اراده ملـي از انتخابـات شـوراهاي محلـي                       به اين ترتيب، اگر مردم بي     

  . ساالري و حاكميت ملي برخواهند داشت عميق مردمترديد گامي بزرگ و تاريخي در جهت ت استقبال كنند، بي

  

  التكالن التوفيق و عليه اهللا ومن

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١/١٦٦١:شماره

   ١٦/١٠/٧٧ :تاريخ

  

  

  نهضت آزادي ايران

  كند هرگونه ترور و خشونت را محكوم مي

  

اگرچـه  . كنـد   نهضت آزادي ايران حمله به آقاي علي رازيني رئيس كـل دادگـستري تهـران را محكـوم مـي                   

اند بـه هـيچ    هاي مختلفي كه برعهده داشته     يران با عملكرد و كارنامه آقاي رازيني در مسئوليت        نهضت آزادي ا  

هـاي   بـار و دسـت زدن بـه شـيوه         وجه موافقتي نداشته و ندارد، اما بر اين بـاور اسـت كـه عمليـات خـشونت                 

ا مختـل   تروريستي موجب تشديد جو آشوب و آشفتگي گرديده، روند تحقق حاكميت ملـت و جامعـه مـدني ر                  

  . ساالري است سازد و در نهايت به نفع نيروهاي مخالف جامعه مدني و مردم مي

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  

  



  

 ١٨٠

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠اسيس ت

 الف/ ۱۶۶۱ :شماره

 ٢١/١٠/٧٧:تاريخ

  

  

  معرفي نمايندگان نهضت به وزارت كشور 

  جهت شركت در جلسات گفتگوي نيروهاي سياسي

  

  جناب آقاي موسوي الري

  وزير محترم كشور

  الهيبا سالم و با آرزوي قبول طاعات 

هاي گروهي مبني بر دعوت از تمامي مـسئوالن و           پيرو انتشار اطالعيه فراخوان وزارت كشور در رسانه       

نمايندگان احزاب و تشكلهاي فعال سياسي كشور براي مشاركت در گفتگـو و تفـاهم هـر چـه بيـشتر ميـان                       

را بـه عنـوان     نيروهاي سياسي، بدينوسـيله آقايـان مهنـدس هاشـم صـباغيان و دكتـر غالمعبـاس توسـلي                    

  .نمايد االختيار نهضت آزادي ايران براي شركت در جلسه معرفي مي نمايندگان تام

  با تشكر و آرزوي توفيق خدمت به ايران و اسالم

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

۲۱/۱۰/۷۷  

  



  

 ١٨١

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٦٦٢ :شماره

   ٢٩/١٠/٧٧ :تاريخ

  

  

  در باره جريان خشونت و ترور

  

  هموطنان عزيز

دهـد داراي چنـان تـأثير و اهميتـي در      درپي در كـشورمان رخ داده و مـي   حوادثي كه در چند ماه اخير پي    

هاي آنها و جستجوي راهكارهاي جلوگيري از ادامه و تكـرار       سطح كالن كشور است كه بررسي علل و ريشه        

داند كه نكات زير را بـه اطـالع           به اين دليل الزم مي    . ناپذير است   چنين رويدادهاي دردناكي ضروري و اجتناب     

  :شريف ايران برساندملت 

انـديش خـود       نهضت آزادي ايران اقدام وزارت اطالعات را در اعتراف به مشاركت برخي از عوامل كج               -۱

هـاي يـك جريـان ناسـالم در درون نظـام تلقـي           در جنايات اخير گامي بزرگ و مهم در متوقف ساختن توطئه          

شاندان يا توجيه اين جنايات توسط دستهاي       كرده، در عين حال، نگراني عميق خود را از تالش شديد براي پو            

ها و عناصر وابـسته بـه    واكنش رسانه. نمايد باشند، ابراز مي  دهندگان اصلي اين جريان مي      پنهاني كه سازمان  

خواهي در برابر حوادث اخيـر و نفـوذ آنـان در سـطوح مختلـف قـدرت و                     گرا و مبلغ مرگ     جريانهاي خشونت 

خصوصاً شايع شـده اسـت   . افزايد ي آشكار و پنهان، بر عمق اين نگراني مي  حاكميت و در سازمانها و نهادها     

خواستند تني چند از قاچاقچيان مواد مخدر يا توابين زنداني را مجبور كننـد تـا از                   كه اين دستهاي مرموز مي    

ها هاي عمومي مسئوليت ترورها را بپذيرند و يا چند نفري را كه صرفاً مجري و مباشـر كـشتار                    طريق رسانه 

سروصدا محاكمه و مجازات نمايند تا اصل و ريشه اين جريان مـصون و محفـوظ و    اند، به سرعت و بي    بوده

  .مسكوت باقي بماند

براي جلوگيري از اين خطر احتمالي، ولي بسيار جدي، ضروري است كه اوالً مشخصات، سوابق و سمت                 

هاي قربانيان    م شود؛ ثانياً به وكالي خانواده     گيرندگان، دستوردهندگان و عامالن كشتارهاي اخير اعال        تصميم

اجازه داده شود كه به عنوان شاكيان خصوصي، جريان رسيدگي به پرونـده قتـل بـستگان خـود را پيگيـري                      

كنند و در جريان تمامي مراحل پيشرفت كار قرار گرفته، هر جا كه الزم و بـه مـصلحت باشـد، مـردم را نيـز                          

هـا را بـا دقـت و متانـت و بـه دور از                 شريات مستقل، جريان رسيدگي به پرونـده      آگاه نمايند؛ ثالثاً مسئوالن ن    

مناقشات جناحي پيگيري كنند و اجازه ندهند كه دستهاي پنهان درون يا بيرون حاكميـت مـسأله را از مـسير                     

  .طبيعي و سالم آن خارج نمايند

نده خـط خـشونت و مـرك        ده  هاي اين جريان، هركس كه مبلغ، مشوق و سازمان          براي خشك كردن ريشه   

  . باشد بايد بدون مالحظه مقام و منصب معرفي، بركنار، محاكمه و مجازات گردد مي

در اين توطئه و هدايت اين جريان اشاره شده         " مطامع بيگانگان "از آنجا كه در اطالعيه وزارت اطالعات به         

گـرا و     نند كـه جريـان خـشونت      بايستي درباره خصلت چنين مطامعي توضيح داده شود تا مردم بدا            است، مي 

  .كنند ها در راستاي تحقق كدامين اهداف قدرتهاي بيگانه عمل كرده و مي مجريان اين برنامه

.  آنچه روي داده، در واقع ادامه طبيعي روندي است كه پس از انقالب در كشورمان جريان داشته است       -۲
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بـا مطلـق كـردن قرائـت خـود از اسـالم و              از همان سالهاي نخستين پس از پيروزي انقالب، جريان خاصـي،            

هـاي سياسـي شـناخته        ـ ازجمله ضرب و شتم شخصيت       انقالب و با استفاده از تمام ابزارهاي قهر و خشونت         

آرام مخالفان سياسـي و فكـري         ـ به تدريج و آرام      هاي گروههاي دگرانديش    شده و حمله به جلسات و همايش      

تر، از جملـه قتـل و نـابودي،           هاي خشن   قاومت روبرو شد، به شيوه    خود را از صحنه راند و در هر جا كه با م           

پروا و گستاخ شـده اسـت كـه حتـي بـه               آيا جنايات اخير ادامه همان جريان نيست كه تا بدان حد بي           . پرداخت

  كند؟ نيروهاي خودي درون حاكميت نيز رحم نمي

خطـر نـسبت بـه گـسترش        اگر امروز برخي از نيروها و گروههاي سياسـي درون حاكميـت بـا احـساس                 

اند، بايد بپذيرنـد كـه خـود نيـز حـداقل بـا سـكوت در برابـر                     مسلكان دست به مقابله زده      هاي قشري   خشونت

گيـري و توسـعه جريـان         تجاوزهاي اين مهاجمان به گروههاي مستقل در ساليان گذشته، در پيـدايش، شـكل             

  .اند طلب سهيم بوده خشونت

ب، فارغ از مواضع و گرايشهاي سياسي و فكري، از همان آغاز در             اگر همه نيروهاي صادق و اصيل انقال      

آميـز، خـشونت و خـشونتگران را محكـوم            ايـستادند و بـه جـاي سـكوت رضـايت            برابر طالبان خشونت مـي    

خواهان در مراسـم تـشييع پيكـر شـهدا، آن هـم پـس از                  كشيد كه خشونت    كردند، امروزه كار به اينجا نمي       مي

  .آفرين باشد، دو تن از وزيران را مورد ضرب و شتم قرار دهند  بايد وحدتبرگزاري نماز جمعه كه

  سِر چشمه شايد گرفتن به بيل               چو پرشد نشايد گذشتن به پيل

نهضت آزادي ايران مايل نيست در اين مقطع حساس، به ارائه گزارشي از آنچه از سـالهاي آغـازين دهـه          

طلب كشيده است بپردازد، اما يادآوري اين نكته ضروري است كه در  شونت تاكنون از ناحيه اين جريان خ     ۶۰

كردند و با ضرب و شتم   آن دوره، هر بار كه عناصري از اين جريان به جلسات نهضت آزادي ايران حمل مي               

كرد، بلكه مـورد   تنها كسي مهاجمان را محكوم نمي زدند، نه كنندگان و تخريب و غارت، آن را بر هم مي         شركت

 بنابراين، جريان خشونت و ترور يك شبه، آن هـم پـس از دوم خـرداد،               ١.گرفتند  تشويق و پاداش نيز قرار مي     

هركـه بـاد بكـارد، طوفـان درو         "پديدار نشده است؛ اين بذري است كه سالها پيش كاشته شده و بـه مـصداق                 

   .ميوه تلخ آن حيات و هستي ملك و ملت را مورد تهديد قرار داده است" كند مي

اينك كه به فضل الهي چهره خط خشونت آشكار شـده و همـه نيروهـا و مـسئوالن و رهبـران جمهـوري                        

بـرده، آن     ـ پي   تنها براي مردم، بلكه براي نظام و حاكميت         ـ نه   اسالمي به زشتي اين جنايات و خطرات جدي آن        

ي اخير، به پرونده جنايـات      اند، ضروري است كه عالوه بر قتلها        كني آن شده    را محكوم كرده و خواهان ريشه     

 بسياري از مشخصات اين كشتارها       ٢.مشابهي نيز كه در سالهاي گذشته صورت گرفته است، رسيدگي گردد          

  . باشد مشابه بوده است و ظاهراً حاكي از اجراي آنها توسط جرياني واحد مي

ت وزارتخانـه خـشك     هاي اين جريان خطرناك تنها با اسـتعفاي وزيـر اطالعـات و تغييـر مـديري                   ريشه -۳

نخواهد شد، بلكه الزم است براساس قانون تعريفي شفاف از وظـايف اصـلي وزارت اطالعـات ارائـه شـود و          

  .تغييرات ساختاري بنيادي در آن صورت گيرد

                                                            
هـايي از سياسـت خـشونت و برنامـه            وان مثال، در مراسم احياي شب قدر تيرانـدازي آردنـد و جلـوه             به عن  1

ايجاد رعب و وحشت خود را به نمايش گذاردند و يا در زماني ديگر، تعدادي از سران و فعاالن نهضت آزادي را                    
 اهانت و رفتارهـاي خـشن قـرار         به زور اسلحه از بهشت زهرا ربوده، به بيابانهاي آهريزك بردند و آنان را مورد              

  .دادند
زاده و دآتر مجيد شريف در تهـران، مهنـدس            مانند قتل دآتر آاظم سامي، دآتر احمد تفضلي، ابراهيم زال          2

برازنده در مشهد، مولوي محمد ضيايي در بندرعباس، مولـوي امـام بخـش نـارويي، دآتـر احـد صـياد و دآتـر                         
  .امنه ايرانآاظمي در بلوچستان و آشيشان آليساي ار
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اي مـتالطم ماننـد خاورميانـه،         در دنياي پيچيده كنوني، براي حفظ مصالح و امنيت ملي، به ويژه در منطقه             

ضرورت وجود يك سازمان واحد براي گردآوري اطالعات در سطوح          .  دقيق و موثق هستيم    نيازمند اطالعات 

هاي ملي انكارناپذير است؛ ولي چنين سازماني به دليـل            گيرندگان برنامه   مختلف براي سياستگزاران و تصميم    

  .تواند و نبايد در مسائل داخلي كشور دخالت كند ماهيت پيچيده وظايفش نمي

ي در كشورهاي جهان سوم، به ويژه در حكومتهاي بسته و توتاليتر، عموماً به جـاي آن                 سازمانهاي امنيت 

كه به اجراي وظايف اصلي خود بپردازند، به ابـزاري بـراي سـركوبي مخالفـان و رقبـاي سياسـي، فكـري و                        

ي اين سـازمانها در حـالي كـه فاقـد كـارآيي الزم در حفـظ مـصالح و امنيـت ملـ                      . اند  فرهنگي خود تبديل شده   

باشند، در استفاده از ابزارهاي سركوب و بكارگيري آنها عليه شهروندان، از سازندگان و فروشندگان اين                 مي

  .كنند تر عمل مي ابزارها نيز ماهرانه

ساالر هستند، با نهادينـه شـدن آزاديهـاي           در كشورهاي توسعه يافته كه داراي نظامهاي تثبيت شده مردم         

 سازمانهاي امنيتي حق كوچكترين دخالت در مسائل داخلي و برخـورد بـا   گيري جامعه مدني، سياسي و شكل  

شـود و كمتـر    نيروهاي سياسي را ندارند؛ حقوق و آزاديهـاي شـهروندان بـه شـدت رعايـت و محافظـت مـي                   

مسئول و مقامي جرأت و جسارت استفاده از نيروهاي امنيتـي را بـراي مقابلـه بـا رقبـاي سياسـي بـه خـود                          

   ١.دهد مي

شـود كـه عليـه        گونه جوامع، برخالف آنچه ادعا شده است، به سازمانهاي امنيتي اجازه داده نمـي             در اين   

در شـوروي  "  گ ب كا" از ميان سازمانهاي امنيتي معرف دنيا، تنها        . شهروندان كشور كوچكترين اقدامي كنند    

بان سياسي و منتقـدان     سابق، به ويژه در دوره حكومت استالين، از همه امكانات خود براي حذف و محو رقي               

  . كرد رحمي تمام استفاده مي حاكميت و ناراضيان به طور سازمان يافته و با شدت و بي

در حـالي كـه ادارات دوم و        . ساواك ايران نيز در دوران استبداد سلطنتي به همين سرنوشـت دچـار شـد              

دندـ به طـور مـؤثر كـار        مرزي و عمليات ضدجاسوسي در ايران بو        ـ كه مسئول اطالعات برون      هشتم ساواك 

تـرين ابـزار سـركوب و كـشتار مخالفـان تبـديل شـد و شـهرت          به خشن) امنيت داخلي(كردند، اداره سوم    مي

  . جهاني يافت

در قانون اساسي جمهوري اسالمي، ضروري ديده شده است كه مجتهدي در رأس وزارت اطالعات باشد            

ــ كـه در       غالباً از وظايف اصلي و اختيارات قـانوني خـود         اما اين وزارتخانه    . تا از انحراف آن جلوگيري شود     

  . ـ خارج شده است قانون تأسيس وزارت اطالعات تصريح گرديده

مـرزي در     در حالي كه قلمرو وظايف اصلي وزارت اطالعات گردآوري، پردازش و تحليل اطالعـات بـرون               

ــاز مر    ــه، و ني ــژه كــشورهاي منطق ــه وي ــاني، ب ــدادهاي جه ــاره وضــعيت و روي ــاع و  ب ــر فعاليــت اتب اقبــت ب

بخـشي نداشـته اسـت و         باشد، متأسفانه در اين قلمـرو كـارآيي رضـايت           هاي خارجي در ايران مي      سفارتخانه

كمترين پيامد نامطلوب چنين ضعفي، ناكـامي سياسـتهاي ايـران در كـشورهاي منطقـه، از جملـه افغانـستان،                     

  . باشد مي

هـاي انـضباطي بـراي        ي از واحدهاي حراسـت و كميتـه       ا  در عوض، وزارت اطالعات شبكه بسيار گسترده      

                                                            
داري جهـان ـ بـرخالف     به عنوان مثال، هنگامي آه نيكسون ـ رئيس جمهور مقتدر بزرگترين آشور سـرمايه   1

اســتفاده آــرد و در محــل برگــزاري آنگــره حــزب ) ســيا(قــانون، از مــأموران ســازمان مرآــزي اطالعــات آمريكــا 
عليـه او برپـا شـد آـه وي بـراي      وسـايل شـنود آـار گذاشـت، چنـان طوفـاني           ) ساختمان واترگيـت  (دموآرات  

  .جلوگيري از برآناري رسمي خود، داوطلبانه استعفا آرد
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هـايي از وزارت      شـاخه . مهار كردن مخالفان بالقوه يـا بالفعـل سياسـي و فكـري حاكميـت پديـد آورده اسـت                   

بـر كليـه فعاليتهـاي روزمـره ايـن          ... هـا و    اطالعات در تمام نهادهاي دولتي و غيردولتي، دانشگاهها، كارخانـه         

نام دانشجويان    ها، جا به جايي كارمندان، ثبت       د، به طوري كه در استخدامها، ترفيع      نهادها نظارت گسترده دارن   

صدور مجوز انتـشار روزنامـه      . كنند  دخالت مي ... هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد، تخصصي و       براي رشته 

اليت و  دامنه فع . باشد  و مجله و تأسيس انجمنهاي مدني و احزاب سياسي موكول به تأييد وزارت اطالعات مي              

دخالت وزارت اطالعات در جمهوري اسالمي از دامنه و سطح اختيارات ساواك در رژيـم گذشـته بـه مراتـب                     

  . فراتر رفته است

پـردازد، بلكـه بـرخالف        تنها به تعقيب، مراقبت و گردآوري اطالعات مـي          در اين راستا، وزارت اطالعات نه     

ا و گروههـاي سياسـي و فكـري غيرموافـق بـا             هـ   قانون، براساس اطالعات گردآوري شده درباره شخـصيت       

كند و آن را به       حاكميت ، عمالً با در اختيار داشتن دادگاههاي انقالب و دادگاه ويژه روحانيت، حكم صادر مي               

گذارد؛ در حالي كه بر طبق نص صريح قانون، وزارت اطالعات موظف است در صورت دسترسي به                   اجرا مي 

يا گروهها، آن را در اختيـار مقامـات قـضايي قـرار دهـد تـا آنهـا مـستقالً                     اطالعات امنيتي در مورد اشخاص      

در اين راستا، ضروري است كه رابطه مستقيم دادگاههاي انقالب و دادگاه ويژه روحانيت با               . رسيدگي نمايند 

دادگاه ويـژه روحانيـت، كـه فاقـد وجهـه قـانوني اسـت، دسـت در دسـت                    . وزارت اطالعات به كلي قطع گردد     

ايـن شـيوه عمـل وزارت اطالعـات و          . ت به يك دادگاه تفتيش عقايد قرون وسـطايي تبـديل شـده اسـت              اطالعا

ـ كـه بـرخالف قـانون وزارت اطالعـات و مـصالح ملـي صـورت                   سيطره آن بر فعاليتهاي روزمره شهروندان     

  . ـ باعث بدنامي وزارت اطالعات در افكار عمومي گرديده است گرفته است

، بـه علـت     )ضدجاسوسي(و هشتم   ) مرزي  اطالعات برون (ر فعاليتهاي ادارات دوم     ساواك، برغم كارآيي د   

در زنـدگي افـراد و تمـام شـئون مملكـت بـه شـدت        ) ـ امنيت داخلي  پليس سياسي (دخالت گسترده اداره سوم     

  . مورد نفرت مردم قرار گرفت

  : كند كه يكي از مديران برجسته ساواك در خاطرات منتشر شده خود اعتراف مي

فعاليتهاي ساواك در ساير امور، گرچه در ابتداي كار با حسن نيت كامل و با هدف اصـالح امـور و سـرعت                       " 

بخشيدن به بهبود اوضاع و پيشرفت مملكـت بـود، ولـي خـود بـه تـدريج از عوامـل بازدارنـده پيـشرفت،                         

ـ     . هاي مربوط به دموكراسي و عدالت اجتماعي شد         بخصوص در زمينه   يش رفـت كـه جـز       اين امر تا بدانجا پ

قضاوت مردم درباره مداخله ساواك در امور به حدي رسيد كـه در هـر               . مالمت و نفرين نصيب ساواك نكرد     

موارد اين دخالتها، التعد و التحصي بود، از اسـتخدامها و انتـصابات             ... اتفاقي انگشت ساواك را در آن ديدند      

...شد و معامالت دولتي را شامل ميسازيها  گرفته تا انتخابات و از عقد قراردادها تا شهرك
١
   

سازمانهاي امنيتي  . گفته شده است كه وزارت اطالعات شديداً در فعاليتهاي اقتصادي نيز آلوده شده است             

ماننـد  (در دنيا، به دليل ماهيت وظايف و عملكردي كه دارند، از ورود به قلمرو فعاليتهـاي مـستقل اقتـصادي                     

ايـن فعاليتهـا موجـب    . باشـند   در موارد نادر و استثنايي به كلي ممنوع مـي     ، جز )ها  تأسيس شركتها و كارخانه   

هـاي برجـسته آن اقـدام غيرقـانوني سـازمان       يكي از نمونه. (گردد انواع انحرافها در ميان كادرهاي امنيتي مي   

مركزي اطالعات آمريكا در تأسيس يك شـركت انتفـاعي در سـوئيس بـراي خريـد اسـلحه و كمـك مـالي بـه             

  ).باشد اي نيكاراگوا ميكنتراه

                                                            
، ٢٧خاطرات منوچهر هاشمي رئيس آل اداره ضدجاسوسي ساواك، به نقل از ماهنامه پيـام امـروز، شـماره                 1

  ٨٣، صفحه ١٣٧٧دي ماه 
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در فرايند اصالح ساختار وزارت اطالعات، بايد فعاليتهاي اقتـصادي آن وزارتخانـه متوقـف و شـركتهاي                  

  .انتفاعي كه توسط وزارت اطالعات و يا كارمندان شاغل آن تأسيس شده است به كلي برچيده شود

يماً با امنيت ملـي كـشورمان رابطـه         بازسازي ساختار وزارت اطالعات بايد بر دو محور اساسي كه مستق          

  : دارد، استوار باشد

   ضدجاسوسي -۲مرزي   اطالعات برون-۱

و وزارت اطالعات نبايد در آنچه كه بر طبق قانون بر عهده وزارت كشور است و به امنيت داخلي مربـوط                 

  . شود، دخالت نمايد مي

 ياد شـده، ايـن نهـاد بايـد بـه صـورت              با اصالح ساختار وزارت اطالعات و تمركز اصلي آن بر دو محور           

رئـيس  (جمهـور   اي زير نظر شوراي امنيت ملي قرار گيرد و مسئول آن با انتخاب و معرفي رئيس      زيرمجموعه

  . و تصويب مجلس شوراي اسالمي منصوب گردد) شواري امنيت ملي

هـاي سياسـي و      دخالت بخشهايي از وزارت اطالعات، هماهنگ بـا برخـي از نهادهـا، در قتلهـا و خـشونت                  

به منظور جبران اين لطمات، بايد      . ناپذيري وارد ساخته است     اجتماعي اخير، به اعتبار اين نهاد ضربات جبران       

براي بازسازي نهاد مذكور و اصالحات ساختاري در راستاي ايفاي وظايف اصلي آن و پيـشگيري از تكـرار                   

  .حوادث شوم به طور جدي اقدام شود

گيرنده، با هوشياري و شهامت سياسـي،   اوار است كه مسئوالن و مقامات تصميم    نهضت آزادي ايران اميد   

طلب را كشف كرده، از بين ببرنـد و طراحـان و آمـران ايـن جنايـات را در هـر                        هاي اين جريان خشونت     ريشه

  .لباس و مقامي كه باشند به ملت معرفي نمايند تا آنان برطبق قانون به كيفر اعمال خود برسند

  دي ايراننهضت آزا
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 ديو خشونت را مهار كنيد
  اي كه تنها دامن ستمكاران شما را نخواهد گرفت  بپرهيزيد از فتنه

  )۲۵ -انفال(الذين ظلموا منكم خاصه  واتقوا فتنه التصيبن

كند و در پـي   در حالي كه كميته ويژه منتخب رئيس جمهوري جريان قتلهاي اخير را با جديت پيگيري مي            

درپـي   هـاي پـي     باشد، گروهي مرموز با صدور بيانيه       هاي اين جنايات مي     ن، مباشران و ريشه   شناسايي آمرا 

كنند و ظاهراً، نيروهاي انتظامي و امنيتي نيز تـا كنـون              تهديدآميز، ادامه برنامه قتلها را با صراحت اعالم مي        

 .اند ي نكردهياين گروه را شناسا

هاي برخي از جناحهـا نيـز ايـن          اي صدا و سيما و روزنامه     ه ها و مصاحبه   متأسفانه، در برخي از برنامه    

هـاي آرام   گروههاي شناخته شده در تهران و شهرستانها به گردهمـايي      شود و  گونه قتلها توجيه شرعي مي    

سازند و يـا      كنندگان و سخنرانان را مجروح مي      كنند و با سالحهاي سرد، مانند چاقو، شركت        مردم حمله مي  

مانع برگـزاري نمـاز جمعـه و راهپيمـاپي          ) در اصفهان (جال و حتي حمله به امام جمعه        با ايجاد آشوب و جن    

  . شوند روز قدس مي

حـاكي از تـشكيل يـك       ) االسـالم پـروازي    خنان حجت نظير س (عات منتشر شده در ميان مردم       البرخي اط 

سب پيـروزي از    شبكه سازمان يافته، با مشاركت مراكز و نهادهاي معين در تهران و شهرسـتانها، بـراي كـ                 

 .و جبران شكست در كسب آراي مردم است) النصر بالرعب(طريق ايجاد رعب و وحشت 

در حــالي كــه رئــيس جمهــور منتخــب مــردم و ســاير رهبــران و مــسؤوالن  : پرســند مــردم از خــود مــي

 گيرنـد و پشتـشان      اند، آشوبگران و طالبان رعب و وحشت از كجا دستور مـي             ها را محكوم كرده     طلبي  خشونت

 ؟كنند باكانه و جسورانه، عليه منافع و مصالح ملي و امنيت عمومي عمل مي به كجا گرم است كه اين چنين بي

خواهند كه اين جريان منحوس، خواه جناحي باشد يا محفلـي، هـر               مردم از دولت و نيروهاي انتظامي مي      

ه گفتـه وزارت اطالعـات، تحـت         و بـ   ــ     اي خودسر و نادان     كن شود و اجازه ندهند كه عده        چه سريع تر ريشه   

 . آب به آسياب مطامع بيگانگان بريزندـتأثير دستهاي پنهان كه هنوز هم فعال هستند

 تواننـد   نهضت آزادي ايران از كليه مسؤوالن طراز باالي مملكت، علما، روشنفكران و همه كساني كه مـي                

د كـه بـه صـورت قـاطع، ايـن گونـه       خواهـ  به طور مستقيم يا غيرمستقيم در ايجاد آرامش مؤثر باشـند، مـي          

را در صـورتي كـه چنـين        يـ گروهـي كـه باشـد، محكـوم كننـد؛ ز           تحركات را از سوي هركس يا هر جنـاح و         

جريانهايي ادامه يابد، نه فقط خشك و تر را با هم خواهد سوزاند و هـيج كـس از آن طرفـي نخواهـد بـست،              

كيان نظـام، امنيـت ملـي و اعتمـاد مـردم شـديداً       بلكه بهاي سنگيني به ملت و مملكت تحميل خواهد شد و به  

 .لطمه وارد خواهد ساخت

 نهضت آزادي ايران
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  اطالعيه

 عدم برگزاري مراسم بزرگداشت چهارمين سالگرد مهندس بازرگان در اصفهان
  

 !هموطنان شريف 

مجلـس عمـومي بزرگداشـت      در پي توصيه مسؤوالن سياسي استان اصفهان مبنـي بـر عـدم برگـزاري                

ياد مهندس بازرگان، مسؤوالن نهضت آزادي ايران در اين استان به منظور كمك بـه                رد زنده ارمين سالگ چه

اي به اطالع مـردم آگـاه و          ايجاد آرامش و امنيت با خواسته مسؤوالن موافقت كرده و مراتب را طي اطالعيه             

 اطـالع ملـت شـريف ايـران         بدين وسيله متن كامل اين اطالعيه را به شرح زير بـه           . شريف اصفهان رساندند  

 .رسانيم مي

 روابط عمومي

 نهضت آزادي ايران
  

 همشهريان عزيز

خـط خـشونت كـه      . ايـد   همه شما وقايع و حوادث اخير را كه در شهرمان به وقوع پيوسته ديده يا شنيده               

بـار  تشت رسوائيش مدتهاست از بام به زير افتاده و با افشا شدن مسايل اخير رسواتر از پيش گشته، ايـن                     

براي برهم زدن آرامش كشور و لوث كردن قضيه قتلها و متوقف نمـودن رونـد تحقيـق و پوشـاندن چهـره       

عوامل اصلي خشونت با وقاحتي باورنكردني دست به تحركاتي تـازه زده اسـت كـه حملـه بـه نمـاز جمعـه                    

اين گروه انـدك    اگر همان روزهاي اول كه      . اصفهان و جلوگيري از برگزاري آن بخشي از اين سناريو است          

با پشتگرمي حاميان صاحب قدرت، به مجالس و محافـل مختلـف از جملـه مجـالس نهـضت آزادي ايـران و                       

كردند، از اعمـال آنـان جلـوگيري شـده            حمله مي ... ياد مهندس بازرگان و دفتر روزنامه نويد و        رد زنده سالگ

امروز تلويحاً يا تصريحاً از ايـن گونـه   و كساني هم كه     . كردند  بود امروز جسارت چنين حركاتي را پيدا نمي       

كنند بدانند كـه روزي نوبـت         اي جز تناور شدن درخت استبداد ندارد، پشتيباني و حمايت مي            اعمال كه نتيجه  

يابـد، دايـره جنـاح خـودي تنگتـر از       چون به تدريج كه دامنه خشونت گسترش مي  . آنها نيز فرا خواهد رسيد    

هـاي    ره خواهند ماند و هر كس كه بيرون از دايره قدرت باشـد بـا شـيوه                پيش شده و الجرم بقيه بيرون داي      

زننـد نيـز بداننـد     بيرحمانه سركوب خواهد شد و مجريان خشونت كه بدون تفكر دست به چنين اقداماتي مي 

