
 به نام خدای يکتا
 ) ٣٠(جلد  ١٣٧٨ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه

 

  

  

 گزارش ديدار نوروزي

 ٧٨فروردين  :تاريخ

◄  

  
تكذيب صدور اعالميه در مورد بازار بورس تھران با امضای شورای 

  نھضت  مركزی 

 ١٨/٠١/٧٨تاريخ: 

◄  

  
 اعالميه در مورد ترور سپھبد صياد شيرازي

 ٢٢/٠١/٧٨ :تاريخ

◄  

  
  نامه به روزنامه نشاط در مورد مطلب

  "طرحی به نام محرم وجود دارد" از آقای بھزاد نبوي

 ٠١/٠٢/٧٨تاريخ: 

◄  

  
نامه به وزير كشور در مورد علت محروميت نھضت از شركت در گردھمايی 

  احزاب

 ٠٤/٠٢/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  بيانيه پيرامون روابط با آمريكا

 ٠٥/٠٢/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  فعاليت شوراھای شھر و روستاپيام تبريك به مناسبت آغاز

 ١١/٠٢/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  اطالعيه پيرامون ربوده شدن راننده آقای دكتر يزدي

 ٢٦/٠٢/٧٨تاريخ: 

◄  



  
  بزرگداشت حماسه آزادسازی خرمشھر

 ٠٢/٠٣/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  ١٣٥١خرداد گراميداشت ياد شھيدان چھارم

 ٠٣/٠٣/٧٨تاريخ: 

◄  

  
درخواست مجوز مكان عمومی از وزارت كشور جھت بزرگداشت سالروز خلع

  يد

 ٠٤/٠٣/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  نامه به روزنامه نشاط و درخواست درج پاسخ به مقاله

  پور  ھا در حصار" آقای جالئی "ميانه

 ١٧/٠٣/٧٨تاريخ: 

◄  

  
پيام به ملت ايران به مناسبت انتخابات دوره ششم مجلس شورای 

 اسالمی

 ١٩/٠٣/٧٨ :تاريخ

◄  

  
)٢٩/٠٣/٧٨خوري" ( نامه به روزنامه كيھان در مورد مطلب "گناھی به نام تك

 ٠٤/٠٤/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  پاسخ دكتر يزدی به ايران فردا پيرامون "سفر امام به پاريس"

 ٠٩/٠٤/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  آالن و ساير زندانيان مبارز تركيه  درخواست لغو حكم اعدام آقای اوج

  جمھور تركيه  ز رئيس

 ١٠/٠٤/٧٨تاريخ: 

◄  

  
ھای شوم  نامه به روزنامه كيھان در مورد مطلب "پاسخی بر نغمه

  گرايی" ملی

 ١٤/٠٤/٧٨تاريخ: 

◄  



  
  ھشدار نھضت به آفرينندگان حوادث خونين كوی دانشگاه تھران

 ١٩/٠٤/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  ھای گسترده اخير  توضيحی پيرامون حمله

  عليه نھضت و جنبش دانشجويی كشور

 ٢٠/٠٤/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  دھنده از بازجوئي... نامه به روزنامه كيھان در مورد مطلب "گزارش تكان

 ٢٣/٠٤/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  بار اخير تحليل نھضت از حوادث تأسف

 ٢٤/٠٤/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  نامه به روزنامه نشاط

 متحصنين در مورد تصحيح اطالعيه نھضت در حمايت از تصميم شورای

  دانشگاه

 ٢٤/٠٤/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  اطالعيه دكتر سحابی در مورد عدم دخالت نھضت در حوادث دانشگاه

 ٢٧/٠٤/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  نامه به روزنامه رسالت و اعالم عدم ارتباط آقای منوچھر محمدی با نھضت

 ٢٧/٠٤/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  پاسخ به مقاله  -نھضت آزادی ايران شفاف ھمچون گذشته

  "نھضت آزادی و استراتژی براندازی خاموش"

 ٠٧/٠٥/٧٨تاريخ: 

◄  

  
نامه به روزنامه صبح امروز در مورد نقل حوادث دانشگاه از قول سردار كوثري

 ٠٧/٠٥/٧٨تاريخ: 

◄  

  



جمھور در اعتراض به بازداشتھای گسترده  نامه سرگشاده به رئيس

  دانشجويان

 ١٤/٠٥/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  نقدی بر مواضع دبيركل سازمان مجاھدين انقالب اسالمی 

  "چه كسی خودی است؟"

 ١٢/٠٥/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  ھای گروه پژوھشی آينده پاسخ دكتر يزدی به پرسش

 ١٩/٠٥/٧٨تاريخ: 

◄  

  
اعتراض به موضع اخير صدام حسين در مورد به زير سئوال بردن فرھنگ 

  ايران

 ٢٠/٠٥/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  نامه به مقام محترم رھبری

 ٢٣/٠٥/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت ٢٩اعتراض به لغو تعطيلی روز

 ٢٧/٠٥/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  ديدگان سيلھای اخير اعالم ھمدردی و درخواست ياری به خسارت

 ٣١/٠٥/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  پيام تبريك به مناسبت تشكيل انجمن دفاع از آزادی مطبوعات

 ٠٢/٠٦/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  پيام تبريك به دبيركل حزب اسالمی كار

 ٠٢/٠٦/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  جمھور تركيه به مناسبت وقوع زلزله در تركيه پيام تسليت به رئيس

 ٠٣/٠٦/٧٨تاريخ: 

◄  



  
ای پيرامون مسائل و مشكالت  هللا خامنه نصايح آقای دكتر سحابی به آيت

  كشور

 ٠٩/٠٦/٧٨تاريخ: 

◄  

  
نامه به روزنامه صبح امروز پيرامون سخنان آقای اشكوری در مورد نوگرائی 

  و...

 ١٣/٠٦/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  ضرورت پيگيری گزارش كميته تحقيق فاجعه كوی دانشگاه

 ١٦/٠٦/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  رود؟ میمجلس به كجا 

 ١٧/٠٦/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  دبير كل محترم ...

 ٢٠/٠٦/٧٨تاريخ: 

◄  

  
اجرائی و دوتن از مسئولين نھضت با وزير  درخواست مالقات رئيس ھيئت

  كشور

 ٢٤/٠٦/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  ھا در آستانه سال تحصيلی نو دانشگاه

 ٢٥/٠٦/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  كوب درگذشت استاد عبدالحسين زرينپيام تسليت به مناسبت

 ٢٥/٠٦/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  مصاحبه مجله دنيای سخن با آقای دكتر يزدی پيرامون روابط خارجی ايران

 ٠٣/٠٧/٧٨تاريخ: 

◄  

  
 ستيزان در آستانه انتخابات مجلس ششم آفرينان و قانون ھشدار به بحران

◄  



 ١١/٠٧/٧٨ :تاريخ

  
 اعالم جرم آقای دكتر يزدی عليه مسئوالن روزنامه جبھه

 ١٢/٠٧/٧٨ :تاريخ

◄  

  
قانون  ٣٠ماده  ھای سياسی در باره رايزنی نھضت با احزاب و تشكل

 انتخابات

 ٢٠/٠٧/٧٨ :تاريخ

◄  

  
 ھای نھضت مورد علت عدم درج جوابيهنامه به روزنامه صبح امروز در

 ٢١/٠٧/٧٨ :تاريخ

◄  

  
در خصوص » جمعيت«فردا در مورد استفاده از عبارت نامه به نشريه ايران

  نھضت

 ٢١/٠٧/٧٨تاريخ: 

◄  

  
تحليلی پيرامون حمالت اخير عليه نھضت و فشار گسترده بر جنبش 

  دانشجويي

 ٢٨/٠٧/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  اعتراض به كشتار بيرحمانه مسلمانان چچن

 ٠٤/٠٨/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  امروز آقايان دكتر يزدی و مھندس صباغيان به سئواالت آفتابپاسخ 

 در مورد گروگانگيري

 ١١/٠٨/٧٨ :تاريخ

◄  

  
 »عصرما«توضيحی پيرامون نقد بيانيه نھضت توسط نشريه

 ١٢/٠٨/٧٨ :تاريخ

◄  

  
اجرائی و دوتن از مسئولين نھضت با وزير  درخواست مالقات رئيس ھيئت



  اطالعات

 ١٣/٠٨/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  شريف نامه به رئيس دانشگاه صنعتی

  در مورد سخنرانی آقای سلطانی عليه نھضت در آن دانشگاه

 ١٧/٠٨/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  نامه بنياد پاسخ آقای دكتر يزدی به سئواالت ھفته

  در مورد فعاليتھا و مديريت بنياد

 ٢٢/٠٨/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  دعوت به مراسم سالگرد داريوش و پروانه فروھر

 ٢٥/٠٨/٧٨تاريخ: 

◄  

  
نھضت آزادی و بسيج دانشجويی در دانشگاه صنعتی  اطالعيه مناظره

 شريف

 ٢٩/٠٨/٧٨ :تاريخ

◄  

  
  اطالعيه تعويق مناظره نھضت آزادی و بسيج دانشجويی 

  شريف در دانشگاه صنعتی

 ٢٩/٠٨/٧٨تاريخ: 

◄  

  
فروھر"ای در ابھام "گراميداشت ياد داريوش و پروانه  ھای زنجيره پرونده قتل

 ٢٩/٠٨/٧٨ :تاريخ

◄  

  
 اصفھان و ششمين دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی

 ٠١/٠٩/٧٨ :تاريخ

◄  

  
  پيام تبريك به مناسبت پنجاھمين سالگشت تأسيس جبھه ملی ايران

 ٠٢/٠٩/٧٨تاريخ: 

◄  

  
اطالعيه مناظره نھضت آزادی و بسيج دانشجويی در دانشگاه صنعتی 



  شريف

 ٠٦/٠٩/٧٨تاريخ: 

◄  

  
 بيانيه به مناسبت محكوميت آقای عبدهللا نوری در دادگاه تفتيش عقايد

 ١٠/٠٩/٧٨ :تاريخ

◄  

  
  رئوس برنامه پيشنھادی نھضت آزادی ايران

  برای شركت در انتخابات مجلس ششم

 ١٤/٠٩/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  ای گراميداشت سالروز قربانيان قتلھای زنجيره

  محمد مختاری و محمدجعفر پوينده

 ١٤/٠٩/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  گانه يا باالتر از آنھا؟" ارسال مقاله "شورای نگھبان جزئی از قوای سه

  به دفتر تحكيم

 ١٥/٠٩/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  اطالعيه در محكوم كردن حمله و ضرب و شتم آقای دكتر پيمان

 ١٦/٠٩/٧٨تاريخ: 

◄  

  
نامه به وزارت كشور در مورد تالش مغرضانه روزنامه ابرار در به زير سئوال 

  كشيدن وزارت كشور

 ١٧/٠٩/٧٨تاريخ: 

◄  

  
سازمان صدا و درخواست برگزاری مناظره با آقای حميد انصاری از رياست 

  سيما

 ٢٤/٠٩/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  تكذيب مصاحبه روزنامه گزارش روز با آقای دكتر يزدي

 ٢٤/٠٩/٧٨تاريخ: 

◄  



  
  نوری عليه نھضت آزادی پراكنی آقای ناطق تھمت

  در آستانه انتخابات مجلس ششم

 ٢٥/٠٩/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  پاسخ آقای دكتر يزدی به سئواالت ھفته نامه دوستان

 ٢٩/٠٩/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  تبريك به دبيركل جديد حزب ھمبستگی ايران اسالمی

 ٣٠/٠٩/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  ابن مريم (ع) تبريك سالروز ميالد عيسی

 ٣٠/٠٩/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  نامه به دبيركل سازمان ملل متحد در مورد

  حمالت ارتش فدراسيون روسيه به مسلمانان چچن

 ٠١/١٠/٧٨تاريخ: 

◄  

  پاسخ به نامه آقای حميد انصاري

 ٠٢/١٠/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  حميد انصاری جھت روزنامه عصر آزادگانارسال پاسخ به نامه آقای

 ٠٢/١٠/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  ارسال پاسخ به نامه آقای حميد انصاری جھت سازمان صدا و سيما

 ٠٢/١٠/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  درخواست اعالم احزاب غيرقانونی از رئيس قوه قضائيه

 ٠٦/١٠/٧٨تاريخ: 

◄  

  
رئيس صدا و سيما در مورد پخش سخنان آقای محتشمی عليه  نامه به

  نھضت

 ١٩/١٠/٧٨تاريخ: 

◄  



  
  داري ھا و دعوت مردم به خويشتن اعتراض به رد صالحيت

 ٢٢/١٠/٧٨تاريخ: 

◄  

  
 اعالم ديدار سركنسول سفارت كانادا در تھران با دكتر يزدی به وزارت خارجه

 ٢٧/١٠/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  پاسخ آقای دكتر يزدی به سئواالت نشريه كوچ

 ٠١/١١/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  تك آلمان آقای دكتر يزدی به سئواالت روزنامه فرایپاسخ 

 ٠٢/١١/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  اعالم برگزاری جلسات پرسش

  و پاسخ ائتالف نيروھای ملی ـ مذھبی به نيروی انتظامی

 ٠٣/١١/٧٨تاريخ: 

◄  

  
سخنان آقای دكتر سحابی در مراسم پنجمين سالروز درگذشت مھندس 

  بازرگان

 ٠٣/١١/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  شكوائيه آقای دكتر يزدی از ھيئت نظارت بر انتخابات به شورای نگھبان

 ٠٣/١١/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  ويچ پاسخ آقای دكتر يزدی به سئواالت روزنامه ايران

 ٠٤/١١/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  اعالم جرم آقای دكتر يزدی عليه سردار غفاری به دادگستری قزوين

 ٧٨بھمن تاريخ: 

◄  

  
پاسخ به اظھارات آقای محتشمی در خصوص نامه منسوب به رھبر فقيد 

  انقالب
◄  



 ٠٧/١١/٧٨تاريخ: 

  
  نامه به نشريه پيام ھاجر در مورد مطلب " اگر مدركی داريد نشان دھيد"

 ٢٠/١١/٧٨تاريخ: 

◄  

  
آوری بروشورھای تبليغات انتخاباتی  نامه به رئيس جمھور در مورد جمع

  نھضت 

 ٢٣/١١/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  ھای غيرقانونی اعتراض نھضت آزادی ايران به رد صالحيت

 ٢٦/١١/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  نامزدھای مورد حمايت نھضت برای انتخابات مجلس ششمفھرست 

 ٧٨بھمن تاريخ: 

◄  

  
  نامه به وزارت كشور در مورد

  جلوگيری از ورود آقای مھندس ابوالفضل بازرگان به ھمدان

 ٢٦/١١/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  اطالعيه در مورد حمله گروه فشار به مراسم انتخاباتی و مضروب شدن

  آقای مھندس صباغيان در قزوين

 ٢٧/١١/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  سپاسگزاری از ملت آگاه ايران

 ٠١/١٢/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  اطالعيه شركت آقايان دكتر يزدی و مھندس توسلی در ھمايش 

  "انداز مناسبات ايران و آلمان "چشم

 ٠٣/١٢/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  متن سخنرانی آقای مھندس توسلی در ھمايش



  انداز مناسبات ايران و آلمان" "چشم

 ٠٤/١٢/٧٨تاريخ: 

◄  

  
انداز مناسبات ايران و  متن سخنرانی آقای دكتر يزدی در ھمايش "چشم

  آلمان"

 ٠٤/١٢/٧٨تاريخ: 

◄  

  
 تشكر از مديركل سياسی وزارت كشور در خصوص تالش نيروھای انتظامی

  اسفند ١٤در برگزاری مراسم

 ١٦/١٢/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  ارزيابی انتخابات مجلس ششم و مسئوليت خطير نمايندگان

 ١٩/١٢/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  محكوم كردن ترور آقای سعيد حجاريانبيانيه در 

 ٢٢/١٢/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  بيانيه امضادار اعضای نھضت در محكوم كردن ترور آقای سعيد حجاريان

 ٧٨اسفند تاريخ: 

◄  

  
نامه به وزارت كشور در مورد مراجعات مشكوك به محل كار آقای مھندس 

  شورای مركزی نھضتاعضای  مسموعی از

 ٢٤/١٢/٧٨تاريخ: 

◄  

    

 ضمائم

  شخصيتھاینشريات با ھمكاری ساير گروھھا و  

 فرھنگی، اجتماعی، سياسی

  

    

  ◄  بيانيه در اعتراض به روند رسيدگی به پرونده قتل فروھرھا



 ٠٢/٠٢/٧٨تاريخ: 

  
  اعتراض جمعی از نيروھای ملی ـ مذھبی

  اي به روند رسيدگی پرونده قتلھای زنجيره

 ٧٨تير تاريخ: 