اي پاك نخواهد شد و آگاه باشند كـه بـا             كه تاريخ داغ ننگي بر پيشاني آنان خواهد زد كه با هيج عذر و توبه              

دار كـرده و از      ن گونه اعمال هرگز نخواهند توانست نام نيك خدمتگزاران و بزرگان اين مرز و بوم را لكـه                 اي

چرا كه اگر استبداد و عوامل او توان چنين كاري را داشتند امروز ديگر              . قلبهاي ملت آزاده ايران بيرون كنند     

 .ه باشدنبايد نامي از اميركبير، دكتر مصدق و مهندس بازرگان باقي ماند

بدين وسيله به اطالع مردم رشيد اصفهان مي رسانيم با توجه به جو ملتهب شـهرمان و توطئـه توسـعه                    
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خشونت، بنا به توصيه مسؤولين سياسي استان و به منظور خلع سالح كردن باند خشونت و كمك به ايجاد            

ن نخـست وزيـر جمهـوري       ياد مهندس بازرگان اولي     برگزاري عمومي مجلس سالگرد زنده     آرامش، امسال از  

اسالمي ايران خودداري كرده، تا مسؤولين بتوانند با خاطري آسـوده بـه تحقيقـات خـود ادامـه دهنـد و بـا                        

ريزان خشونت و ترور شخصيت در       شناسايي كامل عوامل اصلي و مباشرين قتلهاي اخير و همچنين برنامه          

 .شكنان را براي هميشه كوتاه نمايند ت قانونكل كشور بويژه در اصفهان آنها را به مردم معرفي نموده، دس

تذكر اين نكته نيز به مسؤولين محترم اسـتان الزم اسـت كـه يكـي از شـعارها و اهـداف اصـلي رئـيس                          

است كه بدون فـراهم كـردن زمينـه مناسـب بـراي بـروز و ظهـور آراء و                    » توسعه سياسي «جمهور محترم   

كـه نتـوان در آن از مهنـدس بازرگـان كـه يكـي از       هاي مختلف، شعاري بيش نيـست و در كـشوري       انديشه

توان بـه      مذهبي در راه تحقق حاكميت ملي و جامعه مدني است، ياد كرد چگونه مي              ـ  پيشگامان مبارزات ملي  

هاي مختلف فـراهم     زمينه مناسب براي ارائه انديشه    . نهادينه شدن آزادي و استقرار جامعه مدني اميد داشت        

اندركاران بدون مسامحه آنهايي را كه سد راه توسعه سياسي هـستند بـه مـردم         گردد مگر اين كه دست      نمي

  .معرفي نمايند

  اصفهان-نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۶۵  :شماره

 ١٢/١١/٧٧:تاريخ

  

  

  

  شورا، نهادي مردمي اما در حصار انحصارگران

  

ها منتشر شده و ظاهراً وزارت كشور نيز صحت آنها را تأييد كرده است،            بر پايه اخباري كه در روزنامه     

ارت بر انتخابـات شـوراهاي اسـالمي اسـتان تهـران صـالحيت شـماري از داوطلبـان وابـسته بـه                       هيأت نظ 

در ميـان افـراد رد      . دار را رد كرده است      گروههاي مختلف سياسي و شخصيتهاي شناخته شده و صالحيت        

هـاي درون حاكميـت، حتـي عـضو مجمـع تـشخيص               اي از شخـصيت     صالحيت شده، طيف نـسبتاً گـسترده      

 مشاور رئيس جمهوري، اعضايي از اپوزيسيون و مخالفان ملتزم به قانون اساسي و نظام،               مصلحت نظام و  

 .خورد نگاران و استادان دانشگاه به چشم مي روزنامه

در همين حال، وزارت كشور مخالفت قاطع و آشكار خود را با اين شيوه و مشي نادرست هيأت نظـارت                

 فاقـد صـالحيت     ،أت نظارت را بـراي رد صـالحيت داوطلبـان         بر انتخابات ابراز كرده و حتي وزير كشور هي        

 .اعالم نموده است

كنـد؛ تعـدادي از نماينـدگان مجلـس          در واقع، جامعه يك بار ديگر نوعي نظارت استصوابي را تجربه مـي            

اند، قانوناً حق رد صالحيت    شوراي اسالمي كه براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات شوراها برگزيده شده           

 را ندارند، خصوصاً كه طرح پيشنهادي جناح راست در مجلس در مورد نظـارت استـصوابي هيـأت                   نامزدها

 .نظارت بر انتخابات شوراها به تصويب نرسيد و مجلس اين نوع نظارت را رد كرد

نظـران و    بر پايه اظهارات رئيس محترم جمهوري و بسياري از مـسؤوالن طـراز اول كـشور و صـاحب                  

اهاي اسالمي كه قرار است پس از بيست سـال وقفـه بـراي نخـستين بـار در سـطح          تحليلگران مستقل، شور  

تواند بستري ملـي بـراي همـايش نماينـدگان مـردم از هـر                 تشكيل شود، مي  ) روستاها و شهرها  (اي    گسترده

امـا متأسـفانه دو     . هاي دموكراسي را در سراسر كـشور اسـتوار سـازد            دسته و گروه و حزبي باشد و پايه       

دي در اين زمينه وجود دارد كه انتخابات شوراها را نيز ماننـد بـسياري از امـور ديگـر از همـان                       مشكل بنيا 

 .يكي مشكل قانون و ديگري مشكل مجريان قانون: سازد دار مي آغاز راه مسئله

 مشكل قانون نه تنها در برخي از مواد قانون شوراهاي اسالمي مصوب مجلس شوراي اسالمي ديده              -۱

نامه اجرايي آن نيـز كـه بـر پايـه ديـدگاههاي جنـاحي و انحـصارگرايانه اكثريـت بـه                        در آيين شود، بلكه     مي

برخي از مواد ايـن  . خورد كند، به جشم مي تصويب رسيده است و تنها گرايشهاي اين گروهها را منعكس مي        

تـوان بـه بنـد     مله مياز ج . باشد  آميز است، بلكه ماهيتاً مغاير اصولي از قانون اساسي مي          قانون نه تنها ابهام   

 اشاره كرد كه اعتقاد به اسالم و واليت مطلقه فقيه را در يك رديف قرار داده است و عدم تأييـد                ۲۶ماده  ) د(

داننـد كـه    همـه مـي  . شـود  آن به صورت يكپارچه و توأم از سوي داوطلبان شوراها منجر به حذف آنها مـي          

باره اعتقاداتش،    و پرسش شفاهي يا كتبي از فرد در        شود  به قلب و ضمير انسان مربوط مي      » اعتقاد«داشتن  

دار  را خدشـه » اصـل برائـت  «باشد و نيـز   تفتيش عقايد است كه مغاير اصل بيست و سوم قانون اساسي مي           
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ي با اصل شورا كه بر پايه اصول دموكراسي و مـشاركت تمـامي مـردم                شعالوه بر اين، چنين پرس    . كند مي

توانـد    مـي ) مانند قـانون شـوراها    (آيا واقعاً يك قانون فرعي      . ، مغايرت دارد  در اداره امورشان بنا شده است     

جد شرايط عـضويت در  و آيا افرادي مسلمان، وفادار به نظام و وا !  سازد؟ شاصول قانون اساسي را مخدو    

 ـاعـالم كـرده باشندـ     ) كه حاوي اصل واليت فقيه نيز هـست       ( كه التزام خود را به قانون اساسي         ـ  شوراها را 

 ع، كه اصل و حـدود و ثغـور آن مـورد اخـتالف مراجـ               »واليت مطلقه فقيه  «توان به استناد عدم اعتقاد به         مي

تقليد و بزرگان دين است و تعريف واحد روشني از آن ارائه نشده است، رد صـالحيت كـرد و جامعـه را از            

رسـد كـه هـدف از         يانديشه، تجربه و حضور آنان در صحنه سياسي كشور محروم نمود؟ چنين به نظر مـ               

گنجاندن اين ماده در قانون شوراها حذف همه مخالفان حاكميت و كساني اسـت كـه در يـك طيـف محـدود                     

 .گيرند معين قرارنمي

به قانون  » وفاداري«از واژه   » التزام به قانون اساسي   « قانون شوراها، به جاي      ۲۳در بند ديگري از ماده      

غوي و بار حقوقي، تفـاوت بـسياري ميـان ايـن دو واژه وجـود      از جهت معناي ل   . اساسي استفاده شده است   

همـه شـهروندان، حتـي    . باشـد  يـك مفهـوم حقـوقي مـي       » التزام«مفهومي اخالقي است ولي     » وفاداري«. دارد

ظاهراً چنـين بـه نظـر       . هايي از آن اعتقاد ندارند، بايد به آن ملتزم باشند           آنهايي كه به قانون اساسي يا بخش      

هاي اساسي ملت اعتقـاد نـدارد، آگاهانـه و بـه             ساالري و حقوق و آزادي     ناحي كه به مردم   رسد كه آن ج     مي

 .عمد از واژه وفاداري به جاي التزام استفاده كرده است

هاي فراواني براي مشاركت آزادانه مردم و دخالت و اعالم           نامه اجراي قانون شوراها نيز محدوديت      آيين

كـردن فـضاي مـشاركت        نتخابات در نظر گرفته است كه موجب تنـگ        نظر شخصيتهاي حقيقي و حقوقي در ا      

شود؛ تا آنجا كه حتي محدوده تبليغات نامزدهـا را كـامالً              مردم يا گروهها و احزاب در انتخابات شوراها مي        

 .تنگ و فرمايشي كرده است

 :كه هيأت دولت، مقرر داشته است ۲/۱۰/۷۵ ب آيين نامه اجراي انتخابات شوراها، مصو۶۳ماده 
 هيچ يك از افراد حقيقي و حقوقي، شخصيتها، گروهها، اتحاديه ها، احـزاب، مجـامع و انجمنهـاي سياسـي،                   "

 و داراي  نمايند  مذهبي، اجتماعي، صنفي و تخصصي، جز تشكلهايي كه در زمينه مسايل سياسي فعاليت مي             

تخاباتي نيستند و نامزدهـاي     باشند مجاز به تبليخ نامزدهاي ان        قانوني مي  عپروانه رسمي فعاليت از مراج    

ضمناً تشكلهاي مذكور   . ثار تبليغاتي را ندارند   آنيز حق استفاده از نام آنها در حمايت از خود در             انتخاباتي

ن تشكل آتوانند تبليغ نمايند و تبليغ تحت نام اشخاص عضو  تبليغات، فقط تحت نام آن تشكل مي مجاز به

 ".است ممنوع

 مجوز دريافت كـرده     ۱۰ته از گروهها و احزاب سياسي كه از كميسيون ماده           به موجب اين ماده، آن دس     

تواننـد از نامزدهـاي انتخابـات     مـي ) شـود  كه تنها وابستگان به جناحهاي درون حاكميت را شامل مي (باشند  

هاي حقيقي، حتـي آنـان كـه عـضو احـزاب داراي مجـوز هـستند، و احـزاب                      شخصيت. شوراها حمايت كنند  

اند، از حقوق قانوني      هنوز پروانه دريافت نكرده    ۱۰علت انحصارطلبي اعضاي كميسيون ماده      سياسي كه به    

 .اند و اجازه ندارند كه از كانديداهاي مورد نظر خود حمايت كنند خود محروم شده

نهضت آزادي ايران، با وجود همه مشكالتي از اين دست كه بـر سـر راه انتخابـات شـوراها قـرار دارد،                       

صـدر بـه خـرج دهنـد و بـا       نيت و سـعه   كه اگر مجريان همين قوانين پر از اشكال موجود، حسن         معتقد است   

هـاي نظـارت نيـز از حربـه نظـارت            ديدي باز و بدون انحصارطلبي به مـسأله شـوراها نگـاه كننـد و هيـأت                
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  اسـتفاده نكننـد، خواهنـد توانـست كـه مـشاركت فعاالنـه گروههـاي                ــ    كه خود غيرقانوني است    ـ  استصوابي

نظري و خودمحوري، بـه مـشاركت    ولي در صورت تنگ. وسيعي از مردم را در انتخابات شوراها جلب كنند     

مردم لطمه اساسي وارد خواهند ساخت و بايد در برابر ملـت شـريف ايـران پاسـخگو باشـند و مـسؤوليت                       

 . بپذپرند،شود صدماتي را كه به ملت وارد مي

هـاي نظـارت بـر انتخابـات         ا و حتـي در صـورتي كـه هيـأت          با وجود تمامي اين دشـواريها و نارسـاييه        

اي رد كنند، از آنجا كه ما به اصل توسـعه   به نهضت آزادي ايران را به هر بهانه  صالحيت نامزدهاي وابسته  

سـاالري معتقـد و وفـاداريم، در انتخابـات شـوراها شـركت               سياسي و ضرورت تحقق دموكراسي و مـردم       

 حمايـت   ،هاي نظارت بر انتخابات رد شـوند        صالحيتي كه از صافي تنگ هيأت     خواهيم كرد و از نامزدهاي با       

 .خواهيم كرد

عهده دارند،   نهضت آزادي ايران از رئيس محترم جمهوري، كه مسؤوليت نظارت بر قانون اساسي را بر              

 تر انتخابـات شـوراها از دخالـت و حـاكم           تر و مردمي  ي برگزاري هر چه با شكوه     كه برا  خواهد  مصرانه مي 

كننـد،   هاي جناحي خـود مـي       شدن ديدگاههاي شناخته شده كساني كه مصالح ملي و عمومي را فداي برنامه            

جداً جلوگيري و وزارت كشور را براي اجراي سالم و صحيح انتخابات شوراها ياري رسانند؛ باشد كه ايـن                   

 سـاختن بـستر   زدن سرنوشـت خـود و آمـاده       حركت مردمي زمينه را براي مشاركت واقعي مـردم در رقـم           

 .دموكراسي هموار سازد

 العاقبه للمتقين

 نهضت آزادي ايران
  

 



  

 ١٩٢

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١/۱۶۶۵ :شماره

 ١٧/١١/٧٧:تاريخ

  

  

  

   نفره حل اختالف در مورد رد صالحيت افراد۵نامه به كميته 

  

  نفره حل اختالف۵اعضاي محترم كميته 

 با سالم و با آرزوي توفيق خدمت به ايران و اسالم

هيأت در مورد افرادي كه صالحيت آنـان توسـط          ، آن   ۱۵/۱۱/۷۷مورخ  » امروز«به موجب خبر روزنامه     

 رد شده است، چنين تصميم گرفته است كه اگر اين افراد بـه صـورت    ۲۶ماده  ) د(هيأت نظارت به استناد بند    

 .هستند، صالحيت آنان تأييد خواهد شد» معتقد به واليت مطلقه فقيه«كتبي اقرار كنند كه 

 ۲۳ امر متضمن تفتـيش عقايـد، نقـض آشـكار اصـل              در صورتي كه مصوبه به همين صورت باشد، اين        

اي   از آنجايي كه واليت فقيه مسئله     . باشد  قانون اساسي و محروم ساختن شهروندان از حقوق مدني آنها مي          

فقهي و كالمي است كه مورد اختالف نظـر مراجـع و فقهـا از گذشـته تـا كنـون بـوده اسـت، شـهروندان را                            

بنـابراين بـراي    . است ملتزم سـاخت      در قانون اساسي مشخص نشده     توان به امري كه چارچوبهاي آن       نمي

ايـن التـزام اوالً     .  و حل اختالف، التزام كتبي افراد بـه قـانون اساسـي كـافي اسـت                ۲۶ماده  ) د(رفع ابهام بند    

شـود و مغـايرت بـا قـانون اساسـي نـدارد؛ و ثانيـاً،                  تعهدي حقوقي است كـه تفتـيش عقايـد محـسوب نمـي            

سـاالري و آزاديهـاي     داوطلباني خواهد شد كه احتماالً يا به ركن جمهوريـت نظـام و مـردم              دربرگيرنده همه 

مصرحه در قانون، و برابري تمام شهروندان در قانون اساسي اعتقاد ندارند و هم آنان كه در مورد حـدود                    

سي شامل التزام به    التزام عملي به قانون اسا    . و ثغور اختيارات واليت فقيه اختالف نظر فقهي و كالمي دارند          

شـود كـه بـراي     واليت فقيه، به صورت تعريف و مشخص شده در قانون خواهد بود؛ بنابراين پيـشنهاد مـي          

رفع ابهام و حل تناقض، و جلوگيري از محروميت شهروندان از حقوق مدني خود، التزام به قـانون اساسـي                    

 .رددجايگزين اقرارنامه غير قانوني اعتقاد به واليت مطلقه فقيه گ

 نهضت آزادي ايران
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  رود؟ صدا و سيما به كجا مي

 
، از سـيماي جمهـوري اسـالمي بـه         »جهان سياست « تحت عنوان    ۱۶/۱۱/۷۷اي كه روز جممعه       در برنامه 

 گـر بـا كمـال    ، به عنوان كارشناس تاريخ پخش شد، مـصاحبه     »جواد منصوري «اي با آقاي      صورت مصاحبه 

 آزادي ايران پرداخت و از جمله مدعي شدي كه نهـضت آزادي ايـران               پردازي عليه نهضت   جسارت به دروغ  

كرده اسـت و پـس از انقـالب،       بر اين مواضع پافشاري مي     ۱۳۵۷هميشه هوادار سلطنت بوده و حتي تا آبان         

 . است ر غرب بودهابلكه مخالف شرق و هواد» نه شرفي، نه غربي«مخالف شعار 

هاي جنـاحي، بانـدي     هضت آزادي ايران داشته باشد و تعصب      هركس كمترين آشنايي با سوابق فعاليت ن      

ژه اگر به مجموعه اسناد نهـضت آزادي ايـران          يبين او را نبسته باشد، بو      بيني چشم حقيقت    كوته اي و   فرقه و

خبري و يا عناد گوينده ايـن دروغهـا و انتـشار آن از شـبكه اول سـيما                     وهله نخست از بي    مراجعه كنـد، در  

هد شد؛ ليكن متأسفانه عملكرد گذشته صدا و سيما نشان داده است كـه ايـن رسـانه ملـي                    دچار شگفتي خوا  

و عملكـرد   » هويـت «به عنوان نمونه، نگاهي به برنامه موهن        . چگونه در دست انحصارطلبان قرارگرفته است     

بـا  آميـز   اين رسانه در هنگام انتخابات هفتمين دوره رياسـت جمهـوري و نيـز برخـورد يكـسويه و مغالطـه                

جنايات فجيع اخير به خوبي حكايت از آن دارد كه اين رسانه ملي تماماً در جهت حفظ منافع باندهاي قـدرت                  

 .عمل مي كند و در اين راستا از قرباني كردن حقيقت و منافع ملي هيچ ابايي ندارد

مي و نهضت آزادي ايران سياستهاي يك جانبه و تخريبي صدا و سيما را به ضرر نظام جمهـوري اسـال     

هـاي انحرافـي و       دانـد و بـار ديگـر ايـن سياسـتها را كـه در خـدمت انديـشه                     عمـومي مـي    رموجب وهن افكا  

كنـد و از نهادهـاي مـسؤول، بـويژه رياسـت محتـرم جمهـوري         انحصارگرايانه است، به شدت محكـوم مـي    

 .خواهد كه از ادامه اين گونه روشهاي تخريبي جلوگيري كنند مي

 روابط عمومي

  ايراننهضف آزادي
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  قانون اساسي و دادسراي ويژه روحانيت

 
باره نيك بينديش و دقت فـراوان كـن، چراكـه ايـن               اي مالك در اين   

همـواره در طـول تـاريخ اسـير و          ) امر قضاوت و دادگستري   ( دين

) نه معيار حـق   (ابزار قدرت اشرار بوده و مطابق تمايالت شخصي         

دنياطلـب  ) آخـرت بـه جـاي     (شـده و از ايـن طريـق           به آن عمل مي   

  ١.شده است مي

تر مقام رهبري ضمن اعـالم پـذيرش اسـتعفاي دادسـتان ويـژه روحانيـت                فاخيراً طي مراسمي، رئيس د    

ايـن تغييـر و سـخناني كـه در مراسـم            . توسط مقام رهبري، دادستان جديد را از طرف ايشان معرفـي كـرد            

نوني و عملكرد دادسراي ويـژه روحانيـت        معارفه عنوان گرديد، فرصتي فراهم آورد تا بار ديگر وضعيت قا          

گيـرد و    كه به تدريج نقش فعالي در امور قضايي كشور به عهده گرفتـه، مـورد توجـه افكـار عمـومي قـرار                      

داند نكـات     به همين مناسبت نهضت آزادي ايران الزم مي       . مطبوعات به بحث و بررسي پيرامون آن بپردازند       

 :زير را به اطالع عموم برساند

 اساسي جمهوري اسالمي ايران، با صراحت كليه امور قضايي كشور را زير نظر و مـسؤوليت           قانون -۱

اي كـه در نظـام گذشـته در اشـكال             يـژه ودادگاههـا و دادسـراهاي      ). ۱۵۷اصل  (قوه قضائيه قرار داده است      

تـي كـه   مختلف وجود داشتند، بعد از پيروزي انقالب منحل شدند و تنهـا دادسـراهاي نظـامي، بـه دليـل اهمي          

قانونگذاران براي آنها قايل بودند، بدون آن كه منحل شوند با محـدود شـدن اختيـارات، از سـازمان ارتـش                      

 قـانون اساسـي، ايـن دادگاههـا تنهـا صـالحيت             ۱۷۲بـه موجـب اصـل       . منفك و به قوه قضائيه منتقل شدند      

مري، شهرباني و سـپاه     رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندار            

بنـابراين  . پاسداران انقالب اسالمي را داشته، و جرائم عمومي آنها بايد در محـاكم عمـومي رسـيدگي شـود                  

دادسراي نظامي حق دخالت در امور قضائي و از جمله محاكمه غيرنظاميان به سبك دوران شاه را نداشـته                   

 .رقانوني استهاي اخير غي و دخالت اين دادسرا در امر رسيدگي به قتل

با توجه به اصل مصرحه در قانون اساسي، تأسيس و فعاليت كليه دادسراهاي ويژه، به صورت مستقل                 

به همين دليل بود كه دادسراهاي انقالب اسالمي نيز كالً بـه  . قضائيه، غيرقانوني است و بيرون از قلمرو قوه   

 .يه قرارگرفتندالظاهر تحت نظر رئيس قوه قضائ قوه قضائيه منتقل شدند و علي

 دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت كه نظير دادگاههاي انقالب، در يك شـرايط خـاص و بـا اختيـارات           -۲

كامالً مشخص و محدود براي رسيدگي به جرائم روحانيان تشكيل شده بود، برغم آن كه به دليـل مغـايرت                    

ز به روز توسـعه و تثبيـت بيـشتري          با قانون اساسي قرار بود جنبه موقتي داشته و بزودي منحل شود، رو            

                                                            
ن يان هذاالد ف،  ًا بليغ ًا نظر كفي ذل فانظر  «:  اشتر درباره امر قضاوت    ك به مال  )ع( از فرمايشات حضرت علي      1

 »الدنيا االشرار يعمل فيه بالهوي تطلب به في ايديًاقد آان اسير



 

 ١٩٥

 .ياقته است

 : در مراسم معارفه گفته شد كه-۳
 هاي دادستاني ويژه روحانيت، پس از تنظيم و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام،              نامه  قوانين و آئين  "

 )۵/۱۱/۷۷جمهوري اسالمي، ." (به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است

ن اساسي به مجمع تـشخيص مـصلحت چنـين اجـازه و اختيـاري را                دانيم قانو   اين در حالي است كه مي     

اصل يكصدودوازدهم قانون اساسي تنها دو وظيفه براي ايـن مجمـع تـصويب كـرده اسـت كـه                    . نداده است 

 :عبارتند از
  تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسالمي را شـوراي نگهبـان خـالف مـوازين        -الف

 .ند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكندشرع و يا قانون اساسي بدا

 ، در مـورد تعيـين  ۱۱۰نظير آنچـه در بنـد يـك اصـل           . ( مشاوره در اموري كه رهبري به آن ارجاع دهد         -ب

 ).هاي كالن نظام جمهوري اسالمي ايران آمده است سياست

وجـب وجاهـت قـانوني دادسـراي ويـژه      بنابراين استناد به مـصوبه مجمـح تـشخيص مـصلحت نظـام م        

 .گردد روحانيت نمي

هدف از تشكيل دادگـاه ويـژه روحانيـت حفـظ حرمـت و آبـروي افـراد روحـاني         : " ادعا شده است كه  ـ۴

ح امـروز،   ـ صـب  بيانيـه مجمـح روحـانيون مبارزـ       ." (جامعه، يا حفظ حرمت و قداست روحانيـت بـوده اسـت           

۱/۱۰/۷۷( 

وحانيان از ساير مردم و تعيين موقعيت ويژه براي آنها، نه تنها حـافظ              در حالي كه ممتاز و جدا كردن ر       

تافتـه  گويي روحانيـان    . حرمت آنان نگشته، بلكه در افكار عمومي اثرات بد و منفي نيز برجاي گذاشته است              

اين نگرش عالوه بر تعارض با مباني شناخته شده توحيـدي اسـالم، بـا قـانون                 . اي از مردم هستند     بافتهجدا

مـساوي  ) ۱۰۷اصـل   (اسي نيز كه كليه افراد و شهروندان، حتي مقام رهبـري را بـا سـاير افـراد كـشور                     اس

 .باشد دانسته، در تناقض مي

نامه اين دادسرا در دسترس عموم قرار نگرفته اسـت، امـا در مراسـم معارفـه                    اگرچه مقررات و آئين    -۵

 :دادستان جديد، مسؤول دفتر مقام رهبري اظهار داشت
 ."شود ه دادسري ويژه روحانيت رسيدگي به تخلفاتي است كه در لباس روحانيت انجام ميوظيف"

نـه تنهـا    . اما دادسراي ويژه روحانيت از محدوده اختيارات اعـالم شـده آن بـه كلـي خـارج شـده اسـت                     

د هـم اكنـون هـستن     . سازد  روحانيان، بلكه افراد غير روحاني را نيز احضار، بازداشت، محاكمه و محكوم مي            

 .برند غيرروحانياني كه به دستور اين دادسرا در بازداشت به سر مي

طـي  . توان از عملكرد دادسراي ويژه روحانيت در اصفهان نـام بـرد       اي از اين تخلفات مي      به عنوان نمونه  

اي از دوسـتان      اصغر غروي و عده    چند ماه اخير اين دادگاه با همكاري وزارت اطالعات، آقاي دكتر سيدعلي           

شـدگان و يـا كـساني كـه احـضار شـده و               هيچيك از بازداشت  . ن در اصفهان و نائين را بازداشت كرد       ايشا

اهللا  اتهام اين افراد اعتقـادات آنـان و پيـروي از آيـت            . مورد بازجوپي قرار گرفتند، در كسوت روحاني نبودند       

، و يـا در     )كتـر غـروي    روز در مورد آقـاي د      ۳۳(اين افراد در طول بازداشت      . غروي در اصفهان بوده است    

 موضوع اعتقـادي قـرار      ۳۵هاي مكرر، مرتباً مورد تفتيش عقايد و افكار درباره حدوداً            ياحضارها و بازجوي  

 :گرفتند كه برخي از آنها از اين قرارند مي



 

 ١٩٦

، )س(، طهارت حضرت زهرا   )ع(و ائمه ) ص(، علم غيب پيامبر   )ع(، معجزات انبياء و ائمه    )ع(شفاعت، عصمت ائمه  "

در ) ع(، امام زمان و كيفيت غيبت آن حضرت، غـديرخم، تولـد حـضرت علـي               )س(گي وفات حضرت زهرا   چگون

خانه كعبه و شكافته شدن ديوار كعبه، حكم رجم و ارتداد، نماز جمعه و جماعت وامـام آن، جمكـران و زيـارت                       

ون آن، شـفاي بيمـاران      ، سوگواري حضرت سيدالشهداء و مسائل پيرام      )ع(، ايجاد بنا بر قبور ائمه     )ع(قبور ائمه 

وقـت  (الجنان و ادعيه آن، قرباني در مني، مغرب و هـالل          ها، مفاتيح   ، امامزاده )ع(و توسط ائمه  ) ع(در قبور ائمه  

، خمس، قطع يد سارق، معراج و چگونگي آن، شيطان، جن، مالئكه،            )نماز مغرب و افطار و نيز اول ماههاي قمري        

 ..."و) ع(، واليت فقيه، واليت و وصايت علي)ع(د، تقيه ائمهناسخ و منسوخ در قران، اجتهاد و تقلي

 .تنها در اروپاي قرون وسطي چنين دادگاههايي براي تفتيش عقايد از اين نوع وجود داشته است

اهللا غروي،   در جريان بازداشت آقاي دكتر غروي و دوستان ايشان در اصفهان و نائين، كليه تأليفات آيت               

 ارشاد به چاپ رسيده است، حتي برخي يادداشتهاي خطي ايـشان، توقيـف و بـه      كه با مجوز رسمي وزارت    

از بازداشت و احضارشدگان براي تعطيل جلسات مطالعه قـران          . مركز دادسراي ويژه انتقال داده شده است      

 .و نماز جمعه مستقل در منزل خود تعهد گرفته شده است

گي به تخلفات مطبوعاتي طبق قانون اساسـي        جاي بسي شگفتي است در حالي كه به موجب قانون رسيد          

باشد، دادسراي ويژه روحانيـت، در امـر مطبوعـات            بر عهده دادگاههاي عادي و با حضور هيأت منصفه مي         

شـاهد آن احـضار     . نمايـد   ها را توقيـف مـي      ها را محاكمه و روزنامه     كند و سردبيران روزنامه     هم دخالت مي  

ر و توقيف آنها در چند سال قبل و محاكمه سردبير و مدير مـسؤول               مديران نشريات راه مجاهد و پيام هاج      

دادسراي ويژه روحانيت اصـفهان آقـاي دكتـر صـلواتي را بـا              . روزنامه نويد اصفهان در همين اواخر است      

اقدام عليه امنيت ملـي، تـشويش اذهـان عمـومي، اهانـت بـه مـسؤوالن و                  «شكايت وزارت اطالعات، به اتهام      

محاكمه نمود و با وجود مخالفـت وزارت ارشـاد، حكـم توقيـف روزنامـه نويـد                  »  معاند حمايت از گروههاي  

 .اصفهان را صادر كرد و متعاقب آن گروههاي فشار دفتر روزنامه را بستند

در همه دادگاهها طرفين حق دارنـد بـراي خـود           : " قانون اساسي آمده است كه     ۳۵ در بخشي از اصل      -۶

 ".وكيل انتخاب كنند

، طبق مصوبه مجلـس شـوراي اسـالمي، دادسـراها، دادگاههـاي عمـومي، انقـالب، ويـژه                   ۱۳۶۸در سال   

موظف شدند بدون وكيل كسي را محاكمه نكنند؛ در غير اين صورت حكم قاضي قانوني نبوده    ... روحانيت و 

نيـت   به استناد اين كه دادگاه ويـژه روحا        ـ  شوراي نگهبان اين مصوبه را    . گيرد  و قاضي تحت تعقيب قرار مي     

. اما مجلس زير بار نرفت و سپس مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تصويب كرد              .  رد كرد  ـ  قانوني نيست 

اما چون هنوز بعضي دادسراها، از جمله دادسراي ويـژه روحانيـت، حاضـر بـه پـذيرش وكيـل نبودنـد، در          

كليـه  : "ه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجـدداً طـي يـك مـاده واحـده تـصويب نمـود كـ              ۱۱/۷/۱۳۷۰تاريخ  

 ."باشند شوند مكلف به پذيرش وكيل مي دادگاههايي كه به موجب قانون تشكيل مي

در ايـن دادسـتاني مـتهم    :"اخيراً هم، در مراسم معارفه مذكور، دادسـتان جديـد روحانيـت اظهـار داشـت       

 . كيل بگيردوتواند براي خود  مي

يند و متهمين اين دادگاه اعم از روحـاني يـا           نما  اما دادسراهاي ويژه هنوز هم از پذيرفتن وكيل امتناع مي         

 .غيرروحاني اجازه انتخاب وكيل ندارند

موضوع اتهام بايد با ذكر داليـل       : "ودوم با صراحت مقرر داشته است كه        قانون اساسي در اصل سي     -۷



 

 ١٩٧

 اساسـي  اما دادسراهاي ويژه روحانيت خـود را مقيـد بـه قـانون    ." بالفاصله كتباً به متهم ابالغ و تفهيم شود   

هاي اخير اين دادسرا در اصفهان و نائين، هنگامي كه متهم از قاضـي                به عنوان مثال، در بازداشت    . دانند  نمي

ودوم قانون اساسي اتهام او را روشـن سـازد، بـه او جـواب                خواهد كه به موجب اصل سي       مي) يا بازپرس (

  : داده مي شود

كنـيم و نـه وكيـل         نه تفهيم اتهام مـي    .  را قبول نداريم   اينجا دادگاه ويژه روحانيت است، ما قانون اساسي       «

 ».كنيم به طور غيابي نيز حكم صادر مي. دادگاه علني هم نداريم. پذيريم مي

 ؟!شود خودش اتهام و داليل بازداشتش را بنويسد و امضا كند جالب اين كه از متهم خواسته مي

االسـالم محمـدي گلپايگـاني اظهـار         ، حجـت   در مراسم معارفه دادستان جديد دادگاه ويـژه روحانيـت          -۸

 ."!كساني كه عليه دادسراي ويژه روحانيت حرف بزنند، با اساس نظام مخالفند:"اند داشته

نه قانون به ايشان اجازه چنين سخني داده است و نه ايشان در بيان  . اساس است  بيچنين حرفي به كلي     

مخـالف نظـام كـساني هـستند كـه بـه قـانون        . اسـت اين مطلب رعايت مصالح نظام و مقام رهبري را كـرده    

 .باشند كنند و حاضر به تمكين از اصول مصرح در قانون اساسي نمي اساسي پشت مي

تـرين مقـام قـوه قـضايي         وهفتم قانون اساسي اختيـار تعيـين عـالي          اصول يكصدوده و يكصدوپنجاه    -۹

و تبـديلي    كند كه هر نوع تغييـر       حكم مي كارا   مديريت علمي و  . كشور را به مقام رهبري تفويض نموده است       

از باالي سر رئيس قوه قضائيه، كه منـصوب خـود مقـام             . در قوه قضائيه توسط رئيس آن قوه اعمال گردد        

) بـه فـرض قـانوني بـودن آن        (رهبري است، حركت كردن و تعيين مستقيم دادستان دادگاه ويژه روحانيـت             

ا خالف قانون، تدبير و مصلحت نظام، بلكه خالف مصلحت          اين رويه نه تنه   . عملي خالف مديريت علمي است    

 .باشد مقام رهبري نيز مي

نهضت آزادي ايران معتقد است حفظ انسجام و دوام نظام جمهوري اسالمي بـه حركـت قانونمنـد كليـه                    

پذپر  رشد و توسعه فرهنگ قانونمداري، با قانونگرايي دولتمردان امكان        . مقامات مسؤول كشور بستگي دارد    

دادگاه ويژه روحانيت مبناي قانوني ندارد و در بسياري از محاكم مرتكب تخلفـات آشـكار از اصـول                   . ستا

 .مصرح در قانون اساسي گشته است

دادگاه ويژه روحانيت، نه تنهـا غـرض از تأسـيس آن را، كـه حفـظ حرمـت و قداسـت روحانيـان بـوده                          

بقـه را فـراهم نمـوده و در مـواردي آنچنـان      برآورده نساخته، بلكه بيش از هر زمان موجبـات وهـن ايـن ط             

 .شته استاي به حرمت روحانيان وارد آورده كه در دوران شاه نيز سابقه ندا لطمه

 نهضت آزادي ايران
  



  

 ١٩٨

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  الف/۱۶۶۷ :شماره

 ٢٦/١١/٧٧:تاريخ

  

  

  

  معرفي نمايندگان نهضت به 

  فراخوان وزارت كشور از نمايندگان احزاب

  

  جناب آقاي موسوي الري

  وزير محترم كشور

  فيق جلب رضاي حقبا سالم و با آرزوي تو

هاي گروهي مبني بر دعوت از تمامي مـسئوالن و           پيرو انتشار اطالعيه فراخوان وزارت كشور در رسانه       

نمايندگان احزاب و تشكلهاي فعال سياسي كشور براي مشاركت در گفتگـو و تفـاهم هـر چـه بيـشتر ميـان                       

رضا هندي را به عنوان نمايندگان  نيروهاي سياسي، بدينوسيله آقايان مهندس هاشم صباغيان و مهندس علي         

  .نمايد االختيار نهضت آزادي ايران براي شركت در جلسه معرفي مي تام

  با تشكر و آرزوي توفيق خدمت به ايران و اسالم

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

۲۶/۱۱/۷۷  

  



  

 ١٩٩

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۶۸ :شماره

 ١/١٢/٧٧:تاريخ

  

  

  

 اطالعيه نهضت آزادي ايران

  راندرباره شركت در انتخابات شوراي شهر ته

 
ها و تحليلهاي قبلي درباره انتخابات شوراهاي شهر و روستا، نهضت آزادي ايران عليـرغم                 پيرو اطالعيه 

مندان كـه داوطلـب شـركت در انتخابـات شـوراهاي تهـران و        رد صالحيت غيرقانوني اكثريت اعضا و عالقه   

انديداهاي مورد تأييـد خـود      كند و اسامي ك     شهرستانها بودند، در انتخابات شوراها به طور فعال شركت مي         

باشند، بـه   در شهر تهران را كه شامل چهار تن از اعضاي خود و نه نفر از كانديداهاي گروههاي مختلف مي   

  :دارد شرح زير اعالم مي

   مهندس غالمرضا مسموعي-۲     دكتر غالمعباس توسلي -۱

  مجيد حكيمي-۴      علي شهبازي  حسن-۳

  هللا نوري عبدا-۶     دكتر نرگس طالقاني -۵

  پور  فاطمه جالئي-۸   مهندس محمد طاهري قزويني-۷

  فاطمه كمالي احمدسرائي-۱۰    زاده   مهندس محمدعلي عزت-۹

   محمدحسين دروديان-۱۲     دكتر سيد جواد امامي -۱۱

   مرضيه مرتاضي لنگرودي-۱۳

ي و در جهـت    نهضت آزادي ايران با اعتقاد راسخ به حاكميت ملت و آزاديهاي مـصرح در قـانون اساسـ                 

نمايـد كـه در    محو انحصارطلبي و جلب مشاركت مؤثر مردم در اداره شهرها، از همه شهروندان دعوت مـي      

اين انتخابات مهم شركت كنند و با انتخاب كانديداهاي نهضت آزادي ايـران بـه تحكـيم مبـاني جمهوريـت و                      

 .تحقق حاكميت ملت رأي دهند

 نهضت آزادي ايران
  

  

  



  

 ٢٠٠

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ١/۱۶۶۸ :شماره

 ١/١٢/٧٧:تاريخ

  

  

  

  نهضت آزادي ايران۲ اطالعيه شماره

 درباره كانديداهاي انتخابات شوراي شهر تهران
  

 و معرفي سيزده تن بـه عنـوان كانديـداهاي منتخـب نهـضت               ۱/۱۲/۷۷ مورخ   ۱۶۶۸پيرو اطالعيه شماره    

  :رساند آزادي ايران، بدين وسيله اسامي دو تن كانديداي ديگر را به شرح زير به اطالع مي

  پور  احمد حكيمي-۲    سعدي  دكتر قاسم شعله-۱

 .باشد  نفر مي۱۵بدين ترتيب فهرست اسامي كانديداهاي نهضت آزادي ايران جمعاً 

 نهضت آزادي ايران
  

  

  



  

 ٢٠١

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۶۹ :شماره

 ١١/١٢/٧٧:تاريخ

  

  

  

  االسالم محسن كديور اعتراض به بازداشت غيرقانوني حجت

  

االسالم محسن كديور را پس از چند بـار احـضار و              اخيراً دادگاه ويژه روحانيت دستور بازداشت حجت      

  .بازجويي صادر و ايشان را در اوين زنداني كرده است

اتهام آقاي كديور مطالبي است كه ايشان درباره مسائل فقهي، كالمي و سياسي نوشـته يـا بيـان نمـوده                    

 ۲۳بازجويي از نامبرده از مصاديق آشكار تفتيش عقايد و بازداشت ايشان خالف نص صـريح اصـل                  . است

  .باشد قانون اساسي مي

 داليل غيرقانوني بودن دادگاه ويـژه  ۱۹/۱۱/۷۷ مورخ ۱۶۶۷دي ايران در بيانيه تحليلي شماره نهضت آزا 

در . روحانيت و مخالفت خود را با عملكرد اين دادگاه در زمينه تفتيش عقايـد بـه تفـصيل بيـان كـرده اسـت                       

 سياسـي بـودن     صورتي كه برخي از مقامات بر وارد بودن اتهامات آقاي كديور اصرار دارند، با توجـه بـه                 

 قانون اساسي در يك دادگاه علني و با حـضور هيـأت             ۱۶۸موضوع، رسيدگي به اتهامات بايد بر طبق اصل         

  .منصفه انجام يابد

نهضت آزادي ايران ضمن محكوم كردن اقدام دادگاه ويژه روحانيت و اعتراض شديد به بازداشت آقاي                

خواهـد كـه در راسـتاي ايفـاي           مـردم، مـصرانه مـي     كديور، بار ديگر از آقاي خاتمي، رئيس جمهور منتخب          

  .مسئوليتهاي رئيس جمهوري در پاسداري از قانون اساسي به اين تخلفات بارز پايان دهند

  

  والعاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران

  

  



  

 ٢٠٢

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۷۰ :شماره

 ١٢/١٢/٧٧:تاريخ

  

  

  

  تشكر از مردم و هشدار به وزارت كشور

 پيرامون انتخابات شوراهاي شهر و روستا
  

داند از مشاركت وسيع و با نـشاط مـردم در انتخابـات شـوراهاي شـهر و                     مي نهضت آزادي ايران الزم   

اي كه از ليست داوطلبان مورد حمايت نهضت آزادي ايـران در              روستا در سراسر كشور و استقبال گسترده      

منـدان در هفتـه تبليغـات، بـه ويـژه             شهر تهران به عمل آمده است و همكاري صميمانه و پرشور همه عالقه            

ها، آراي سنگين مردم شهر بـزرگ تهـران بـه            ها و همدلي   ثمره اين همكاري  . تشكر و قدرداني نمايد   جوانان،  

كانديداهاي مورد حمايت نهضت آزادي ايران بوده است كه مورد تأكيد مقامـات مـسؤول انتخابـات وزارت                  

ادي از آنهـا    اسامي تعـدادي از افـرادي كـه نهـضت آز          "كشور قرار گرفت؛ به طوري كه در جرايد اعالم شد           

 ،خبرگزاريهاي خارجي ). ۹/۱۲/۷۷صبح امروز   ." (شوند  هاي باال ديده مي     حمايت كرده بود جزو منتخبين رده     

 نيز بر اساس اين گونه اطالعات با ذكر نام آقاي دكتـر غالمعبـاس توسـلي ايـن                   ،از جمله خبرگزاري فرانسه   

 .اند خبر را مخابره كرده

مردم گرديـده، اوالً نحـوه غيرعـادي اعـالم نتـايج شـمارش آراي       آنچه در روزهاي اخير موجب شگفتي       

هاي شمارش شده شهر تهران است؛ ثانياً سـخن آقـاي موحـدي سـاوجي عـضو و سـخنگوي هيـأت                        حوزه

عبـاس توسـلي، غالمرضـا    آقايـان غالم : انـد چـون چهـار نفـر     مركزي نظارت انتخابات است كه اظهار داشته     

 ۲۹يمي از اعضاي نهضت آزادي ايران هستند، مشمول بند ج ماده            علي شهبازي و مجيد حك     مسموعي، حسن 

باشند و آراي آنان نبايد خوانده شود؛ در حالي كه صالحيت اين افراد بـه تأييـد هيـأت نظـارت و هيـأت                         مي

ايـشان  . اين گونه اظهارنظرها فاقد وجاهت قانوني اسـت       . اجرايي رسيده و مراتب كتباً به آنها ابالع شده بود         

 مدت برگزاري اين انتخابات بـراي حـذف رقبـاي مـؤثر انتخابـاتي جناحهـاي ديگـر اظهارنظرهـاي                     در طول 

مشابهي داشت كه با مقاومت مقامات مسؤول وزارت كشور و رئيس جمهور محترم و رأي نهايي هيأت حل                  

 رسـماً  تنـد و فاختالف روبرو شد و نهايتأ ايشان و همفكرانشان در هيأت مركزي نظارت رأي مزبور را پذير       

 .اعالم داشتند كه ليست اعالم شده توسط وزارت كشور معتبر و قانوني است

هاي جدي بـراي فعاليـت        در طول هفته تبليغات انتخابات، هيأت نظارت برخالف قانون به دفعات مزاحمت           

بـه عنـوان نمونـه در روز شـنبه اول       . انتخاباتي گانديداهاي مـورد تأييـد نهـضت آزادي ايـران فـراهم آورد             

 شب نمايندگان هيـأت نظـارت بـه همـراه مـأمورين انتظـامي و امنيتـي بـه محـل سـتاد                        ۱۰اسفندماه ساعت   

 صبح روز يكشنبه به بازرسي دفتر كار آقـاي دكتـر         ۲انتخابات وارد شدند و بدون داشتن حكمي، تا ساعت          

ار نفـر را بـه عنـوان     يزدي پرداختند و در نهايت اوراق چاپ شده تبليغات انتخاباتي را مصادره كردند و چه              

 صبح آنها را به مجتع قضائي ويژه امـام خمينـي اعـزام              ۹به كالنتري جلب نمودند؛ سپس در ساعت        » متهم«



 

 ٢٠٣

خوشبختانه قاضي بعد از مالحظه پرونده و استماع نظرات نمايندگان هيـأت نظـارت، پرونـده را بـه                   . نمودند

در يك مورد ديگـر،     . كايت نمايند كه چنين نشد    وزارت كشور ارجاع داد تا اگر تخلفي صورت گرفته باشد ش          

 نيمـه شـب پـرده و اوراق انتخابـاتي را از             ۳۰/۱۲ در سـاعت     ]...[نهـاد   با آرم  ]...[سرنشينان اتومبيل شماره  

 ۳۰/۹ بعـدازظهر و     ۵در روز چهارشنبه پنجم اسفند ماه نيز در سـاعت           . جلوي ساختمان محل ستاد ربودند    

ز ده نفر از جوانان داوطلبي را كه به پخـش اوراق انتخابـاتي كانديـداهاي               شب بازرسان هيأت نظارت بيش ا     

در ! مورد تأييد نهضت آزادي ايران مشغول بودند، بازداشت و برخي از آنها را بـه كالنتـري تحويـل دادنـد                    

بـا وجـود    . اهللا طالقاني و مهندس بازرگان مشخص و متمايز شـده بـود            حالي كه اين اوراق تنها با عكس آيت       

دارند  امي كه نتوانستند نهضت آزادي را از مشاركت جدي در انتخابات باز            تضييقات هنگ  مه اين فشارها و   ه

مخالفت و كارشكني با مشاركت نهضت آزادي ايران در انتخابات شوراها تنهـا             . دست به ترفند ديگري زدند    

 .شود در همين موارد خالصه نمي

سـابقه و شـناخته     ادي از اعضاي با   اوطلبان تعداد زي  انحصارگران در مراحل مختلف بررسي صالحيت د      

مندان به نهـضت آزادي را كـه شـانس انتخـاب شـدن داشـتند، در تهـران و سـاير                        شده و همفكران و عالقه    

با وجود اين نهضت آزادي به دليل اهميتي كه بـراي شـوراهاي             . شهرها، برخالف قانون رد صالحيت كردند     

ي اگر صـالحيت تمـامي كانديـداهاي نهـضت آزادي را رد كننـد بـاز در                  مردمي قائل است، اعالم كرد كه حت      

انتخابات شركت كرده، از ميان آنها كه صالحيتشان، تأييد شده اسـت افـرادي را بـه مـردم معرفـي خواهـد                       

هنگامي كه در نهايت تنها چهارتن از اعضاي نهضت آزادي، كه تأييد صالحيت آنان توسط فرمانداري       . نمود

ا ابالغ شده بود در ليست داوطلبان قـرار گرفتنـد، نهـضت آزادي بـا گـزينش تعـدادي از افـراد                       تهران به آنه  

ايـن  .  نفر را معرفـي كـرد  ۱۵صاحب صالحيت ساير گروهها، ليست كانديداهاي مورد تأييد خود را تكميل و      

منـد    اسي عالقه اقدام نهضت آزادي ايران مورد استقبال قاطبه مردم و تأييد بسياري از گروهها و احزاب سي               

به موفقيت انتخابات شورا قرار گرفت، اما كارشكني عليه مشاركت نهضت آزادي در انتخابات همچنان ادامه                

 .يافت

رسد بعـد از دريافـت گـزارش اسـتقبال وسـيع مـردم از ليـست نهـضت آزادي ايـران كـه در                        به نظر مي  

ي كميتـه حـل اخـتالف تخطـي كـرده و            گيري كامالً مشهود بود، آقاي موحدي ساوجي از رأ          هاي رأي   حوزه

 .درخواست عدم ثبت آراي اعضاي نهضت آزادي ايران را نموده باشد

 كه ديدگاهها و عملكرد مخرب آنـان        ـ  در اينجا روي سخن ما با آقاي موحدي ساوجي و همفكران ايشان           

 كـشور   بطور مشخص سخن ما بـا مقامـات وزارت        .  نيست ـ  ان روشن است  گ سال گذشته بر هم    ۲۵در طول   

است كه آيا غرض از رأي كميته داوري، فقط حل اختالف ميان جناحهاي درگير درون حاكميت بود؟ با كدام     

مجوز قانوني آقاي موحدي ساوجي دستور داده است كه آراي كانديداهاي نهضت آزادي ثبـت و شـمارش                  

ر اسـت كـه بايـد       نشود؟ مطابق قانون، مسؤوليت اجراي انتخابات سـالم و صـحيح بـر عهـده وزارت كـشو                 

شور آراي مردم را بـا رعايـت        ان، ضروري است وزارت ك    براي حفظ اعتماد همگ   . دار آراي مردم باشد   انتام

 نفـر اول  ۵۰خـواهيم تعـداد آراي    ما از وزارت كشور مـي  . امانت و بطوركامل بخواند و نتيجه را اعالم نمايد        

 ۲۰در شـرايطي كـه بعـد از    . ه مردم اطالع دهنـد داوطلبان را در هر روز و براي تمام روزهاي قرائت آراء، ب   

اعتنايي به فصل مهمي از قانون اساسي و عليرغم ناماليمات و رد صـالحيت بـسياري از اشـخاص                     سال بي 



 

 ٢٠٤

هاي واهي، مردم به خاطر ارزشهاي برتر با اشـتياق و             شناخته شده تهران و ساير شهرهاي كشور به بهانه        

انـد و كانديـداهاي نهـضت آزادي نيـز بـا              ر و روستا شـركت نمـوده      بطور وسيع در انتخابات شوراهاي شه     

داشتند، در صورتي كه به هر علت از ثبت و شمارش و             شركت فعال در انتخابات بازار انتخابات را گرم نگه        

 ــ  اعالم رأي واقعي مردم خودداري شود، اعتبار اين انتخابات مخـدوش خواهـد شـد و آثـار سـوء سياسـي            

  .هاي مختلف قطعي خواهد بود هاجتماعي آن در عرص

  

  والعاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران

  



  

 ٢٠٥

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۶۷۰ :ارهشم

 ١٢/١٢/٧٧:تاريخ

  

  

  

  »اطالعيه«

   اسفند۱۴هاي گروهي به مراسم  دعوت از خبرنگاران رسانه

  

رساند كه نهضت آزادي ايران مانند سالهاي         هاي گروهي مي    بدين وسيله به اطالع كليه خبرنگاران رسانه      

رگذشت رهبر نهضت ملي ايـران، شـادروان دكتـر مـصدق، شـركت              گذشته در مراسم بزرگداشت سالگرد د     

 از خيابـان زمـرد واقـع در    ۷۷ اسفند   ۱۴ صبح روز جمعه     ۸وسيله رفت و برگشت رأس ساعت       . خواهد كرد 

  .ضلع شرقي حسينيه ارشاد به مقصد احمدآباد حركت خواهد كرد

  . را همراهي نمايندتوانند با ارائه كارت معتبر خود، ما خبرنگاراني كه مايل باشند مي

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  

  

  



  

 ٢٠٦

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ١٣٤٠تاسيس 

  

  درخواست دكتر يزدي از وزير كشور مبني بر رسيدگي به 

  جريان مراجعه مأموران مشكوك به محل كار ايشان

  

  االسالم والمسلمين جناب آقاي موسوي الري دام ظله العالي حجت

  وزير محترم كشور

  ي حق و خدمت به خلقبا سالم و با آرزوي توفيق جلب رضا

رساند، حدود چند هفته قبل دو نفر به عنوان مـأمور وزارت اطالعـات، بـا ارائـه                  بدين وسيله به اطالع مي    

كننـد و   كارت شناسايي، به دفتر و محل كار رئيس هيأت مديره شـركت سـهامي ايـران داروك مراجعـه مـي            

عات كـاري، حقـوق ماهيانـه و غيـره          درباره نوع همكـاري و مـسئوليت اينجانـب در شـركت، روزهـا و سـا                

كننـد، امـا بـدون ارائـه كـارت            متعاقباً چند روز بعد، گروه ديگـري مراجعـه مـي          . آورند  تحقيقاتي به عمل مي   

 ۷ سـاعت    ۵/۱۲/۷۷چهارشـنبه   (اخيراً  . شناسائي و اصرار بر كسب همان نوع اطالعات اما با جزئيات بيشتر           

كننـد و بـا    ارت شناسايي به همـان محـل و شـخص مراجعـه مـي          دو نفر ديگري، باز هم بدون ارائه ك       ) صبح

. كنم  اند بدانند اينجانب چه روزها و چه ساعاتي در كارخانه ايران داروك كار مي               خواسته  اصرار و تهديد مي   

ايـن دو نفـر بعـد از يـأس از دريافـت      . ادبانه و تهديدآميز همراه با خشونت بوده است     اين بار لحن سخن بي    

  .شوند  نظر، با عصبانيت بر موتور خود سوار و از محل دور مياطالعات مورد

  :داند توجه جنابعالي را به نكات زير جلب نمايد با اين مقدمه الزم مي

انـد يـا خودسـرانه        اند، مأموريت رسمي داشته     ـ آيا آنها كه به نام مأمور وزارت اطالعات مراجعه كرده          ۱

 به آنهـا چنـين مـأموريتي داده اسـت؟ قـصد و غـرض از ايـن                   اند؟ چه مقامي در وزارت اطالعات       عمل كرده 

مراجعه و كسب اطالعات چه بوده است؟ بايستي روشن گردد كـه آيـا اوراق شناسـايي ارائـه شـده واقعـي         

بوده است يا از همان نوع اسناد جعلي است كه باند جنايتكار كشف شده اخير براي انجام جنايات خود بكار                   

  برده است؟ مي

دت ده سال است كه به عنوان مشاور علمي و تحقيقاتي با كارخانـه داروسـازي ايـران داروك    اينجانب م 

مقامات وزارت اطالعات به طور قطع از اين نوع فعاليتهاي علمي و صنعتي من خبر دارنـد            . نمايم  همكاري مي 

ين حركتـي  اين كه وزارت اطالعات بـه موجـب كـدام قـانون دسـت بـه چنـ         . و نيازي به چنين مراجعه ندارند     

اي است، اما مراجعه افراد زيـر پوشـش نـام وزارت اطالعـات و تـالش                   بحث جداگانه ) اگر زده باشد  (زند    مي

براي كسب اطالع از نوع همكاري اينجانب با يك نهاد صنعتي بخش خصوصي وجهه قـانوني نـدارد و بايـد                     

  .رسيدگي شود

باال، آن هم چند روز بعـد از مراجعـه          ـ مراجعه گروههاي مشكوك اخير به محل و شخص ياد شده در             ۲

رسـد؟ اگـر گـروه اول واقعـاً از            افرادي با نام مأمورين رسمي وزارت اطالعات بسيار مشكوك به نظـر مـي             
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اند چه لزومي بـه مراجعـه گروههـاي     اند، و پاسخ سئواالت خود را دريافت كرده     طرف وزارت اطالعات بوده   

يقي آدرس اين محل و نام شخص مورد مراجعـه و مـسئوليت             بعدي بوده است؟ گروههاي متفرقه از چه طر       

  اند؟ او را در شركت به دست آورده

گروه اول كه با عنوان مأموران رسمي وزارت اطالعات مراجعه كرده بودند، اطالعاتي داشتند كه قاعدتاً                 

 اختيـار گروههـاي   آيا همـين گـروه، اطالعـات خـود را در     . تواند از آنها با خبر باشد       فقط يك نهاد امنيتي مي    

اند؟ و آيا آنها كه خود را مأمورين رسـمي وزارت اطالعـات معرفـي كردنـد بـا ايـن                  متفرقه بعدي قرار نداده   

كنند؟ اينها سئواالتي است كه پيگيري آنها و روشـن       گروههاي متفرقه ارتباط دارند و با هم هماهنگ عمل مي         

  . را نيز داراستشدن آنها قطعاً بر عهده وزارت كشور است و امكان آن

باشد، ضمن ارسال اين      ـ از آنجا كه حفظ امنيت شهروندان بر حسب قانون، بر عهده وزارت كشور مي              ۳

شود دستور فرماييـد ايـن حركـات مـشكوك در اسـرع وقـت مـورد                گزارش اوالً از جنابعالي درخواست مي     

 كه آيـا مراجعـه گـروه اول بـا           همچنين معين گردد  . افراد هر سه گروه شناسايي شوند     . رسيدگي قرار گيرد  

پوشش مأمورين وزارت اطالعات واقعي بوده است يا جعلـي و خودسـرانه؟ و در هـر حـال بـا اسـتفاده از                        

  .باشد اين حركات مشكوك و خودسرانه متوقف گردد امكانات وسيعي كه در اختيار وزارت كشور مي

در : كـنم    مسئول امنيت شهروندان اعـالم مـي       ثانياً اينجانب با ارسال اين نامه به وزارت كشور، به عنوان          

بـا  . باشـند   اي عليه جان اينجانب، وزارت اطالعات و وزارت كشور مـسئول مـي              صورت وقوع هر نوع حادثه    

  .تشكر از اقدام عاجلي كه مبذول خواهيد نمود

  

  الراحمين واهللا خير حافظا و هو ارحم

  دكتر ابراهيم يزدي

۱۲/۱۲/۷۷  

  لمسلمين جناب آقاي يونسي وزير محترم اطالعاتاالسالم وا حجت: رونوشت

  

  



  

 ٢٠٨

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۷۱ :شماره

 ١٣/١٢/٧٧:تاريخ

  

  

  

 به ياد مصدق، بزرگمرد تاريخ معاصر ايران
  

من ايراني و مسلمانم و بـر عليـه هـر چـه ايرانيـت و اسـالميت را                   

 نمايم تهديد كند تا زنده هستم مبارزه مي

 دكتر محمد مصدق

سرزمين اهورايي كه پانزده سال پـيش  ، بزرگمردي از اين     ۱۳۳۵ سال پيش، در نيمه آخرين ماه سال         ۳۲

از آن با رهبري هوشمندانة نهضت ملي شدن صنعت نفت و پشتيباني مردم فـداكار مـا خـواب سـردمداران                     

امپراتوري بريتانيا را پريشان كرده، پشت شير پير استعمار را به خاك ماليده و الگـويي بـه يـاد مانـدني در              

مايانده بود، چشم از جهان ميرا فروبست و سـرافرازانه بـه سـراي              مبارزه با استعمار به ملتهاي زير ستم ن       

 .جاويد پركشيد

اي كه استعمار و شاه و چاكرانش از جنبش ملي و مصدق بزرگ به دل داشتند جاي شگقتي نبود                     با كينه 

هاي مزدور در دو      بندان سياسي و خاموش گورستاني آن زمان، اين رويداد اندوهناك در روزنامه             كه در يخ  

سه سطر به آگاهي مردم ايران برسد ولي شگفتا و صد دريغا كه پس از پيروزي انقالب شكوهمند اسـالمي                    

گـويي     نامهربـاني و دشـنام     ـگيـري آن بودـ      هاي شـكل     كه نهضت ملي شدن صنعت نفت يكي از زمينه         ـ  ايران

 و انگلـيس خواندنـد، بـا        دين و سازشكار بـا آمريكـا        نسبت به آن سردار ملي ادامه يافت تا آنجا كه او را بي            

آزار عظمتش را منكر شدند، دشمنانش را بزرگ داشتند و حتي بـه يـك عنـصر ورشكـسته                  دستاويزهاي دل 

قلـم و   اجازه دادند با ـكه بعدها ارتباطش با ساواك و بيگانگان آشكار و خودش رسوا شد        ـ    سياسي و خائن  

كتابهاي درسي با تحريف تـاريخ معاصـر ايـران          در  . گويي كند  سرايي و هرزه   بيان خود درباره مصدق ياوه    