◄  

  
درخواست جمعی از نيروھای ملی ـ مذھبی برای تأمين استقالل قوه 

  قضائيه 

  و رفع توقيف از روزنامه نشاط

 ٧٨شھريورتاريخ: 

◄  

  
  درخواست رسيدگی به پرونده دانشجويان دانشگاھھای تھران و تبريز

  از رئيس قوه قضائيه

 ٧٨آبان تاريخ: 

◄  

  
بيانيه ائتالف جمعی از نيروھای ملی ـ مذھبی در اعتراض به رد صالحيت 

  برخی

  نامزدھا توسط ھيئت اجرائی

 ١٢/١٠/٧٨تاريخ: 

◄  

  
  بيانيه جمعی "مسئوالن با گروھھای فشار جدی برخورد كنيد"

 ٧٨دی تاريخ: 

◄  

  
  امضائی به سخنان ٩٠شدگان نامه  اعتراض جمعی از بازداشت

  آقای ھاشمی رفسنجانی ھمراه با اصل نامه

 ١٢/١١/٧٨تاريخ: 

◄  

  

 



 

 ۶

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

   ١٣٤٠تاسيس 

  

   نوروزي نهضت آزادي ايرانديدارگزارش 

  

 روزنامـه نـشاط،     ۲۷/۱۲/۷۷بر طبق سنت چندين سال گذشته و در پي آگهي منـدرج در شـماره مـورخ                  

 در طبقـه سـوم سـاختمان        ۷۸مراسم ديدار نوروزي نهضت آزادي ايران در روز يكشنبه اول فروردين ماه             

در .  بعـدازظهر برگـزار شـد      ۷ تـا    ۴بيركـل نهـضت آزادي ايـران، از سـاعت           مسكوني دكتر ابراهيم يزدي، د    

گيري از آنـان   ان نهضت آزادي ايران ـ كه بخش چشم عالقمندالن، اعضا و مسئو نفر از ۳۰۰مجموع بيش از 

حـضور  . هاي سياسـي و فرهنگـي در ايـن مراسـم حـضور يافتنـد       و شخصيت ـ  دادند را جوانان تشكيل مي

از طرف نهضت آزادي به هـر       . داد  سيد جوادي گرمي خاصي به مجلس مي        ي و صدرحاج  جنابان دكتر سحاب  

تاليف شادروان مهندس بازرگان اهدا شد و تعدادي    » سازگاري ايراني «يك از شركت كنندگان يك جلد كتاب        

  .از مدعوين مبلغي به عنوان عيدي و كمك اعطا نمودند كه باعث سپاسگزاري و قدرداني گرديد

بيني نشده بود، بنـا بـه درخواسـت بـسياري از حاضـران،       اي براي پرسش و پاسخ پيش   برنامهبا آن كه    

هاي حـاضـران دربـاره مـسـائـل عمـده روز    آقاي دكتر ابراهيم يزدي به مدت بيش از يك ساعت به پرسش   

  .و از جـمله انـتخابات شـوراي شـهر و روسـتا پاسخ گفتند

جلسه محدود گفت و شنود با شركت خانم اعظـم طالقـاني، آقـاي              ضمنا پس از پايان رسمي مراسم، يك        

سـاعت برگـزار شـد كـه در آن            ان بـه مـدت نـيم      عالقمنـد نگار، آقاي دكتر ابراهيم يـزدي و تعـدادي از             بسته

انتقادهايي درباره برخي از مقاالت نشريه پيام هاجر كه ممكن است باعث ايجاد تفرقه يـا كـدورت در ميـان                     

  .ود، مطرح گرديد و خانم طالقاني توضيحاتي در اين زمينه دادندروشنفكران ديني ش

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  ۷۸فروردين 

  



 

 ۷

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۶۷۳: شماره

 ۱۸/۰۱/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  اعالميه در مورد بازار بورس تهرانصدور تكذيب 

  با امضاي شوراي مركزي نهضت

  

اي بدون تـاريخ    در بازار بورس تهران اعالميهاخيراًرساند كه   بدينوسيله به اطالع مردم شريف ايران مي      

 مجعـول بـوده و ارتبـاطي بـا نهـضت            كـامالً با امضاي شوراي مركزي نهضت آزادي منتشر شده است كه           

  .آزادي ايران ندارد

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

 



 

 ۸

  تعالي بسمه

  يران اينهضت آزاد

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۷۴: شماره

 ۲۲/۰۱/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  نهضت آزادي ايران

  كند صياد شيرازي را محكوم مي ترور سپهبد شهيد علي

  

سپهبد علي صـياد    . نمايد   محكوم مي  شديداًياد شيرازي را     ترور وحشيانه سپهبد ص    نهضت آزادي ايران  

دوست، شريف، صادق و پارساي ارتش جمهوري اسالمي          شيرازي از افسران شايسته، شجاع، فداكار، وطن      

هـاي مهمـي را    ليتمـسئو مـان  نهـاي اشـغالي ميه   ايران بود كه در جنگ تحميلي عراق و آزادسازي سرزمين       

از همكاران نزديك و صميم      او. هاي فراموش نشدني از خود بروز داد        مانيها وقهر   برعهده داشت و رشادت   

   . بودهاي نامنظم و با وفاي شهيد دكتر مصطفي چمران، بنيانگزار ستاد جنگ

نمايـد و دامـن زدن و فـراهم      خشونت و ترور را، در تمامي اشكال آن، محكـوم مـي     نهضت آزادي ايران  

 زيان ملت ومملكت و تحقق برنامه توسعه سياسي و جامعه مدني  ساختن زمينه براي خشونت را به ضرر و       

  .كند ع بيگانگان ارزيابي ميمدر ايران دانسته و تبعات آن را در راستاي منافع و مطا

 اميدوار است ترور سـپهبد صـياد شـيرازي موجـب نـشود كـه مبلغـين و مبـشرين         نهضت آزادي ايران 

براي اعمال نظرات خود در حل اختالفات داخلي اسـتفاده          ضرورت كاربرد ابزارهاي خشونت از اين فرصت        

  .گونه ترورها در شرايط كنوني است نمايند كه اين امر يكي از اهداف اين

 شهادت اين افسر خدمتگزار وطن را به نيروهاي مسلح، بـه ويـژه ارتـش جمهـوري                نهضت آزادي ايران  

گويد و از خداوند براي آنان صبر جزيل          ليت مي اسالمي ايران، و به خانواده محترم و بازماندگان ايشان تس         

  .نمايد و براي آن شهيد علو درجات درخواست مي

  

  نهضت آزادي ايران

 



 

 ۹

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۶۷۴: شماره

 ۰۱/۰۲/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  "طرحي به نام محرم وجود دارد" نشاط در مورد مطلب روزنامهنامه به 

   از آقاي بهزاد نبوي

  

  

  جناب آقاي لطيف صفري

  ل محترم روزنامه نشاطمسئومدير 

  زي توفيق جلب رضاي حقبا سالم و آرو

طرحي بـه نـام محـرم    « مطلبي از آقاي بهزاد نبوي با عنوان        ۳۱/۱/۷۸ روزنامه نشاط مورخ     ۲در صفحه   

 اتفـاق   ۱۳۶۰به چاپ رسيده است كه در بخشي از آن، ايشان با شرح وقايعي كه در خرداد ماه                  » وجود دارد 

 خرداد پيش  ۲۵ پس از آن، ماجراي      …«: يدگو  افتاد و منجر به بسته شدن فضاي سياسي پس از آن شد، مي            

صدر و نهضت آزادي برگزار شده بود تمام          خواست در يك اجتماع كه از سوي بني         آمد كه گروه رجوي مي    

  »…نقاط حساس شهر را تصرف كند 

ادعاي آقاي بهزاد نبوي درباره برگزاري مراسم توسط نهضت آزادي ايران كذب محـض اسـت و بـدين                   

 توضيحات زير را براي روشن شدن افكـار عمـومي طبـق قـانون مطبوعـات در اولـين                    وسيله خواهشمنديم 

  .شماره آن روزنامه درج فرماييد

. گونه دخالـت و شـركتي نداشـت          هيچ ۱۳۶۰ خرداد ماه    ۲۵نهضت آزادي ايران در برگزاري اجتماع روز        

ارس اطـالع داد و دو روز       اي بـه خبرگـزاري پـ        اين مطلب را نهضت آزادي ايران در همان تاريخ طي اعالميه          

اي براي آگاهي مـردم       ، درباره اين موضوع و چند موضوع ديگر اطالعيه        ۱۳۶۰ خرداد ماه    ۲۷بعد، در تاريخ    

  :كنيم هايي از آن را در زير تكرار مي شريف ايران منتشر ساخت كه قسمت

ت و نه شركت كننده و       خرداد نه دعوت كننده بوده اس      ۲۵پيمايي روز دوشنبه      نهضت آزادي ايران در راه    «

  .ها داشته است نه اطالعي و دخالتي در برنامه

باشـد و در مبـارزات سياسـي بـر مبنـاي تفكـر                نهضت آزادي ايران در ائتالف با هيچ گروه و حزبي نمـي           

  .نمايد اسالمي، حفظ استقالل و اصالت خود عمل مي

الب اسالمي تالش دارند تـا هـر روز بـه           دشمنان انق . گذراند  ميهن اسالمي، دوران پرتالطم و حساسي را مي       

هاي كذب صفوف متحد مسلمانان را بر       اساس و نسبت    اي و تحت عنوان جديدي با انتشار شايعات بي          بهانه

  ».هم بريزند

  

  روابط عمومي

 نهضت آزادي ايران

  



 

 ۱۰

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۷۴: شماره

 ۰۴/۰۲/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  نامه به وزير كشور در مورد علت محروميت نهضت از شركت در گردهمايي احزاب

  

  الري وزير محترم كشور الواحد موسويجناب آقاي عبد

  با سالم و دعاي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به خلق

 خود در همايش استانداران سراسـر كـشور بـراي           ۲۸/۱/۷۸رئيس محترم جمهوري در سخنراني مورخ       

چندمين بار تصميم جدي دولتشان را براي ايفاي تعهدات و اجـراي برنامـه توسـعه سياسـي كـشور مـورد                      

ها، از جمله      و تضمين آزادي براي همه شهروندان و گروه        تأمينقرار داده و ضرورت اجراي قانون و        تاكيد  

 تاييـد نمـوده بوديـد       ۱۷/۱۲/۷۷نابعالي، نيز در مصاحبه مطبوعاتي مورخ       ج. خالفان قانوني، را تاييد كردند    م

 اما غيرقانوني هم نيـست و       پروانه فعاليت نگرفته است،   ۱۰كه نهضت آزادي ايران اگر چه از كميسيون ماده          

هـا و مقـاالت مطـرح شـده           ها، مصاحبه   به اين ترتيب بر ادعاي هميشگي نهضت آزادي كه به كرات در بيانيه            

  .است، مهر صحت گذارديد

 در تـضاد   بعـضاً ها و تاييدهاي باال همخواني نداشته و          انه عملكرد نهادهاي قانوني كشور با وعده      تأسفم

 اين كه هنوز مخالفان قانوني و وفادار به نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسـي،                از جمله . باشد  آشكار مي 

از جمله نهضت آزادي ايران، از بسياري از مظاهر و لوازم آزادي محرومند و فعاليت آزاد آنان با مـشكالت                    

  .و موانع متعددي روبرو است

هـاي سياسـي در       ايي احزاب و گروه   كنيم كه در هيچ يك از چهار گردهم         به عنوان نمونه، خاطر نشان مي     

 دعـوت بـه   مـستقيماً ) هاي ملي ـ اسالمي بـدون پروانـه    و ساير گروه(وزارت كشور از نهضت آزادي ايران 

كه پيرو ارسال دورنگار به وزارت كشور، نماينـدگان         ) سومين گردهمايي (شركت نشده بود و در يك مورد        

 از ورود آنان به جلـسه، محترمانـه و          ، مراجعه كردند  نهضت آزادي ايران براي حضور يافتن در گردهمايي       

  .ضمن عذرخواهي، جلوگيري شد

 احـزاب پروانـه فعاليـت    ۱۰هايي كه هنوز از كميسيون ماده  اين در حالي بود كه برخي از احزاب و گروه    

  .اند، از سوي وزارت كشور به اين گردهمايي دعوت شده بودند نگرفته

هـاي اعـالم شـده توسـط رئـيس محتـرم              وردهـا كـه مغـاير سياسـت       ما ضمن اعتراض به اين نـوع برخ       

 و تـضمين امنيـت و       تـأمين ل  مـسئو جمهوري است، انتظار داريم كه جنابعالي به عنوان مدير دستگاهي كـه             

ي براي اجراي صحيح قانون اساسـي و قـانون          مؤكدهاي مصرح در قانون اساسي است دستورهاي          آزادي

ملت شريف ايران داده شـده اسـت صـادر نمـوده و بـر رعايـت دسـتورها                   هايي كه به      ايفاي وعده  احزاب و 

  .ربط نظارت دقيق و مستمر معمول فرماييد توسط واحدهاي ذي

  با احترام

  ابوالفضل بازرگان

رئيس هيات اجرايي



 

 ۱۱

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۷۵: شماره

 ۰۵/۰۲/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  درباره روابط ايران و آمريكابيانيه 

  

  آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است

  نــان مـدارابا دوستـان مـروت بــا دشـمـ

  

هـاي آمريكـا در حـق     تولـ هـايي كـه د   ها و ستم اف وي به ظلمسخنان اخير رئيس جمهور آمريكا و اعتر   

اند و توجه به علل تاريخي مواضع و احساسات ضدآمريكايي مردم ايران، از جهات                مردم ايران مرتكب شده   

، در  ثانياً دو كشور تلقي شده است و        ، اين سخنان نقطه عطفي در روابط ميان       اوالً. مختلف حائز اهميت است   

بـسياري از   . اي پيرامـون روابـط دو كـشور شـده اسـت             داخل و خارج از ايران، موجب گفتگوهاي گـسترده        

گيري اخير دولـت آمريكـا پرداختـه و بـه ايـن نكتـه             ناظران سياسي، در ايران و خارج، به تحليل علل موضع         

 منطقه خاورميانه به عنـوان يكـي از كـشورهاي عمـده توليـد               اند كه وضعيت جغرافيايي ايران در       توجه داده 

كننده نفت و موقعيت خاص ايران در ميان كـشورهاي اسـالمي آنچنـان اسـت كـه دولـت آمريكـا، بـه رغـم                          

توانــد ايــران را در  هــاي ايــران عليــه آمريكــا در دوران بعــد از پيــروزي انقــالب، نمــي  مواضــع و سياســت

  .ديده بگيردهاي كالن درازمدت خود نا سياست

المللـي    هـاي ملـي و بـين        ها و اختالفات اساسي در اولويت       از سوي ديگر، ايران نيز، عليرغم وجود تفاوت       

تواند حضور و نقش دولت آمريكا را در منطقه و در جهان، خواه با آن موافق يا مخالف  ميان دو كشور، نمي

  .نظر نداشته باشد سياست خارجي خود مدباشد، ناديده بگيرد و در تدوين دكترين امنيت ملي و تنظيم 

بينانه در رابطه با كشورهاي خارجي، از جمله آمريكا، نـه در چـارچوب                بنابراين اتخاذ يك سياست واقع    

هاي خارجي، بلكه بـر اسـاس منـافع و مـصالح              ماهيت و ساختار سياسي، اقتصادي، فرهنگي و فكري دولت        

  .كالن ملي كشورمان ضروري است

: تـوان بـه سـه دوره متمـايز كـرد            دولت آمريكا در ايران طي پنجاه سال گذشته را مـي          سياست خارجي   

، دوره دوم از كودتا تا انقالب ۱۳۳۲ مرداد ۲۸ تا كودتاي ۱۳۲۴دوره اول از پايان جنگ جهاني دوم در سال 

  . تا كنون۵۷ و دوره سوم از بهمن ۱۳۵۷بهمن 

هاي پيروزمند در جنـگ و         جنگ سرد ميان دولت    هاي جهاني و    دوره اول مصادف است با آغاز كشمكش      

تقابل دو بلوك شرق و غرب، كه از همان روزهاي پاياني جنگ در اروپاي شرقي، بالكـان و آلمـان بـروز و                        

در حالي كه نيروهاي ارتش سرخ سعي داشتند كه بيشترين مقـدار ممكـن از خـاك آلمـان و          . ظهور پيدا كرد  

د، نيروهاي آمريكا و انگليس متقابال با ورود هر چه سريعتر بـه ايـن               كشورهاي اروپاي شرقي را اشغال كنن     

  . شدند كشورها مانع پيشروي ارتش سرخ مي

وقـايع آذربايجـان و كردسـتان و حمايـت دولـت و ارتـش               . ها به ايران نيـز كـشيده شـد          دامنه اين تقابل  