رنگ كنند، غافل ازآن كه تاريخ فراموشكار نيست و خورشيد بـراي              اند كه نقش بزرگ او را كم        كوشش كرده 

ماند و امروز مردم آگاه و بويژه جوانان جـستجوگر و پرشـور ايـن مـرز و بـوم بـا                        هميشه زير ابر پنهان نمي    

خـواهي    ـ با مدعيان اسـالم      اسالم شناسي و پياده كردن احكام اسالمي را نداشت         كه ادعاي    ـ  مقايسه عملكرد او  

ستيزي، قدر آن قهرمان ملي و خدمات شگرفش را به ميهن عزيز ما و به ملتهاي زير سـلطه اسـتعمار                      و دشمن 

 .دارند اند و آن را پاس مي شناخته

نـده و جـاودان بمانـد و راه او در           اميد است كه به خواست خداوند ياد و خاطره مصدق بزرگ همواره ز            

 .مبارزه با استعمار و استبداد تا پيروزي همه ملتها ادامه يابد

 نهضت آزادي ايران
  



  

 ٢٠٩

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۷۲ :شماره

 ۱۵/۱۲/۷۷:تاريخ

  

  

  

  پيام تبريك نهضت آزادي ايران

 به كانون نويسندگان ايران
  

 موقت كانون نويسندگان ايران هيأت دبيران

نـويس    ان و تـصويب اساسـنامه و پـيش        با سالم، دريافت خبر تشكيل نشست عمـومي كـانون نويـسندگ           

اين موفقيت نه تنهـا محـصول جنـبش مـدني     . منشور و انتخاب هيأت دبيران موقت موجب خوشحالي گرديد        

 است، بلكـه ثمـره خـون بيگناهـاني اسـت كـه مظلومانـه بـه دسـت گروههـاي           ۷۶اخير ايران در دوم خرداد   

 .اند جنايتكار به قتل رسيده

نشست گوياي آن است كه برخالف ميل گروههاي فشار، فرزانگي سياسي در            آميز اين     برگزاري موفقيت 

 كنـوني بـه   توان اميدوار بود كه با رشد اين نوع گرايشها، تعـادل ناپايـدار           حاكميت كنوني خريدار دارد و مي     

 .زمدت و نهادينه سياسي تبديل گرددارتعادل پايدار و ثبات د

گويـد و   دگان ايران و رئـيس محتـرم جمهـوري تبريـك مـي          نهضت آزادي ايران اين موفقيت را به نويسن       

» خــودي«هــاي  اميــدوار اســت كــه كــانون نويــسندگان در فــصل جديــد فعاليــت خــود، فــارغ از مرزبنــدي  

عمل كند و اين تشكل صنفي بسيار مهم و ضروري براي جامعه مدني بتواند همه نويسندگان                » غيرخودي«و

هاي فكري، سياسي و فرهنگي آنان در برگيـرد            تعلقات يا اولويت   هاي سازماني و    را بدون توجه به وابستگي    

نهـضت آزادي ايـران     . و به معناي واقعي متعلق به همه نويسندگان و مدافع حقـوق مـدني همـه آنـان باشـد                   

روشـهاي  . همچنين اميدوار است تغييراتي اساسي در چگونگي نظارت بر انتشار كتابها و نشريات پديد آيـد               

ان قبل از انقالب است كه نه در گذشته ايران ريشه دارد و نه در كشورهاي توسعه يافتـه                   كنوني ميراث دور  

اين روشها اختراع كارگزاران استبداد سـلطنتي و حاصـل سـيطره اسـتعمار ناپيـدا بـر                  . جهان مرسوم است  

د  سياسـي بـوده و نـاگزير بايـ         ــ   كشورمان در جهت زنداني كردن قلم و مهار كردن رشد و توسعه فرهنگي            

 .منسوخ گردد

 همـه جانبـه كليـه       نهادينه شدن تحوالت اجتماعي در راستاي توسعه جامعـه مـدني نيـاز بـه هوشـياري                

و نهضت آزادي ايران اميدوار است كانون نويسندگان ايران بتواند در جهـت توجـه                ربط دارد   هاي ذي  طرف

هـاي فرهنگـي      دريجي آزادي دادن آگاهانه نويسندگان بـه هنجارهـاي متعـارف و الزامـات نهادينـه شـدن تـ                 

 .هاي مؤثري بردارد گام

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ١٣٤٠تاسيس 

  

  

  نامه آقاي دكتر يزدي به نشريه شما در مورد مقاله 

  »شوند منافقين دوباره در نهضت آزادي ادغام مي«

  

  »شما«مدير مسئول نشريه 

  ارگان جمعيت مؤتلفه اسالمي

  ران و اسالمبا سالم و آرزوي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به اي

منـافقين دوبـاره در نهـضت       «اي تحـت عنـوان        ، در مقاله  »شما« نشريه   ۱۵/۱۲/۷۷، مورخ   ۱۰۴در شماره   

، مطالبي درباره اينجانب آمده است كه صـحت نـدارد و از مقولـه كـذب                 »شوند  ادغام مي ) غيرقانوني(آزادي  

ه شرح زير در همـان صـفحه درج         شود كه توضيحات اينجانب را ب       لذا به اين وسيله درخواست مي     . باشد  مي

  .نماييد

  :در مقاله مورد بحث آمده است كه

در . ابراهيم يزدي، دبيركل تشكيالت غيرقانوني نهضت آزادي اخيراً سفري به اروپا و آمريكا داشته اسـت               «

بـر سـر شـيوه برخـورد بـا نظـام            ) اقليت و اكثريت  (و گروههاي چپ    ) منافقين(اين سفر با مجاهدين خلق      

و گروههاي چپ مـذكور     ) منافقين(وي اعالم داشته كه مجاهدين خلق       .  اسالمي مذاكره نموده است    جمهوري

اند و قرار شده در داخل كشور با روش و استراتژي نهضت آزادي با نظـام       روش نهضت آزادي را پسنديده    

  »الف.ش.ـ نقل از خبرنامه م برخورد نمايند

ممكـن  . ام ده در خبر باال چنين تمـاس و گفتگـويي نداشـته         اينجانب در سفر اخير خود با گروههاي ياد ش        

است كه در جلسات متعددي كه در استكهلم با حضور جمعي از ايرانيان مقيم سوئد برگزار شد و پيرامـون                    

تحوالت اخير ايران صحبت كردم و به پرسشهاي عالقمندان پاسخ دادم، افراد وابسته به گروههاي ياد شده                 

در اين سخنرانيها   .  بدون آن كه من از وابستگي حزبي و سياسي آنها مطلع شده باشم             اند،  نيز حضور داشته  

آميـز، علنـي و قـانوني در ايـران، بـراي رفـع مـشكالت و                   و گفتگوها، از استراتژي مبارزه سياسي مـسالمت       

طقي و  هموطناني كه در آن جلسات حضور داشتند، عموماً اين استراتژي را من           . اصالح انحرافات دفاع نمودم   

آمـده اسـت و يـا هـر گـروه           » شـما «اگر گروههايي كه نام آنها در خبـر         . كارآ ديدند و از آن استقبال كردند      

ديگري كه سابقه طوالني و خونين در مبارزه با استبداد سلطنتي و سلطه بيگانگان در دوران قبل از انقـالب                    

انـد، تغييـر اسـتراتژي داده         ز را انتخاب كـرده    داشته و بعد از انقالب بنا به داليل و علل شيوه مبارزه قهرآمي            

اما از سه گروه ياد شده . باشند يا بدهند، نه تنها نبايد آن را نفي كرد بلكه بايد از آن حسن استقبال هم نمود                

دو گـروه   . ـ اكثريت، استراتژي مبارزه علني قانوني را پذيرفتـه اسـت            در خبر باال، تنها سازمان فداييان خلق      

هاي سياسي كـه در داخـل    ه شدت با اين استراتژي مخالفند و به سازمانها، گروهها و شخصيتديگر هنوز ب  

تغييـر مـشي و     . تازنـد   ـ به شدت مي     ـ نظير نهضت آزادي ايران      كنند  ايران بر اساس اين استراتژي حركت مي      
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حسب آنچه در نشريات    ـ اكثريت نيز در اثر مذاكره با اينجانب نبوده است، بلكه بر             شيوه مبارزه فداييان خلق   

هاي رهبرانشان آمده است، محصول مطالعات خود آنان از سير تحوالت سياسي در ايـران                 آنان و مصاحبه  

  .باشد آميز در داخل كشور مي و نتايج مثبت و مؤثر شيوه فعاليت قانوني مسالمت

دانـد، و   دود مـي روشن نيست كه چرا جمعيت مؤتلفه اسالمي از اين تغيير روش نگران است و آن را مـر    

ـ چرا بايـد آن را حركتـي عليـه نظـام و انقـالب          ـ كه چنين نيست     به فرض صحت خبر فوق در مورد اينجانب       

اسالمي و موجب تضعيف نظام قلمداد كرد؟ آيا آنها كه واقعاً دلسوز مملكـت و بـه حفـظ آرمانهـاي انقـالب                       

 اين تغيير استراتژي گروههـاي سياسـي بـاال          مند و وفادارند بايد از      اسالمي و كيان جمهوري اسالمي عالقه     

استقبال كنند يا برعكس، از آن جلوگيري نمايند؟ چه كساني، چه محافلي و چه قـدرتهايي از ادامـه وضـعيت           

برند؟ آيا همان دستها و عواملي كه روزي ايـن جنـگ و تقابـل داخلـي را بـه راه انداختنـد از            كنوني سود مي  

 نيستند؟ آيا سياستهاي اعـالم شـده رئـيس جمهـور منتخـب مـردم ايـن                  مخالفان سرسخت تغيير استراتژي   

نيست كه مخالفان و دشمنان بالفعل را آرام و جذب كنند و آنهـا را بـه پـذيرفتن اصـل فعاليـت سياسـي در                          

هـاي اعـالم شـده وزيـر جديـد            چارچوب قانون اساسي راضي و قانع نمايند؟ آيا همين سياسـت در برنامـه             

  ؟اطالعات نيامده است

بنابراين، اگر چه اينجانب خبر باال و گفتگوها و توافقهايي را كه به اينجانب نسبت داده شده است تكـذيب             

آميز قانوني را بپذيرنـد و        كنم، از اين كه اين گروهها و يا هر گروه ديگري، اصل فعاليت سياسي مسالمت                مي

  .دانم كشور ميكنم و آن را به نفع  از تقابل قهرآميز دست بردارند استقبال مي

و اما در مورد بقيه مطالب اين مقاله و نكاتي كه در مورد نهضت آزادي ايران نوشته شده است پاسـخي             

متأسفانه بهانـه شـما در عـدم درج پاسـخ     . دانم كه شما آمادگي يا اجازه درج آن را نداريد دهم، زيرا مي    نمي

دهيـد كـه      شما به خودتان اجازه مي    ! استنهضت آزادي فاقد وجاهت قانوني و عنصر جوانمردي و انصاف           

هر تهمتي را به نهضت آزادي ايران بزنيـد، امـا بـه بهانـه ايـن كـه نهـضت آزادي غيرقـانوني اسـت از درج                            

باشد، نه با روشهاي      اين رويه، عالوه بر آن كه خالف قانون مطبوعات مي         . كنيد  پاسخهاي آن شانه خالي مي    

امـا اگـر آمـادگي      . دار در فرهنـگ خودمـان همـاهنگي دارد          دي ريشه غربيان و نه با روحيه و روش جوانمر       

داشته باشيد كه پاسخهاي نهضت آزادي را هم چاپ كنيد، حتماً به مطالبتـان در ايـن بـاره نيـز جـواب داده                        

  والسالم . خواهد شد

  

  والعاقبه للمتقين

  دكتر ابراهيم يزدي

۱۷/۱۲/۷۷  
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۶۷۲ :شماره

 ٢٣/١٢/٧٧:تاريخ

  

  

  

  ۷۸ان در سال برنامه ديدار نوروزي نهضت آزادي اير

  

به خواست خداوند ديدار نوروزي نهضت آزادي ايران بنـابر سـنت سـالهاي اخيـر در روز يكـشنبه اول                  

  . در محل زير برگزار خواهد شد۱۹ تا ۱۶ از ساعت ۱۳۷۸فروردين 

، منزل آقاي دكتر ابـراهيم      ۲۱عصر، نرسيده به چهارراه شهيد چمران، كوچه تورج، پالك            تهران، خيابان ولي  

  دييز

  

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

   ١٣٤٠تاسيس 

  

  شكايت و اعالم جرم آقاي دكتر يزدي عليه

   انتظامي تهران، مأموران امنيتي و نمايندگان هيأت نظارت ۴مسئوالن ناحيه 

  به رياست محترم ويژه قضايي امام خميني

  

  رياست محترم مجتمع ويژه قضايي امام خميني

 بعد از ظهر، چند نفر از مأموران انتظامي به همـراه          ۹:۳۰اه، در حدود    با سالم در روز شنبه اول اسفند م       

، زير نظر جناب سرهنگ قاسـمي از ناحيـه انتظـامي شـماره چهـار                )با لباس شخصي  (تعدادي مأمور امنيتي    

، طبقـه   ۲۳۴، در ميدان نيلوفر، به دفتر اينجانب واقع در خيابان مطهري ساختمان شـماره               )۴كالنتري  (تهران  

مـسئول دفتـر اينجانـب كـه     . راجعه و اظهار كردند كه مأموريت دارند دفتر اينجانب را بازرسي نماينـد        اول م 

هنوز مشغول كار بود از آنان برگ مأموريت و حكم بازرسي مطالبه كـرد ولـي آنهـا از ارايـه حكـم امتنـاع                         

 جنـاب سـرهنگ قاسـمي       مسئول دفتر مراتب را تلفني به اينجانب اطالع داد و اينجانـب شخـصاً بـا               . ورزيدند

گفته شده اسـت كـه از ايـن دفتـر           «ايشان اظهار داشتند    . صحبت كردم و جوياي حكم مأموريت ايشان شدم       

هـاي ايـن اوراق را        خـواهيم نمونـه     اگر اجازه بدهيد، ما فقـط مـي       . شود  اوراق انتخاباتي غيرقانوني پخش مي    

اينجانـب بـا اعتمـاد بـه     . ي كشيك حكم دارنـد   ايشان تأكيد كردند كه از قاض     » .برداريم و صورت جلسه كنيم    

امـا مـأموران انتظـامي و       . هـايي بردارنـد و ببرنـد        گفته ايشان اجازه دادم كه فقط از اوراق انتخاباتي نمونـه          

ها به بازرسي دفتر پرداختند و به اعتراض مسئول دفتر نيـز              امنيتي دفتر اينجانب را ترك نكرده؛ بلكه ساعت       

 همچنين به آپارتمان طبقه سوم كه ستاد انتخاباتي چهار نفر از كانديداهاي شـوراي               مأموران. وقعي ننهادند 

علي شـهبازي و مجيـد حكيمـي بـود            اسالمي شهر تهران يعني آقايان دكتر توسلي، مهندس مسموعي، حسن         

روك آنها حتي به بازرسي ساير آپارتمانهاي متـ       . رفتند و با بازرسي و توقيف اوراق تبليغات آنان پرداختند         

شب اعـالم كردنـد       طبقه سوم پرداختند و سپس به دفتر اينجانب برگشتند و در حدود ساعت يك بعد از نيمه                

كه دستور دارند مسئول دفتر اينجانب، آقاي حسين درويش، و سـه نفـر از كـساني را كـه بـه هنگـام ورود                         

لفني بـه اينجانـب اطـالع داده        هنگامي كه مراتب ت   . مأموران به دفتر در محل حضور داشتند، بازداشت نمايند        

. شد، سريعاً در دفتر حاضر شدم و از مأموران حاضر در آنجا حكم رسمي مأموريتـشان را مطالبـه كـردم                    

احمدي، از ناحيه چهار انتظامي كه فرماندهي عمليات را بـر عهـده داشـتند، بعـد از كمـي                      جناب سرهنگ خان  

اي را بـه   ايندگان هيأت عالي نظارت بر انتخابات، كپي نامهترديد و كسب نظر از يكي از مأموران امنيتي يا نم 

اينجانب نشان دادند كه از طرف هيأت عالي نظارت به مجتمع قضايي نوشته شده و طي آن ادعا شـده بـود                      

گـردد و از       خيابان مطهري اوراق انتخابـاتي غيرقـانوني توزيـع مـي           ۲۳۴كه در طبقه سوم ساختمان شماره       

در زير آن نامـه، قاضـي       . ده بود كه دستور رسيدگي و توقف اين فعاليت داده شود          مقام قضايي خواسته ش   

كشيك با دسـت از مقامـات انتظـامي خواسـته بـود كـه بـه محـل مراجعـه، اوراق انتخابـاتي غيرقـانوني را                           
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آوري و متهمان را بازداشت كنند و بعد از گرفتن ضامن براي حضور در ناحيـه انتظـامي و اعـزام بـه                         جمع

  .در واقع، حكم براي مراجعه به طبق سوم ساختمان بود، نه طبقه اول و دفتر كار بنده. اه، آزاد نماينددادگ

اينجانب بعد از رويت حكم به عمل خالف قانون مأموران انتظامي و امنيتي، يعني بازرسي طبقـه اول بـه                    

ده بودنـد و كـار بازرسـي        اما آنان به هر حال در دفتر اينجانب مـستقر شـ           . جاي طبقه سوم، اعتراض كردم    

آوري   هـاي انتخابـاتي نداشـت جمـع         چنان ادامـه داده و ارواقـي را كـه هـيچ ارتبـاطي بـا فعاليـت                   خود را هم  

  .حتي اصرار داشتند كه وسايل فني دفتر، نظير كامپيوتر و دستگاه فاكس را نيز همراه خود ببرند. كردند مي

 نفر، مأموران امنيتي و نماينـدگان       ۵نتظامي، در حدود    عليرغم تذكرات و اعتراضهاي اينجانب، مأموران ا      

 نفر، تا ساعت دو بعد از نيمه شب همچنان دفتر را در اشغال خـود داشـتند               ۱۵هيأت عالي نظارت، در حدود      

  .كردند و از ورود و خروج افراد جلوگيري مي

ه هنگـام ورود    شـب، مـأموران چهـار نفـر حاضـر در دفتـر اينجانـب بـ                  در حدود ساعت دو بعد از نيمـه       

اينجانب ضمن  . پور، مظلومي و عابدي را با خود به ناحيه انتظامي بردند            مأموران يعني آقايان درويش، قزي    

در كالنتري، از هر يك از چهار نفـر بـه طـور             . اعتراض به مأموران، آنان را تا ناحيه انتظامي همراهي كردم         

بطـي بـه فعاليتهـاي انتخابـاتي نداشـت سـئواالتي       جداگانه بازجويي كردند و در باره موضوعاتي كه هـيچ ر      

سـرانجام، در حـدود سـاعت چهـار بامـداد      . مطرح نمودند كه افراد بازداشتي مجبور بـه پاسـخگويي شـدند       

 ۹شدگان را با ضمانت كتبي اينجانب مبني بر اين كه آنان مجـدداً در سـاعت                    اسفندماه، بازداشت  ۱۲يكشنبه  

  .نتري حاضري خواهند شد، آنها را مرخص كردندصبح براي اعزام به دادگاه در كال

سـيدجوادي، وكيـل اينجانـب، در         در ساعت مقرر، متهمـان بـه همـراه جنـاب آقـاي سـيداحمد صـدرحاج                

هـاي الزم در    قاضي محكمه، بعد از بررسـي     . كالنتري حاضر شدند و به مجتمع ويژه قضايي اعزام گرديدند         

بات اظهار نمود كه هيأت نظارت، در صورت مـشاهده تخلفـات   حضور نمايندگان هيأت عالي نظارت بر انتخا 

انتخاباتي، بايد مراتب را به وزارت كشور اطالع دهد و وزارت كشور موظف به رسيدگي و پيگيـري قـانوني                 

شود تـا اگـر تخلفـي صـورت گرفتـه             بنابراين، پرونده همراه با متهمان به وزارت كشور ارجاع مي         . باشد  مي

  .ليه آنان شكايت نمايدباشد، وزارت كشور ع

  .گونه شكايتي عليه مسئول دفتر اينجانب و سه نفر ديگر مطرح ننموه است وزارت كشور تا كنون هيچ

با توضيحات فوق، اينجانب بدين وسيله عليه مسئوالن ناحيه چهار انتظـامي تهـران، مـأموران امنيتـي و                   

 ۲۳۴ مراجعـه بـه طبقـه سـوم سـاختمان            نمايندگان هيأت نظارت كه برخالف دستور قاضي كشيك مبني بر         

خيابان مطهري، با زور به دفتر اينجانب در طبقـه اول سـاختمان مراجعـه كـرده، بـدون مجـوز قـانوني بـه                         

بازرسي دفتر و اوراق و اسناد موجود در آن پرداخته و مسئول دفتر و سـه نفـر از مراجعـان را بازداشـت                

  والسالم. نمايد خواست رسيدگي مياند رسماً شكايت و اعالم جرم نموده، در كرده

  

  دكتر ابراهيم يزدي

۲۴/۱۲/۷۷  
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  نامه به وزير كشور در مورد تخلفات در انتخابات شوراهاي شهر و روستا

  

  جناب آقاي موسوي الري

  وزير محترم كشور

  با سالم و آرزوي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به خلق

دانيم نظر جنابعالي را به       لي رخ داده است كه الزم مي      در جريان انتخابات شوراهاي شهر و روستا مسائ       

  :آنها جلب كنيم

ـ نهضت آزادي ايران به دليل اهميتي كه براي انتخابات شوراها قائل است، به طور جدي و گسترده در                   ۱

مندان آن در تهران و برخي از شهرهاي ديگر بـه عنـوان داوطلـب                 اين انتخابات شركت كرد و اعضا و عالقه       

 ۲۹ماده  ) ج(هاي واحي از جمله با استناد به بند           اما متأسفانه، صالحيت اين افراد به بهانه      . ويسي نمودند ن  نام

مردود شناخته شد، در حالي كه هيچ دادگـاه صـالحي نهـضت             ) عضويت در احزاب و گروههاي غيرقانوني     (

ايـد، اگـر چـه        تصريح فرموده طور كه خود جنابعالي       آزادي را غيرقانوني يا منحل اعالم نكرده است و همان         

  .نهضت آزادي هنوز مجوز نگرفته است، اما غيرقانوني نيست

  .اند ربط به اعتراض هيچ يك از افراد رد صالحيت شده پاسخ نداده ـ مقامات ذي۲

ـ از ميان افراد رد صالحيت شده در تهران، آقاي دكتر حسن فريداعلم و اينجانب براي انتخابـات دوره                   ۳

 بوديم و با وجـود اعـالم عـضويت در نهـضت آزادي ايـران،                 نويسي كرده   راي اسالمي نام  پنجم مجلس شو  

اما روشـن نيـست     . نام، صالحيتمان مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته بود          هاي ثبت   هنگام پركردن برگه  

 شـوراها  هـاي نظـارت بـر انتخابـات     آيا هيـأت . ايم كه چرا در انتخابات شوراها هر دو نفر رد صالحيت شده    

  اند؟ بوده» تر از پاپ كاتوليك«حتي نظر شوراي نگهبان را قبول نداشته و به اصطالح 

 ۲۹از مـاده    ) ح(ـ در رد صالحيت آقاي محمدحسين درويش مال، عـضو نهـضت آزادي ايـران، بـه بنـد                  ۴

ر، بديهي است كه هيـأت اجرايـي وزارت كـشو         . استناد شده است  » مشهوران به فساد و متجاهران به فسق      «

مشتركاً مسئول اثبـات ايـن ادعـا و اتهـام سـنگين             ) امضاءكننده نامه (هيأت نظارت و فرماندار محترم تهران       

مال كه تا كنون بدون پاسخ مانده مستندات خـود را   باشند و بايد در پاسخ به اعتراض كتبي آقاي درويش       مي

  .يشان محفوظ خواهد بوددر غير اين صورت، حق تعقيب قانوني براي ا. با صراحت اعالم نمايند

ـ رفتار بازرسان هيأت نظارت بر انتخابات در ورود به دفتر آقاي دكتر ابراهيم يزدي، بازرسـي دفتـر،                   ۵

ــه    ــر و مراجع ــسئول دفت ــاتي، بازداشــت م ــصادره اوراق انتخاب ــا    م ــأموران ب ــورد م ــز برخ ــدگان و ني كنن

ح شهر تهران، خالف قانون انتخابات بـوده        كنندگان اوراق انتخاباتي كانديداهاي نهضت آزادي در سط         توزيع

  .است و ما درخواست رسيدگي به اين قضايا و پيگرد قانوني متخلفان را داريم

، نتيجه مقدماتي شمارش آراي اخذ شده در        ) اسفند ماه  ۹ و   ۸(ـ پس از آن در روزهاي شبنه و يكشنبه          ۶

در ) قـاي دكتـر غالمعبـاس توسـلي       آ(تهران منتـشر و معلـوم شـد كـه يكـي از كانديـداهاي نهـضت آزادي                   
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هاي باالي فهرست قـرار دارد و خبرگزاريهـا نيـز اعـالم كردنـد كـه كانديـداهاي نهـضت آزادي آراي           رديف

 اسـفند اعـالم كردنـد كـه آراي          ۱۰آقـاي موحـدي سـاوجي در روز دوشـنبه           . اند  سنگيني را به دست آورده    

از آن !! باشند، به حـساب نخواهـد آمـد     مي۲۹ماده ) ج(كانديداهاي نهضت آزادي به دليل آن كه مشمول بند         

. هاي باالي جدول به پايين نزول كـرد         روز به بعد، نام برخي از كانديدهاهاي نهضت آزادي ناگهان از رديف           

  .گيري و شمارش آرا، غيرقانوني بوده است نظر آقاي موحدي ساوجي، آن هم بعد از رأي اعالم

 اعالم نتايج قطعي، آقاي موحدي ساوجي ناگهان اعـالم كردنـد كـه              ـ پس از پايان يافتن شمارش آرا و       ۷

نامـه بدهنـد، مـورد قبـول واقـع             اعتـراف  ۲۶ماده  ) هـ(و  ) د(اگر كانديداهاي نهضت آزادي در مورد بندهاي        

البدل شـوراي      عضو علي  ۶ عضو اصلي و     ۱۵اين اظهارنظر در حالي صورت گرفت كه اسامي         ! خواهند شد؟ 

. خـورد    نفـر بـه چـشم نمـي        ۲۱شده بود و نام هيچ يك از اعضاي نهضت آزادي در ميان             شهر تهران اعالم    

سخن جديد آقاي موحدي ساوجي صرفنظر از تعارض با مواضع قبلي ايشان حكايت از آن داشت كـه آراي           

را بپذيرند، محسوب خواهـد     ) هـ(و  ) د(اعضاي نهضت آزادي ايران به حساب نيامده است، ولي اگر بندهاي            

  !شد؟

كند كـه آراء     با توجه به توضيحات باال، نهضت آزادي ايران بدين وسيله از وزارت كشور درخواست مي              

آقايان دكتر غالمعباس توسلي، مهنـدس غالمرضـا مـسموعي،          (مربوط به چهار عضو نهضت آزادي ايران،        

ي ايـن   هـاي شهرسـتان تهـران شـمارش گـردد و آراي واقعـ               در برگـه  ) علي شهبازي و مجيد حكيمـي       حسن

باشد، به صـاحبان آنهـا تأديـه و بـه مـردم       داوطلبان كه امانتي نزد مسئوالن برگزاري انتخابات شوراها مي      

  .شريف ايران اعالم گردد

بذل توجه عاجل جنابعالي به درخواست باال و صدور دستور مقتضي موجب اعتمـاد بيـشتر نـسبت بـه                    

ها و  اي نگراني حقق جامعه مدني است، و رفع پاره     دولت جناب آقاي خاتمي، كه خواستار توسعه سياسي و ت         

  .ها خواهد شد بدبيني

  

  با احترام

  ابوالفضل بازرگان

  رئيس هيأت اجرايي
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   اسفند سالروز ملي شدن صنعت نفت۲۹گراميداشت 

  

، قانون ملي شدن صنعت نفت به همت ملت رشيد ايران    ۱۳۲۹ اسفند   ۲۹چهل و هشت سال پيش، در روز        

ــ از تـصويب مجلـس شـوراي ملـي گذشـت و خـاطره         ـ دكتر محمـد مـصدق    سردار نهضت ملي  و با درايت  

شيريني از مبـارزات ميهنـي بـراي مبـارزان و دسـتاوردهاي بزرگـي بـراي كـشور و ملـت ايـران و مـردم                           

  .استعمارزده خاور زمين بر جاي نهاد

دم در انقـالب مـشروطيت و       الدين اسدآبادي آغـاز شـده و بـا قيـام مـر              مبارزاتي كه از تالش سيد جمال     

خان جنگلي، شيخ محمد خياباني و تنگستانيهاي جنوب تا مبارزات پارلمـاني مـدرس                پيكارهاي ميرزا كوچك  

و مصدق تداوم و قوام يافته بود، با تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت و پيـدايش جنـبش مردمـي بـراي                       

تيالي امپراتوري انگلستان را پس از يك قرن        اجراي آن به اوج خود رسيد و اين جنبش عظيم ملي طومار اس            

ناپذيري بزرگترين قدرت اسـتعماري   حاكميت مطلق بر سرنوشت ملت ايران در هم پيچيد و اسطوره شكست        

  .را در جهان فروريخت

ارج نهادن و بزرگداشت چنين دستاوردهايي براي ملـت ايـران از آن رو داراي اهميـت اسـت كـه كوتـاه                      

بريتانيا زماني تحقق يافت كه شير پير استعمار و ديگر دولتهـاي اسـتعمارگر زمـان                كردن دست امپراتوري    

در اوج قدرت خويش در كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي التين به چپاول منابع كـشورهاي اسـتعمارزده                  

مشغول بودند و در افتادن كشورهاي ستمديده و غارت شده بـا آن غولهـاي اسـتعمار بيـشتر بـه خـواب و             

  .ماند ل ميخيا

نهضت ضداستعماري ملي شدن صنعت نفـت در ايـران نخـستين خيـزش مردمـي در برابـر اسـتعمار و                 

استيالي خارجي در جهان سوم بود، خيزشي كه پاي انگلستان را از ايران بيـرون كـرد و روح اميـد در دل                       

قا و آمريكاي التـين     مردم جهان سوم دميد و موجي از انقالبهاي مردمي و جنبشهاي سياسي در آسيا، آفري              

ان «با ملي شدن صنعت نفت، وعده الهـي         . بخش ميليونها انسان استعمارزده در جهان شد        پديد آورد و الهام   