هاي غربي، به ويژه آمريكـا،         دولت .طلبانه، ايران را در آستانه تجزيه قرار دارد        هاي جدايي   شوروي از جنبش  
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  .براساس منافع جهاني خود و در مقابله با شوروي، از يكپارچگي و تماميت ارضي ايران حمايت كردند

. هاي نفتي آمريكا درخواست گرفتن امتياز نفت بلوچستان را از ايـران داشـتند               در چنين شرايطي، شركت   

تا آن زمـان، دولـت آمريكـا، بـه عنـوان يـك            . كرد  است مي متقابال، دولت شوروي امتياز نفت شمال را درخو       

نيروهـا و احـزاب   . خواه در افكار عمومي مردم ايـران از اعتبـار نـسبتا خـوبي برخـوردار بـود                 دولت آزادي 

سياسي قدرتمندي، نظير حزب توده و طرفداران و وابستگان به انگليس، از واگذاري امتياز نفت به آمريكا و                  

اما نيروهاي ملي،   . كردند  هاي خارجي در ايران حمايت مي       اد موازنه مثبت ميان قدرت    شوروي به منظور ايج   

ها در مجلـس،      به رهبري دكتر مصدق و با ابتكار وي، با تصويب قانون تحريم اعطاي امتياز نفت به خارجي                

مشروط هنگامي كه ارتش شوروي خروج خود را از شمال ايران و آذربايجان             . دست رد بر سينه آنها زدند     

به شوروي، در جهت خواسـت      ) اولتيماتوم(به واگذاري امتياز نفت شمال كرد، دولت آمريكا با دادن هشدار            

  .ايران عمل كرد و شوروي مجبور به تخليه خاك ايران شد

به تجهيز و آموزش نيروهاي مسلح ايران براي ايستادگي در برابـر تهاجمـات احتمـالي                كه  دولت آمريكا   

داد، به ارسال كمك نظامي و اعـزام مستـشاران نظـامي بـراي آمـوزش نيروهـاي                    يت مي آينده شوروي اهم  

هاي نظامي آمريكا به كشورهاي خارجي براساس قانوني بود كه به موجب آن               كمك. مسلح ايران اقدام نمود   

شدند كه در صـورت بـروز هرگونـه درگيـري نظـامي ميـان شـوروي و                    هاي دريافت كننده متعهد مي      دولت

پذيرفتن اين شـرايط نـاگزير ايـران را وارد    . نش وارد جنگ شوندمتحداًنش، به نفع آمريكا و متحداً يا  آمريكا

وزيـري    هنگامي كـه در دوره نخـست      . ساخت  بت را مخدوش مي   ثطرفي م  و اصل بي   كرد  مناقشات جهاني مي  

ام، دولـت آمريكـا     هاي نظامي مطرح شد، دولت با آن مخالفت كرد و سرانج            دكتر مصدق تمديد قرارداد كمك    

  .نظر كرد هاي خود صرف تسليم نظر دولت ايران شد و از شروط و درخواست

نش، متحـداً گيري جنگ سرد و با هـدف جلـوگيري از تهاجمـات و تجـاوزات احتمـالي شـوروي و                       با اوج 

 ـ و  اي ـ نظير ناتو در اروپـا و سـيتو در آسـياي دور     هاي نظامي منطقه كشورهاي غربي اقدام به عقد پيمان

ها، هرگاه يكي از كشورهاي عضو پيمان مورد          براساس اين پيمان  . ايجاد يك كمربند نظامي بازدارنده كردند     

بـراي  . شـدند    عليه نيروهاي متجـاوز وارد عمـل مـي         متحداًتهاجم خارجي قرار گرفت، تمامي اعضاي پيمان        

بـا عـضويت   ) به سنتو تغييـر نـام داد  كه بعدها  (تكميل اين استراتژي بازدارنده، موضوع پيمان نظامي بغداد         

اما دولـت مـصدق بـا       . مطرح شد ) به عنوان ناظر  ( عراق، پاكستان، انگليس و آمريكا       ،كشورهاي تركيه، ايران  

عـدم  (طرفـي مثبـت       پيوستن ايران به اين پيمان مخالفت كرد و آن را مغاير اصل سياست موازنه منفي و بي                

كا از توفيق ايران در ملي كـردن صـنعت نفـت ناخـشنود بـود، زيـرا                  عالوه بر اين، دولت آمري    . دانست) تعهد

  .زد  منافع نفت بود، برهم مي۵۰ ـ ۵۰مناسبات نفتي آمريكا در منطقه را، كه براساس تقسيم 

خودداري دكتر مصدق از پيوستن ايران به پيمان نظامي سنتو، اصرار وي بر اجراي كامـل قـانون ملـي                    

خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس، آمريكا را به همكـاري بـا انگلـيس و          شدن صنعت نفت و توفيق او در        

  .گيري عليه ايران وادار ساخت مقابله و موضع

گيـري شـاه و دربـار عليـه دولـت ملـي،               اختالفات داخلي و خيانت برخي از همراهان دكتر مصدق، جبهه         

دست به دسـت هـم داده، موقعيـت         محاصره اقتصادي ايران و عدم امكان فروش نفت به مشتريان خارجي،            

 دولـت مـصدق را      ۳۲ مرداد   ۲۸سرانجام، كودتاي نظامي    .  را در برابر فشارهاي خارجي تضعيف كرد       نايرا
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 ۲۵سرنگون كرد و شاه را كه از ايران فرار كرده بود، دوباره بر تخت سلطنت نـشاند و ايـران بـراي مـدت                         

  . مه و زير سيطره بيگانگان شدهاي خودكا سال گرفتار يكي از بدترين انواع حكومت

آمريكـا بـرخالف تمـام مـوازين        . اي شـد    با كودتاي ياد شده، روابط ايـران و آمريكـا وارد مرحلـه تـازه              

المللي و منشور ملل متحد، در امور داخلي ايران به طور مستقيم دخالت كرده، دولت محبوب مردم را بـا                      بين

رژيـم  . ساالري در ايـران را در نطفـه خفـه كـرد        ي و مردم  زور نظامي سرنگون نمود و فرايند توسعه سياس       

نشانده آمريكا دكتر مصدق و همكـارانش را بازداشـت، محاكمـه و زنـداني كـرد و سـركوب شـديد و                         دست

  .سابقه مبارزان سياسي آغاز شد بي

بـه ايـران برگـشت، بلكـه        ) بـريتيش پتروليـوم   (با بازگشت شاه به حكومت، نه تنها شركت نفـت انگلـيس             

عالوه بر اين، ايران به سنتو      .  آوردند  اي در صنعت نفت ايران به دست        هاي نفت آمريكايي سهم عمده      ركتش

پيوست و نظاميان آمريكايي استيالي كامل بر امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران و نيروهـاي مـسلح                  

ي نخـستين بـار سـازمان    ها عـالوه بـر بازسـازي ارتـش، پلـيس و ژانـدارمري، بـرا           آمريكايي. كشور يافتند 

 به عنوان پليس سياسي بـراي سـركوب مخالفـان    عمدتاًرا به طرز نويني ـ  ) ساواك(اطالعات و امنيت كشور

 ـ سازماندهي كرده و آموزش دادند و تا واپسين روزهاي قبل از پيروزي انقالب بـر آن نظـارت كامـل      شاه

  .داشتند

هـاي خـارجي      يعني دادن امتيازات متعـدد بـه قـدرت         سال اعمال سياست موازنه مثبت شاه،        ۲۵در طول   

ها بر او، كار به جايي رسيد كه استقالل سياسي و اقتصادي ايـران از بـين                   براي كاهش اعتراض و فشار آن     

بـه  ) كاپيتوالسيون(جا كه با فشار دولت آمريكا، بار ديگر مصونيت قضايي اتباع بيگانه در ايران                 رفت، تا آن  

  .ربه هولناكي به استقالل كشور وارد شدتصويب مجلس رسيد و ض

اي كه هيـات      اي يافت، به گونه     در آن دوره، حضور و دخالت آمريكا در ارتش ايران ابعاد بسيار گسترده            

مستشاران نظامي آمريكا در ايران، بزرگترين هيات نظامي از نوع خـود در بيـرون از سـرزمين آمريكـا بـه                      

ه و تجهيز ارتش ايران تقريبا به طور كامل در اختيار مستشاران ياد             ريزي براي توسع    برنامه. رفت  شمار مي 

هاي ارتش آمريكـا   اين هيات تجهيزات مورد نياز ارتش ايران را به طور مستقل و براساس اولويت       . شده بود 

  .داد كرد و سفارش مي بيني مي پيش

ر مستقيم و غيرمـستقيم در تمـام        هاي آمريكا و انگلستان، از نظر مردم ايران، به طو           به اين ترتيب، دولت   

چه را كه     اند و از همين رو، ملت ايران آن          ساله رژيم شاه سهيم و شريك و مسئول شناخته شده          ۲۵جنايات  

هـاي خـارجي در امـور داخلـي ايـران بـوده اسـت،                 دراين دوره رخ داده و محصول دخالـت مـستمر دولـت           

  .تواند به آساني فراموش كند نمي

پـس از پيـروزي انقـالب، دولـت آمريكـا از            .  آغـاز شـد    ۵۷ران و آمريكـا در بهمـن        دوره سوم روابط اي   

اما واقعيت اين است كه زمامداران آمريكـا        . هايي بود كه حكومت جديد را به رسميت شناخت          نخستين دولت 

معنا و عمق تحوالت ايران را درك نكردند و دستاوردهاي انقالب و حق طبيعـي مـردم ايـران را در برپـايي                       

 سـال بـر روابـط       ۲۵دولتمردان آمريكايي نتوانستند ذهنيتي را كه بـراي مـدت           . نقالب به رسميت نشناختند   ا

 تغيير دهند و در نتيجه، همچنان دخالت در امور داخلي ايران را حـق مـسلم         ،ها با حكومت شاه حاكم بود       آن

  .دانستند خود مي
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 و دوستي با همه كـشورهاي جهـان، از          پس از پيروزي انقالب، سياست خارجي دولت جديد حفظ رابطه         

جمله آمريكا ولي به استثناي اسراييل و آفريقاي جنوبي، بر اسـاس منـافع ملـي ايـران، موازنـه منفـي و در                        

و نظـر رهبـر      رأي   در مـورد آمريكـا،    . طرفي مثبت و عدم تعهد استوار بود        المللي، بي   چارچوب معاهدات بين  

مـشي، دولـت      براساس همـين خـط    . قالب، بر قطع رابطه با آمريكا نبود      فقيد انقالب، شوراي انقالب و دولت ان      

هاي انقـالب پديـد       ها و آرمان    هاي جديد، در چارچوب ارزش      كرد كه روابطي بر پايه تفاهم       موقت كوشش مي  

آورد و با بـازنگري در همـه مناسـبات و پيونـدها، حقـوق و مطالبـات حقـه ايـران را روشـن كنـد و بـه آن              

پايمـال شـده و بازپرداخـت       حقـوق   هاي تـازه، احقـاق         دولت آمريكا حاضر به پذيرش واقعيت      اما. بازگرداند

  .مطالبات ايران نشد

هنگامي كه دولت آمريكا، با وجود آگاهي از عمق كينه و نفـرت مـردم از شـاه و حـساسيت ملـت ايـران                         

شاه را به آمريكا بـرد و بـه     مرداد،   ۲۸نسبت به رابطه ويژه شاه با آمريكا و زنده بودن خاطره تلخ كودتاي              

پي وزارت امورخارجه دولت موقت توجـه نكـرد و سـرانجام، گروهـي از                 در  هشدار و اعتراضات جدي و پي     

سفارت آمريكا را اشغال كردند و كارمنـدان آن        ) موسوم به دانشجويان مسلمان پيرو خط امام      (دانشجويان  

  .اي شد ارد مرحله تازهرا گروگان گرفتند، روابط دو دولت به شدت بحراني و و

دانـست،    شادروان مهندس بازرگان، كه باال گرفتن تنش ميان دو كشور را به مـصلحت ملـت ايـران نمـي                   

، به دولت آمريكا پيشنهاد     ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸براي رفع نگراني مردم ايران درباره احتمال تكرار تجربه كودتاي           

پوشـي     گونه ادعايي درباره خود و فرزندانش چـشم        كرد كه شاه رسما از سلطنت ايران استعفا كند و از هر           

  .بينانه و قبوالندن آن به شاه نشدند ها حاضر به پذيرفتن اين پيشنهاد واقع نمايد، اما آمريكايي

اشغال سفارت آمريكا و گروگانگيري كاركنان آن به دست دانـشجويان، اگـر چـه فريـاد اعتـراض ملـت                     

ران به گوش مردم آمريكا و ديگر كشورهاي جهان رسـاند، نتوانـست             هاي آمريكا در اي     ايران را عليه دخالت   

  . كندتأمينهاي اوليه و ظاهري اين اقدام را، كه بازگرداندن شاه و اموالش به ايران بود،  هدف

هاي ايران در آمريكا، طراحي تهـاجم مـستقيم نظـامي             هاي دولت آمريكا در مسدود كردن سپرده        واكنش

، تحريك دولت عراق و حمايت از حمله آن به ايران، همه مزيـد            )ه شكست انجاميد  كه خوشبختانه در طبس ب    (

اي افزود، تا آن جا كـه دولـت           سابقه  بر علت شد و به ابعاد تيرگي روابط و مناسبات دو دولت در مقياس بي              

ه برخي  چ  در واقع، برخالف آن   .  روابط خود را با ايران به طور يك جانبه قطع كرد           ۱۳۵۹آمريكا در فرودين    

كنند، قطع رابطه از سوي ايران و توسـط شـوراي انقـالب               از مقامات مسئول و غيرمسئول در ايران ادعا مي        

  .انجام نگرفت

دو كشور، اگر چه نشانه وخامت و بحران در         ) ديپلماتيك(المللي، قطع رابطه سياسي       در عرف روابط بين   

شـود؛    كننده روابـط گذاشـته نمـي        و قدرت دولت قطع    گاه به حساب اقتدار     گردد، اما هيچ    روابط آنان تلقي مي   

ممكن است بحران ميـان دو كـشور حتـي بـه برخـورد              .  نشانه ضعف و ناچاري است     معموالًبلكه به عكس،    

نظامي بيانجامد، اما روابط ديپلماتيك قطع نگردد، همچنان كه در طول جنگ ايران و عراق روابط ديپلماتيـك                  

  .دو كشور برقرار ماند

ماننـد سـوزاندن پـرچم آمريكـا، كـه          ( روز گروگانگيري و بعـد از آن رخ داد           ۴۴۴ كه در جريان     حوادثي

، آثار منفي بسيار عميقي در افكار عمومي مردم آمريكا عليه ايـران             )نمادي از ملت آمريكاست و نه دولت آن       
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 كـرد و خـاطره      گروگانگيري به غرور مردم مغرور آمريكا به شدت آسـيب وارد          . و ايرانيان برجاي گذاشت   

باري بـراي آمريكـا داشـت كـه      جنگ ويتنام پيامدهاي مصيبت. تلخ جنگ ويتنام را در ذهن آنان زنده ساخت     

به اين ترتيب،   . هايي بود كه شكست از مردم دلير ويتنام به غرور مردم آمريكا وارد كرد               مهمترين آن آسيب  

كار عمـومي مـردم آمريكـا را عليـه         فتر رفت و ا   تاثير گروگانگيري از قلمرو و بحران در روابط دو دولت فرا          

تـرين      در مـورد روابـط سياسـي درون آمريكـا نيـز سـبب شـد كـه افراطـي                   . ايرانيان بسيج و متحد سـاخت     

 كه در جريان جنگ ويتنام هـواداران خـود را از دسـت داده بودنـد ـ بـر سـر كـار          هاي دست راستي ـ  گروه

  .المللي نيز آثار منفي و بازدارنده داشت ر مسائل بينها در آمريكا ب پيروزي اين گروه. بيايند

ها نيز نتوانست فـشار       اثرهاي منفي گروگانگيري در آمريكا تا بدان پايه عميق بود كه آزاد شدن گروگان             

افكار عمومي آمريكاييان عليه ايران را كاهش دهد، به طوري كـه اينـك حـل بحـران تنهـا بـا رفـع اختالفـات               

افكار عمومي مردم در هر دو كشور به يكـي          . شود  م و توافق ميان دو دولت ميسر نمي       سياسي و ايجاد تفاه   

بـه همـان ترتيـب كـه در ايـران           . از عوامل اصلي در تجديد يا عدم تجديد روابط دو كشور تبديل شده اسـت              

 مخالفـت   زارالن بـا بهبـود روابـط دو كـشور ابـ           مسئوهاي سياسي و    اي از مردم، جريان     بخش قابل مالحظه  

 افكار عمومي مردم قبالًكنند،در آمريكا نيز هر دولتي كه بخواهد با ايران روابط حسنه برقرار سازد، بايد             يم

ريزي و تالش براي كاهش تـنش ميـان دو كـشور، مـساعد        در هر گونه برنامه   . را موافق و همراه خود نمايد     

  .نياز عمده است كردن افكار عمومي يك پيش

 ـ كه هوشـمندانه    ان خطاب به مردم آمريكا. ان. ر مصاحبه با خبرنگار سيسخنان رئيس جمهور ايران د

 تأسـف با فرهنگ و تاريخ مردم آمريكا پيوند خورده بود ـ همراه با فرزانگي و خـردورزي اسـالمي، اظهـار     

نسبت به پيامدهاي گروگانگيري و نيز منش جاذب شخص رئـيس جمهـور توانـست افكـار مـردم آمريكـا و                   

هـاي وسـيعي از مـردم     سخنان آقاي خاتمي با استقبال گروه. آنان را به سود ايران تغيير دهدتصوير ذهني   

بـديهي اسـت كـه      . آمريكا روبرو شد و تنها محافل و مطبوعات صهيونيستي از آن اظهار ناخشنودي كردند             

دت مخالفنـد و  هاي فشار قدرتمند صهيونيست در آمريكا با هر گونه بهبود روابط ايران و آمريكا به ش       گروه

زدايـي در   مشي تـصويب شـده تـنش     كه در راستاي خط  ـ   اما سخنان آقاي خاتمي. كنند در آن كارشكني مي

هاي فشار مخالف جامعه مـدني   سياست خارجي ايران بود ـ با توجه به جو و شرايط سياسي حاكم و گروه 

  .شد و توسعه سياسي، گامي شجاعانه محسوب مي

 سران كـشورهاي عـضو كنفـرانس اسـالمي، و پـس از آن، سـخنراني رئـيس                   سخنان ايشان در اجالس   

 به عنوان سـال  ۲۰۰۱شان براي اعالم سال    جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، و تصويب پيشنهاد         

انـد،    هـاي مختلـف ايـراد كـرده         ها، و نيز سفر اخير ايشان به ايتاليا و سخناني كه بـه مناسـبت                گفتگوي تمدن 

. ها براي گسترش روابط با ايران گرديده اسـت          ل كشورهاي اروپاي غربي و اعالم آمادگي آن       موجب استقبا 

اين استقبال، به عالوه رقابت اقتصادي آمريكا با اروپاييان، سبب تغيير محسوسي در نگرش دولـت آمريكـا                  

ه، به ذكر علـل و  سابق  رئيس جمهور آمريكا، در يك حركت بياخيراًاي كه  نسبت به ايران شده است، به گونه  

هـايي كـه آنـان بـر ملـت ايـران روا        هاي نارضايتي مردم ايران از آمريكا و غـرب پرداخـت و از سـتم               ريشه

البته اين سخنان اگر چه مهم و حساس بود، فاقد عنصر اساسي و مهم اظهار               . اند سخن به ميان آورد      داشته

  سـت كـه روابـط دو دولـت بـه دليـل            ممكـن ا  .  نـسبت بـه گذشـته و عـذرخواهي از ملـت ايـران بـود                تأسف
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هاي كهنه و زنده در حافظه تاريخي ملـت شـريف          هاي اقتصادي بهبود يابد، اما ترميم و التيام زخم          ضرورت

هـا اتفـاق    حـوادث شـوم و نـامطلوب همـواره ميـان ملـت        . هايي بسيار فراتر از اين نياز دارد        ايران به حركت  

 هنگـامي كـه زمـان بـراي پـشت سرگذاشـتن             ثانيـاً گذشته توقف كرد و     توان و نبايد در        نمي اوالًافتد، اما     مي

ها، به جاي توقف در گذشته، با اعتراف به زشتي رفتارهاي گذشـته               رسد، رهبران فرزانه ملت     گذشته فرا مي  

دولـت ژاپـن، عـالوه بـر      . نهنـد   پردازند و به آينده گام مـي        ها، به جبران گذشته مي      و عذرخواهي به خاطر آن    

از آمريكاييان و به خـاطر حملـه        ) در آمريكا (هاربر    هاي جنگي فراوان، به خاطر حمله به پرل         رامتپرداخت غ 

رساني بـه يونـان، از مـردم يونـان بـه              دولت آمريكا نيز عالوه بر كمك     . ها عذرخواهي كرد    به چين، از چيني   

ها در فرونـشاندن      اين گونه حركت  . هاي گذشته خود در امور داخلي آن كشور پوزش خواست           خاطر دخالت 

  .ها بسيار موثر است ها و نفرت احساسات نامطلوب بر جاي مانده از حوادث گذشته و كاهش كينه

هاي حساب    ها و واكنش    پس از سخنان رئيس جمهور آمريكا، اكنون نوبت دولت ايران است كه با حركت             

 منـافع و مـصالح ملـي        نتـأمي شده و بخردانه از اين موقعيـت جديـدي كـه فـراهم آمـده اسـت در راسـتاي                     

  .برداري نمايد كشورمان بهره

تواند صرفا بر پايه لطمـه زدن بـه منـافع     بايد توجه كرد و پذيرفت كه سياست خارجي هيچ كشوري نمي   

 و حفظ منافع و مصالح ملي تنظيم        تأمينحريف يا رقيب و يا دشمن استوار باشد، بلكه به عكس بايد بر پايه               

هاي پس از پيـروزي انقـالب،         انه در سال  تأسفم. بندي شوند   ها طبقه   شورها و دولت  گردد و با همين معيار، ك     

جـا كـه برخـي از مقامـات و رهبـران              اين نكته اساسي در سياست خارجي ايران فراموش شده است، تـا آن            

شـته  تـوانيم و نبايـد انتظـار دا         ما نمي . كنند كه بسيار ذهني و دور از واقعيت است          ايران مطالبي را مطرح مي    

هاي بيگانه ابتدا خود را بر اساس معيارهاي مورد قبول رهبران ايران اصالح كنند، سپس بـا      باشيم كه دولت  

اين كه گفته شده است كه ما نبايد بـا آمريكـا            !! ها رابطه برقرار كنيم     ايران به گفتگو بنشينند تا شايد ما با آن        

اي اسـت، مگـر        و نسنجيده   گرايانه  نند، سخن غيرواقع  ها خود را اصالح ك      رابطه برقرار سازيم مگر اين كه آن      

ها و عملكردهـاي      مسلم آن است كه ايران با سياست      . آن كه ما منظور خود را از اصالح آمريكا روشن كنيم          

توانيم و بايد انتظار داشته باشيم كه دولـت آمريكـا             ما مي . خصمانه آمريكا عليه ايران به شدت مخالف است       

ايـن كـه    . ها و عملكردهاي خود را در مورد كشورمان تغيير دهد و اصالح كند              سياست) يا هر دولت ديگري   (

توانيم با آمريكا رابطه برقرار سازيم، زيرا آمريكا به دنبال منـافع و مطـامع خـود                   گويند كه ما نمي     برخي مي 

 جهت منافع ايـران بـردارد       اعتنا است، آمريكا بايد ابتدا گامي در        باشد، يا اين كه آمريكا به منافع ايران بي          مي

 منـافع خـود     تأمينكشور و دولتي به طور طبيعي در پي          هر. به هيچ وجه منطقي نيست    !! تا با او گفتگو كنيم    

كنـد و بـه دنبـال منـافع      مگر ايران هم بدين گونه عمل نمـي  . باشد و آمريكا هم از اين قاعده بركنار نيست          مي

هاي آمريكا را كـه بـالغ         هاي ايران در بانك     ه آمريكا بايد سرمايه   اند ك   خود نيست؟ بعضي از مقامات هم گفته      

اين مطلب درست اسـت كـه آمريكـا         . درنگ به ايران برگرداند تا با او گفتگو كنيم           ميليارد دالر است بي    ۲۵بر  

توانـد در دسـتور مـذاكرات         هاي خود به ايران را بپردازد، اما اين موضوع از مواردي است كه مي               بايد بدهي 

  .رار گيردق

چه دولت ايران بايـد درنظـر         آن. المللي بايد بر پايه احترام متقابل و منافع طرفين استوار باشد            روابط بين 

 و حفظ منافع و مصالح كالن ملي، دوم تسليم نشدن به زور در مناسبات خود بـا                  تأمينداشته باشد نخست    
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  .گفتگو استآميز و  هاي مسالمت ساير كشورها و سوم حل اختالفات از راه

منافع و مصالح كالن ايران در اين است كه در سياست خارجي خود بكوشد تا دشمنان بالفعـل خـود را                     

از نظر سابقه دشمني و توطئه عليه ايران، تفاوت اساسي ميان انگليس            . حداقل به دشمنان بالقوه تبديل نمايد     

 دست از دشـمني بـا ملـت ايـران برداشـته             ظاهراًكا وجود ندارد؛ اما در حال حاضر، دولت انگلستان          يو آمر 

پـس از پيـروزي انقـالب، عـراق بـا ايـران آشـكارا و بـه                  . شود  كم دشمن بالفعل محسوب نمي      است، يا دست  

توان عراق را دوست      هنوز هم نمي  . بدترين شكلي دشمني نمود و جنگ خانمانسوزي را بر ايران تحميل كرد           

هنـر و   . من بالفعل ايـران بـود، اكنـون يـك دشـمن بـالقوه اسـت               ايران تلقي كرد، اما آن كشور تا ديروز دش        

توان به مخالف تبـديل نمـود، مخـالف بالفعـل را نيـز             فرزانگي ديپلماسي در اين است كه دشمن بالقوه را مي         

ترين سياست تبديل مخـالف بـالقوه بـه مخـالف بالفعـل يـا بـه                   ناشيانه. توان به مخالف بالقوه تبديل كرد       مي

در يك ديپلماسي موفـق،  . توان مخالف را به دوست تبديل نمود المللي، حتي مي مناسبات بين در  . دشمن است 

  . توانند به دوستان بالفعل تبديل شوند دوستان بالقوه يعني غير فعال مي

ها، از يك سو تعريف روشن و شفاف از منافع و مصالح ملي و                اي اين گونه حركت   رنيروي محرك در و   

شرايط سياسـي   . المللي است   ن توسعه و از سوي ديگر، پويايي مناسبات و روابط بين          هاي كال   تدوين برنامه 

و اقتصادي دائما در حال تغيير است؛ روابط ميان كشورها از دوستي به دشمني و يا به عكـس، از دشـمني                      

 هاي آمريكـا، عربـستان سـعودي، كويـت، شـوروي،            دولت. در جنگ عراق با ايران    . دباي به دوستي تحول مي   

هاي اروپايي از عراق حمايت كردند؛ اما با تغيير شرايط و معـادالت، برخـي              انگلستان و برخي ديگر از دولت     

  .از اين كشورها با عراق به جنگ پرداختند

رهبرفقيد انقالب گفتند كه ما ممكن است از سر تقصيرات صدام بگذريم، اما فهد و عربستان سـعودي را                   

امـا امـروز بـه داليـل گونـاگون،          . في است ت رابطه دوستانه با عربستان من     هرگز نخواهيم بخشيد و هر گونه     

هـيچ  . رابطه ايران و عربستان بسيار حسنه و نزديك و شايد بهترين روابط از نوع خود در خاورميانه است                 

تاييد دولتمردي نيز به استناد نظر رهبر فقيد انقالب، بهبود روابط ميان دو كشور را نه تنها نفي نكرده، بلكه                    

  . نموده است

هـاي    بينانه بايد بر پايه منـافع ملـي و در راسـتاي تحقـق برنامـه                 فعال و واقع  . يك سياست خارجي مثبت   

شـود    توسعه چنان پويا باشد كه بتواند از تغييراتي كه در درون كشورها و در مناسبات جهاني پديـدار مـي                   

 هـا، يـك مقولـه و پويـايي و           مانر و پايبندي به آ    استقامت و پايداري بر مواضع اصولي     . استفاده بهينه نمايد  

در سياسـت   . دومـي الزامـا تعـارض بـا اولـي نـدارد           . پذيري در سياست خارجي مقوله ديگري است        انعطاف

  .خارجي، هيچ چيز بدتر و خطرناكتر از جمود ذهني و نگرش تك بعدي نيست

يدايي اختالف ميان كشورهايي كه     پ. ها مقوله خاص و مهمي است       مناسبات جهاني، گفتگو ميان دولت     در

باشند، طبيعي است و       متضاد مي  بعضاًداراي ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متفاوت و          

اگر قرار بر اين باشد كه صالح و ثبات و آرامش بـر             . ها نيز امري رايج است      بروز بحران و تنش ميان دولت     

امـا در مـسئله   . ات، گفتگوهـاي دو جانبـه يـا چنـد جانبـه اسـت      فرما گردد، تنها راه كاهش تـشنج     جهان حكم 

هايي كه دچار تنش و بحران روابط هستند، مقوالتي مـرتبط بـا               ها، به خصوص ميان آن      گفتگوي ميان دولت  

. هايي را مطرح كننـد  توانند پيش شرط    اي طرفين مي    ، در هر مذاكره   مثالً. آن وجود دارد كه بايد مدنظر داشت      
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حتـي در گفتگوهـاي رسـمي عـادي سياسـي و            . ها را با دسـتور مـذاكرات مخلـوط كـرد            شرط  شاما نبايد پي  

ولـي  . كننـد   اقتصادي نيز طرفين بر سر شروط گفتگو، محل آن، موضوع يا دستور مذاكره، با هم توافق مـي                 

  .اي صورت نگيرد چه بسا نتوانند بر سر شروط به توافق برسند و مذاكره

هاي خود را درباره مـسائلي ماننـد محـل گفتگـو و                را بپذيرد، اما پيش شرط     تواند اصل مذاكره    ايران مي 

چه در مورد ضـرورت عـذرخواهي دولـت آمريكـا از ملـت ايـران گفتـه شـد،                      آن. دستور مذاكرات معين كند   

واند به عنـوان پـيش شـرط    ت هاست و نمي تري است كه فراتر از روابط دولت بخشي از يك پيش نياز اساسي     

اقدام آمريكا در اين راستا افكار عمـومي را بـه نفـع بهبـود روابـط تغييـر                   .  ايران عنوان شود   از طرف دولت  

  .كند و اقدامات ديپلماتيك را تسهيل مي دهد مي

تواند معين كند، كاهش حجم نيروهاي نظـامي آمريكـا در             هايي كه دولت ايران مي      شرط يكي ديگر از پيش   

تمركز حجم عظيم تجهيزات پيشرفته نظـامي آمريكـا در يـك            . ستها از خليج فارس ا      منطقه و دور كردن آن    

حـضور چنـين حجـم عظيمـي از     . سابقه است تاريخ نظامي جهان بي منطقه آبي كوچگ مانند خليج فارس در     

هـر لحظـه ممكـن اسـت كـه يـك            . كنـد   تجهيزات نظامي نه تنها امنيت ايران بلكه امنيت كل منطقه را تهديد مي            

اي بس بزرگ براي تمام كشورهاي منطقه         آمريكاييان يا ايرانيان موجب بروز فاجعه      جانب   زخطاي انساني ا  

ايـن  . بنابراين، اين نيروها و تجهيزات بايد به لحاظ تعداد كاهش يابـد و از مرزهـاي ايـران دور شـود                    . شود

  .پيش شرطي منطقي و جهان پسند است

پيماي مجهز بـه   هاي قاره   وشكدر زمان صدارت خروشچف و رياست جمهوري كندي، دولت شوروي م          

 كيلـومتر   ۱۳۰جزيره كوبا با سـواحل آمريكـا در حـدود           . هاي اتمي را در جزيره كوبا مستقر ساخت         كالهك

هـاي خـود    اما دولت آمريكا شوروي را آن چنان تهديد به شورع جنگ كرد كه شوروي موشك    . فاصله دارد 

ها در حريم امن آمريكا مستقر شده است          بود كه موشك  استدالل آمريكا اين    . را از كوبا برچيد و بيرون برد      

  .ها را تحمل كند تواند حضور آن و آمريكا نمي

ئيب در آمريكاي مركزي    اخليج فارس عالوه بر اين كه يك درياي بسيار كوچك در مقايسه با درياي كار              

شرفته خـود در چنـد       است و نظاميان آمريكا با تمام تجهيزات پي        مريكاشود، حياط خلوت فعال ا     محسوب مي 

توانـد حمايـت    عالوه بر اين، طرح پيش شرط كاهش اين تجهيزات مي     . كيلومتري سواحل ايران حضور دارند    