تحقق عيني يافت و ملت ايران شيريني استقالل و حاكميت ملـت را پـس از رنجهـاي فـراوان      » العسر يسرا   مع

  .چشيد

راه، آشوبهاي خياباني و ناآرامي صـحنه         هري ياران نيمه  م  ولي هزار دريغ و درد كه اختالفات داخلي، بي        

 بـه اجـرا درآيـد و        ۱۳۲۲ مـرداد    ۲۸ـ انگليسي     اي را فراهم ساخت تا كودتاي آمريكايي        سياسي كشور زمينه  

هنگامي كه شاه فراري دوباره بر اريكه قدرت نشست، شـالق           . دولت ملي نوپاي دكتر مصدق سرنگون شود      

يگر بر گرده ملت فرود آمد و مبارزان ملي شهيد يا تبعيد يـا زنـداني و يـا مرعـوب                     استبداد و استعمار بار د    

نشين شدند؛ اما مبارزه و مقاومت به شكلهاي گوناگون و در ابعاد ملي و مذهبي ادامه يافت                   خشونت و خانه  

  . منجر شد۱۳۵۷و سرانجام به پيروزي انقالب اسالمي ملت ايران در بهمن 
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نهضت را پس از محاكمات فرمايشي در بيدادگاه نظامي محكـوم و در احمـدآباد               كودتاگران سردار ملي    

گويي قرار دادند، امـا       سرايي و هرزه     سال با تبليغات گسترده آماج ياوه      ۲۵نشين كردند و او را به مدت          خانه

  .عشق و اعتماد ملت به او هرگز متزلزل نگرديد

ايهـا    هـا را خطرنـاكتر از تـوده          كـه شـاه، مـصدقي      نفرت شاه و كودتاچيان از دكتر مصدق تا آنجـا بـود           

ايدن، وزير خارجه انگلستان در زمان حكومت مصدق، در خاطرات خود نوشته است هنگـامي كـه                 . ناميد  مي

در حين گذراندن تعطيالت خود در يك كشتي خبر سـقوط مـصدق را شـنيد آن شـب پـس از مـدتها خـواب                      

  .راحتي داشت

دار كردن نام دكتر مصدق يا        ن و نه تحريف تاريخ و كوشش براي لكه        نه گذشت زمان، نه دشمني دشمنا     

. كمرنگ جلوه دادن مجاهدتهاي او، هرگز نتوانست نام اين خدمتگزار صـديق را از ذهـن و يـاد ملـت بزدايـد               

جاي بسي تأسف است كه در دوران پس از انقالب، عناصري كه سابقه سياسـي مـبهم يـا تاريـك و بعـضاً                        

اي در حـق ايـن        خبـري و يـا تعـصبات گروهـي و فرقـه             وكي دارنـد، از روي جهـل و بـي         هاي مشك   وابستگي

كنند و با زبان و قلم ناحق خود موجب خشنودي دولتهاي انگلستان و آمريكا                شخصيت بزرگ تاريخ جفا مي    

  .سازند و اسرائيل را فراهم مي

ايـران، خـاطره     اسـفند، سـالروز ملـي شـدن صـنعت نفـت              ۲۹نهضت آزادي ايـران، ضـمن بزرگداشـت         

رشادتهاي همـه رادمـردان و شـيرزناني را كـه در جنبـشهاي ملـت مـا و همـه حركتهـاي ضداسـتبدادي و                          

نهد و سربلندي، آزادي، استقالل و آبـاداني ايـران            اند، ارج مي    ضداستعماري صد ساله اخير جانفشاني كرده     

  .عزيز را از خداي قادر مهربان خواستار است

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  

 ٢٦/١٢/٧٧:تاريخ

  

  

  

  اعالم جرم عليه ناشر نشريه انصار واليت

  

  رياست محترم مجتمع ويژه قضايي امام خميني

  با سالم و با آرزوي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به خلق

 در مطلبـي  ۱۳۷۷ مورخه ديماه ۱۷، شماره ۸در صفحه   » اهللا اصفهان   حزب«ارگان  » انصار واليت «نشريه  

  :ادعا كرده است كه» گويد ان مردم سخن ميمطرود امام و مردم از زب«تحت عنوان 

ابراهيم يزدي وزير خارجه دولت موقت و رئيس باند نهضت به اصـطالح آزادي و شخـصي كـه پرونـده                     «

جاسوسي آن براي آمريكا در النه جاسوسي پيدا شده بود در نيويورك اعالم كرد در ايران به دليل خواست 

  ».دگير اندك صورت مي مردم تحوالت الزم اندك

  .اساس، موهن و از مقوله افترا است اين مطلب كامالً بي

  .نمايد با ارسال يك نسخه از اين نشريه عليه ناشر آن اعالم جرم نموده و درخواست رسيدگي مي

  

  با تشكر و تقديم احترام

   دكتر ابراهيم يزدي

۲۶/۱۲/۷۷  
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  :ضمائم

  اهللا منتظري آيتجمهور مبني بر رفع محدوديت از  نامه سرگشاده به رئيس

  

  

  جناب آقاي سيد محمد خاتمي

  رياست محترم جمهوري

  با سالم و دعاي خير

بار ديگر محرم حسيني و سالگرد قيام ساالر شهيدان عليه ستمگران فرا رسيد و نمايشگاه واالترين آثار           

وي آمـرين بـه   ـ كه به حق آن را الگـ  سالگرد نهضت كربال  . هنري در عاشوراي ارزشهاي انساني برپا گرديد      

ـ امـسال در      اند  نامند و چند سالي است در ايران هفته اول محرم را به اين عنوان نامگذاري كرده                 معروف مي 

ترين عامالن اين فريضه كه اصالح امت را با انتقاد            اهللا منتظري، يكي از شجاع      شرايطي برگزار گرديد كه آيت    

ضوعات مبتالبه مملكت طلب كرده اسـت، از ماههـا قبـل            ترين مو    از منكر در اساسي     و امر به معروف و نهي     

  .در خانه خويش محصور و محبوس گرديده است

  جمهور جناب آقاي رئيس

با آنكه قانون اساسي انجام اين فريضه را به عنوان حقي براي مردم نسبت به يكديگر و دولت و ملت به                     

ضه عمدتاً و غالبـاً نظـارتي اسـت از جانـب     دانيد اين فري طور كه مي صورت متقابل تعريف كرده است، همان     

ملت بر عملكرد مسئوالن به خاطر حفظ سالمت نظام و كنترل كساني كه به دليل در دسـت داشـتن مواضـع               

آيـا بهتـر نيـست كـه بـه جـاي            . اصلي قدرت، انحرافشان هزاران بار خطرناكتر از انحراف افراد ملـت اسـت            

گـردد، يـا    ه براي كنترل مردم ايران به اين نـام مـصروف مـي   اي ك العاده و تشكيالت گسترده    حساسيت فوق 

  حداقل در كنار آن، براي ملت هم سهم ناچيزي در اين قضيه مقرر گردد؟

  جمهور جناب آقاي رئيس

انتقاد از ) ع(دانيد در مكتبي كه مدعي و منادي واليت است، اميرالمؤمنين علي همان گونه كه خود بهتر مي 

اي بر عهده ملت به نفع مسئوالن معرفي كرده است كه اگر آن               را وظيفه )  المسلمين ئمة ال لنصيحةا(زمامداران  

همچنان كه وقتـي حـضرتش بـه واليـت          ! خواهند داشت از آنان مطالبه نمايند     » حق«را ايفا نكنند، زمامداران     

 و  رسيد، مصرانه مـردم را بـه انتقـاد و حقگـويي در برابـر حكومـت خـود دعـوت كـرد و از كنـار كـشيدن                            

  ١.تفاوتي و سكوت در برابر عملكردها مؤكداً برحذر داشت بي

 و مردم را بـراي      ٢داند  سرشت پرهيزكار خود را در موضع حكومت مصون از خطا نمي            وقتي كه آن پاك   

                                                            
  ) بعدله بحق او مشورهفال تكفوا عن مقال. (1
اهللا من نفسي ما هـو املـك           اخطي او امن ذلك من فعلي اال ان تكفي          ان فاني لست في نفسي بفوق    . (2

  )به مني
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توانـد مـدعي      نمايـد، چـه كـسي مـي         مـي » عـدالت «حفظ سالمت نظام دعوت به مراقبت و مشورت به خـاطر            

  د؟و خطاناپذيري باش» معصوميت«

ايد كـه از حقـوق مـردم پاسـداري            جنابعالي در برابر خداوند متعال و ملت به كتاب خدا سوگند ياد كرده            

تـرين حقـوق مـدني خـود          اي اين فقيـه عاليقـدر از ابتـدايي          پرسند به حكم كدام دادگاه صالحه       مردم مي . كنيد

ل ايشان و جلوگيري از ديد      شود محاصره منز    محروم شده و در منزل تحت نظر قرار گرفته است؟ گفته مي           

آيا قانون اساسي به شـوراي      . و بازديدهاي حتي خانوادگي، بر طبق تصميم و رأي شوراي امنيت ملي است            

پرسند در كدام دادگاه به اتهامات ايشان رسيدگي شده و حكمي             دهد؟ مردم مي    اي مي   امنيت ملي چنين اجازه   

  ملي حق قضاوت دارد؟عليه ايشان صادر گرديده است؟ آيا شوراي امنيت 

هاي اعمال شده در مورد ايشان تا آن حد است كـه در ايـام نـوروز، مـأموران اطالعـات تنهـا                         محدوديت

  .اجازه دادند بستگان درجه يك، آن هم به مدت حداكثر دو دقيقه، بتوانند با ايشان ديدار داشته باشند

رس آن مجتهد مجاهد را تلويحاً موكـول        آيا مسئوالن اطالعاتي كه رفع حصر و مانع از منزل و مجلس د            

كنند، به دست خود نظام را از نصيحت ناصح اميني كه جز اصالح قصد و هدف                  به تعهد سكوت و تسليم مي     

  نمايند؟ ديگري ندارد محروم نمي

ان كان «در اين صورت، به مصداق . اي گزافه بوده باشد  فرض كنيم سخنان ايشان گزنده و به گمان عده        

، اگر دروغگو باشد سخن نادرست او دامن خودش را خواهـد گرفـت، ولـي اگـر در آنچـه                     »ليه كذبه كاذباً فع 

  .آورد دهد صادق باشد، عدم توجه به سخنش مصيبتي مرگبار براي ملت و مسئوالن به بار مي هشدار مي

  جمهور جناب آقاي رئيس

نگريسته شود و همـواره انتقادكننـده       آيا اين رويه بر حقي است كه به انتقاد تنها از يك زاويه و يكسويه                

در منـشور جـاودان حكـومتي       ) ع(مورد مذمت و مالمت قرار گيرد؟ آيا بهتر نيست آنچنان كه حضرت علـي             

تحمل مخالفت را تمرين كنند و اعتراض و انتقاد مخالفـان را            » رياضت«اند، زمامداران نيز      خود توصيه كرده  

 بـه  ١. صريح آنچه مورد نقد قرار گرفته اسـت از خـود دور سـازند   به جاي تهديد و تنبيه، با توضيح و تبيين    

اند و هم عذري نزد خداوند خواهند داشت كه اگر قصد و هدفشان بـه                 اين ترتيب، آنان هم با ملت مدارا كرده       

اي محبـوب خـالق و خلـق          جاي سيادت و سروري، تربيت مردم و تقويم آنها بر راه حق باشد، چنين شـيوه               

ر چه شنيدن انتقاد، نظير هر سخن حقي تلخ است، اما خداوند تحمـل آن را بـراي كـساني كـه                      اگ. خواهد بود 

  .كنند آسان كرده است عاقبت را آرزو مي

  جمهور جناب آقاي رئيس

مردم به مواضع مثبت جنابعالي در اين امر و مشكالت و موانعي كه براي حل اين معضل داريـد واقفنـد،                     

 انتظار دارند، همچنان كه در مسأله شهرداري تهران عمل نمود، از موقعيت             اما از رئيس جمهور منتخب خود     

كليدي خود به عنوان نماينده واقعـي ملـت اسـتفاده كـرده، قبـل از آن كـه دامنـه اغتـشاشاتي كـه برخـي از                            

شهرهاي مركزي را فرا گرفته و اعتراضات عميق ملت مظلوم و علماي برجـسته ديـن در شـهرهاي مـذهبي                     

اي براي باز كردن اين گره نسنجيده بينديـشيد و راهـي پيـدا كنيـد تـا بـا آزاد كـردن                گردد، چاره تر    گسترده

                                                            
 منـك   ه حيفًا فاصحرلهم بعذرك و اعدل عنك ظنـونهم باصـحارك فـان فـي ذلـك رياضـ                   بك هو ان ظنت الرعي   ( .1

 )الحق لنفسك و رفقًا برعيتك و اعذارًا تبلغ به حاجتك من تقويمهم علي
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در همين  . هاي اعمال شده، اين لكه ننگ از دامن جمهوري اسالمي ايران زدوده گردد              ايشان از بند محدوديت   

 منتظري را از جنابعـالي      اهللا  هاي اعمال شده عليه آيت      كنندگان زير رفع بالقيد و شرط محدوديت        راستا، امضا 

  .خواستارند

و ) ع(بدون شك، نگاه داشتن حرمت حافظان حريم شرع و حقوق مـردم، نمـادي از تجليـل امـام حـسين                    

  .ياران شهيدش در ايام محرم است

  با احترام 

  ۱۳۷۷  ارديبهشت۲۹
  

ــ عبـاس      ــ صـفا بيطـرف       نگـار   ــ محمـد بـسته       ـ مهندس عبدالعلي بازرگان     اهللا اتحادـ مهندس ابوالفضل بازرگان      عنايت

ــ دكتـر سـيد       ـ مهندس مجيـد تـوالئي       ـ مهندس محمد توسلي     ـ دكتر غالمعباس توسلي     اهللا پيمان   ـ دكتر حبيب    پوراظهري

ــ احـد      ــ تقـي رحمـاني       ــ حـسين درويـش       ـ رسـول دادمهـر      ـ عبدالكريم حكيمي    ـ ابوالفضل حكيمي    محمدمهدي جعفري 

ــ مهنـدس علـي     اهللا سـحابي  ـ مهنـدس عـزت    ـ دكتر يداهللا سحابي     تر حسين رفيعي  ـ دك   طوسي  ـ دكتر رضا رئيس     رضايي

ــ مهنـدس اكبـر        ــ اعظـم طالقـاني       سـيدجوادي   ـ سيد احمد صـدرحاج      ـ مهندس هاشم صباغيان     ـ هدي صابر    سلطانزاده

دكتـر غفـار    ــ     اصغر غروي   ـ دكتر سيد علي     ـ رضا عليجاني    ـ محمدجعفر عمادي    ـ مهندس محمد طاهري قزويني      طاهري

ــ مـصطفي      ــ دكتـر ماشـاءاهللا مـديحي         ـ مهندس محـسن محققـي       الدين قهاري   ـ دكتر نظام    ـ دكتر حسن فريداعلم     فرزدي

ــ    اهللا ميثمـي    ـ مهنـدس لطـف      ـ سعيد مدني    ـ دكتر محمد ملكي     فر  اكبر معين   ـ مهندس علي    ـ مهندس رضا مسموعي     مسكين

ـ   ـ مهندس محمدتقي نكوفر     ـ محمود نكوروح    پور  ـ مهندس محمود نعيم    ـ مهدي ناطقي    ـ خسرو منصوريان    وحيد ميرزاده 

  اشكوري ـ حسن يوسفي يزدي ـ دكتر ابراهيم زاده ـ دكتر هادي هادي مهندس سيد حميد نوحي
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  به نام خدا

  

  نامه سرگشاده به رئيس جمهور

  درباره بازداشت حجت االسالم محسن سعيدزاده

  

  جناب آقاي سيدمحمد خاتمي

  ت محترم جمهوري اسالمي ايران رياس

  با سالم و آروزي توفيق در طاعت حق و خدمت به خلق 

المللـي وحـدت      كنندگان در يازدهمين كنفرانس بـين       جنابعالي در بيانات ارزشمند خود در ديدار با شركت        

  :جمله فرموديد اسالمي، از

ت و ما متكي به برداشـتهاي خـود         اختالف، امري طبيعي است به ويژه هنگامي كه معصوم در ميان ما نيس            "

قرائتهاي مختلف از اسالم و ديدگاههاي گوناگون تحت تـأثير عوامـل متعـدد اجتمـاعي، تـاريخي،                  ... هستيم

  ...نظر و تفاوت برداشت داشته باشند شود كه انسانها اختالف رواني، خانوادگي و محيطي سبب مي

شود بلكه بايد از اين امر طبيعي كه امري تكـويني          نبايد بپنداريم كه اختالف نظر سبب تشتت و سقوط مي         

  ...و سنتي الهي است ياد بگيريم كه چگونه تعامل داشته باشيم

ما اهـل گفتگـو هـستيم       ... ماندگي از زمان نيز نجات پيدا كنيم         عامل ديگر آن است كه بايد از تحجر و واپس         

 كـرد، بلكـه آغـوش خـود را نيـز بـه سـوي                چرا كه اسالم نه تنها در اثر گفتگوي ما بين مذاهب رشد پيـدا             

  ."هاي غيراسالمي گشود انديشه

متأسفانه به رغم مطالب مهم و مستدل فوق كه خـوب اسـت مـسئوالن امـر آنهـا را در مناسـبات بـا مـردم و                 

داند بيش از دو هفته اسـت كـه از بازداشـت مـبهم و                 مخالفان انديشه و عملكرد خود بكار بندند، همان طور كه مي          

االسالم آقاي محسن سعيدزاده، محقق انديشمند در مسائل حقوق اسالمي، ظـاهراً بـه دليـل درج                   خص حجت نامش

گذرد و تا كنـون       ، توسط دادگاه ويژه روحانيت مي      ۷/۳/۷۷ روزنامه جامعه مورخ     ۷۷اي از ايشان در شماره        مقاله

شده اسـت و مردمـي كـه پـس از           هيچگونه اطالعيه رسمي توسط آن دادگاه يا مسئوالن قـوه قـضائيه منتـشر نـ               

انتخابات رياست جمهوري در خجسته خرداد سال قبل اميدوار به حاكم شدن قانون و تحقق شرايط ايجاد جامعه                  

  . هاي مستقل و مغاير با قالبها و افكار سنتي هستند مدني بودند، شاهد و نگران روند رو به رشد سركوب انديشه

دانيد كه آقـاي محـسن سـعيدزاده از حقوقـدانان تحـصيلكرده و                يجمهور، شما بهتر از ما م       جناب رئيس 

داراي سوابق قضاوت در محاكم اسالمي است و به دليل آشنايي دو جانبه با مباني فقهي و علوم حوزوي و        

اطالعات امروزي در رشته حقوق، نظرياتي در زمينه حقوق اسالمي، به ويژه حقوق زنان پيدا كرده اسـت و                   

المللي در تهران، لندن و كانادا        هايش در كنفرانسهاي بين      متعدد داخلي و سخنراني    ت نشريا مقاالت ايشان در  

مورد توجه محافل طرفدار نوگرايي ديني و مراكز مطالعات حقوق بشر قرار گرفته و برخـي از آثـار ايـشان                     

  . به زبان انگليسي نيز ترجمه شده است

براي ما حاصل ...  جامعه، ايران فردا، زنان، پيام زن وبرحسب آنچه از مطالعه مقاالت ايشان در نشريات       
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هاي انتقادي اسـت كـه بعـضاً بـا نظريـات سـنتي فقهـي و             گرديده است، آقاي سعيدزاده داراي آرا و انديشه       

دهد كه گهگاه با انتقادات تنـد         تفاسيري از احاديث و روايات همخواني نداشته و برداشتهاي جديدي ارائه مي           

ضمناً ايشان بـا نـشان   . باشد توسط بنيادگرايان سنتي همراه مي" قطعي تلقي شده" نظريات و تيزي نسبت به  

  . اهللا مخالفت نشان داده است  خشني از اسالم توسط افرادي موسوم به حزبهدادن چهر

هاي ساير متفكران قابـل نقـد      ها و نظريات آقاي سعيدزاده را همانند آرا و انديشه           ما ضمن آن كه انديشه    

دانيم، براين باوريم كه به فرض وجود اشتباه و خطـا در برداشـتهاي ايـشان، از آنجـا كـه هـيچ انـساني                    مي

. باشد، راه مقابله با فكر و انديشه و انتقاد، دستگيري و زنداني كردن و سـركوب نيـست                   مصون از خطا نمي   

فتيش عقايد بايد به حد كافي      تجربه ده قرن سلطه كليسا بر اروپا و سانسور افكار و برپاداشتن دادگاههاي ت             

  . آموز باشد براي طرفداران و مجريان اجبار و الزام عبرت

هاي علميه و بالندگي و شكوفايي آنها در گرو فرصت دادن بـه طـالب جـواني                   به اعتقاد ما سالمت حوزه    

هـاي واقعـي   است كه جرأت طرح مبتكرانه مسائل نوين را داشته و برآنند كه فقهي پويا را بـا توجـه بـه نياز      

اي   ها در طول تاريخ طوالني خود به متفكراني بوده است كه سـخن تـازه                افتخار حوزه . ريزي نمايند   زمان پي 

  .اند اي از مسائل زمان خود را حل كرده عرضه نموده و مسأله

 مسلكان و منكران خـدا و      ايم كه دهري    ها شنيده   باره امتياز مكتب جعفري بارها بر سر منابر و رسانه          در

برخوردار بودند كه حتي در مـسجد پيـامبر بـه           ) ع(رسول از آنچنان آزادي و اختياري در زمان امام صادق         

  . شد پرداختند و كسي متعرض آنان نمي بحث و تبليغ عليه دين مي

اگر يك روحاني و مدرس حوزه علميه كه داراي سوابق خدمت و قضاوت در محاكم قـضايي جمهـوري                   

ز عقيده در مسائل نظري مربوط به فروع دين را نداشته و ايمن از تعرض و تهديـد    آزادي ابرا  ،اسالمي است 

  ماند ؟ هايي هستند باقي مي و تنبيه نباشد، چه حقي براي ساير شهروندان كه فاقد چنين موقعيت

دهـد و عـالوه بـر تحمـل مـشركان،             فرمان مي " فاصبر علي ما يقولون   "اش را به      پيروان كتابي كه آورنده   

تشان را منصفانه در قرآن نقل كرده و مرود بحث و تحليل قرار داده، چه باك اگـر قولهـاي گونـاگون                      نظريا

  شنيده شود و از بهترين آنها تبعيت گردد؟

اي كـه حتـي بـا دوسـتان قهـر و              آيا اگر از خداوند كريمي كه به دشمن خود نيز نظر رحمت دارد، چهره             

  كند ترسيم كنيم، منطقي است؟ ميغضب دارد و آنها را محروم از مهر و محبت 

ايـد و     اسـاس ميثـاقي كـه بـا ملـت بـسته            جناب آقاي رئيس جمهور، ما امضاكنندگان زير از جنابعالي بر         

پيماني كه با پروردگار داريد انتظار داريم كه با استفاده از اختيـارات و امكانـات قـانوني خـود ايـن تجـاوز                        

اي از زنجير زجرآور زورگوييهاي نيروهاي كم ظرفيت پس از   هآشكار و غيرقانوني به حقوق ملت را كه حلق        

زيرا عالوه بر تكليف ديني و اخالقي ، به مـصلحت نظـام در   .  است، دفع كنيد  ۷۶آفرين دوم خرداد      پديده پيام 

داخل و خارج كشور نيست كه با وجود پيام بلندنظرانـه جنابعـالي در كنفـرانس وحـدت اسـالمي، روحـاني                      

  . اي در تنگناي زندان اسير باشد و هيچ خبري درباره او به مردم ايران و جهان داده نشود مستقل و آزاده

  .با تشكر قبلي از توجه و اقدام عاجلي كه مبذول خواهيد فرمود

  تهران

  ۱۳۷۷  مردادماه۴



 

 ٢٢٥

ــ    رگـان ـ مهنـدس عبـدالعلي باز        مهندس ابوالفضل بازرگان   ـ   ـ عنايت اهللا اتحاد     ـ حميد آصفي    خسرو آذربايجاني 

ــ   اهللا پيمـان  ــ دكتـر حبيـب       ـ عباس پوراظهري    ـ صفا بيطرف    ـ مهندس محمد بهزادي     نگار  ـ محمد بسته    پروين بختيارنژاد 

ــ دكتـر      ــ درخـشنده تيموريـان       ـ مهنـدس مجيـد تـوالئي        ـ مصطفي تنها    ـ مهندس محمد توسلي     دكتر غالمعباس توسلي  

ـ   ـ حسين درويش    اهللا داوران   ـ دكتر حبيب    ـ رسول دادمهر    يم حكيمي ـ عبدالكر   ـ ابوالفضل حكيمي    سيدمحمدمهدي جعفري 

ــ نـسرين    ـ دكتـر حـسين رفيعـي     طوسي  ـ دكتر رضا رئيس     ـ صديقه روستائي    ـ احد رضايي    ـ تقي رحماني    عبداهللا رادنيا 

داحمدصدرحاج ـ سي ـ مهندس هاشم صباغيان    حسيني  ـ حسين شاه    اهللا سحابي   ـ مهندس عزت    ـ دكتر يداهللا سحابي     ستوده

ــ رضـا      ـ محمدجعفر عمـادي     ـ علي طهماسبي    ـ مهندس اكبر طاهري     ـ اعظم طالقاني    ـ مهندس كيوان صميمي     سيدجوادي

ــ مرتـضي      الـدين قهـاري     ـ دكتـر نظـام      ـ دكتر حسن فريداعلم     ـ دكتر غفار فرزدي     ـ دكتر سيدعلي اصغر غروي      عليجاني

ــ    ـ سـعيد مـدني      ـ حسين مدني    ـ محمد محمدي اردهالي     دس محسن محققي  ـ مهن   ـ مسعود لدني    ـ فاطمه گوارائي    كاظميان

ـ دكتر محمد    فر  اكبر معين   ـ مهندس علي    ـ مهندس رضا مسموعي     ـ مصطفي مسكين    ـ مينو مرتاضي    دكتر مشاءاهللا مديحي  

ــ مهـدي      قيــ مهنـدس اسـماعيل نـاط         ـ خسرو منـصوريان     ـ وحيد ميرزاده    اهللا ميثمي   ـ مهندس لطف    ـ هرمز مميزي    ملكي

ــ دكتـر ابـراهيم     زاده ـ دكتـر هـادي هـادي       ـ مهندس سيد حميد نوحي      ـ محمود نكوروح    پور  ـ مهندس محمود نعيم     ناطقي

 . ـ حسن يوسفي اشكوري يزدي

  

  



  

 ٢٢٦

  به نام خدا

  نامه سرگشاده به رئيس جمهور

  درباره توقيف غيرقانوني روزنامه توس

  

  جناب آقاي محمد خاتمي

  اسالمي ايرانرياست محترم جمهوري 

با احترام، توقيف انتشار روزنامه توس به دستور دادگاه انقالب اسالمي تهران، قبل از آن كه جرمـي در                   

دادگاه مطبوعاتي محرز شده باشد، نقض آشكار قانون مطبوعات و تجاوز بـه حـريم آزاديهـاي مـصرح در                    

گيـري    تـصميم . يم مطبوعات دارد  توسعه سياسي و تحقق جامعه مدني نياز به حفظ حر         . قانون اساسي است  

در مورد يك روزنامه قبل از آن كه موضوع در دادگاه صالحه با حضور هيأت منصفه مطبوعـات رسـيدگي    

. و حكم قانوني صادر شده باشد، به فرايند توسعه سياسي و تحقق جامعه مدني لطمه وارد خواهـد سـاخت                   

 جناب براي آزادي مسؤوالن و نويسندگان روزنامه لذا امضاكنندگان زير مصراً خواستار دخالت و اقدام آن

هاي   توس و حفظ حريم قانون اساسي و قانون مطبوعات هستند و نگراني خود را از تكرار و گسترش رويه                  

  .كنند كند اعالم مي فراقانوني كه ديگر مطبوعات را نيز تهديد مي

  ۱۳۷۷ـ شهريور  تهران

  

ــ مهنـدس      ــ مهنـدس ابوالفـضل بازرگـان         ـ اعظم اكبـرزاده      مرتضي اشفاق  ـ  ـ دكتر مصطفي اخالقي     اهللا اتحاد   عنايت

ــ محمـود      اسـدي   ــ دكتـر حـسين بنـي         نگار  ـ محمد بسته    ـ فرشته بازرگان    ـ دكتر محمد نويد بازرگان      عبدالعلي بازرگان 

ـ دكتر غالمعبـاس      اناهللا پيم   ـ دكتر حبيب    بين  ـ دكتر محمود پيش     ـ عزيز پورحميد    ـ عباس پوراظهري    ـ صفا بيطرف    بياكي

ــ ابوالفـضل    ــ سـيدمحمد حـسين جعفـري         ـ دكتر علي اكبر جاللي      ـ مهندس مجيد توالئي     ـ مهندس محمد توسلي     توسلي

ــ   اهللا داوران ــ دكتـر حبيـب    ـ رسـول دادمهـر   ـ مهندس امير خرم ـ اكبر خرازي ـ مجيد حكيمي ـ عبدالكريم حكيمي  حكيمي

ـ دكتر رضا  ـ تقي رحماني   آسايي  ـ دكتر عباس دل     آسايي  ـ دكتر محمود دل      رادنيا ـ عبداهللا   ـ سعيد درودي    حسين درويش 

ــ حـسين    ـ نسرين ستوده ـ رنجبرنيا ـ دكتر حسين رفيعي   ـ بهمن رضاخاني    ـ اصغر رضايي    ـ احد رضايي    رئيس طوسي 

ــ هـدي    حـسين شـاه حـسيني   ــ   ـ نبـي سـلطاني   ـ بيوك سعيدي اهللا سحابي ـ مهندس عزت ـ دكتر يداهللا سحابي    زادعيسي

ــ    ـ مهدي صـراف     سيدجوادي  ـ سيداحمد صدر حاج     ـ مهندس هاشم صباغيان     ـ كورش صحتي    ـ منوچهر صابوني    صابر

ــ مهنـدس    ــ طـاهره طالقـاني       ـ دكتر نرگس طالقاني     الدين طالقاني   ـ دكتر حسام    اشرف ضرغامي   ـ علي   فريدون ضرغامي 

ـ  ـ سارا عقيلي   مددي  ـ سعيد علي    ـ رضا عليجاني    ـ محمدجعفر عمادي    طاهريـ فرهاد     ـ مهندس محمد طاهري     اكبر طاهري 