ها نيـز در همـين امـر نهفتـه            كشورهاي منطقه، به خصوص اعراب، را نيز جلب كند، زيرا منافع و مصالح آن             

  .است

به عنوان يك پيش شرط براي گفتگوهاي دو جانبه      هاي ايران را      برخي از مقامات ايراني استرداد سرمايه     

شـرط    تواند و بايد يكي از موضوعات گفتگو يا دستور مذاكرات باشد، ولي نه پـيش                اين مي . سازند  مطرح مي 

هاي گفتگـو باشـد،       شرط  تواند جزء پيش    هاي ايران مي    به عبارت ديگر، اصل پذيرفتن استرداد سرمايه      . گفتگو

  .تواند يكي از موارد دستور مذاكرات قرار گيرد ها مي نحوه بازپرداخت آناما تعيين ميزان دقيق و 

اند در دستور مذاكرات    تو نيز براي ايران وجود دارد كه مي      برخي از موضوعات و مسائل حياتي ديگري        

 هاي انتقال نفت     از عبور لوله   مثالً. ذاكرات، به سود ايران حل شود     قرار گيرد و در صورت توفيق تفاهم در م        

ايـن  . توان نام بـرد     و گاز طبيعي آسياي مركزي به اقيانوس هند يا درياي مديترانه و اروپا از خاك ايران مي                

باشد، براي    گذاران مي  ترين گزينه براي سرمايه     ري ارزان پروژه عالوه بر اين كه از نظر هزينه نصب و نگهدا          



 ۱۹

برخي از كارشناسان درآمد احتمالي     ( .تاسي درازمدت در بر خواهد داش     يايران منافع حياتي اقتصادي و س     

هـاي   بنابراين، عبـور لولـه   ).اند بيني كرده  ميليارد دالر پيش۴ تا ۳ايران از بابت انتقال نفت را ساليانه بالغ بر        

در حال حاضر، بـه دليـل وجـود    . شود محسوب مي) استراتژيك(انتقال نفت و گاز از ايران يك امر راهبردي    

ايـن موضـوع    . كنـد    ميان دو دولت، آمريكا با تمام قوا با اجراي اين طرح مخالفت مي             روابط تيره و خصمانه   

شود، بـا آغـاز گفتگـو و پيـشرفت آن،             بيني مي  تواند در دستور مذاكرات قرار گيرد و همان طور كه پيش            مي

  . به نفع ايران فيصله يابدعمالً

رخـي از مـسائل در گفتگوهـا خـودداري          تواند از قبول وارد شدن در بحـث پيرامـون ب            ايران همچنين مي  

هـا بـا    تـوان دربـاره آن   موضوعاتي وجود دارد كه چون با اصل اسـتقالل ايـران برخـورد دارد، نمـي            . نمايد

به عنوان مثال، ايران نبايـد بـا   . شود ـ گفتگو كرد  ها مربوط نمي كشورهاي خارجي ـ به ويژه وقتي كه به آن 

درباره اين  . ه ايراني در خليج فارس به گفتگو بنشيند       راره سه جزي  هيچ كشوري جز امارات متحده عربي درب      

  .عربي گفتگو شودمتحده مسائله تنها بايد ميان دو كشور ايران و امارات 

رسد زمان آن فرا رسيده است كه ايران در برابر حركت اخير آمريكا با ديد مثبـت   در مجموع، به نظر مي    

بايد توجه  .  به منافع كالن ملي به طور صريح و شفاف اعالم نمايد           هاي خود را با توجه      برخورد كند و شرط   

داشت و براي بسياري از ناآگاهان روشن ساخت كه گفتگو ميـان دو دولـت معـادل و بـه معنـاي برقـراري                 

هايي بينجامد يا نينجامد و به نتايجي در جهـت برقـراري روابـط                گفتگوها ممكن است به تفاهم    . روابط نيست 

ورزند كه نسبت به توانـايي خـود مطمـئن نيـستند،              تنها كساني از گفتگو خودداري مي     .  نشود منجر بشود يا  

  .بينند و نگران آنند كه در گفتگوها كم بياورند و ببازند طرف مقابل را خيلي باالتر و برتر مي

 تاكيـد   بينند، بر اين نكتـه      برخي از مسئوالن هم كه روابط خارجي را صرفا از زاويه مناسبات تجاري مي             

هـا از     اند كه بايد به جاي گفتگو و برقراري روابط، مبادالت اقتصادي را گسترش دهيم؛ البته منظور آن                  كرده

ماننـد خريـد    ( مصرفي از آمريكا است      عمدتاًمبادله اقتصادي تجارت و آن هم انحصارا وارد كردن كاالهاي           

ني تن دادن به تمامي عوارض و آثار استمرار         قبول اين سياست يع   ). ها تن گندم، ماشين آالت و غيره        ميليون

هاي بـزرگ آمريكـايي از يـك سـو، و       مند ساختن شركت    تيرگي روابط ميان دو كشور، و در عين حال، بهره         

  .داري تجاري ايران از سوي ديگر، آن هم از محل درآمد كم لرزان صدور نفت خام تر ساختن سرمايه فربه

اصل گفتگوي علني و رسمي بـا آمريكـا را بـراي حـل اختالفـات،                 در شرايط كنوني     نهضت آزادي ايران  

هاي خود را معـين   تواند پيش شرط   ايران مي . داند   حقوق ايران به مصلحت ايران مي      تأمينتسويه مطالبات و    

بينـي شـود؛ در طـول         الزم است كه هيات مذاكره كننده معين و محل و دستور مذاكرات پـيش             . و اعالم نمايد  

ها را داشـته باشـند؛ اگـر     ها حق بحث و بررسي و نقد توافق          در جريان قرار بگيرند؛ روزنامه     مذاكرات، مردم 

هـا در جلـسه       دانـد، گـزارش آن      ح كـشور نمـي    دولت انتشار برخي از موضـوعات توافـق شـده را بـه صـال              

. خصوصي به مجلس ارائه شود و هر نوع توافق نهايي، بر طبق قانون اساسي، بـه تـصويب مجلـس برسـد                     

اي كـه محرمانـه برگـزار شـده اسـت،             دهد كـه در بيـشتر گفتگوهـاي دو جانبـه            هاي گذشته نشان مي     ربهتج

خبـر نگـاه داشـته     هـا بـي    به ضرر ايران بوده و ملـت از آن بعضاًاند كه  هاي ايراني تعهداتي را پذيرفته      طرف

  .نبايد اجازه داد كه اين قبيل كارها بار ديگر رخ دهد. شده است

كند   زدايي آقاي خاتمي در روابط خارجي استقبال و آن را تاييد مي              از سياست تنش   يراننهضت آزادي ا  



 ۲۰

هـاي تحليلـي و پيـشنهادهاي خـود را            و بر اساس تعهد و مسئوليتي كه در قبال ملت و مملكت دارد، ديـدگاه              

گيرنـدگان    ميمدرباره يكي از مهمترين مسائل كشورمان در روابط بين المللي، با اين اميد كه مورد توجه تص                

  .نمايد نظران قرار گيرد، مطرح مي ايران و صاحب

زدايـي و كـاهش بحـران در روابـط            بر اين باور است كـه كـسب موفقيـت در تـنش             نهضت آزادي ايران  

خارجي به صلح و ثبات سياسي در ايران، گسترش و افزايش نقش ايران در حل مـسائل منطقـه و جهـان، و          

  .كالن ملي كمك موثري خواهد نمود منافع و مصالح تأمينتحقق و 

  

  التكالن اهللا التوفيق و عليه و من

  نهضت آزادي ايران
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  پيام تبريك

  به مناسبت آغاز فعاليت شوراهاي شهر و روستا

  

  )۳۸شوري ـ (وامرهم شوري بينهم 

اي در سراسـر كـشور و از جملـه در تهـران بـا                  طي مراسـم ويـژه     ۱۳۷۸ ارديبهشت   ۹شنبه    ر روز پنج  د

نهـضت  . الن، فعاليت شوراهاي اسالمي شهر و روستا آغـاز شـد     مسئوضور رئيس جمهوري و جمعي از       ح

 اين رويداد مهـم و مبـارك را بـه ملـت شـريف ايـران، جنـاب آقـاي خـاتمي و همـه مـديران و                             آزادي ايران 

  .گويد اندركاران انتخابات شوراها تبريك و تهنيت مي دست

ها و آرزوهاي ديرينه ملت ايران بوده است كه پـس از              مي از آرمان  تشكيل شوراها و تحقق اين نهاد مرد      

نهضت آزادي   مواضع اصولي    والن دولت موقت قرار گرفت و جز      مسئوپيروزي انقالب اسالمي مورد توجه      

هاي مهم و كليدي      مبحث شوراها در مجلس خبرگان قانون اساسي نيز به عنوان يكي از بحث            .  نيز بود  ايران

ر گرفت و سرانجام، اصول متعددي از قانون اساسي ـ از جمله شش اصل از فصل هفتم ـ   مورد بررسي قرا

  .را به خود اختصاص داد

هاي تفكر و     زمينه. هاي مختلف به تعويق افتاد      بيست سال گذشته به بهانه    در  انه اجراي اين اصول     تأسفم

 نداشتند و بـراي توجيـه تمركـز         هاي اساسي ملت و اصل شوراها اعتقاد        اي كه به حقوق و آزادي       بينش عده 

اهللا طالقاني را     قدرت و حاكميت انحصاري خود، صغير بودن مردم را دستاويز قرار داده بودند، مرحوم آيت              

هـاي    لذا ايشان به دفعات در جلسات مجلس خبرگـان قـانون اساسـي و در خطبـه                .  نگران ساخته بود   شديداً

مردم را در اداره امور خود مورد تاكيـد قـرار داده و             نماز جمعه ضرورت تشكيل شوراها و جلب مشاركت         

  .به مخالفان اصل شورا و حاكميت ملت هشدار دادند

 آغاز كار شوراهاي اسالمي شهر و روستا را سرچشمه يـك تحـول مهـم سياسـي،         نهضت آزادي ايران  

هده اعـضاي منتخـب     آميز آن را بر ع      ليت تداوم موفقيت  مسئوكند و     اجتماعي و فرهنگي در ايران ارزيابي مي      

هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي و همه اقشار جامعه ـ به ويژه آگاهـان ـ     هاي جمعي، گروه شوراها، رسانه

بـه تـدريج بـه شـوراها و     » قـدرت متمركـز  «ها  داند؛ باشد كه با همكاري، همگامي و همدلي همه جانبه آن        مي

ي از مـشكالت اداري، اقتـصادي و قـومي در    ساير نهادهاي مدني مصرح در قانون اساسي منتقل شده، برخ   

چارچوب قانون اساسي مرتفع گردند، حاكميت ملت تحقق يابد و با جلب مـشاركت واقعـي مـردم و نهادينـه               

  .پذير گردد هاي توسع اقتصادي نيز امكان شدن آزادي و دموكراسي، اجراي برنامه

آزاد، آبـاد و سـربلند، همگـان را بـه            به اميد رفـع موانـع توسـعه و داشـتن ايرانـي               نهضت آزادي ايران  

  .خواند مي همكاري با شوراهاي شهر و روستا فرا

 نهضت آزادي ايران



 

 ۲۲

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۶۷۶: شماره

 ۲۶/۰۲/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

   اطالعيه

  ربودن راننده آقاي دكتر يزدي

  

اي رنـگ بـا دو         صـبح يـك اتومبيـل پيكـان سـرمه          ۷ تا   ۶ بين ساعت    ۱۳۷۸ ارديبهشت ماه    ۲۵روز شنبه   

ده آقاي دكتر ابراهيم يزدي مراجعه كرده و ايـشان را بـا خـود               سرنشين به منزل آقاي حسين جواهري رانن      

پـس از ايـن حادثـه يكـي از          . اش اطالع دهد    برند بدون اين كه حتي به او اجازه دهند مراتب را به خانواده              مي

 طي روزهاي قبل افرادي به كسبه محل مراجعه كرده و راجع به آقاي              .دهد  اهالي محل به همسرش اطالع مي     

گـردد،     چه ساعتي از منزل خارج شده و چه ساعتي بـازمي           معموالًتي از قبيل اين كه ايشان       واالسئجواهري  

  .اند مطرح كرده

همچنـين معاونـت    . پس از وقوع اين ماجرا، مراتب بالفاصله به ستاد كل نيروي انتظامي اطـالع داده شـد                

انه تـا كنـون     تأسـف اند ولي م    انجام داده امنيتي وزارت كشور كه از جريان اطالع پيدا كرده بودند، اقداماتي را             

ليت ايـن كـار   مـسئو هيچ گونه اطالعي درباره ربايندگان آقاي حسين جواهري به دست نيامده و هيچ نهادي             

 ديشب از محل نامعلومي بـه منـزل يكـي از بـستگانش              ۲۳ضمنا نامبرده در ساعت     . را به عهده نگرفته است    

  .آيد  روز ديگر به منزل نمي۵ا تيد تلفن زده و فقط اجازه داشته است كه بگو

  

  روابط عمومي

 نهضت آزادي ايران
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  بزرگداشت حماسه آزادسازي خرمشهر

  

  

آوران دليـر   ، خبر جانبخش آزاد شدن خرمشهر خونين بـه دسـت رزم   ۱۳۶۱در روز آفتابي سوم خرداد      

ن دالورپرورمـان   ميهن اسالمي از چنگ دشمن بعثي، موجي از شادماني و غـرور در ملـت شـريف سـرزمي                  

پديد آورد و با وجود داغ جانكاهي كه شهادت، جراحت و اسارت فرزندان رشيد اين مرز و بوم بر دل مردم        

  .پايدار و شكيباي ايران نهاده بود، اين روز بزرگ و فراموش ناشدني به يك جشن ملي تبديل شد

ر فتح آن بـه ذهـن بيمـار او و    دشمن بعثي چنان جاي پايش را در خونين شهر مقاوم كرده بود كه تصو       

آزادسازي اين پاره عزيز از سرزمين اهورايي ايران، كه در پي           . كرد  نش در منطقه و جهان خطور نمي      متحداً

هـاي نبـرد رخ داد، چنـان بيمـي در دل              هاي درخشان رزمندگان ارتش، سپاه و بسيج در ديگر جبهه           پيروزي

 ممتازي براي ميهن عزيزمان فراهم كـرد كـه دولـت ايـران           دشمن مكار و پشتيبانانش افكند و چنان موقعيت       

 كه خواسـته دشـمنان      _توانست با درايت سياسي و استفاده مطلوب از آن به جنگ تحميل شده بر ايران                  مي

هـاي بـزرگ تحليـل       بود و منابع انساني و مادي دو كشور منطقه را بـه سـود رژيـم صهيونيـستي و قـدرت                    

بر باز پس گرفتن مناطق تحت تصرف دشمن، خـسارات وارد شـده بـه ملـت و     برد ـ پايان دهد و عالوه   مي

  .ميهن را از دولت عراق و يا حاميانش بستاند

بار ارتش تا بن دندان مسلح عراق موقعيت صدام حـسين را نـزد    از سوي ديگر شكست ناباورانه و خفت 

ه متوقف كـردن جنـگ از سـوي         ملت عراق و پشتيبانان و تحريك كنندگانش تا بدان حد ضعيف كرده بود ك             

ايران، پس از آن پيروزي درخشان، به احتمال قوي بركناري شخص صدام و حتي واژگوني رژيـم بعثـي را              

  .داشت در عراق در پي مي

ان دچـار   در تلويزيون عراق اعالم كرد كه در حمله به اير         . صدام پس از شكست مفتضحانه در خرمشهر      

  .واهد و حاضر به جبران آن استخ ذرت ميعاشتباه شده و از ايران م

تاثير پيروزي ايران بر كل منطقه به خصوص بر كشورهاي عربي آنچنان بود كه سران عرب بالفاصـله                  

 خسارات جنگ به ايران دادند كه       تأميندر طائف گردهم آمدند و پيشنهادهايي براي امضاي قرارداد صلح و            

  .ها را نپذيرفت ايران آن

هاي رزمندگان جان بر كف ايـران    عين احساس شادماني و افتخار از پيروزينهضت آزادي ايران كه در  

هاي دفاع مقدس همواره نـسبت بـه احتمـال ورود نيروهـاي               هاي آنان در جبهه     و تحسين و ستايش دالوري    

اك عراق و تبديل موضع دفاعي به موقعيت تعرضي نگران بود و در اين بـاره بـه مـسئوالن امـر                  خايران به   

تخارانگيز خرمشهر بار ديگر در اين زمينه هشدار داد و تحليل خـود را دربـاره                فه بود، پس از فتح ا     تذكر داد 

الن مـسئو در آن هنگـام بـه       . پيامدهاي احتمالي ادامه جنگ و كشيده شدن آن به سرزمين عـراق بيـان كـرد               