الـدين    ـ دكتـر نظـام      ـ دكتر حسن فريداعلم     ـ دكتر غفار فرزدي     ـ علي غفراني    اصغر غروي   ـ دكتر سيدعلي    محمود عمراني 

ــ دكتـر احمـد        ــ ناصـر كـالري       ــ يعقـوب كـوثري       ـ مهندس مصطفي كتيرايـي      ـ مرتضي كاظميان    ـ حجت قياسي    قهاري

ــ منـوچهر    ــ محمـد محمـدي اردهـالي     ـ مهندس محـسن محققـي   ـ مسعود مانيان افرا ـ بيژن گل ـ شادي كلباسي  كلباسي

ــ مهنـدس    ـ مصطفي مسكين  ـ مينو مرتاضي    ـ دكتر ماشاءاهللا مديحي     ـ وحيد ميرزاده    ـ سعيد مدني    ـ حسين مدني    محمدي

ــ كـاظم    فـر  اصـغر معـين   ـ علي  فر  اكبر معين   ـ مهندس علي    علي مصلحي ـ عباس   السادات مصطفوي   ـ شهين   رضا مسموعي 

ــ   ــ كـامران مـؤمني    ـ مهندس امير ميرخـاني  ـ هادي مؤتمني ـ خسرو منصوريان ـ هرمز مميزي  ـ دكتر محمد ملكي     ملكي



 

 ٢٢٧

ود ــ مهنـدس محمـ       ـ مهنـدس محمـدتقي نكـوفر        ـ مهدي ناطقي    ـ مهندس اسماعيل ناطقي     ابوالفضل ميرشمس شهشهاني  

ــ دكتـر هـادي     ـ دكتر حـسن وهـاب آقـايي    ـ مهندس سيدحميد نوحي ـ فخرالسادات نوربخش ـ محمود نكوروح   پور  نعيم

  .ـ حسن يوسفي اشكوري ـ ثريا يوسفي ـ دكتر ابراهيم يزدي ـ رحيم ياوري زاده هادي

  

  

  

  



  

 ٢٢٨

  به نام خدا

  

  نامه سرگشاده به ملت ايران

  درباره انتخابات سومين مجلس خبرگان

  

  مردم آزاده و شريف ايران

ايد، انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان رهبري در آبان مـاه سـال جـاري                 همان گونه كه آگاهي يافته    

 شاهد آن بـوديم كـه گروهـي معـدود بـه نـام           ۱۳۶۸در گذشته نه چندان دور يعني سال        . برگزار خواهد شد  

زيده شده باشند، در پـشت درهـاي بـسته          ، بدون آن كه از سوي ملت برگ       »شوراي بازنگري قانون اساسي   «

. ــ پديـد آوردنـد       ـ از جمله در اصـل پـنجم         ۱۳۵۸تغييراتي در برخي از اصول قانون اساسي مصوب آذرماه          

ها، نارساييها و ابهامات آن از همـان آغـاز            گرچه نياز به اصالح قانون اساسي اوليه در راستاي رفع كاستي          

ها مطرح بود، مجمعي كه از جانب ملت نمايندگي نداشت و نـه   يتاز سوي برخي از احزاب، گروهها و شخص       

در راستاي حل مشكالت جامعه و مشاركت واقعي مردم در اتخاذ تصميمات حياتي مربوط به خويش، بلكـه                  

در جهت قانوني جلوه دادن رفتارها و اختيارات فراقانوني و نيز حل مشكالت بنيادين حاكميت در خأل ناشي                  

در ايـن تغييـر و تبـديل،        . انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي، قانون اساسي را دگوگون كرد         از فقدان رهبر    

  .افزوده گرديد» واليت فقيه«نيز به » مطلقه«دامنه اختيارات رهبري بسيار گسترش يافت و صفت 

گستره اختيارات رهبري در قانون اساسي از يك سـو و سـلطه تفـسير خاصـه نظـري و عملـي از واژه                        

نظام را با تناقض    » جمهوريت«ت از سوي ديگر، در كنار ساير رخدادهاي يك دهه اخير، حاكميت ملت و               والي

و تزلزل بنيادين مواجه ساخت؛ آنچنان كه گويي انقالبي بـراي واژگـون كـردن نظـام اسـتبدادي و اسـتقرار         

حـصراً در اختيـار     از آنجا كـه مجموعـه اهرمهـاي قـدرت من          . آزادي و عدالت و حاكميت ملت رخ نداده است        

قـرار داشـت و جريانهـاي بيـرون از حاكميـت از امكانـات مناسـب                 » درون حاكميـت  «و  » خـودي «نيروهاي  

ارتباطي و توضيحي محروم بودند، امكان ابـراز اعتـراض جـدي و گـسترده از سـوي نيروهـاي معتقـد بـه                        

ــ    ند نفر از شخصيتهاي ملـي     اي از سوي نود و چ       حاكميت ملت وجود نداشت، كما اين كه در پي انتشار نامه          

ـ بيـست و   ـ كه در آن بر اجراي مفاد قانون اساسي تأكيد شده بود  به رئيس جمهور وقت۶۹مذهبي در سال    

ولـي در نقطـه عطـف       . شش نفر از امضاكنندگان نامه دستگير و ماهها در شرايطي وحشتناك زنداني شـدند             

هفتمين دوره رياست جمهـوري، حركتـي سراسـري و           با استفاده از زمينه سياسي انتخابات        ۷۶دوم خرداد   

فراگير در اعتراض به وضع موجود و در حمايت از حقوق و آزاديهـاي اساسـي ملـت و حاكميـت قـانون و                        

بينـي و بـدون رهبـرِي         توسعه روابط و مناسبات مدني انجام گرفت؛ هرچند كـه ايـن حركـت غيرقابـل پـيش                 

هاي انتخاباتي و سپس برنامـه   ، از آنجا كه شعارها و وعده  در اين سرفصل  . اي بود   يافته  مشخص و سازمان  

كار رئيس جمهور منتخب مردم بر محورهايي چون استقرار حكومت قانون، تحقق جامعـه مـدني و توسـعه                   

آرايي و تقابل مجموعه نيروهاي معتقـد بـه ركـن جمهوريـت نظـام و                  كرد، صف   سياسي تأكيد و تصريح مي    
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. كز سنتي و مخالف حاكميت ملت شـكل آشـكارتري گرفـت و شـفافتر شـد                نيروهاي معتقد به حكومت متمر    

ـ كـه هنـوز نهادينـه نـشده و بـا يورشـهاي جـدي از سـوي          اينك در پرتو دستاوردهاي گرانقدر دوم خرداد    

ـ چگونگي برخورد با انتخابات سـومين دوره مجلـس خبرگـان رهبـري از                 خواه مواجه است    نيروهاي تمامت 

به بيـان ديگـر، در عـصر احيـاي مجـدد حاكميـت ملـت، هـر تحـول                    . برخوردار است اهميتي بيش از گذشته     

  .باشد احتمالي در شكل و محتواي رهبري سزاوار عنايت و اهميت بيشتري مي

دانند   مي» درون حاكميتي «در شرايط كنوني، گرچه برخي از نيروها انتخابات خبرگان را يك بازي كامالً              

براي روحانيـت اشـتراك جـدي و        » حق ويژه «رون حاكميت در قايل شدن      و به رغم آن كه دو جناح اصلي د        

كنند، در صـورتي كـه        نظام تلقي مي  » اسالميت«را نشانه و معادل     » ساالري  فقيه«ماهوي داشته و هر دو نيز       

هـاي نماينـدگان راه يافتـه بـه مجلـس خبرگـان رهبـري بـه                   چگونگي برگزاري انتخابات و آرايش و گـرايش       

بندي ميان معتقدان و مخالفان حاكميت ملـت باشـد و در برخـورد بـا مـسأله                    و نشانگر صف  اي موجد     گونه

اختيارات رهبري به انكسار قدرت به سود تقويت ركن جمهوريت نظام يـاري رسـاند، مواجهـه بـا آن محـل                      

  .اي خواهد بود گرانه تعمق محاسبه

  !مردم آزاده

 در برابر جنبش جامعه مدني و فرايند توسعه سياسـي  خواِه انحصارگر عمالً در شرايط كنوني، جناح تمامت    

اسـت و نـه وكالـت و        » واليـت «كند كه رهبري از مقولـه         قد برافراشته و كمر همت بسته است و چنين تبليغ مي          

منـصوب از   ) به عنوان نايب امـام زمـان      (و ولي فقيه    ) ع(، امامان معصوم  )ص(انتخاب؛ و از آنجا كه رسول خدا      

باشد و وظيفه خبرگان نيز اين است كه فقيه منصوب             رهبر تنها در برابر خدا مسؤول مي       سوي خداوند هستند،  

  .را كشف كنند، نه آن كه او را به وكالت از سوي مردم انتخاب نمايند) عج(از سوي خداوند يا امام زمان 

يـر و   از اين ديدگاه، تمركز قدرت در دست يك مقام فوق قـانون و بـدون وجـود هـر گونـه نظـارت فراگ                       

هـا و آرمانهـاي انقـالب اسـالمي          قانونمند زنده كردن يك آرمان تاريخي است، ولي در بطـن خـود خواسـته              

صاحبان اين تفكر، همچنان كه در انتخابـات رياسـت جمهـوري            . كند   و جنبش مدني كنوني را محو مي       ۱۳۵۷

ع نامزدهـاي غيرخـودي، در      نيز گرايشهاي خود را آشكار كردند، از اين ظرفيت برخوردارند كه با قلع و قمـ               

  .يك مسابقه بدون رقيب پيروز شده و از طريق مجلس خبرگان رهبري ديدگاههاي ياد شده را تثبيت كنند

از سوي ديگر، با توجه به كوتاه آمدن جناح مقابل در مورد لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان و نيز          

يروهاي خودي درون حاكميت بـر روي تعـدادي از          با عنايت به اخبار سازشهاي پشت پرده مبني بر توافق ن          

نامزدهاي آنان اين احتمال وجود دارد كه جناح رانده شده از مسندهاي قدرت، پس از بازگشت بـه ميـدان و        

خبرگان، حساسيت خود را درباره حاكميت ملت و مبـاني جمهوريـت نظـام از دسـت                 » كرسي«تكيه زدن بر    

، مناسـبات مـدني و   »قانون محـوري «اي در راستاي تحقق       ز تحول ويژه  بدهد و بدين ترتيب، در اين گزينه ني       

  .توسعه سياسي رخ ندهد

هـا   اما جدا از تحوالت سياسي تا زمان برگزاري انتخابات خبرگان و فارغ از اين كـه كـدام يـك از گزينـه        

نوط به تحقق   نهايتاً در دستور كار حاكميت قرار خواهد گرفت، شركت گسترده مردم در انتخابات خبرگان م              

  :باشد شرايط زير مي

 قانون اساسي، نظارت مستمر بر عملكرد رهبـري از وظـايف خبرگـان محـسوب     ۱۱۱ـ بر اساس اصل     ۱
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 ساله  ۸ـ بايد طي گزارشي عملكرد        گذراند  ـ كه اينك روزهاي پاياني خود را مي         مجلس خبرگان دوم  . شود  مي

 و روشن كند كه آيا با برپايي يك جلسه در سـال،             و مشروح مذاكراتش را براي آگاهي عموم منتشر ساخته        

هاي اخير از وجود كميسيونهايي       امكان ِاعمال نظارت مستمر بر عملكرد رهبري وجود داشته است؟ در هفته           

در مجلس خبرگان خبر داده شده است؛ عنوان، شرح وظايف، عملكرد و دستاورد هر يك از كميسيونها چـه                   

نام برده شده اسـت؛ جـاي ايـن         » سازي خبرگان   كميسيون فعال «ها به عنوان    بوده است؟ از يكي از كميسيون     

اند، چه نيازي به كميـسيون يـاد          سؤال مهم وجود دارد كه اگر خبرگان در چارچوب وظايف خود فعال بوده            

 سـاله مجلـس فعلـي خبرگـان چـه رخ داده و              ۸شده بوده است؟ به هر روي، مردم بايد بدانند كـه در دوره              

  .ن مجلس و مواضع هر يك از اعضاي آن چه بوده استعملكرد اي

ــ    عالوه بر اين، جامعه ايران كه هم اينك با وجود همه موانع در مسير قانونمند كردن مناسبات سياسـي                  

زنـد، بـا توجـه بـه ايـن كـه در مـديريت علمـي، پرهيـز از           اجتماعي، مدنيت نوين و توسعه سياسي گـام مـي       

 و مديريت كنوني جامعه ايران فاقد نظم و انسجام و تدبير الزم و كـافي                كاري يك اصل اساسي است      دوباره

، خواهـان دگرگـوني     )وجود سازمانها و نهادهاي موازي متعدد شاخص گوياي چنين امـري اسـت            (باشد    مي

از سـويي، چـون بـر    . باشـد  نظمي و سوء تـدبيرها مـي   اساسي در مديريت كالن كشور و پايان يافتن اين بي      

شـوند و بـه عبـارت         وجود، رهبر از سوي خبرگان و خبرگان نيز از سوي مردم برگزيده مي            اساس قانون م  

ديگر، مردم با يك واسطه در انتخاب رهبر نقش دارند، رابطه رهبري و مردم نيز بايد قانونمند شده و رهبـر                     

نهاد رهبـري، منـابع   اطالع يافتن از بودجه . باشد نيز مقيد به ارائه گزارش به مردم گردد      كه وامدار مردم مي   

  .گردد ها از جمله مواردي است كه جزء حقوق اساسي مردم محسوب مي درآمد و محل هزينه

از مجموعـه شـرايط الزم بـراي    » مرجعيـت «، اوالً شـرط  ۶۸ـ در قانون اساسي بازنگري شده در سال  ۲

علميـت فقهـي شـده      احراز رهبري حذف شده و ثانياً شرط اعلميت در مسايل سياسي و اجتماعي جايگزين ا              

بايد متناسباً تغيير يابـد و افـرادي كـه قـدرت              بنابراين، شرايط اعضاي مجلس خبرگان رهبري نيز مي       . است

ـ اجتماعي و مدير و مدبر بـودن نامزدهـاي رهبـري را داشـته باشـند در ايـن                      هاي سياسي   تشخيص ويژگي 

  .مجموعه حضور يابند

و كنه موضوعات را اسـتنباط كنـيم، ايـن واژه منحـصر بـه               آگاهي داشتن از حقيقت     » خبره«اگر از واژه    

روحاني و معمم نخواهد بود و مجموعه كارشناسان مسايل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي را نيـز                  

  .بنابراين، به طور طبيعي انحصار روحانيت در مجلس خبرگان بايد برداشته شود. دربر خواهد گرفت

 قانون اساسي، وظيفه تهيه و تـصويب قـانون برگـزاري انتخابـات              ـ نخستين مجلس خبرگان، برخالف    ۳

در پي آن، حق نظارت استصوابي شـوراي نگهبـان را در            . خبرگان رهبري را به شوراي نگهبان واگذار كرد       

شد، بـدين معنـا   » دور باطل«اين امر منجر به ايجاد يك    . مقام گزينش كننده خطي و جناحي نامزدها قرار داد        

كنـد   گزيند، شوراي نگهبان نامزدهاي مجلس خبرگان را گزينش مي ي شوراي نگهبان را برمي كه رهبر اعضا  

نيـاز بـس مهـم محـسوب          بنابراين، لغو نظارت استصوابي يك پيش     . نمايند  و خبرگان نيز رهبر را انتخاب مي      

د كه گرچه   ان  جالب آن كه برخي از فقهاي شوراي نگهبان خود نامزد نمايندگي مجلس خبرگان شده             . شود  مي

مجتهدند، خود تصويب كننده ساير شرايط از جمله شايستگي اخالقي، بينش سياسي و اجتماعي و آشـنايي                 

كرد كـه نگهبانـان از نـامزد شـدن            حداقل نزاكت اسالمي و انصاف حكم مي      ! باشند  خويش با مسائل روز مي    
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  .كردند براي نمايندگي مجلس خبرگان خودداري مي

 اين باوريم كه بدون تحقق و تأمين شرايط ياد شـده در بـاال، انتخابـات سـومين        ما امضاكنندگان زير بر   

رو نخواهـد شـد و در نتيجـه، تقابلهـاي سياسـي               دوره مجلس خبرگان رهبري با اقبال گسترده مردم روبـه         

. بار تشديد و فرايند آرام و رو به رشـد توسـعه سياسـي دچـار اخـتالل خواهـد گرديـد                      خصمانه و خشونت  

كنيم كـه حركـت در راسـتاي كـسب حقـوق و آزاديهـاي اساسـي را                    ، به هموطنان عزيز توصيه مي     بنابراين

خواهيم كه با تمكين به قانون و احترام بـه            همچنان با قوت و پايداري ادامه دهند و از مسؤوالن نيز اكيداً مي            

  .كنندهاي بر حق مردم زمينه مشاركت واقعي ملت را در تعيين سرنوشت خويش فراهم  خواسته

  ۱۳۷۷ـ شهريور  تهران

ــ مهنـدس      ــ مهنـدس ابوالفـضل بازرگـان         ــ اعظـم اكبـرزاده       ـ مرتضي اشفاق    ـ حسن اربابي    دكتر مصطفي اخالقي  

ـ عبـاس     ـ صفا بيطرف    ـ محمود بياكي    ـ دكتر فرهاد بهبهاني     اسدي  ـ دكتر حسين بني     نگار  ـ محمد بسته    عبدالعلي بازرگان 

ــ مهنـدس مجيـد        ــ مهنـدس محمـد توسـلي         ـ دكتر غالمعباس توسلي     اهللا پيمان   كتر حبيب ـ د   ـ عزيز پورحميد    پوراظهري

ــ اكبـر    ـ ابراهيم خدادادي ـ عبدالكريم حكيمي ـ ابوالفضل حكيمي ـ سيدمحمدحسين جعفري    اكبر جاللي   ـ دكتر علي    توالئي

ــ دكتـر عبـاس     آسايي ـ دكتر محمود دل  ـ حسين درويش    اهللا داوران   ـ دكتر حبيب    ـ رسول دادمهر    نيا  ـ محمد خليل    خرازي

ــ علـي    ــ دكتـر حـسين رفيعـي       ـ اصـغر رضـايي      ـ احد رضايي    ـ صادق رسولي    ـ تقي رحماني    ـ مصيب دواني    آسايي  دل

ــ نبـي      ــ بيـوك سـعيدي       اهللا سـحابي    ــ مهنـدس عـزت       ـ دكتر يداهللا سحابي     ـ حسين زادعيسي    ـ نسرين ستوده    باف  زرينه

ــ    ــ هـدي صـابر       ــ حـسن علـي شـهبازي         ـ مهندس عليرضا شـفيعيان      ـ حسين شاه حسيني    ـ دكتر محمد سيار     سلطاني

ـــ ســيداحمد صــدر  ـــ مهنــدس هاشــم صــباغيان ـــ دكتــر صــالح صــالحي ـــ دكتــر محمــد صــالحي منــوچهر صــابوني

ــ مهنـدس اكبـر        الـدين طالقـاني     ـ دكتر حسام    اشرف ضرغامي   ـ علي   ـ فريدون ضرغامي    ـ مهدي صراف    سيدجوادي  حاج

ــ سـعيد      ـ رضـا عليجـاني      ـ محمدجعفر عمادي    ـ مهندس احمد عبادي     ـ دكتر حسن عابدي     ـ نورالدين طراز منفرد     ريطاه

ـ دكتـر     ـ دكتر حسن فريد اعلم      ـ دكتر غفار فرزدي     ـ علي غفراني    اصغر غروي   ـ دكتر سيدعلي    ـ محمود عمراني    مددي  علي

ـ دكتر مـريم      ـ يعقوب كوثري    ـ عبدالكريم كني     مرتضي كاظميان  ـ  ـ دكتر رحمان كارگشا     ـ حجت قياسي    الدين قهاري   نظام

ــ سـعيد    ـ حـسين مـدني      ـ محمد محمدي اردهالي     ـ مهندس محسن محققي     ـ دكتر محمدتقي متقي     ـ مسعود مانيان    كيمنش

ــ مهنـدس      ــ عبـاس مـصلحي       ـ مهندس رضا مـسموعي      ـ مصطفي مسكين    ـ مينو مرتاضي    ـ دكتر ماشاءاهللا مديحي     مدني

ــ   ـ علي مؤمن هروي ـ هادي مؤتمني ـ خسرو منصوريان ـ هرمز مميزي    ـ دكتر محمد ملكي     ـ كاظم ملكي    فر  اكبر معين   علي

ــ مهنـدس اسـماعيل        ـ ابوالفضل ميرشـمس شهـشهاني       ـ مهندس امير ميرخاني     ـ دكتر احمد مهراد     محمود مؤمن هروي  

ـ دكتر    ـ فخرالسادات نوربخش    نژاد  السادات نوابي   ـ عفت   حـ محمود نكورو    پور  ـ مهندس محمود نعيم     ـ مهدي ناطقي    ناطقي

ــ   ـ مهندس عليرضا هندي ـ نورالدين هاشمي  ـ حسين هاشمي    فر  ـ حسن هادي    زاده  ـ دكتر هادي هادي     حسن وهاب آقايي  

  .ـ حسن يوسفي اشكوري ـ ثريا يوسفي ـ دكتر ابراهيم يزدي ـ رحيم ياوري اردشير هوشي



 

 ٢٣٢

  

  به نام خدا

  

  در مورد عدم شركت در انتخابات سومين دوره خبرگان رهبريبيانيه 

  

  !ميهنان آگاه و بيدار هم

با گذشت بيش از يك مـاه از انتـشار نخـستين بيانيـه و در ميـان نهـادن نقطـه نظراتمـان در خـصوص                           

انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان، بار ديگر در آستانه برگزاري اين انتخابات بـا شـما مـردم گرانقـدر                    

  .گشاييم وي سخن مير

همچنانكه در بيانيه قبلي عنوان شد مشاركت در انتخابات سومين دوره مجلس خبرگـان بـا تحقـق چنـد                    

  :خورد كه از ديدگاه ما عبارتند از نياز اساسي پيوند مي پيش

ـ ارائه گزارش عملكرد هشت ساله دوره دوم مجلس خبرگان به مردم و چگونگي و كيفيت نظارت آن بر                   

  رهبري

  ـ حذف اختيار نظارت استصوابي

  ـ منحصر نبودن نامزدها به يك صنف و يك لباس

  ـ و باالخره ايجاد فضاي آزاد و سالم سياسي دوران پيش از برگزاري انتخابات

نيازهـا بـه تحقـق نزديـك نـشد بلكـه              هاي اخير شاهد بوديم نه تنها هيچيك از پيش          اما همچنانكه در هفته   

اعتنايي عامدانه نسبت به خواسته نيروهاي طرفـدار حاكميـت ملـت،              خواه با بي    جريان انحصارطلب و تمامت   

  .اي بدون رقيب و تماشاگر آرايش داد صحنه را براي برگزاري مسابقه

  

  !هموطنان

هاي گذشته به رغم خواست طبيعي و به حق عمومي به هيچ روي روشن نشد كـه در طـول                      در طي هفته  

رگـان دوم چـه رخ داده و خبرگـان بـه كـدامين وظـايف خـود عمـل                    دوران هشت ساله اخير در مجلـس خب       

هـاي خبرگـان دوم چنـين بيـان نمـود كـه مقـام رهبـري                   تـرين چهـره     جز آن كـه يكـي از شـاخص        . اند  كرده

در ). ۹/۷/۷۷روزنامـه سـالم،     (انـد     هاي نظامي و سياسي را از قلمرو نظارت خبرگان مستثني دانسته            عرصه

هاي نظامي و سياسـي، نظـارت خبرگـان بـر      ه در صورت مستثني شدن عرصه كنار مطرح شدن اين ابهام ك     

يابد، شوراي نگهبان نيز با اهرم انحصاري نظارت استصوابي، عرصه را بيش از      رهبري در كجا مصداق مي    

نگهبانـان، نامزدهـاي    » صـوابديد «بـه   . جنـاح خـويش همـوار سـاخت         خـط و هـم      پيش بـراي نامزدهـاي هـم      

از صـافي امتحـان و گـزينش        » طرفـي   بي« و قمع و تنها معدودي از آنان براي اثبات           عموماً قلع » غيرخودي«

 درصـد از  ۸۰اگر در مورد نتيجه نظارت استصوابي به زبان آمار سخن گوييم، . عبور كردند» شهريور ماه «

ه هاي موسوم بـ   درصد از ميانه۱۴ درصد از جناح موسوم به چپ و  ۶نامزدهاي تأييد شده از جناح راست،       

شرط حذف اختيار نظارت استصوابي نه تنها محقـق نگرديـد بلكـه ايـن                 بدين ترتيب پيش  . باشند  خط امام مي  



 

 ٢٣٣

بـا ايـن اوصـاف،      . خواهـان صـاف كـرد       تازي تمامت   تر از قبل صحنه را براي يكه        تر و ناعادالنه    اختيار جدي 

اصـحاب  .  لبـاس اسـت    خبرگان سوم نيز به مانند دو دوره پيش از آن مجلسي متشكل از يك صـنف و يـك                  

  .ي كه اغيار را به ميانشان راهي نيست»حل و عقد«

اي بـه خـانواده مطبوعـات و          جدا از آنچه عنوان شد، از انتهاي شهريور ماه به اين سو تهـاجم گـسترده               

اهالي فكر و قلم صورت گرفت و ضمن آن كه ناامني قلم به دسـتان و صـاحبان فكـر و انديـشه را بـيش از                           

فـضايي  . فضاي رعب و وحشت عمومي را نيز در آستانه انتخابات خبرگان حكمفرما سـاخت    پيش دامن زد،    

  .اي بس بعيد دارد كه با سالمت الزم پيش از هر نظرخواهي، فاصله

نيازهاي اساسي و ضـروري مـشاركت و فـضاي            ما امضاكنندگان اين بيانيه با توجه به عدم تحقق پيش         

 آمـده اسـت، شـرايط الزم بـراي حـضور در انتخابـات را مـساعد        هاي اخير بـه وجـود   ناسالمي كه در هفته  

ما بر اين   . داريم  عدم مشاركت خود را در انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان اعالم مي           تشخيص نداده و    

 نه يك اقدام خودبخودي، كـه       ۷۶اعتقاديم كه حضور بس گسترده و پرمفهوم مردم در انتخابات دوم خرداد             

حـال نيـز    .  تفكر و برنامه ماهيتاً متفاوت با تفكر حاكم بر دو دهه اخير ميهن ما بـود                رأي حساب شده به يك    

گيـري    معتقديم كه معيارهاي تاريخي گزينش دوم خرداد، مستقل از نظر ما، مردم را براي چگـونگي موضـع                 

  .رساند در هر مورد و در هر ميدان ياري مي

ار به منظور حذف اختيار نظـارت استـصوابي بـس           از اين ديدگاه ابراز اعتراض جدي و وارد آوردن فش         

تجربه اخير نشان داد كه خوره مهارناپذير حذف، حتي كارگزاران روحـاني نظـام          . ضروري و تاريخي است   

مبارزه همگاني با اين جريان كه از ابتداي سرنگوني استبداد شاهنشاهي نيروها            . گيرد  را نيز به كام خود مي     

اي تاريخي پيشاروي همه ايرانخواهـان        را از صحنه بيرون رانده است، وظيفه       و ظرفيتهايي غيرقابل محاسبه   

  .اعتراض به اختيار نظارت استصوابي گامي است در ايفاي اين وظيفه. است

از نظرگاه ما آنچه رخ داده، مجلس خبرگان آتي را به مجلسي تشريفاتي و حافظ وضع موجـود و فـارغ                     

اما مبارزه قانوني به قصد تحقـق مفـاد قـانون اساسـي             . كند  ل مي از وظايف مشخص نظارت بر رهبري تبدي      

  .ادامه خواهد داشت

  ۱۳۷۷ـ مهر ماه  تهران

  

ــ    ـ مهندس ابوالفضل بازرگان     ـ اعظم اكبرزاده    ـ مرتضي اشفاق    ـ حسن اربابي    ـ دكتر مصطفي اخالقي     پويا احمدزاده 

ــ    ــ عبـاس پـوراظهري       ـ صفا بيطرف    اكبر بياكي   ـ علي   بهانيـ دكتر فرهاد به     نگار  ـ محمد بسته    مهندس عبدالعلي بازرگان  

ــ مهنـدس      ـ مهندس محمد توسلي     ـ دكتر غالمعباس توسلي     ـ دكتر عباس تاجديني     اهللا پيمان   ـ دكتر حبيب    عباس پورحميد 

عبـدالكريم  ــ   ـ ابوالفضل حكيمي زاده اهللا حسن ـ دكتر سيف ـ سيدمحمدحسين جعفري  اكبر جاللي   ـ دكتر علي    مجيد توالئي 

اهللا  ــ دكتـر حبيـب    ـ رسول دادمهـر  نيا ـ محمد خليل  اهللا خضوعي   ـ مهندس حشمت    ـ اكبر خرازي    ـ ابراهيم خدادادي    حكيمي

ــ تقـي      ــ دكتـر رضـا رئـيس طوسـي           ــ عبـداهللا رادنيـا       ـ مصيب دواني    آسايي  ـ دكتر محمود دل     ـ حسين درويش    داوران

ـ عليرضا  باف  ـ علي زرينه    ـ دكتر حسين رفيعي     ـ اصغر رضايي    د رضايي ـ اح   ـ بهمن رضاخاني    ـ صادق رسولي    رحماني

ــ نبـي      ــ بيـوك سـعيدي       اهللا سـحابي    ـ مهنـدس عـزت      ـ دكتر يداهللا سحابي     ـ حسين زادعيسي    ـ نسرين ستوده    ساريخاني

محمـد  ــ دكتـر       ـ منـوچهر صـابوني      ـ هدي صابر    ـ حسن علي شهبازي     ـ حسين شاه حسيني     ـ دكتر محمد سيار     سلطاني

ــ فريـدون      ــ مهـدي صـراف       سـيدجوادي   ـ سيداحمد صدر حاج     ـ مهندس هاشم صباغيان     ـ دكتر صالح صالحي     صالحي
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ــ    ــ همـا عابـدي       ـ دكتر حسن عابـدي      ـ مهندس اكبر طاهري     الدين طالقاني   ـ دكتر حسام    اشرف ضرغامي   ـ علي   ضرغامي

ــ علـي    اصـغر غـروي   ــ دكتـر سـيدعلي    د عمرانـي ـ محمـو  مددي ـ مهندس سعيد علي ـ رضا عليجاني   محمدجعفر عمادي 

ـ عبدالكريم  ـ مرتضي كاظميان   ـ حجت قياسي    الدين قهاري   ـ دكتر نظام    ـ دكتر حسن فريد اعلم      ـ دكتر غفار فرزدي     غفراني

ــ حـسين      ــ محمـد محمـدي اردهـالي         ـ مهندس محسن محققي     ـ دكتر محمدتقي متقي     ـ مسعود مانيان    ـ مسعود لدني    كني

ــ مهنـدس      ــ عبـاس مـصلحي       ــ مهنـدس رضـا مـسموعي         ـ مصطفي مسكين    ـ دكتر ماشاءاهللا مديحي     عيد مدني ـ س   مدني

ــ   ـ علي مؤمن هروي ـ هادي مؤتمني ـ خسرو منصوريان ـ هرمز مميزي    ـ دكتر محمد ملكي     ـ كاظم ملكي    فر  اكبر معين   علي

ــ   ــ ابوالفـضل ميرشـمس شهـشهاني     يـرزاده ــ وحيـد م   ـ مهندس امير ميرخاني    ـ دكتر احمد مهراد     محمود مؤمن هروي  

ــ   نـژاد  الـسادات نـوابي   ــ عفـت     ــ محمـود نكـوروح       پور  ـ مهندس محمود نعيم     ـ سيدمهدي ناطقي    مهندس اسماعيل ناطقي  

ــ مهنـدس    ـ نورالـدين هاشـمي   ـ حسين هاشمي زاده ـ دكتر هادي هادي ـ دكتر حسن وهاب آقايي  فخرالسادات نوربخش 

  .ـ حسن يوسفي اشكوري ـ ثريا يوسفي ـ دكتر ابراهيم يزدي ـ رحيم ياوري  هوشيـ اردشير عليرضا هندي
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  به نام خدا

  نامه سرگشاده به رئيس جمهور

  در مورد مفقود شدن آقاي پيروز دواني

  

  رياست محترم جمهوري، جناب آقاي خاتمي

  با سالم

اسـي و نيـز معتقـدات اسـالمي و          بر اساس آرمانهاي انقالب، اصول متعددي از قانون اس        » آزادي و امنيت  «

باشد و بر همين اساس هر گونه تخلف و اعمال غيرقانوني نيـز               انساني مردم ايران حق همه شهروندان مي      

  .بايست به طور شفاف و بر اساس موازين قانوني مورد پيگرد و برخورد قرار گيرد مي

بنـا بـه    . گرديـده اسـت   » مفقـود «ي  چند هفته است كه يكي از فعاالن سياسي چپ به نام آقاي پيروز دوان             

انـد كـه آنهـا وي را دسـتگير            هاي خانواده وي ارگانهاي سياسي و امنيتي به صـراحت اعـالم كـرده               پيگيري

  .اند نكرده

به دنبال تماسهاي تلفني مشكوكي از سوي افرادي ناشناس مبني بر بازداشـت پيـروز دوانـي، و سـپس                    

بي داشته است، در اثر شنيدن اين خبـر بـا كمـال تأسـف سـكته                 اعدام وي مادر ايشان كه سابقه ناراحتي قل       

  .نمايد كرده و فوت مي

اما تاكنون مشخص نشده است كه وي از طرف چه نهاد، فرد يا افرادي دستگير شـده و بـه كجـا اعـزام                        

  .گرديده و چه سرنوشتي پيدا كرده است

 خـود بـا آقـاي پيـروز دوانـي      ما امضاكنندگان اين نامه ضمن تصريح بر تفاوتهـاي عقيـدتي و سياسـي           

دفاع از حقوق تمـام شـهرونداني كـه در ايـن            . كنيم  نگراني شديد خود را از مفقوداالثر شدن ايشان اعالم مي         

كنند كه از رياست محترم جمهوري درخواست نماييم هر چـه سـريعتر               كنند ايجاب مي    مرز و بوم زندگي مي    

ي مـردم ايـران اعـالم گـردد تـا از خطـر شـيوع چنـين          مقرر فرماييد به اين مـسئله رسـيدگي و مراتـب بـرا            

  .هايي جلوگيري گردد شيوه

  

ــ محمـد      عبدالعلي بازرگـان   مهندس   ـ  ـ مهندس ابوالفضل بازرگان     ـ حميد آصفي    ـ اعظم اكبرزاده    دكتر مصطفي اخالقي  

ــ دكتـر عبـاس        مـسعود پـدرام   ــ     اهللا پيمـان    ــ دكتـر حبيـب       ـ عزيز پور حميد     ـ عباس پوراظهري    ـ علي اكبر بياكي     نگار  بسته

اهللا   ــ دكتـر سـيف       اكبر جاللي   ـ دكتر علي    ـ مهندس مجيد توالئي     ـ مهندس محمد توسلي     دكتر غالمعباس توسلي  ـ    تاجديني

ـ حـسين     آسايي  ـ دكتر محمود دل     ـ دكتر حبيب داوران     ـ رسول دادمهر    ـ عبدالكريم حكيمي    ـ ابوالفضل حكيمي    زاده  حسن

ــ    ـ دكتر رضا رئـيس طوسـي        ـ دكتر حسين رفيعي     ـ عبداهللا رادنيا    ـ احد رضايي    ـ بهمن رضاخاني   ـ تقي رحماني    درويش

ــ    ــ نبـي سـلطاني       ـ نسرين سـتوده     ـ عليرضا ساريخاني    اهللا سحابي   ـ مهندس عزت    ـ دكتر يداهللا سحابي     حسين زادعيسي 

ــ مهـدي      سـيدجوادي   د صـدرحاج  ــ احمـ     ـ مهندس هاشم صـباغيان      ـ منوچهر صابوني    ـ هدي صابر    حسيني  حسين شاه 

ـ   ـ محمدجعفر عمادي    ـ محمود عمراني    ـ اعظم طالقاني    ـ علي طهماسبي    اشرف ضرغامي   ـ علي   ـ فريدون ضرغامي    صراف

ــ   ــ مرتـضي كاظميـان    ـ حجت قياسـي  الدين قهاري ـ دكتر نظام  ـ دكتر حسن فريد اعلم      ـدكتر غفار فرزدي    رضا عليجاني 
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 ــ  شهـشهاني ــ ابوالفـضل ميرشـمس     ـ محمد محمـدي اردهـالي    فر  اكبر معين   ـ مهندس علي    يـ مسعود لدن    فاطمه گوارائي 

ــ   ــ هـادي مـؤتمني    ـ هرمز مميـزي  ـ دكتر ماشاءاهللا مديحي  ـ وحيد ميرزاده    ـ حسين مدني    ـ دكتر محمد ملكي     سعيد مدني 

پورـ مهندس    محمود نعيم ـ مهندس     ـ خسرو منصوريان    ـ مهندس رضا مسموعي     مصطفي مسكين ـ    مهندس محسن محققي  

ــ    ـ ثريـا يوسـفي      ـ دكتر هادي هاديزاده      دكتر حسن وهاب آقائي    ـ   مهدي ناطقي  ـ  ـ مهندس اسماعيل ناطقي     سيد حميد نوحي  

  .ـ حسن يوسفي اشكوري ابراهيم يزديدكتر
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  به نام خدا

  جمهور  نامه سرگشاده به رئيس

   آقاي دكتر غرويدستگيريدر مورد 

  

  محمد خاتميجناب آقاي سيد 

  رئيس محترم جمهوري

با سالم و احترام و آرزوي توفيق خدمت و ايفاي تعهدات خطيري كه بر عهده داريـد، بـه استحـضارتان                

اي از مـأموران امنيتـي بـا در دسـت داشـتن حكـم دادگـاه ويـژه           عده۲۹/۸/۷۷رسانيم كه در روز جمعه   مي

اهللا سـيد محمـدجواد غـروي، آقـاي           مندان آيـت    ز عالقه روحانيت و در هنگام اقامه نماز جمعه در منزل يكي ا          

اهللا غـروي را   دكتر سيد علي اصغر غروي از اعضاي برجسته نهضت آزادي ايران در اصفهان و فرزند آيـت        

اهللا غـروي، از طريـق        بازداشت كردند و پس از ارعاب نمازگزاران، جـستجوي منـزل و بـردن تأليفـات آيـت                 

آوري كتابها و تهديـد بـراي بـه دسـت آوردن        ظم له وارد شده، پس از جمع      نامعمول و غيرمجاز به منزل مع     

لـه و   ها، قصد داشتند كه ايشان را نيز با خود ببرنـد ولـي بـا توجـه بـه وضـع جـسماني معظـم             نوشته  دست

از آن روز تـا كنـون اداره اطالعـات اصـفهان چنـد نفـر از                 . بيماري همسرشان، از اين كار منـصرف شـدند        

  .اند ه ايشان را احضار كرده، مورد تفتيش عقايد، تهديد و ارعاب و حتي ضرب و شتم قرار دادهمندان ب عالقه

  

  جناب آقاي رئيس جمهور

بـرد ادامـه      شكنيهاي گستاخانه كه حيثيت دين مبين و اصل نظـام را زيـر سـئوال مـي                  تا كي چنين قانون   

  رد؟خواهد داشت و چه مرجعي بايد جلوي نقض صريح قانون اساسي را بگي

هاي موجـود وي براسـاس قـرآن و     ها و نوشته الشرايط كه همه گفته آيا جلوگيري از اجتهاد فقيهي جامع 

باشد؟ و آيا اين چنين زير پا نهادن كرامت           اهللا عليهم اجمعين است صحيح مي       سنت پيامبر و معصومين سالم    

م جمهـوري اسـالمي و نقـض        هاي نظـا    و ارزش واالي انساني و سلب آزادي عالمان دين، سست كردن پايه           

  آشكار اصل دوم قانون اساسي نيست؟

ودو سالگي به  اهللا غروي كه به گواهي عالمان عصر خود در بيست        آيا محدود كردن شخصيتي چون آيت     

درجه اجتهاد نايل گشته و در دوران حكومت طاغوت همواره مورد خشم و غضب بوده است و نيـز تحديـد                

  ب، مغايرت صريح با اصل بيست و چهارم قانون اساسي ندارد؟و تهديد ايشان در بيان مطال

اصـغر غـروي كـه از فرهيختگـان مبـارز و مـسلمان                آيا دستگيري شخصيتي چون آقاي دكتر سيد علي       

باشد، در هنگام اقامه نماز جمعه و هتك حرمت ايشان در برابر نمازگزاران و نيـز بازداشـت آقـاي علـي                        مي

  فتن اصول سي و دوم و سي و نهم قانون اساسي نيست؟غفراني در نايين، ناديده گر

اي واال، عـالوه بـر مخالفـت بـا            آيا بر هم زدن اجتماعي محدود در يك منزل شخصي براي اقامه فريضه            

  باشد؟ شرع، مغاير اصل بيست و هفتم قانون اساسي نمي



 

 ٢٣٨

اي مجـاز از محـل      آيا ايجاد رعب و وحشت در بين مرد و زن و كودك و خردسال، ضبط اموال و كتابه                 

كسب و منازل و احضار نمازگزاران و پرسش در مورد عقايد آنها زير پا گذاشـتن اصـول بيـست و دوم و                       

  بيست و سوم قانون اساسي نيست؟

  :خواهيم كه با توجه به موارد باال، از حضرت عالي مصرانه مي

  .اهللا غروي به نحوي مطلوب عذرخواهي شود ـ دستور فرماييد از حضرت آيت۱

اصغر غروي و علي غفراني اقدامات سريع صـورت گيـرد و يـا                ـ براي آزاد كردن آقايان دكتر سيدعلي      ۲

در صورتي كه از نظر دستگاه قضايي مورد اتهام هستند، مطابق قانون به ايـشان تفهـيم اتهـام شـود و بـر                        

  .صفه رسيدگي شود قانون اساسي، به اتهامات ايشان در يك دادگاه علني با حضور هيأت من۱۶۸طبق اصل 

ـ به وزارت اطالعات دستور فرماييد كتابهاي ضبط شده را كه تماماً با اجازه وزارت ارشـاد بـه چـاپ                     ۳

  .رسيده است به صاحبان آنها مسترد نمايند

ــ اقـدام مقتـضي     ـ كه همگي از مـأموران وزارت اطالعـات هـستند         ـ براي تعقيب ناقضان قانون اساسي     ۴

  .معمول فرماييد

منـدان بـه اجـراي قـانون و تحقـق             ه عاجلتان به موارد فوق موجب دلگرمي و اميـدواري عالقـه           بذل توج 

  .جامعه مدني خواهد بود

  اللهم وفقنا لما تحب و ترضي

  ۱۳۷۷ آذرماه ۱۸

  

ـ دكتر محمد     نگار  ـ محمد بسته    ـ مهندس عبدالعلي بازرگان     ـ مهندس ابوالفضل بازرگان     ـ حميد آصفي    اعظم اكبرزاده 

ــ دكتـر    اهللا پيمـان  ــ دكتـر حبيـب    بـين  ــ دكتـر محمـود پـيش     ـ عباس پـوراظهري  ـ دكتر فرهاد بهبهاني  اسدي  نيحسين ب 

ـ ابوالفضل    ـ مهندس حسين حريري     ـ مهندس مجيد توالئي     ـ مهندس محمد توسلي     ـ دكتر محمد ترابي     غالمعباس توسلي 

ـ  ـ تقي رحماني ـ حسين درويش   ـ دكتر حبيب داوران     ـ مهندس محمد دانشيان     ـ رسول دادمهر    ـ عبدالكريم حكيمي    حكيمي

ــ    ــ دكتـر يـداهللا سـحابي         ـ دكتر رضا رئـيس طوسـي        ـ دكتر حسين رفيعي     ـ عبداهللا رادنيا    ـ احد رضايي    بهمن رضاخاني 

ــ محمـد    ــ نـسرين سـتوده    ــ عليرضـا سـاريخاني    ـ دكتر محمد سيار    ـ مهندس علي سلطانزاده     اهللا سحابي   مهندس عزت 

ــ احمـد صـدر حـاج سـيد            ـ مهندس هاشم صباغيان     ـ دكتر ابوالقاسم صادقي     ـ هدي صابر    حسيني  ـ حسين شاه   شاددل

ــ   ــ محمـود عمرانـي    ـ مهنـدس محمـد طـاهري    ـ مهندس يوسف طاهري ـ مهندس اكبر طاهري ابوالفضل طالبي   ـ    جوادي

ــ    ـ حجـت قياسـي      الدين قهاري   ـ دكتر نظام   ـ دكتر حسن فريداعلم     ـ دكتر غفار فرزدي     ـ رضا عليجاني    محمدجعفر عمادي 

ــ مهنـدس      فـر   اصـغر معـين     ــ مهنـدس علـي       ـ مينو مرتاضي    ـ مسعول لدني    ـ مهندس مصطفي كتيرايي     مرتضي كاظميان 

ـ دكتر ماشـاءاهللا   ـ وحيد ميرزاده  ـ حسين مدني    ـ دكتر محمد ملكي     ـ سعيد مدني    ـ محمد محمدي اردهالي     فر  اكبر معين   علي

ــ مهنـدس رضـا        ــ مـصطفي مـسكين       ـ مهندس محسن محققي     ـ هادي مؤتمني    ـ هرمز مميزي    ر احمد مهراد  ـ دكت   مديحي

ــ مهنـدس      ــ مهنـدس سـيد حميـد نـوحي           پور  ـ مهندس محمود نعيم     ـ خسرو منصوريان    ـ مصطفي مصطفوي    مسموعي

ــ دكتـر ابـراهيم        ا هنـدي  ـ مهندس عليرض    ـ دكتر هادي هاديزاده     ـ مهندس حسين هاشمي     ـ مهدي ناطقي    اسماعيل ناطقي 

  .ـ حسن يوسفي اشكوري يزدي

  



 

 ٢٣٩

  به نام خدا

  تسليت به مناسبت شهادت نويسندگان مختاري و پوينده

  

با اندوه و تأثر فـراوان شـهادت دو تـن از نويـسندگان و محققـين كـشور شـادروان محمـد مختـاري و                          

هـاي آن     هنگـي و خـانواده    شادروان محمدجعفر پوينده را به ملـت ايـران بـه خـصوص جوامـع علمـي و فر                  

خواهيم با پيگيري جدي و شناسـايي و مجـازات عـاملين ايـن                مرحومان تسليت گفته، از مسئولين كشور مي      

  .بار خاتمه داده شود كشتار وحشيانه هر چه زودتر به اين وقايع جنايت

۲۴/۹/۱۳۷۷  

  

عبـدالعلي   ــ   ــ ابوالفـضل بازرگـان       ميـد آصـفي   ـ ح   ـ خسرو آذربايجاني    ـ اعظم اكبرزاده    ـ حميد احراري    اهللا اتحاد   عنايت

ــ    اهللا پيمـان    ــ حبيـب     بـين   ــ محمـود پـيش       ـ عباس پـوراظهري     ـ محمد بهزادي    اهللا برهاني   ـ رحمت   نگار  ـ محمد بسته    بازرگان

ــ    ـ سعيد حجـازي     ـ محمدمهدي جعفري    ـ اصغر تهرانچي    ـ مجيد توالئي    ـ مصطفي تنها    ـ محمد توسلي    غالمعباس توسلي 

ــ   ــ حـسين درويـش    ـ حبيـب داوران  ـ رسول دادمهر ـ هوشنگ خيرانديش ـ ابوالفضل حكيمي    ـ رضا حمسي    ازيطه حج 

ـ رضا رئيس     ـ بهمن رضاخاني    ـ امير رضايي    ـ اصغر رضايي    ـ احد رضايي    ـ محمد رسوليان    ـ تقي رحماني    عبداهللا رادنيا 

ــ فريـدون      ـ علي سحابي    اهللا سحابي   ـ عزت   هللا سحابي ـ يدا   ـ عليرضا ساريخاني    ـ شهريار روحاني    ـ حسين رفيعي    طوسي

ــ كيـوان      سـيدجوادي   ـ سيد احمد صـدرحاج      ـ هاشم صباغيان    ـ هدي صابر    حسيني  ـ حسين شاه    ـ سعيد سحابي    سحابي

ــ    ـ رضا عليجاني    ـ طاهره طالقاني    ـ اعظم طالقاني    ـ حسام طالقاني    ـ محمد طاهري    ـ يوسف طاهري    ـ اكبر طاهري    صميمي

ــ حجـت      الدين قهاري   ـ نظام   ـ غفار فرزدي    اصغر غروي   ـ سيد علي    ـ نورالدين غروي    ـ محمدجعفر عمادي    د عمراني محمو

ــ محـسن      ـ مـسعود لـدني      ـ فاطمه گوارايي    ـ ناصر كالري    اهللا مشايخ   ـ فضل   ـ مصطفي كتيرايي    ـ مرتضي كاظميان    قياسي

ــ    ــ هـادي مـؤتمني       ـ خسرو منصوريان    ـ محسن محققي    مد ملكي ـ مح   فر  اصغر معين   ـ علي   فر  اكبر معين   ـ علي   زاده  محسن

ـ مـصطفي     ـ ماشاءاهللا مديحي    ـ سعيد مدني    ـ حسين مدني    ـ مينو مرتاضي    ـ محمد محمدي گرگاني     محمد محمدي اردهالي  

ــ    اهللا ميثمـي    ــ لطـف     ــ وحيـد ميـرزاده       ـ هرمـز مميـزي      ـ محمد ملكي    ـ  مصطفي مصطفوي     ـ غالمرضا مسموعي    مسكين

ــ   ـ محمـد تقـي نكـوفر       ـ محمود نكوروح    ـ سيد حميد نوحي     شهشهانيـ ابوالفضل ميرشمس      ـ ناصر ميناچي    تضي مقدم مر

ــ ابـراهيم    ــ كـاظم يـزدي    ـ هادي هـاديزاده  ـ سيد مهدي ناطقي ـ اسماعيل ناطقي پور ـ محمود نعيم فخرالسادات نوربخش 

  .ـ حسن يوسفي اشكوري يزدي

  



  

 ٢٤٠

  به نام خدا

  

  مايي در مقابل دفتر رياست جمهوري اطالعيه گرده

  هاي اخير در اعتراض به قتل

  

االرض فكأنّما قتل الناس جميعاً       من قتل نفسا بغير نفس او فساد في       

  )مائده/ ۳۲(

هر كس بكشد نفسي را نه در برابـر نفـس يـا تبهكـاري در زمـين،                  

  .همچنانست كه همه مردم را بكشد

  د خاتميرياست محترم جمهور، جناب آقاي سيد محم

با گذشت چهل روز از به شهادت رسيدن مبارزين ديرپا داريوش فروهر و همسرش پروانه اسكندري و                 

متعاقب آن شهادت دو تن از نويسندگان و روشنفكران آگاه و فرهيخته محمد مختاري و محمدجعفر پوينده                 

مـال تأسـف و تحيـر       سـاالري، بـا ك      به دست عوامل مروج قهر و خشونت و سـتيزندگان بـا آزادي و مـردم               

اي از سوي دستگاهها و مقامات امنيتي و قضايي جهـت             كننده  بخش و اقناع    گونه اقدام قابل قبول و نتيجه       هيچ

همچنـان كـه    . گردانان اين سلسله جنايتها صورت نگرفته است        شناسايي، معرفي و مجازات عوامل و صحنه      

سـرعت  «مور قضايي و امنيتي كـشور بـه رغـم    اندركاران ا طي ماههاي پس از دوم خرداد مسئوالن و دست       

ادعايي از انجام پيگيري و جديت بايسته و مسئوالنه پيرامون مجموعه وقايع و حـوادث تلخـي كـه بـه       » عمل

شده گروههاي سركوب و فشار به گردهماييهـاي دانـشجويي            يافته و هدايت    واسطه هجوم و يورش سازمان    

  .اند رخ داده است، سرباز زده... و ضرب و شتم آنان وو مطبوعات و نيز حمله به دو عضو كابينه 

  !جمهور آقاي رئيس

به اعتقاد ما هدف اساسي و غايي اقدامات مذكور از جانب دشمنان آزادي، استقالل و وحدت ملي كشور                  

ــ اجتمـاعي بـه مثابـه          ناپذير اصالحات و بهبود اوضاع سياسي       رويارويي صريح و آشكار با روند بازگشت      

ها و نيازهاي ملت كه در دوم خرداد سال گذشته فرصت و امكان بازتاب و     ن و فراگيرترين خواسته   تري  مبرم

ترين جنايات و با اشـاعه جـو ارعـاب و      ستيزان كوردل برآنند كه با ارتكاب فجيع        مردم. باشد  تجلي يافت، مي  

و سـايه شـوم اختنـاق و    ناامني، جنبش آزادي ملت ايران را از حركت به سمت تحقق جامعه مدني بازداشته          

طلبانـه جنابعـالي در       هـاي مترقـي، مردمـي و اصـالح          بدون ترديد برنامه  . استبداد را بر ميهن گسترده نمايند     

ايران براي تمـامي    «سنجش نموده و خواهان     » تأمين آزادي مخالفان  «توسعه سياسي كشور كه آزادي را با        

مدارانـه شـما بـراي     طلب بوده و رويه و رفتار قانون     مرجتازي اين ياغيان هرج و        است، سد راه يكه   » ايرانيان

قيد و شرط قانون و ايجاد امنيت در جامعه مانع از تحرك چرخهاي پوسيده ارابه خشونت           تحقق حاكميت بي  

لذا قصد نهايي آنان، تضعيف و خنثي كـردن كوشـش و در نهايـت شكـست                 . و قهر و سركوب گرديده است     

  .ر دولت دوم خرداد استبرنامه جنابعالي و نفي اقتدا



 

 ٢٤١

  !آقاي رئيس جمهور

القاعـده    انگيز بودن قتلها و جنايات انجام شده تا بدان حد است كـه علـي                با وجود آنكه شدت قبح و نفرت      

دار كـرده و موجـب اعـالم انزجـار و محكوميـت ايـن                 ترين انسانها را نيز جريحه      بايست احساسات شقي    مي

 و ترديد شـاهد آن بـوديم كـه در طـول چهـل روز گذشـته فرهنـگ و          اعمال ددمنشانه گردد، با كمال تأسف     

اي از تـرويج و   ادبيات خشونت و سركوب از جانب مبلغان و حاميان آن نه تنها كاهش نيافته بلكه موج تـازه     

برانگيـز در انـواع اعـالم مواضـع و ديـدگاههاي شـفاهي و        تبليغ خشونت با شدت و وسعتي فزاينده و تأمـل       

تا آن حد كه در برخي نشريات وابسته به ايـن جريـان بـراي مرحـوم فروهـر                . ديده است مكتوب منعكس گر  

رسـد پـس از وقـوع چنـين حـوادث تلـخ و                چنانكـه بـه نظـر مـي       . اي به چاپ رسيده اسـت       گونه  كيفرخواست

ترين رسالت و مسئوليت خويش را توجيه و مقبول جلوه دادن اين اعمال شنيع                اي اين عده اصلي     كننده  نگران

لمداد كرده و زمينه را براي بيرون كشيدن شمشيرهاي آخته از نيام در مرحله جديدتر و اعالم مخالفت هر                   ق

  .شمرند طلبي غنيمت مي خواهي و حق چه صريحتر خويش با هر نداي آزادي

  !آقاي رئيس جمهور

 كـه حـاوي     ـ مذهبي ايران به فاصله دو هفته پس از انتـشار نامـه سرگـشاده بـه جنابعـالي                    خانواده ملي 

بخش بـود، در چهلمـين روز شـهادت داريـوش فروهـر و                نگرانيها از روند اخير و درخواست پيگيري نتيجه       

تر نـسبت بـه سلـسله فجـايع آذرمـاه گذشـته در مقابـل دفتـر                    پروانه اسكندري به قصد ابراز اعتراض جدي      

دار بـا خـدا و         و پيمان  رياست جمهوري گرد آمده و از شخص شما به عنوان ارشدترين مقام اجرايي كشور             

  :مردم، چنين درخواست داريم

بخش هيئت پيگيري به منظور شناسايي عامالن و طراحان فجايع و مجازات آنان              ـ تسريع در بررسيهاي نتيجه    ۱

  و ارائه گزارش هر چه شفاتر به مردم

بـه  » خورده  يبفر«يا  » تواب«و يا معرفي تعدادي     » عوامل خارجي «بديهي است كه ربط دادن رخدادها به        

هاي قربانيان را التيام نبخشيده و هيچ ذهن نگرانـي را آسـوده نخواهـد                 عنوان عامالن، قلب مردم و خانواده     

تر كردن دسـتگاههاي امنيتـي و         حيثيت  جدا از آن ارتباط دادن وقايع با عوامل خارجي جز هر چه بي            . ساخت

  .اي در بر نخواهد داشت ناكارآمدي آنها نتيجه

هاي قربانيان در روند پيگيريها به هر چه شفافتر شدن ابهامات يا               وكال و نمايندگان خانواده    شركت دادن 

  .، كمك خواهد كرد»ها ناگفته«

ـ از آنجا كه طي روزهاي اخيز نيز جو تهديـد و وحـشت همچنـان ادامـه داشـته و ادبيـات خـشونت و                          ۲

برخوردهـاي پيگيرانـه بـا      من و مـضطربند،     ارعاب كماكان رايج بوده و همگان بويژه اهـالي فكـر و قلـم نـاا               

تهديدهاي تلفني و مروجين ادبيات خشونت و ارعاب در هر چه روشنتر شدن مسائل و پايان دادن به روند مؤثر                    

ماده قانوني مبني بر تعيـين مجـازات روشـن بـراي              تواند به ارائه يك تك      در همين رابطه، دولت مي    . خواهد بود 

نمـوده و   » قتـل «ديگـران را تهديـد بـه        » صـريح «به طور   » تريبونها«يا  » طبوعاتم«كساني مبادرت كند كه در      

  .كنند مي» تحريك«طلبان را بدين عمل  خشونت

با اين تأكيد كه    . باشد  با توجه به وجود اين فضا آغاز موج بعدي جنايتها به هيچ وجه دور از تصور نمي                

اي است كه     به منزله شمشير دو لبه    ) ع(نان علي شناسد و به فرموده امير مؤم       خشونت در روند خود حد نمي     

  .جنايتكاران را نيز گردن خواهد زد



 

 ٢٤٢

سازي هرچه سريعتر فعاليتهاي آزادانه صـنفي و حزبـي و ايجـاد حـريم امـن بـراي مطبوعـات                 ـ زمينه ۳

مستقل به منظور فراهم كردن فرصت ابراز نظر براي نيروهاي سياسي مـستقل از حاكميـت و دگرانديـشان                   

  .و باز شدن باب گفتگو در سطح جامعه و عبور اجتماعي از مرحله سركوب و خشونتفكري 

۱۰/۱۰/۱۳۷۷  

  

ــ محمـد      عبـدالعلي بازرگـان    مهنـدس    ــ   ـ مهندس ابوالفضل بازرگان     ـ مهندس عليقلي بياني     ـ اعظم اكبرزاده    علي اردالن 

ــ حـسين      ـ مهندس ابوالفـضل حكيمـي       ئيـ مهندس مجيد توال     ـ مهندس محمد توسلي     دكتر غالمعباس توسلي  ـ    نگار  بسته

ـ مهندس  ـ دكتر يداهللا سحابي ـ تقي رحماني ـ دكتر حسين رفيعي   ـ دكتر رضا رئيس طوسي      ـ دكتر حبيب داوران     درويش

ــ    سـيدجوادي   ـ سيد احمد صدرحاج     ـ مهندس هاشم صباغيان     حسيني  ـ حسين شاه    ـ عليرضا ساريخاني    اهللا سحابي   عزت

اكبـر    ـ مهندس علي    ـ مهندس اكبر طاهري     ـ مرتضي كاظميان    ـ رضا عليجاني    ـ محمود عمراني    القانيـ اعظم ط    هدي صابر 

 محمـد  ــ  شهـشهاني ــ ابوالفـضل ميرشـمس       ــ مينـو مرتاضـي       ـ مهندس غالمرضا مسموعي     ـ دكتر محمد ملكي     فر  معين

 دكتـر  ــ  سيد مهدي ناطقيـ  حميد نوحي ـ مهندس سيد      الدين موحد   مهندس نظام ـ    اهللا ميثمي   ـ مهندس لطف    محمدي اردهالي 

  ـ حسن يوسفي اشكوري ابراهيم يزديـ دكتر پرويز ورجاوند

  

  

  

  



 

 ٢٤٣

  

  به نام خدا

  

  جمهور نامه سرگشاده به رئيس

  ت در استان خراسان توطئه دستهاي مرموز خشونت و جنايبه ياد اولين شهيد

  

  جناب آقاي سيد محمد خاتمي رياست محترم جمهوري

  ).۳۳ـ  اسراء(ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً «: فرمايد ن كريم ميخداوند در قرآ