ز با هر گونـه اقـدام       الن اصلي اداره جنگ ني    مسئونهضت آزادي ايران اطمينان داده شد كه رهبري انقالب و           



 ۲۴

الن كـشور   مـسئو بعدها نيز اين مساله توسط مرحوم حاج سيد احمد خمينـي و برخـي از                (تعرضي مخالفند   

هايي توانـستند رهبـر فقيـد انقـالب و گرداننـدگان              ولي معلوم نيست كه چه كساني و با چه تحليل         ) تاييد شد 

 خاك عراق قـانع كننـد، كـه نتيجـه آن اتـالف              كشور را نسبت به ادامه جنگ و وارد شدن نيروهاي ايراني به           

ها و كشورهاي ايران و عراق و چنـد كـشور مـسلمان ديگـر منطقـه، عـدم دريافـت                       بيشتر منابع ارزنده ملت   

  .ها نياز به بيانيه مستقلي دارد هاي ديگري بود كه بحث تفصيلي درباره آن غرامت و زيان

هاي ديگر فرزندان برومنـد       ر را، همانند پيروزي    سالروز آزادي غرورآفرين خرمشه    نهضت آزادي ايران  

فرستد و از خداونـد       دارد و به روان پاك شهيدان انقالب و جنگ تحميلي درود مي              عزيزمان، گرامي مي    ميهن

بزرگ براي مردم شريف و سرزمين عزيز ايران تحيكم آزادي، اسـتقالل، آبـاداني و حاكميـت ملـت را آروز         

  .كند مي

  

 نهضت آزادي ايران
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  ۱۳۵۰گرامي باد ياد شهيدان چهارم خرداد 

  

  )۹۵نساء ـ (فضل اهللا المجاهدين علي القاعدين اجرا عظيما 

 كـه اسـطوره خـشونت    ،ت سال پيش در چنين روزي، در شب ديجور ظلم و سـتم سـلطنتي            شبيست و ه  

حـق و خـدمتگزاران   ها پر از مبارزان و مجاهدان راه  زده و مرعوب ساخته و زندان  ساواك شاه همه را بهت    

اي بر فراز آسمان جنبش ضد استبدادي داخلي و اسـتيالي بيگانـه خـوش                 ايران و اسالم بود، ناگهان ستاره     

نژاد، سعيد  گزاران سازمان مجاهدين اوليه، محمد حنيف    درخشيد وداستان مقاومت و شهادت سه نفر از پايه        

ك ايـران را درخـشان سـاخت، سـكوت          فام فضاي تاريك و وحـشتنا        و رسول مشكين   ، ناصر صادق  محسن

  .گورستاني ميهن عزيزمان را شكست و روح جديدي به كالبد جامعه ايران دميد

سي از سـرور آزادگـان جهـان        أستيز تشيع سرخ علوي بودند كه با ت        اينان رهروان صادق، پايدار و ظلم     

  .با ايثار خون خود راه را براي رهروان ديگر باز كردند) ع(حسين 

سابقه خود ايجاد كردند به انحراف كشيده         هاي بي   نبش و حركتي كه مجاهدين اوليه با فداكاري       اگر چه ج  

هـد، متعهـد و   شد و ضربات سهمگيني به كل جنبش وارد آمد، اما هرگز متوقف نشد و جوانان مسلمان، مجا      

كـاران،    و خيانـت  فروغ آنان را با مبارزه در دو جبهه، عليه سـاواك و عليـه منحرفـان                 نستوه بسياري راه پر   

پيـروزي  . ادامه دادند و شهيدان بزرگواري چون شريف واقفي و صمديه لباف را تقـديم ملـت ايـران كردنـد                   

انقالب اسالمي ايران در مدتي نزديك به سه سال پس از آن نشان داد كه ترفند خيانت و انحـراف نتوانـسته               

  .است ملت را از ادامه راه اصلي منحرف سازد

آنان الگوهاي برجسته و نيكـوي تعهـد بـه ايـران و             . ليه تنها نام و نشان نبودند و نيستند       اما مجاهدين او  

تواند با وجود پشت كردن به منش و راه آن بزرگواران و همكاري بـا                 هيچ فرد يا گروهي نمي    . اسالم هستند 

ر آن مجاهـدان  خـوا  مداد كند و به نـاحق خـود را ميـراث     بيگانگان و نقض مصالح ملي، خود را وارث آنان قل         

  .نستوه و برجسته بداند

دارد، به روان پاك آنان درود         را گرامي مي   ۱۳۵۰ ياد شهداي گرانقدر چهارم خرداد       نهضت آزادي ايران  

  .كند فرستد و از خداوند بزرگ براي آنان علو درجات مسئلت مي و سالم مي

  

  نهضت آزادي ايران
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  ت بزرگداشت سالروز خلع يددرخواست مجوز مكان عمومي از وزارت كشور جه

  

  موسوي الريجناب آقاي 

  وزير محترم كشور

  ،با سالم و آروزي توفيق طاعت و خدمت

، كه در آن از شركت سـابق نفـت ايـران و انگلـيس            ۱۳۳۰ خرداد   ۲۹گونه كه استحضار داريد، روز        همان

ده شـده، يكـي از روزهـاي      خلع يد گرديد و به تسلط امپراطوري پير انگليس بر صنعت نفـت ايـران پايـان دا                 

  .هاي ستمديده و استعمارزده جهان است غرور آفرين در تاريخ معاصر ميهن ما و بلكه در تاريخ همه ملت

 و مـصمم اسـت كـه در صـورت فـراهم شـدن امكانـات الزم،          عالقمنـد از همين رو، نهضت آزادي ايران       

الروز اين رخداد در يك مكان عمومي       مراسمي شامل سخنراني، قرائت شعر و مانند آن، براي بزرگداشت س          

  :هاي زير برپا كند در تهران، با ترتيب اولويت

  ها ـ يكي از دانشگاه۱

  ها گاه ـ يكي از ورزش۲

  )دولتي(هاي عمومي  ـ يكي از فضاها يا سالن۳

  ـ يكي از تاالرهاي متعلق به بخش خصوصي۴

هـاي   اري مراسـمي از سـوي سـازمان   هاي ياد شده عمومـا موافقـت بـا برگـز        از آنجا كه مسئوالن مكان    

كنند، خواهشمند است مقرر فرماييـد كـه موافقـت     سياسي را منوط به صدور مجوز از سوي اداره اماكن مي    

وزارت محترم كشور با برپايي مراسم بزرگداشت سالروز خلع يد از سـوي نهـضت آزادي ايـران بـه اداره                     

باشـد، بـه نهـضت        ورد نظر آن وزارتخانـه مـي      اماكن عمومي ابالغ شود و در صورتي كه محل مشخصي م          

  .آزادي و اداره اماكن اعالم گردد

رساني قبلي براي مراسم مذكور، بذل توجه عاجلتان به        ريزي، تدارك و اطالع     با توجه به ضرورت برنامه    

  .درخواست باال موجب سپاسگزاري بسيار خواهد بود

  با احترام

  ابوالفضل بازرگان

 رئيس هيات اجرايي
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  درج پاسخ به نامه به روزنامه نشاط و درخواست 

  پور به قلم آقاي جالئي" ها در حصار ميانه"مقاله 

  

  

  آقاي لطيف صفريجناب 

  مدير مسئول محترم روزنامه نشاط

پور در    اي به قلم جناب آقاي دكتر حميدرضا جاليي         ، مقاله ۱۶/۲/۷۸، مورخ   ۵۱در روزنامه نشاط، شماره     

  .كنيد ن درج شده بود كه به پيوست پاسخ آن را مالحظه مينقد نهضت آزادي ايرا

  .خواهشمند است دستور فرماييد طبق قانون مطبوعات اين پاسخ در اولين شماره آن روزنامه درج شود

  

  با تشكر

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران
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  پيام به ملت ايران

   به مناسبت انتخابات دوره ششم

  مجلس شوراي اسالمي

  

ه مـامور   انـد، همچنـان كـ       همراه با آنان كه با تو رو بـه خـدا كـرده            

كنيـد كـه او بـه هـر كـاري كـه               باش و طغيان مـي      اي ثابت قدم    شده

  )۱۱ هود ـ(كنيد بيناست  مي

برگزاري انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسالمي در اسفند مـاه سـال جـاري دسـتگاه حكـومتي و                    

برگـزار  دوره جديد انتخابـات مجلـس در شـرايطي          . مردم شريف ايران را در آزموني ديگر قرار خواهد داد         

گردد كه تحوالت شگرفي در رويكرد زنان، جوانان، دانشگاهيان و مردم عادي كوچه و بـازار نـسبت بـه                مي

، نمودار شده است؛ تا جـايي كـه نـسبت بـه همـه رخـدادهاي                 ۷۶ خرداد   ۲سرنوشت سياسي كشور، بعد از      

ا اسـت از خـود ابـراز        هايي كه نشانه يك جامعـه فعـال و پويـ            سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه، واكنش     

 با حضور چنين روندي استمرار و اسـتقرار حاكميـت   قطعاًدارند و در صورت برخورد صحيح حاكميت،        مي

نهضت آزادي ايران، در شرايط كنوني كشور، توجه مردم عزيز را كه صاحبان اين              . ملت تحقق خواهد يافت   

  .نمايد مرز و بوم هستند به نكات زير جلب مي

اقتصاد تقريبا تك محصولي كشور با كـاهش درآمـد اصـلي خـود از فـروش نفـت،                   : ديـ بحران اقتصا  ۱

. هاي عمراني و ملي كشور دچار تعطيل يا تعليق شده است            دچار ضعف و ناتواني گشته و قسمتي از برنامه        

دو بخش عمده ديگر اقتصادي كشور يعني صنعت و كشاورزي كه در توليد ملي و اشتغال و امـرار معـاش                     

هاي مديريتي نامطلوب، با كاهش شديد        قش اساسي دارند، به دليل ساختار نامناسب و اعمال سياست         مردم ن 

گذاري و بازدهي نامطلوب روبرو شده و از تكاپو افتاده است؛ به طوري كـه طبـق آمـار، موجـودي                       سرمايه

 ۱۳۷۵در سـال   هزار ميليارد ريال بـوده و  ۲۰ معادل   ۱۳۶۵هاي مختلف اقتصادي در سال        سرمايه در بخش  

  ) ۲۲/۲/۷۹نشاط ـ ( هزار ميليارد ريال كاهش يافته است ۱۸به 

 عمـدتاً بيكاري آشكار و نهان در سراسر كشور موجب سرگرداني و يا مهاجرت قشر عظيمي از جامعه،                 

بينانه ضريب بيكـاري در سـال گذشـته را            جوانان، شده است تا جايي كه كارشناسان در يك برآورد خوش          

  .اند عالم كرده درصد ا۳/۲۲

 و لوازم يدكي وارداتي شـده و ايجـاد          يآالت صنعت   رويه نرخ ارز موجب افزايش قيمت ماشين        افزايش بي 

  .ها و جايگزيني واحدهاي جديد را با مشكل جدي روبرو ساخته است هاي جديد، بازسازي كارخانه كارخانه

هاي صنعتي شاخص ديگري از        درصدي و تعطيل واحدهاي توليدي در شهرك       ۶/۳۶تورم لگام گسيخته    



 ۳۵

گيرد   هاي اين سرزمين را در برمي       رشد فقر هر ساله تعداد بيشتري از خانواده       . بيماري اقتصاد كشور است   

و امروزه اكثريت عظيمي از مردم صبور ما سختي معيشت را با پوست و گوشت خـويش بـه خـوبي لمـس                       

  . كنند مي

د قوانين اقتصادي دست و پـا گيـر و تغييـرات مـدام              عدم ثبات سياسي و امنيت مطلوب اجتماعي و وجو        

گذاري در بخش توليد از خود  گذاران داخلي و خارجي تمايلي به سرمايه      ها موجب گشته است كه سرمايه       آن

  .نشان ندهند

تاخير در حل مسائل روابط خارجي با كشورهاي صنعتي اروپا، نبود يـك سياسـت واحـد و شـفاف در                     

در روابط سياسي با غـرب اسـت و         » توهم توطئه «ي كشور كه ناشي از وجود       چگونگي حل مناقشات خارج   

گـذاري دراز     ستيزي، بدون ارزيابي منافع ملي، هر گونه سـرمايه          اعمال روش هاي احساسي و شعاري غرب      

قوانين نامتعادل مالياتي كشور نيز انگيزه ديگـري  . مدت خارجي در ايران را با دشواري روبرو ساخته است        

گذاري تجاري و داللي سـوق داده اسـت           اندازهاي مردم را به سوي سرمايه       هاي ملي و پس     سرمايهاست كه   

.  در درون حاكميـت    بعـضاً  ،هـايي خـاص    اي بـه جيـب افـراد و گـروه           و سودهاي كالن را بدون هيچ ضابطه      

واقعي اين  هاي    انه هيچ مميز مالياتي و مرجع قانوني نيز امكان دسترسي به حساب           تأسفم. سازد  سرازير مي 

هـاي دولتـي و        درصـد ماليـات در بخـش       ۸۰ تـا    ۷۰طبـق آمـار كارشناسـان، بـين         . گونه اشخاص را نـدارد    

 ميليارد ريال ماليات متعلق به بنيادهاي تاسـيس شـده بعـد از انقـالب بـه                  ۶۰۰غيردولتي، و نيز ساالنه مبلغ      

  )۴/۲/۷۸همشهري ـ . (گردد خزانه دولت واريز نمي

هاي اجرايي كشور، به رغم تحوالت        ريزي در دستگاه    ختار مديريت و فرايند برنامه    سا: ـ بحران مديريت  ۲

هـا و     ، به صـورت جـدي مـورد بـازنگري قـرار نگرفتـه اسـت و بـسياري از وزارتخانـه                     ۷۶ خرداد   ۲بعد از   

و ضعف مديريت . باشند هاي دولتي هنوز با مديران فاقد كفايت و با قوانين دست و پا گير روبرو مي            دستگاه

هاي ناكاراي ساليان گذشته همچنان بر امور سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي كـشور سـيطره                  اعمال سياست 

  .دارند

هـاي تحـصيلي، نـاهمگوني        تغييرات مدام قوانين، كاهش يا افـزايش ناگهـاني دوره         : ـ مشكالت آموزشي  ۳

موزان و التهـاب و     آ  ان نه تنها موجب افت تحصيلي دانش      هاي درسي و سختي معيشت فرهنگي       محتواي كتاب 

  .ها را نيز فراهم نموده است ها گشته است، بلكه موجبات سرگرداني خانواده اضطراب آن

هاي مستقل دانـشگاهيان و دانـشجويان، اخـراج           هاي و تضييقات ايجاد شده بر سر راه فعاليت          محدوديت

هـا،   ، افت سطح علمي دانشگاهرويه استادان، بازداشت و تحت تعقيب قرار گرفتن دانشجويان       غيرقانوني و بي  

هـاي    هـا بـا اعتـراض       پايين بودن امكانات رفاهي دانشجويان و نحوه نامطلوب برخـورد مـسئوالن دانـشگاه             

استادان و دانشجويان، ضرورت بازنگري در عملكرد مراكز آموزشي كشور را، اعم از خصوصي و دولتي،                

  .كند ايجاب مي

، شـاهد ترسـيم     ۷۶گر چـه بعـد از تحـوالت دوم خـرداد            : اسيهاي اس    سياسي و كمبود آزادي     ـ بحران ۴

هـاي   ايم و به حق در زمينـه     سيماي جامعه مدني و سخنان بليغ و بديع در باب وفاق ملي و قانونمداري بوده              

هـاي آزاد گـام هـاي اميدبخـشي در راه توسـعه                تريبون بعضاًارائه فكر و انديشه از طريق نشريات جديد و          

 است، هنوز آزادي فعاليت احزاب غير موافق با حاكميت ولي وفـادار بـه نظـام و نيـز                    سياسي برداشته شده  
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بينانـه گـروه هـا     بندي غيرواقع هاي انحرافي مانند تقسيم آزادي تشكيل اجتماعات براي مخالفان، در دام بحث   

ه تحول يافته   هاي جامع    تغييرات ملموسي، متناسب با واقعيت     عمالًگرفتار آمده و    » غيرخودي«و  » خودي«به  

جناج چپ درون حاكميت و جناح موسوم به دوم خرداد هم در تحقق شعار جامعه               . ما، صورت نگرفته است   

ها هـم پيوسـته در    ، كه آن»خودي«هاي  زاد متعلق به گروهآمدني، خود را تنها با انتشار چند روزنامه نسبتا        

اند و از اصل حاكميت ملـت كـه           ش داشته معرض خطر تهاجم و تعطيل و حبس مديرانشان قرار دارند، دلخو          

زاد و حضور مستقيم مردم در انتخابـات  آهاي صنفي مستقل و   هاي سياسي و تشكل     با آزادي احزاب، گروه   

  .اند يابد، دور مانده ادواري كشور قوام مي

توانـد مـورد نقـد و     گانه كشور ـ به عنـوان مجموعـه حاكميـت ـ مـي       عملكرد مقام رهبري و نهادهاي سه

باشـد و     ررسي قرار گيرد، زيرا طبق قانون اساسي همه نهادهاي حاكميت متغير و منتخب جمهور مردم مي               ب

ها و عملكردها نبايد معادل و مترادف بـا تـضعيف كـل نظـام تلقـي                   هرگز نقد و انتقاد يا اعتراض به سياست       

آيد كه حاكمان و  يد ميبدترين و خطرناكترين وضعيت سياسي ـ اجتماعي براي هر نظامي هنگامي پد . گردد

اي را بـه تـضعيف نظـام          مديران اجرايي خود را معادل و مترادف نظام دانسته، هر اعتراض و انتقـاد كننـده               

  .ها را محدود و مسدود نمايند متهم كنند و راه بررسي عملكرد و اصالح رفتارها و سياست

م تحملي نشان داده، مقابله بـا فكـر         جناح انحصارگر، به پشتوانه قدرت خود در حاكميت، هنوز از خود ك           

اي، با قتـل و كـشتار ـ      با توهين و تكفير ـ يا به تعبير عده بعضاًو انديشه را با تيزي شمشير، تنگي زندان و 

دهد و در نتيجه، امنيت و فضاي امن الزم براي احقاق حق و دادخواهي مخالفان سياسـي، مطـابق                     پاسخ مي 

  .رد قانون اساسي، وجود ندا۱۶۸اصل 

گويي بـه     جريان حاكم بر سيستم قضايي كشور و ناتواني قوانين موجود در پاسخ           : ـ مشكالت قضايي  ۵

هـا و طـوالني    ها و دادسراها موجب سرگرداني مردم در دادخواهي مشكالت و دعاوي مطرح شده در دادگاه      

ي و خواسـت     نقـش تعلقـات جنـاح      بعـضاً در محاكمات سياسي و مطبوعـاتي،       . ها گشته است    شدن دادرسي 

 عـدالت دسـتخوش      و هاي فشار بيش از عدالت و موازين قانوني حضور عيني و رسمي دارد و قـانون                 گروه

  .گيرد هاي انحصارطلبان قرار مي تمايالت و گرايش

  

  توان انديشيد؟ در چنين روزگاري چه تدبيري مي! هموطنان

يـاداران واگذاشـت، يـا بـدون هـر گونـه            توان نوميد و مايوس كنج عزلت گزيد و كار دنيا را به دن              آيا مي 

  تالش و تدبير به قضا و تقدير متوسل شد و يا به طرد و تبري و تحريم دل خوش داشت؟

نهضت آزادي ايران با تبعيت از فرمان خداوند در قرآن كريم كه مردم را به انذار دعوت به خيـر و قيـام         

هاي  ترين بحران  كه كشور عزيزمان با سختسازد، معتقد است كه در چنين روزگاري ـ  و قسط رهنمون مي

فزاينده اقتصادي و اجتماعي دست به گريبان است ـ براي حاكميت هـيچ راهـي جـز بازگـشت صـادقانه بـه        

هاي اساسي تصريح شده در قـانون اساسـي بـراي همـه             آزادي  و سوي مردم و پذيرش اصل حاكميت ملت      

  . نيروهاي موجود در صحنه سياسي وجود ندارد

ها، قانون ستيزي و طرد مخالفان و تهمـت زدن بـه آنـان بـه سـر آمـده                      نظري  ها، تنگ   محوري   خود دوره

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود         نفي، تكفير و زندان هرگز حالل مشكالت و بحران        . است
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ات بخـش   زده ملك و ملـت را نجـ         فروبستن هم كشتي طوفان     دستور دم  فرمان سكوت و  . كشور نخواهد بود  

  !نيست؛ كشتيبان را سياستي ديگر ببايد

خواه را به تمكـين از قـانون اساسـي            با تالش و همت همه دلسوزان ايران و انقالب، بايد نيروهاي تمامت           

فراخواند و با رفع موانع از سر راه انتخاب آزادانه مردم، همچون حماسه بزرگ انتخابات رياست جمهـوري                  

، بـا حـضوري فعاالنـه در صـحنه          ۷۷ شـوراهاي شـهر و روسـتا در اسـفند             و انتخابـات   ۷۶در دوم خرداد    

هـاي نگـران كننـده موجـود در كـشور، تغييـرات               با هدف احقاق حقوق خود و رفـع بحـران          انتخابات كشور 

تدريجي و درازمدت و پايداري در راستاي تحقق حاكميت واقعي مـردم، بقـاي ايرانـي آزاد و آبـاد و تحقـق                       

  .فراهم نمود راهاي اسالمي  ارزش

  :حاكميت نيز در انتخابات آتي دو گزينه خواهد داشت

، انكـار هرگونـه بحـران در كـشور و           »غيرخـودي «هـاي     هاي انحصارگرايانه، طرد انديشه     ـ ادامه روش  ۱

ــ بـا اهـرم نظـارت استـصوابي          » هـا   خـودي «ي راه يافتن هر چه بيشتر نماينـدگاني از بـين            اربسازي    زمينه

هاي موجود تـا   نظر كشور را با ادامه تشديد و بحران گران تنگ  در اين صورت، حكومتشوراي نگهبان ـ كه 

هاي اجتماعي و تهديد جدي كيان ايران و اسالم به پيش خواهند برد و سپس، ماننـد بـسياري از             مرز آشوب 

نـا بـر   حاكمان مستبد تاريخ ـ كه نداي مردم را براي دگرگوني مناسبات سياسي كشورشان دير شنيدند و ب 

هـاي قهـر مردمـي گـشتند ـ مـسند قـدرت را در حـالي كـه دچـار انـواع و اقـسام              سنت الهي، دچـار طوفـان  

. باشد، به اجبار و با شرمساري در پيشگاه خداوند و ملت ترك خواهنـد كـرد                 ها مي   ها و دگرگوني    نابساماني

  االبصار فاعتبروا يا اولي

هـاي سـوم و پـنجم      ـ به ويژه اصول مندرج در فـصل  ـ رويكرد حاكميت به ميثاق ملي ـ قانون اساسي ۲

آن، در راستاي استقرار حاكميت ملت، برگزاري انتخاباتي آزاد و قانونمند و رفع همه موانعي كه بر سر راه                   

هاي جاري كشور فـراهم       اقتدار ملي و توسعه سياسي قرار گرفته است، كه در اين صورت زمينه حل بحران              

  .خواهد شد

ا توصـيه   مؤكـد ران، به اميد آن كه حاكميت راه دوم را برگزيند، اقدامات و تدابير زير را                نهضت آزادي اي  

  :كند مي

اگر همه اركان نظام، از رهبري تا شوراي نگهبان، صميمانه و صادقانه بخواهند حق قانوني مـردم                 ) الف

 احـزاب ملتـزم بـه قـانون         هـا و    را پاس دارند و مشاركت آزادانه و واقعي آنان را جلب كنند، بايد همه گـروه               

اي عمل كنند كه مردم خود را انتخـاب كننـده مختـار و آزاد احـساس                   اساسي را به حساب آورند و به گونه       

 عـدالت اجتمـاعي     قطعـاً . چين شده بدانند    نمايند، نه آن كه انتخابات را تحميلي و نامزدهاي نمايندگي را دست           

  .ر بين همه اقشار جامعه تحقق عيني نخواهد يافتاسي و تقسيم متوازن قدرت ديبدون تحقق عدالت س

حاكميت بايد دست از لجاجت و عناد با حقوق ملت و تحقير مردم بردارد، مردم را محجور و صـغير                    ) ب

و نيازمند قيم نداند و با تمكين از اصل حاكميت ملت در قانون اساسي، تفسير نادرسـت شـوراي نگهبـان از                     

 نظارت استصوابي را ـ كه فاقد وجاهت قانوني و مقبوليت عمومي اسـت    قانون اساسي تحت عنوان۹۹اصل 

در هر گونه انتخابـات،  . اصل برائت يك پايه اساسي در حقوق اسالمي و در قانون اساسي است     . ـ لغو نمايد  

اصـرار شـوراي    . االصول صالحيت دارند، مگر آن كه عدم صالحيت آنـان محـرز گـردد               كليه داوطلبان علي  
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اصـالح ايـن تفـسير نادرسـت        . حراز صالحيت نامزدها، نقض اصل برائت دينـي و قـانوني اسـت            نگهبان بر ا  

در آن صورت، شايد بتوان     . موجب خواهد شد كه زمينه مشاركت سياسي مردم بيش از گذشته فراهم گردد            

 قـانون اساسـي، بـدون ايهـام و ابهـام،            ۹۹اصـل   . با همدلي بيشتر بر مشكالت روزافزون جامعه فـائق آمـد          

شوراي نگهبان را ناظر بر انتخابات دانسته است و هر گونه تفسيري از قانون در جهت اسـتفاده ابـزاري از                     

اين امر به اصل . اي انتخاب شوندگان، فاقد اعتبار مي باشد آن، به بهانه احراز صالحيت و براي حذف سليقه      

سـازد و نـشانه    اپذير وارد مياي جبران ن   ساالري در حكومت جمهوري اسالمي خدشه       حاكميت ملت و مردم   

اگر قـرار باشـد كـه صـلح و ثبـات و آرامـش               . گردد  ضعف و سستي پايگاه حكومت در ميان ملت قلمداد مي         

كنـد كـه حاكميـت نيـز تـن بـه        واقعي در جامعه اسالمي برقرار شود و پايدار بماند، خـردورزي ايجـاب مـي            

اي بگشايد كه امكان ديدن همه زوايـاي اجتمـاعي           هاي بحق عمومي داده، دريچه انحصار را به گونه          خواسته

  .فراهم آيد

 در چنين فضايي رقابت واقعي معنا و مفهوم پيدا خواهد كرد و همه نيروهاي فعال سياسي حضور                  قطعاً

در ايـن صـورت، حـضور غيرانحـصاري         . بـا پايگـاه اجتمـاعي خـويش خواهنـد يافـت            و مشاركتي متناسب  

 و محافظـه كـار نيـز، بـرخالف انتخابـات گذشـته، بـا مـشروعيت و                   نيروهاي به اصطالح خط راست سـنتي      

باشـد   مقبوليت همراه خواهد بود و به توسعه سياسي كه ضامن بقاي ديـن و دولـت در ايـران اسـالمي مـي                      

  .منجر خواهد شد

هاي مختلف درون حاكميت و احزاب و گـروه هـاي ملتـزم بـه قـانون       تنها در يك رقابت سالم ميان جناح 

گـشاي  توان اميد داشت كه مجلس شـشم راه         شوند و مي     كه نمايندگان واقعي مردم انتخاب مي      اساسي است 

  .مشكالت فعلي كشور باشد

 نتايج انتخابات ادواري گذشته و سرنوشت سياسـي نماينـدگان رتبـه اول در               :حزبي شدن انتخابات  ) پ

هـاي     اثـر تبليغـات و حمايـت       ها گوياي اين واقعيت بوده است كـه برخـي از نامزدهـا بـر                تهران و شهرستان  

اند، در حالي كه فاقد برنامه كار و درايـت            دريغ حاكميت، با كسب آرايي از ملت به جمع مجلسيان پيوسته            بي

اند، و در نتيجه، اعتبار كاذب خويش را از دسـت داده و               الزم براي اداي وظيفه سنگين نمايندگي مجلس بوده       

مردمـي  » آزمون و خطا  «كار اصلي در اين روش        زيان. اند  م مانده هاي بعدي محرو    از انتخاب مجدد در دوره    

شـان   اند كه نمايندگان غيرواقعي آنان چند سال بدون دستاوردي مثبت براي كشور بر كرسي نمايندگي   بوده

  .اند مند شده ها و مزاياي مجلس بهره اند و تنها خود از نعمت تكيه زده

هـا و مواضـع       زدهاي مورد تاييد و پشتيباني خود را با برنامـه         اگر در انتخابات، احزاب شناخته شده نام      

  .مشخص معرفي كنند، نمايندگاني توانا به مجلس راه خواهند يافت

هـاي معـين، هويـت فكـري شـفافي داشـته، مقبوليـت يـا عـدم مقبوليـت                      مـشي و مرامنامـه      احزاب با خط  

سـاز آينـده      هـا در انتخابـات سرنوشـت      ها مالك انتخـاب نامزد      هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن       انديشه

هـا    در چنين رويكردي، انتخاب افراد معرفي شده از سوي احزاب نه تنها همراه با پذيرش برنامه               . خواهد بود 

هاي حزبـي   ليتاهاي مشخص خواهد بود بلكه منتخبان مردم كساني خواهند بود كه در فرايند فع     مشي  و خط 

  .اند ش را بروز دادهتوانمندي و صداقت و شايستگي شخصي خوي

انتخابات ادواري كشور، اگر بر پايه شناخت احـزاب يـا افـراد مـستقل كـه بـه طريقـي پايگـاه مردمـي و                          



 ۳۹

هاي اجتماعي خود را به اثبات رسانده باشند صورت گيرد، نظمي صـحيح و منطقـي بـه خـود خواهـد        زمينه

ميزان تحقق مـشاركت ملـي و مردمـي را    دهندگان دچار سردرگمي نخواهند بود، بلكه  رأي  گرفت كه نه تنها   

هـاي ناصـحيح      آور كه به شـيوه      هاي تبليغاتي سرسام    به عالوه، از هزينه   . بيش از پيش فراهم خواهد ساخت     

  .گيرد، جلوگيري خواهد شد انجام مي

قـانون  . هاي سياسـي نيـز مـي باشـد          انتخابات حزبي در عمل به معناي به رسميت شناختن حقوق اقليت          

اي برگـزار شـود كـه حقـوق           انتخابـات بايـد بـه گونـه       . هاي ديني را پذيرفته است       حقوق اقليت  اساسي ايران 

  .هاي سياسي نيز محفوظ باقي بماند و اين براي ثبات درازمدت نظام ضروري است اقليت

نهضت آزادي ايران با توكل به هدايت خداي رحمـان اميـد آن دارد كـه حاكميـت بـا توجـه بـه خواسـت                   

ساز اسالم    وند اين سرزمين، كه عشق سربلندي و سرافرازي وطن را با الهام از تعاليم انسان              ها شهر   ميليون

داشـتن قـدرت در دسـت جنـاحي خـاص برداشـته و بـا                  در دل دارند، دست از يكسونگري و منحـصر نگـاه          

 ملـت  گيري از تاريخ، موانع توسعه سياسي كشور را كنار زند تا با شكوفايي اسـتعدادهاي نهفتـه ايـن                 عبرت

فهيم و هوشيار، راهي به سوي سربلندي ايراني آباد، آزاد و مستقل بـا الهـام از پرتوهـاي روشـنگر اسـالم                 

  .هموار گردد

 هيچ سرزمين آباد و جامعه آزادي در جهان بدون همت آبادگران و آزادانديشان آن استقرار نيافته                 قطعاً

 در سايه عزم ملـي و همـت عـالي شـيرمردان و              سال تشنه آزادي و آبادي ما نيز تنها         است و سرزمين كهن   

  .پاك زنان آن بقا و سرافرازي خواهد يافت

  

  و من اهللا التوفيق و عليه التكالن

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۴۰

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۲/۱۶۸۲ :شماره

 ۰۴/۰۴/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  نامه به روزنامه كيهان پيرامون مطلب 

  " خوري گناهي به اسم تك"

  

  

  مدير مسئول روزنامه كيهان

  :آمده است» خوري گناهي به اسم تك«بي زير عنوان  در مطل۲۹/۳/۷۸در روزنامه كيهان مورخ 

سفرهاي مشكوك و پي در پي بعضي از عناصر دانشجويي گروهك نهضت آزادي بـه خـارج از كـشور و                     «

هاي مالي از مؤسسات و بنيادهاي سياسي ضدانقالب با اعتراض شديد بعضي از دانشجويان                دريافت كمك 

  ».ها روبرو شده است پيمان آن هم

خي از مسئوالن و گرداننـدگان روزنامـه كيهـان بـا نيروهـاي ملـي ـ اسـالمي مـدافع آزادي و          ضديت بر

جويان پوشيده نيست و ملت آگاه و شريف ايـران بـه خـوبي از نيـات انحـصارگرانه و                      حاكميت ملت بر حق   

سـت كـه    پايه و موهـوم ا      همچنين خبر فوق آنچنان بي    . خواهانه گردانندگان اصلي آن روزنامه آگاهند       تمامت