 سال از قتل مظلومانه و ناجوانمردانه برادر شهيد مهنـدس حـسين برازنـده در نيمـه شـب سـيزدهم دي مـاه                         ۴

و از همان اين قتل مزورانه به همان شكلي انجام شد كه كشتارهاي جنايتكارانه اخير،   .  در شهر مشهد گذشت    ۱۳۷۳

شـهيد  . هاي تشكيالتي، عملياتي و اطالعاتي برخوردار بود كه جنايات اخيـر            ها، مشخصات، اهداف و پشتوانه      انگيزه

بازخواست براي عقايد   . برازنده بارها از طرف واحدهاي امنيتي و انتظامي مورد بازخواست و تهديد واقع شده بود              

  .شتن از تبلغ و تفسير كالم خداديني و مطالعات قرآني و تهديد براي دست بردا

همسر ارجمند وي كه از برخورد مقامات مسئول نااميد و مأيوس و بلكه بيمناك شد، الجرم با دو فرزند كوچك              

در خلوت خاموش خويش به سوگ نشست و اجـراي عـدالت را بـه قـادر قاصـم الجبـارين                     » هدي«و  » حنيف«خود  

  .سپرد

مسئول برقراري امنيت و حفظ جان شهروندان و پيگيري جنايـات هـستند   از طرف مقامات امنيتي و انتظامي كه      

  .نه تنها اقدامي در جهت كشف عوامل توطئه مشاهده نگرديد، بلكه خانواده آن شهيد تهديد هم شدند

شهيد مهندس حسين برازنده مبارز قديمي انقالب، بنيانگذار جهادسازندگي خراسان و مدرس قـرآن و تعليمـات                 

زش و پرورش استان بود كه به علت آنكه حاضر نشد از اعتقاد راسخ خود دسـت بـردارد و آمـوزش    ديني در آمو  

با اين حال با جديت بيشتري به مطالعـات  . گيري از سمتهاي رسمي شد اخذ كند، ناچار به كناره » غيرخدا«دين را از    

بـا هـيچ فـردي دريـغ نورزيـد و بـا             از حضور در هيچ جمعـي و گفتگـو          . قرآني و تبليغ راهبردهاي قرآني ادامه داد      

  .اما به جاي برخورد فكري توطئه قتل او را ترتيب دادند. جسارت تمام به بيان عقايد خود و تفهيم قرآن پرداخت

اي كه دشمنان انسانيت از وي به دل داشتند ناشي از خصلت روشنفكري و روشنگري، جسارت و مبـارزه                     كينه

آمد و به هيچ چيز جـز خـداي           داشته و با هيچ تهديد و تطميعي از پاي در نمي          با بردگي فكري بود كه در وي سراغ         

هـاي سـياه      خـواهيم اكنـون كـه رگـه         داريم و از رياست محترم جمهوري مي        ياد وي را گرامي مي    . خود تسليم نبود  

مالن و طراحان توطئه و جنايت در حال بيرون افتادن از پرده استتار و تاريكي است، پيگيري اين حادثه و تعقيب عا             

هاي فاسد و مسموم توطئه از بـيخ          باشد تا ريشه  . اين قتل مظلومانه را نيز در دستور كار نيروهاي ويژه قرار دهند           

  .و بن بركنده شود

  ۱۳۷۷دي ماه 

  

ــ   نگـار  ـ محمـد بـسته    مهندس ابوالفضل بازرگان   ـ   ـ مهندس عبدالعلي بازرگان     ـ اعظم اكبرزداده    ـ حميد احراري    حميد آصفي 

ــ مهنـدس محمـد        ـ عباس پوراظهري    اهللا پيمان   ـ دكتر حبيب    بين  ـ دكتر محمد پيش     اهللا برهاني   ـ دكتر رحمت    مهندس محمد بهزادي  

ــ مهنـدس      ــ دكتـر سـيد محمدمهـدي جعفـري           ـ مهندس مجيـد تـواليي       ـ مهندس مصطفي تنها     ـ دكتر غالمعباس توسلي     توسلي



 

 ٢٤٤

ــ اصـغر      ـ تقي رحمـاني     ـ احد رضايي    ـ بهمن رضاخاني    ـ حسين درويش    ول دادمهر ـ رس   ـ دكتر حبيب داوران     ابوالفضل حكيمي 

ــ حـسين      اهللا سـحابي    ـ مهندس عـزت     ـ دكتر يداهللا سحابي     ـ عبداهللا رادنيا    ـ دكتر رضا رئيس طوسي      ـ دكتر حسين رفيعي     رضايي

ــ مهنـدس اكبـر        ــ هـدي صـابر       يـ مهنـدس كيـوان صـميم        سيد جوادي   ـ احمد صدر حاج     ـ مهندس هاشم صباغيان     حسيني  شاه

ــ مهنـدس محمـدجعفر        ــ رضـا عليخـاني       ـ طـاهره طالقـاني      ـ اعظم طالقاني    ـ مهندس محمد طاهري     ـدكتر حسام طالقاني    طاهري

ــ دكتـر      ـ دكتـر حـسن فريـد اعلـم          ـ دكتر غفار فرزدي     اصغر غروي   ـ دكتر علي    ـ مهندس نورالدين غروي     ـ محمد عمراني    عمادي

ــ هـادي    ــ خـسرو منـصوريان    ـ دكتر محمد ملكي فر اكبر معين ـ مهندس علي ـ مسعود لدني ـ مرتضي كاظميان   يالدين قهار   نظام

ــ   ــ محمـد محمـدي اردهـالي     ـ مهنـدس غالمرضـا مـسموعي    ـ وحيد ميرزاده ـ حسين مدني ـ سعيد مدني ـ هرمز مميزي    مؤتمني

ــ    ـ مهندس محسن محققي     ـ مصطفي مسكين    ـ مصطفي مصطفوي    ضيـ مينو مرتا    ـ دكتر ماشاءاهللا مديحي     اهللا ميثمي   مهندس لطف 

ــ    ــ مهنـدس اسـماعيل نـاطقي         ـ فخرالسادات نوربخش    ـ محمود نكوروح    ـ ابوالفضل ميرشمس شهشهاني     مهندس مرتضي مقدم  

ــ حـسن     ــ دكتـر ابـراهيم يـزدي         ـ دكتر هادي هـاديزاده      پور  ـ مهندس محمود نعيم     ـ سيد مهدي ناطقي     مهندس سيد حميد نوحي   

  .يوسفي اشكوري

  



 

 ٢٤٥

  

  هاي اخير نامه سرگشاده به رئيس جمهور در مورد قتل

  

  به نام خدا

  

  ي آقاي سيدمحمد خاتميحضور رياست محترم جمهور

 .يما ختهوشتن همه جامعه را آم ك قتل يك نفر بايما از اسالم احترام به كرامت انسان و تساو

 و شـكنجه اصـحاب فكـر و         يويگ و پرهيز از تحميل عقايد و زور       حترام به حقوق انسانها   ا و   اديما از انقالب آز   

 .ايم  آموختهراو مبارزه  هيشاند

 . را به ياد داريمنحترام به حقوق مخالفاا همه ايرانيان و ي و ايران براي شما، توسعه سياسيما از شعارها

ميـت  كرون حا د يهـا   روزنامـه  ي است كه پس از تـشديد فـشار بـر مطبوعـات مـستقل و برخـ                 ياما چند صباح  

ان و دلـسوزان    گـ رهيختف و قتـل     يرباي  تيره كشتار، آدم   ي، آسمان ميهن ما را ابرها     ييشجون دا ياه و انجمنها  گدانش

پيوست و سـپس بـه انحـاء مختلـف بـه       ي به وقوع ميه چنين جنايات گهگايزنذشته گهر چند در  . وطن پوشانده است  

 دولـت دوم  ن اوليه و اصيل انقالب و دشمناي شعارهاند مخالفارس يين بار به نظر ماد، اما ش يپرده م س يفراموش

، گيانـد تـا بـا شـتاب و دسـتپاچ           رانه عـزم خـود را جـزم كـرده         گن بينند، كوته   ي را به ضرر خود م     "نزما "كه خرداد

ند و قابل تأمل اينكـه  درو بوم گين مرز ا مردم وييج حقو نقالب اصيل ا و گدخانه بزرروخشونت و ترور سد راه     

 صـورت   يره كـرده داخلـ    گـ   مشتمغز و    ي ب ن تبرئه دوستان نادان و جاهال     ي برا ي وافر يز تحقيقات كامل سع   ابل  ق

 .دو مرزها احاله شوي سآن ي نامرئي مسائل به دستهايد از قبل تماموش يش ماليرد و تگ يم
 جناب آقاي رئيس جمهور

 : ازينارگز ناما ضمن ابر

 فشار و   ي باندها ويز س ا بويژه   ي دولت توسعه سياس   و دركشور   حاتصالا كه با روند     ييد و جد  د مقابله ج  ـ  ۱

 شود، يم... اه مطبوعات وگدگاه ويژه روحانيت، داددانت، وخش

چـون بـه    م ه ن در جهـا   ي كهنه شـده پليـس     يها ز شيوه ا با استفاده    ا ماجر وعدادن و رفع و رج     حتمال فيصله ا ـ  ۲

 سـالم  و با آنان و پنهـان  ي تلويزيوني آنچنانيها ايات و مصاحبه جن مرعوب يا فريب خورده انداختنناي ن عده ردگ

 ،يماندن عامالن اصل

 ي برخـ  ي و همه ما و حت     گي و فرهن  ي آزادانديش سياس  نديشه و فعاال  ناو اهل قلم    گي كه حيات و زند    ي خطرات ـ  ۳

 ند،ك ي تهديد مافعاالن درون حاكميت ر

ن،  خاص تلويزيو  يها  برنامه ي برخ نهمچو( ي خاص ينهاوبها و تري   ز رسانه ا كه   ي خشونت و كشتار   گ فرهن ـ  ۴

 فـشار   يروههـا ي گ روشـنفكر  نـشريات ضـد   ... و  ان و رسالت و قدس      يه، ك يها ه جمعه، روزنامه  ائم ينان برخ سخ

 د،وش يج موي تر)كنند يارت تهديد مغ به قتل و را ن مخالفااًكه صريح... همچون صبح، للثارات، شلمچه و

 هـاي  يم براساس پيماني كه با خدا و مردم داريد، و با دخالت دادن و مشاركت وكالي خانواده     خواه  از جنابعالي مي  

 كنيد و هـر جـا نيـز در          ييرگ  ين وقايع را تا آخر، با جديت و شفافيت پي         اات اخير،   يقربانيان در تحقيق پيرامرن جنا    

يت ئولرفتن مـس  گـ ا برعهـده    بـ سمت  ظيفـه تحقيقـات در آن قـ       وبايـست    يختيارات شما قرار دارد، م    از حيطه   اخارج  

 نيـز   وز آن سـ   اردد و   گ فيمعرعمومي   به افكار    ل شده، نهاد مسئو   يرگي فرد يا نهاد مربوطه پي     ويمستقيم آن از س   

 .ده شودازارش دگ يمومعفكار ا شفاف به زبه طر



 

 ٢٤٦

   رئيس جمهوريآقا

، يمرحله سالم بماند پس از چنـد      نت و ترور در اين      ور ماشين خش  گكور نكنيد و ا    ز همين جا  ار چشم فتنه را     اگ

 افكـار   وبنـابراين مـا     .  بـه كـار خواهـد افتـاد        يرگـ د، به بهانه دي   وهد ب ا قبل از انتخابات مجلس ششم خو      كه احتماالً 

 .باشند يحقيقات مت يصبرانه منتظر نتايج قطع ياه و فهيم ايران بگ ملت آيعموم

 سـاليان اخيـر و      ي سلسله قتلهـا   ي برا اي  كننده يح قانع ان در اين وقايع نيز بايد توض      گانگمدعيان دست داشتن بي   

 مرنه مـرد  گشته باشند و  ا اين مرز و بوم جامه عمل پوشيده، د        يسندگان نو اي كه بر  يصدها و سناريوهاي   ق نيز سوء 

 .دانند و قضاوت مستقل خود را خواهند نمود يكاه و رشيد مآد را وايران خ
 آقاي رئيس جمهور

 دلسوز مردم، ميهن   نن و فعاال  ا انديشمند ي تمام و مساعدت مطبوعات، دانشكاهيان     و ما اميدواريم با تالش شما    

يت با  و و استقالل و معن    يكنار روند و خورشيد آزاد      اخير نيز  يذرا گ  تيره و  يو انقالب شكوهمند ملت ايران، ابرها     

 همـه عقايـد و   يداند و پذيرا ي مننياايرا همه ي را برانكه ايرا  كشور ماي مذهبـ ي درخشان مل گ از فرهن  يگير بهره

صـالحات  ا دريابنـد كـه رونـد        گـران ن وتـه گـر ك  يـرد و يكبـار دي     ن گ جناحها و ساليق است، بر اين مرز و بوم تابيـد          

رفتـه  گكل ش ن است كه در جامعه ايرا  يدا بر تغييرات بني   يد و مبتن  ا به افر  يناپذير، غيرمتك  شتگ بر يدركشور روند 

 .ها، در اين سرزمين نخواهد بود  حاكم بر رشد جامعهييان خدن شدن سيار قادر به مقابله با جيكس است و

  

ــ    ــ مهنـدس عبـدالعلي بازرگـان         ـ مهندس ابوالفضل بازرگـان      ـ حميد آصفي    ـ اعظم اكبرزاده    ـ حميد احراري    اهللا اتحاد   عنايت

اهللا  ــ دكتـر حبيـب    بـين  كتـر محمـود پـيش   ـ د ـ عباس پوراظهري ـ مهندس محمد بهزادي    اهللا برهاني   ـ دكتر رحمت    نگار  محمد بسته 

ـ رسول    ـ مهندس ابوالفضل حكيمي     ـ مهندس مجيد تواليي     ـ مصطفي تنها    ـ مهندس محمد توسلي     ـ دكتر غالمعباس توسلي     پيمان

دكتر ـ    ـ اصغر رضايي    ـ احد رضايي    ـ بهمن رضاخاني    ـ تقي رحماني    ـ عبداهللا رادنيا    ـ حسين درويش    ـ دكتر حبيب داوران     دادمهر

ــ    اهللا سـحابي    ـ مهنـدس عـزت      ـ دكتر يداهللا سحابي     ـ نسرين ستوده    ـ عليرضا ساريخاني    ـ دكتر حسين رفيعي     طوسي  رضا رئيس 

ـ دكتر حسام   ـ مهندس كيوان صميمي     سيدجواي  ـ سيداحمد صدرحاج    ـ مهندس هاشم صباغيان     ـ هدي صابر    حسيني  حسين شاه 

ــ دكتـر      ــ مهنـدس نورالـدين غـروي         ــ مهنـدس محمـدجعفر عمـادي          محمـود عمرانـي    ـ  ـ رضا عليجاني    ـ اعظم طالقاني    طالقاني

ــ مـسعود      ـ ناصـر كـالري      ـ مرتضي كاظميان    ـ حجت قياسي    الدين قهاري   ـ دكتر نظام    ـ دكتر غفار فرزدي     اصغر غروي   سيدعلي

ــ خـسرو    ـ مهنـدس محـسن محققـي    ـ دكتر محمد ملكي فر اصغر معين ـ علي فر اكبر معين ـ مهندس علي زاده ـ محسن محسن  لدني

ــ    ــ دكتـر ماشـاءاهللا مـديحي         ــ سـعيد مـدني       ـ حـسين مـدني      ـ مينو مرتاضي    اردهالي  ـ محمد محمدي    ـ هادي مؤتمني    منصوريان

ــ    اهللا ميثمـي    ـ مهنـدس لطـف      ـ وحيد ميرزاده    ـ هرمز مميزي    ـ مصطلفي مصطفوي    ـ مهندس غالمرضا مسموعي     مصطفي مسكين 

ــ    پـور   ـ مهندس محمود نعيم     ـ فخرالسادات نوربخش    ـ محمود نكوروح    ـ مهندس سيدحميد نوحي     شهانيابوالفضل ميرشمس شه  

  .ـ حسن يوسفي اشكوري ـ دكتر ابراهيم يزدي ـ هادي هاديزاده ـ سيد مهدي ناطقي مهندس اسماعيل ناطقي
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  به نام خدا

  

  ـ مذهبي ايران اعتراض نيروهاي ملي

  طلبانه در انتخابات شوراهابه سياستها و اقدامهاي انحصار

  

  مردم شريف و آگاه ايران 

 با تأكيد بر اهميت انتخابات شوراها و ضـرورت مـشاركت فعـال در               ۱۳۷۷ بهمن   ۱۲در بيانيه شماره يك مورخ      

 اعالم كرديم كه جمعي از اعضاي خانواده نيروهاي مستقل ملي و مذهبي ايران داوطلب نمايندگي در انتخابـات                   ،آن

تهـاي  حـصارطلبان، هيأ  اما همچنان كه عنوان شده بود، اين بار نيز در ادامه رويه شناخته شـده ان               . اند  شوراها شده 

نظارت بر انتخابات شوراها برخالف اصول مصرح در قانون اساسي، بـا رد صـالحيت اغلـب نيروهـاي مـستقل و                      

  . مي جامعه به نمايش گذاشتندهاي بارز جبهه دوم خرداد، تقابل خويش را با خواست عمو دگرانديش و نيز چهره

تهاي نظارت به   أاخيراً در حركتي تازه، كميته پنج نفره حل اختالف در مورد افرادي كه صالحيت آنان توسط هي                

التـزام بـه واليـت      " رد شده است، چنين تصميم گرفته است كه اگر اين افراد اقـرار كتبـي بـه                   ۲۶ماده  " د"استناد بند   

 ــ   به اعتقاد ما، اين امر متضمن تفتـيش عقايـد، تحقيـر شخـصيتي             . آنان تأييد خواهد شد   كنند، صالحيت   " مطلقه فقيه 

وسوم قانون اساسي و محروم ساختن شهروندان از حقوق مدني آنـان             اعتقادي نامزدها، نقض آشكار اصل بيست     

شروع و انـساني    مواردي كه دقيقاً برخالف رأي اكثريت جامعه ايران است، چرا كه ازجمله خواسـتهاي مـ               . باشد  مي

 اجتمـاعي،   ــ   هاي مختلف سياسي    ، مشاركت فعال و حضور آزاد آنان در صحنه        ۷۶مردم آگاه ايران در دوم خرداد       

نفي قيمومت و سلطه طبقه نوكيسه و انحصارطلب، اعمال مديريت علمي در جامعـه، حاكميـت قـانون، اعتـراض بـه                      

  .درجه اول و دوم بود"وندان به و تقسيم شهر"  غيرخوديـ خودي"تفتيش عقايد، نفي تفكر 

جمهـور بـه مقابلـه بـا عملكـرد هيئتهـاي نظـارت برخاسـتند و                  هنگامي كه تمامي افراد و گروههاي حامي رئيس       

ها را قبول ندارد، اختالف تا جايي باال گرفت كه كار به تعيـين كميتـه رفـع        وزارت كشور اعالم كرد كه رد صالحيت      

تنها علل اصلي اختالف را برطرف نكرد، كه بر تفتـيش عقايـد صـحه                 ه مزبور نه  ولي مصوبه كميت  . اختالف انجاميد 

" خـودي "اند شرايطي فراهم كنند كه صالحيت نيروهـاي بـه اصـطالح               ظاهراً صاحبان اصلي قدرت پذيرفته    . گذاشت

ي خـود   تأييد و باز هم نيروهاي خارج از جناحهاي قدرت به ويژه نيروهاي مستقل ملي و مـذهبي از حقـوق اساسـ                     

  .محروم شوند

پس از به حاشيه راندن پرونده جنايتهاي فجيع اخير از جانب كميته سه نفره تحقيق، برغم انتظار طوالني مـردم                    

ايران در مورد افشاي سازمان و عوامل قتلها و محاكمه علني و مجازات طراحـان و عـامالن آن، اينـك كميتـه حـل                         

شـود و   حـل و رفـع مـي   " بـاال "يران نـشان دهـد كـه همـه مـسائل در      اختالف نيز بار ديگر در صدد است به مردم ا   

زند، تا بدين ترتيب بـه        سرنوشت امور جامعه را رقم مي     " ديپلماسي پنهان "سرانجام، چالشها در رأس هرم قدرت با        

نان مردم بقبوالند كه اميد به اصالح تدريجي امور و مشاركت فعال و عيني آنان، اميدي واهي است تا بدين طريق آ                     

  . را بيش از پيش دلسرد و مأيوس كند

چـرا كـه اگـر افـراد و گروههـاي درون            . هم اينك انتخابات شوراها به آزمون بزرگ صداقت تبديل شـده اسـت            



 

 ٢٤٨

اند، تنها به استيفاي حقوق خود آن هم به شيوه كدخدامنشانه       حاكميت كه مدعي حاكميت قانون و جامعه مدني شده        

وبه دهند، در واقع شعارهاي خود را تا حد جنگ براي تصاحب قدرت تنزل داده و                رضايت و تن به پذيرش اين مص      

ايـن خواسـته    . انـد   بر سر آرمانهاي اصيل انقالب و اعتماد مردم معاملـه كـرده           "  غيرخودي ـ  خودي"با قبول انديشه    

ضت شـكوهمند   زيادي نيست كه ملت ايران پس از گذشت نود سال از انقالب مشروطيت، نزديك به نيم قـرن از نهـ                    

، " اسـتقالل "،  " آزادي"ملي به رهبري دكتر مصدق و بيست سال از انقالب اسالمي، خواستار تحقق آرمانهاي اصيل                

آرمانهايي كه براي تحقق آنها مردان و زنان اين سرزمني بـسي            . باشند" حاكميت قانون و ملت   "و  " عدالت اجتماعي "

آيا بيست سال تجربـه حـذف و تـصفيه و بـه             . اند  شماري متحمل شده   هاي بي  ها داده و هزينه     ها ديده، كشته    شكنجه

  هدر دادن كيفيتها و ظرفيتها كافي نيست؟

هـاي   امضاكنندگان اين بيانيه همچنان به تالش خود در جهت برگزاري انتخاباتي فراگير و دور از انحـصارطلبي       

داد و اميدوارند كه نيروهاي مـدافع برنامـه         د  نچه بيشتر حقوق تمامي آحاد مردم ادامه خواه        معمول و استيفاي هر   

سـازش بـا نيروهـاي انحـصارطلب و           اي عمل كنند كه هيچ گونـه شـائبه          توسعه سياسي رئيس جمهور نيز به گونه      

چه در غير اين صورت عالوه بر ايجاد يأس و بدبيني           . خواه و پايمال كردن حقوق مردم را به وجود نياورند           تمامت

  . خود را از دست خواهند داد اعتبار،در ميان مردم

  ۱۳۷۷ بهمن ماه ۱۹ 

  

ــ    نگارـ عباس پـوراظهري     ـ محمد بسته    ـ مهندس عبدالعلي بازرگان     ـ مهندس ابوالفضل بازرگان     ـ اعظم اكبرزاده    علي اردالن 

ـ حـسين   حكيميـ مهندس ابوالفضل  ـ مهندس مجيد تواليي ـ مهندس محمد توسلي   ـ دكتر غالمعباس توسلي     اهللا پيمان   دكتر حبيب 

ـ  ـ دكتر يداهللا سحابي ـ تقي رحماني  ـ دكتر حسين رفيعي     ـ دكتر رضا رئيس طوسي      ـ رسول دادمهر    ـ دكتر حبيب داوران     درويش

ــ   ــ احمـد صـدرحاج سـيدجوادي     ـ مهندس هاشم صـباغيان  حسيني ـ حسين شاه ـ عليرضا ساريخاني    مهندس عزت اهللا سحابي   

ــ   ـ مرتضي كاظميـان  الدين قهاري   ـ دكتر نظام    ـ دكتر حسن فريداعلم     ـ رضا عليجاني    مود عمراني ـ مح   ـ اعظم طالقاني    هدي صابر 

ـ مهندس    ـ مهندس غالمرضا مسموعي     ـ مينو مرتاضي    ـ محمد محمدي اردهالي     ـ سعيد مدني    ـ حسين مدني    مهندس اكبر طاهري  

ــ سـيدمهدي      ــ ابوالفـضل ميرشـمس شهـشهاني         دين موحـد  ال  ـ مهندس نظام    ـ هرمز مميزي    ـ دكتر محمد مدني     فر  اكبر معين   علي

  .  ـ حسن يوسفي اشكوري ـ دكتر ابراهيم يزدي ـ دكتر پرويز ورجاوند ـ مهندس سيد حميد نوحي ـ محمود نكوروح ناطقي
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  به نام خدا

  

  بيانيه مطبوعاتي جمعي از نيروهاي مستقل ملي ايران 

  درخصوص انتخابات شوراها

  

از نقطه عطف تـاريخي فروپاشـي رژيـم شـاه و تـشكيل جمهـوري اسـالمي كـه بـر          با گذشت بيست سال    

بخـش   و در پرتو روح رهـايي     " عدالت اجتماعي "و  " جمهوريت"،  " استقالل"،  " آزادي"بستري از آرمانهاي واالي     

 سـال اداره بـه غايـت انحـصاري همـه امـور، بـا انتخابـات                  ۲۰اسالم تحقق يافت، براي نخستين بار و در پي          

. راها زمينه مشاركت شهروندان در اداره امور اجرايي شهر و روستا بـه طـور نـسبي فـراهم شـده اسـت                      شو

گرچه وظايف شوراهاي منتخب محدود و مبهم است، اما برخورد فعال با شوراها به عنوان نخـستين گـام در                    

  . شود راستاي نهادينه كردن حق حاكميت ملت و نظام شورايي مثبت تلقي مي

اين نظر و نيز از آنجا كه نيروهاي مستقل ملي و مذهبي ايران فاقد كمتـرين امكانـات و تريبـون          باتوجه به   

باشند، لذا اقدام به برگـزاري كنفـرانس مطبوعـاتي نمودنـد تـا بـدين              رسمي براي انعكاس ديدگاههاي خود مي     

  .طريق ديدگاههاي خود را به اطالع افكار عمومي برسانند

و نيروها براي حضور فعاالنه در انتخابات شـوراها بـا هـدف انگيـزه نهادينـه      به رغم اشتياق نسبي مردم      

تهاي نظارت بر انتخابات شوراها بـا رد  أكردن مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود در سطوح مختلف، هي  

صالحيت جمعي از نيروهاي مستقل و دگرانديش، تقابـل خـويش را بـا خواسـت عمـومي جامعـه بـه نمـايش                        

هاي قدرت سياسي، اجتماعي، اقتـصادي و فرهنگـي خـويش را بـا برگـزاري                  ارطلبان كه حوزه  حصنگذاشتند ا 

خـالف اصـول مـصرح قـانون اساسـي،          بينند، با اعمال نوعي تفتيش عقايد و بر         انتخابات شوراها در خطر مي    

ههـاي  وابـستگي بـه گرو    "و يـا بـه بهانـه        " عدم التزام و اعتقاد عملـي بـه اسـالم و واليـت فقيـه              "تحت پوشش   

  .اند طلبي خويش را آشكار و شهروندان بسياري را از حقوق سياسي خويش محروم كرده تمامت" غيرقانوني

وابستگان، عالقمندان و اعضاي گروههـاي خـارج از حاكميـت در شـرايطي از حقـوق شـهروندي خـويش               

. ا صادر نكرده است   اي رأي به غيرقانوني بودن هيچيك از اين گروهه          شوند كه هيچ دادگاه صالحه      محروم مي 

خود را بـر همگـان آشـكار كـرده          " و انحصارگرانه " جاهلي"يك بار ديگر محتواي     "  غيرخودي ـ  خودي"انديشه  

در . خواهـد  است و با تقسيم عملي و آشكار شهروندان به درجـه اول و دوم، همـه چيـز را از آن خـويش مـي             

، مشاركت فعـال و حـضور   ۷۶ن در دوم خرداد جمله خواستهاي مشروع و انساني مردم آگاه ايرا حالي كه از 

 اجتمـاعي ، نفـي قيمومـت و سـلطه طبقـه نوكيـسه و انحـصارطلب،                  ـ  هاي مختلف سياسي    آزاد آنان در صحنه   

و "  غيرخـودي  ــ   خـودي "اعمال مديريت علمي در جامعه، حاكميت قانون، اعتراض به تفتيش عقايد، نفـي تفكـر                

  . ودب" درجه اول و دوم"تقسيم شهروندان به 

پس از به حاشيه راندن پرونده جنايتهاي فجيع اخيـر از جانـب كميتـه سـه نفـره تحقيـق، بـه رغـم انتظـار            



 

 ٢٥٠

طوالني مردم ايران در مورد افشاي سازمان و عوامل قتلها و محاكمه علني و مجازات طراحان و عـامالن آن،         

ه زيـادي نيـست كـه ملـت ايـران      اين خواست. اينك انتخابات شوراها به آزمون بزرگ صداقت تبديل شده است    

پس از گذشت نود سال از انقالب مشروطيت، نزديك به نيم قرن از نهضت شـكوهمند ملـي بـه رهبـري دكتـر                        

جمهـوري  "،  "اسـتقالل "،  "آزادي"تحقـق آرمانهـاي اصـيل        مصدق و بيست سال از انقـالب اسـالمي، خواسـتار          

آرمانهايي كه براي تحقق آنها مردان و زنان ايـن  . ندباش" حاكميت قانون و ملت"و " عدالت اجتماعي"،  " اسالمي

اند آيا بيـست سـال    شماري متحمل شده هاي بي ها داده و هزينه   ها ديده ، كشته     سرزمين بسي رنجها و شكنجه    

  تجربه حذف و تصفيه و به هدر دادن كيفيتها و ظرفيتها كافي نيست؟

 در جهت برگزاري انتخاباتي فراگيـر و دور از          نيروهاي مستقل ملي و مذهبي ايران همچنان به تالش خود         

هاي معمول و استيفاي هرچه بيشتر حقوق تمامي آحاد مردم ادامـه خواهنـد داد و از گروههـاي             انحصارطلبي

خواهند كه در     ساالري در درون حاكميت و به ويژه از رئيس جمهور منتخب مردم مي             معتقد به آزادي و مردم    

هاي مـشروع      به شعارهاي دوم خرداد و صداقت خود را در تحقق خواست           مقطع حساس كنوني، باور خويش    

زيـرا  . كشور به اثبات برسانند   " توسعه سياسي "و  " حاكميت قانون "و قانوني ميليونها شهروند ايراني، مبني بر        

اگر مردم از اصالح تدريجي امور و مشاركت فعال و عيني نااميد شوند، كشور و جامعه بـا حـوادث و فجـايع         

  .لخ و ناگواري روبرو خواهند شد كه دامان همه را خواهد گرفتت

   ۱۳۷۷ بهمن ماه ۲۴
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