پايه و از مقوله افترا        بي كامالًشود كه خبر فوق       گونه تكذيبي نيست، ليكن بدين وسيله اعالم مي         نيازي به هيچ  

انه قوه قضائيه با عملكرد دوگانه خود حق مسلم شرعي و قانوني دفاع نهضت آزادي ايـران از                  تأسفم. است

رح شـكايت از مديرمـسئول روزنامـه كيهـان          گيرد، ليكن در نخستين فرصتي كه امكان طـ          خود را ناديده مي   

  .فراهم شود، مسلما نهضت آزادي ايران اقدام به طرح شكايت قانوني خواهد نمود

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ۴۱

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

   ١٣٤٠تاسيس 

  

  " امام به پاريسسفر "پيرامونپاسخ آقاي دكتر يزدي به مجله ايران فردا 

  

  سردبير محترم مجله ايران فردا

  وي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به خلقبا سالم و با آرز

 سـئوال اي ضمن ابراز محبت، مطلبي را مطرح و  جانب چاپ شده بود، خواننده      اي كه با اين     پيرو مصاحبه 

شـوم كـه      سنجي ايشان، در پاسخ به ايراد اين خواننده محترم يادآور مي            كرده بود كه ضـمن تشـكر از نكته      

اند كه      ها ادعا كرده     بعضي …«: اول اين كه  . اند   دو نكتــه را بيان كرده     نامه خـود   رهبر فقيد انقالب در وصيت    

  ».اين دروغ است. رفتن من به پاريس به وسيله آنان بوده است

  . وسيله رفتن ايشان به پاريس هواپيماي عراقي بود. اين سخن ايشان درست است

  ». را انتخاب كردم من با مشورت احمد پاريس…«: نامه آمده است دوم اين كه در وصيت

حـاج  :  نفر بودند۴در هتل بصره، در آن روزي كه تصميم سفر به پاريس گرفته شد، همراه آقاي خميني              

 با آقايان اماليي    قطعاًمعناي سخن امام اين است كه       . پور و اينجانب    سيد احمد آقا، آقايان اماليي و فردوسي      

ورت كردند؟ معنا نداشت كه با پيـشنهاددهنده اصـلي          آيا با اينجانب هم مش    . پور مشورت نكردند    و فردوسي 

جانب و مشورت با احمد       در غير اين صورت عدم مشورت ايشان با اين        . براي سفر به پاريس مشورت شود     

آيا در شان يك شخصيت برجسته فقهي و سياسي و يك مرجع مجتهد بود كه با                . آقا، منطقي و عقالني نبود    

آن نقاط خبرهاي درستي ندارد، براي چنان سفر مهمي مشورت كند، امـا بـا               پسرش، كه اروپا را نديده و از        

ها نماينـده ايـشان و مـورد وثـوق و             اينجانب كه از مسايل و احوال آن ديار اطالعات وسيعي داشتم، و سال            

تنها فرد غيرمعمم بودم كه كتبا از طرف ايشان اجازه دريافت و هزينـه وجوهـات شـرعيه را داشـتم، و هـر                        

ام، و خود ايشان از طريق آقاي دعـايي خواسـته      به طور حضوري و يا از طريق مكاتبه در تماس بوده          ساله  

كـسب نظـر ننمـوده باشند؟مـشورت بـا اينجانـب مـورد               بودند كه به نجف بروم، هيچ صـحبت و رايزنـي و           

مـر بـراي   مشورت با پيـشنهاد دهنـده يـك ا   . زيرا خود من پيشنهاد دهنده و مصر در اين سفر بودم          . نداشت

بنابراين، در سخن رهبر فقيد انقالب نه حـرف جديـدي اسـت و نـه در تعـارض بـا       . اتخاذ تصميم معنا ندارد  

 در پـيش خطبـه نمـاز        ۱۳۶۹ بهمـن    ۱۲ آقاي حاج سيد احمد آقا در سخنان         قبالً. ام  چه در خاطراتم آورده     آن

ايـن مختـصر    . ام  جواب ايشان را داده    ۲۴/۱۱/۶۹جمعه مطالبي در همين رابطه بيان كرده بودند كه طي نامه            

  .براي روشن شدن ذهن خوانندگان رقم زده شد

  

  دكتر ابراهيم يزدي

۹/۴/۷۸ 



 

 ۴۲

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۳/۱۶۸۲ :شماره

 ۱۰/۰۴/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  آالن و ساير زندانيان مبارز تركيه  درخواست لغو حكم اعدام آقاي اوج

  جمهور تركيه از رئيس

  ۱۳۷۸ تير ۱۰

  ۱۴۲۰ ربيع االول ۱۷

  ۱۹۹۹  جوالي ۱

  جناب آقاي سليمان دميرل 

  رياست محترم جمهوري تركيه 

  توسط سفارت كبراي جمهوري تركيه در ايران 

با سالم و تبريك ميالد فرخنده پيامبر گرامي اسالم و با آرزوي توفيـق خـدمت بـه ملـت بـزرگ تركيـه،                        

 منـشور آن بـه اجـراي    شويم كه دولت تركيه به عنوان عضو سـازمان ملـل متحـد و امـضاكننده         يادآور مي 

  . لمللي و رعايت اصول مصرحه در اعالميه جهاني حقوق بشر متعهد استا معاهدات بين

آالن، زنـدان   نمايد احكام محكوميت اعدام آقاي عبداهللا اوج      نهضت آزادي ايران از جنابعالي درخواست مي      

  . سران حزب رفاه و اعدام و زندان اعضاي ساير گروههاي مبارز تركيه را لغو كنيد

ي دولت تركيه با نيروهاي مردمي تنهـا بـا رعايـت اصـول شـناخته شـده                  مستحضريد كه مشكالت كنون   

تجربه نشان داده است كه اعمال فشار و        . باشد حقوق بشر و مذاكرات سياسي دو يا چند جانبه قابل حل مي           

  . اعدام و زندان در اين گونه موارد كارساز نيست

  .تركيهبا آرزوي موفقيتهاي روزافزون براي ملت دوست و همسايه بزرگ 

  

  دكتر ابراهيم يزدي 

  دبيركل نهضت آزادي ايران 

  

  



 

 ۴۳

  تعالي بسمه

  يران اهضت آزادين

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۴/۱۶۸۲ :شماره

 ۱۴/۰۴/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  "گرائي هاي شوم ملي پاسخي بر نغمه"نامه به روزنامه كيهان در مورد مطلب 

  

  

  مدير مسئول محترم روزنامه ايران

" ديگـه چـه خبـر؟     "، صـفحه آخـر، سـتون        ۷/۴/۷۸، مـورخ    ۱۲۶۵ در روزنامـه ايـران، شـماره           با سـالم  

" عاشـقان واليـت رشـت     "از سوي گروهي با نـام       " گرايي هاي شوم ملي   پاسخي بر نغمه  "عنوان  اي با    اطالعيه

هـاي سياسـي    درج شده بود كه سراسر مملو از مطالب زشت و موهن و از مقوله تهمت و افترا به شخصيت               

  . و ديني مستقل و يا وابسته به گروههاي سياسي، از جمله به نهضت آزادي ايران بود

چه بسا كـه سـر جمـع كـل گـروه      . نين مطالبي در آن اطالعيه آمده است، جاي تعجبي نيست      از اين كه چ   

اسـت كـه چگونـه از درج     ليكن روي سـخن بـا جنابعـالي   . مزبور از تعداد انگشتان يك دست هم تجاوز نكند   

م و هاي گروههاي مبارز شناخته شده و با سـابقه در راه تحقـق آزاديهـاي اساسـي مـرد                  ها و بيانيه   اطالعيه

ورزيـد ولـي چنـين مطالـب زشـت و            حاكميت ملت ايران، همچون نهضت آزادي ايران، استنكاف مي         استقرار

  . كنيد موهني را كه صادركنندگان آن فاقد اسم و مشخصات و آدرس هستند، منتشر مي

روشني است بر عـدم آگـاهي و اطـالع نويـسندگان آن از اهـداف و عملكـرد                   مطالب اطالعيه مزبور گواه   

به احتمال قريب به يقيين آن زماني كه نهضت آزادي ايران در راه حاكميـت ارزشـهاي                 . ضت آزادي ايران  نه

واالي دين مبين اسالم و استقرار حاكميت ملت تالش مي كرد، نويسندگان اطالعيه كذايي يا بـه دنيـا نيامـده                     

دارد كه در انتشار وجود " ايران"ظير اي ن گذراندند ولي اين انتظار از روزنامه بودند و يا سنين طفوليت را مي      

ها از درج مطالب زشت و موهن و مواردي كه متضمن تهمـت و افتـرا بـه افـراد و گروههـاي          مطالب اطالعيه 

اميدواريم كه با رعايت امانت و طبق قانون مطبوعـات پاسـخ نهـضت              . باشد، خودداري كند   شناخته شده مي  

    .مه درج كنيدآزادي ايران را در نخستين شماره آن روزنا

  روابط عمومي -با تشكر

  نهضت آزادي ايران 

  

  



 

 ۴۴

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۸۳ :شماره

 ۱۹/۰۴/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

   ايرانآزاديهشدار نهضت 

   كوي دانشگاه تهرانخونينبه آفرينندگان حوادث 

  

  اي كه تنها دامن ستمكاران شما را نخواهد گرفت بپرهيزيد از فتنه

  ) ۲۵ –انفال (ال تُصيبن الذين ظلموا منكم خاصّه  واتقوا فتنه

ويب غير منتظره كليات طرح اصالح قانون مطبوعات در شور اول مجلس شـوراي اسـالمي و                 در پي تص  

آميز دادگـاه ويـژه       دار تعداد قابل توجهي از نمايندگان و سپس اقدام سريع، غيرقانوني و تحريك             غيبت معني 

فلهـاي  مح" "النـصر بالرعـب   "روحانيت در توقيف روزنامه سالم و آنگاه بروز خشونت در راستاي سياست             

  .انگيز كوي دانشگاه تهران به وقوع پيوسته است تأسف ، حوادث خونبار و"خودسر

آميز جمعي از دانشجويان      تيرماه تحصن آرام و اعتراض     ۱۸از نيمه شب پنجشنبه و در طول روز جمعه          

 دانشگاه تهران نسبت به تصويب شور اول طرح اصالح قانون مطبوعات و توقيف روزنامه سالم با حمـالت                 

يافته و هماهنگ نيروهاي ويژه و گروههاي فشار مجهز بـه سـالحهاي گـرم و سـرد بـه                      پي در پي، سازمان   

خاك و خون كشيده شد، به طوري كه بر اساس گزارشـهاي غيـر رسـمي بـيش از سـه تـن از دانـشجويان                       

. انـد  شدهكشته، جمع كثيري مضروب و مجروح و در بيمارستانها بستري شده و تعداد زيادي نيز بازداشت               

وسايل شخصي و كتابهاي دانشجويان تخريب و يا بـه سـرقت             در اثر حمالت گروههاي مهاجم، ساختمانها،     

  . رفته، و حتي جان و مال دانشجويان خارجي مقيم كوي اميرآباد نيز از اين حمالت مصون نمانده است

ز مقاومت دليرانه آنها، و     هاي قانوني دانشجويان و تجليل ا       نهضت آزادي ايران ضمن حمايت از خواسته      

هـاي ايـن دانـشجويان عزيـز ايـن اقـدام               از تلفات انساني وارده و اظهار همدردي با خـانواده          تأسفبا ابراز   

وحشيانه و هتك حرمت فضاي مقدس دانشگاه را كه يادآور حمله كماندوهاي رژيم استبداد شاهنـشاهي در            

و بـه مـسئوالن    كنـد   محكـوم مـي  شديداًتهران است، به صحن دانشگاه    ۱۳۴۰ و اول بهمن ماه      ۱۳۳۲ آذر   ۱۶

هـاي ايـن      دهد كه اگر بـا قاطعيـت ريـشه          جمهوري اسالمي ايران به ويژه رئيس محترم جمهوري هشدار مي         

اي شناسايي نشوند و با عوامل ايجاد تشنج و آشـوب و نـاامني       نظير قتلهاي زنجيره  " خودسر"گونه اقدامات   

ه آزاديها و حقوق اساسي ملت كـه در قـانون اساسـي تـصريح شـده اسـت         در جامعه و نيروهاي تهديدكنند    

  . به مخاطره خواهد افتاد و همه از تر و خشك با هم خواهند سوخت برخورد نشود كيان جمهوري اسالمي

خواهـد بـه خـاطر نظـام جمهـوري اسـالمي و               از رئيس محترم جمهوري مي    " نهضت آزادي ايران مصرا   

تيارات قانوني و تمامي امكانـات خـود شـجاعانه اسـتفاده نمـوده و بـا قاطعيـت                   كشور عزيزمان ايران از اخ    

 استان خودسـرانه    تأمينآمرين و مجريان اين حمالت وحشيانه، كه از دستورات وزارت كشور و مسئوالن              

اند، شناسايي و براي رسيدگي و مجـازات بـه مقامـات مـسئول تحويـل داده شـوند و نتـايج                        سرپيچي كرده 

موجب شگفتي بسيار است كه هيچيـك از افـراد گروههـاي فـشار كـه                .  اطالع مردم رسانده شود    اقدامات به 
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 كننـد   هـا و غيـره حملـه مـي          هـا و مجـالس سـخنراني        شناخته شده هم هستند و به طور مرتب به گردهمـايي          

ر اند و به همين علت اينگونه اقدامات خودسرانه و خـالف مـصالح كـشو                بازداشت، محاكمه و مجازات نشده    

  .تداوم يافته است و اگر با آن برخورد جدي نشود همچنان ادامه خواهد يافت

دانشجويان بازداشت شده    خواهد تا كليه    نهضت آزادي ايران همچنين از همه مسئوالن ذيربط كشور مي         

 فـضاي خوابگاههـاي دانـشجويي       ،آزاد گردند و با مرمت خرابيها و جبـران خـسارات وارده            تر  هرچه سريع 

هـاي آموزشـي و فعاليتهـاي صـنفي، سياسـي و اجتمـاعي        رآباد و دانشگاه را بـراي تـداوم برنامـه     كوي امي 

  . دانشجويي آماده سازند

نهضت آزادي ايران در شرايط حساس كنوني كشور جنبش دانشجويي را ضمن حفظ همبستگي و ادامه                

يجاد هرگونه تـشنج و درگيـري       المقدور جلوگيري از ا     داري بيشتر و حتي     اقدامات دفاعي به تأمل و خويشتن     

همسو با دشمنان نظام و مـصالح        عمالً ،مخالفان برنامه توسعه سياسي دولت و جامعه مدني       . كند  دعوت مي 

 به دنبال ايجاد تشنج، ناامني و تشديد بحرانهـاي كنـوني بـه ويـژه                ،ملي كشور كه خط مشي براندازي دارند      

 اصـالحي دولـت و برنامـه توسـعه سياسـي در آسـتانه              هـاي  بحران اقتصادي كشور هستند تا روند برنامه      

جنبش دانشجويي كـشور بـا   . برگزاري انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسالمي با شكست مواجه شود      

تجربـه  . شـعارهاي محـرك و احـساسي شـود         گيري از تجربيات مبارزات چند دهه گذشته نبايد تسليم          بهره

هـاي سـركوبگرانه خـود بـا           ملت ايران بـراي اجـراي برنامـه        دهد كه بدخواهان و دشمنان      تاريخي نشان مي  

كننـد،    هاي كالسيك از افـراد و گروههـايي كـه شـعارهاي نـاموزون و افراطـي مطـرح مـي                      استفاده از شيوه  

 در دانشگاه تهران را بر كشور تحميـل مـي           ۱۳۴۰كنند و حوادثي نظير وقايع تلخ اول بهمن سال            استفاده مي 

  . سازند هاي خود هموار مي ي اجراي برنامهنمايند و زمينه را برا

ملت ايران با هوشياري و آگاهي به ويژه در دوسال اخير با درايت اينگونه بحرانها را پشت سر گذاشـته                  

در اين مرحله نيز همه دانـشجويان       . مخالفان توسعه سياسي را با شكست روبرو ساخته است         هاي  و برنامه 

داري و حفظ آرامش همين رونـد را          دانشجويي با هوشياري و خويشتن    ويژه مسئوالن سازمانهاي     عزيز به 

  . تداوم خواهند بخشيد

  

  نهضت آزادي ايران 
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۸۴ :شماره

 ۲۰/۰۴/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  هاي اخير  گسترده هفتههاي توضيحي پيرامون حمله

   عليه نهضت آزادي ايران و جنبش دانشجويي كشور

  

جمنها و سازمانهاي دانشجويي    در چند هفته اخير، حمالت عليه نهضت آزادي ايران و طيف وسيعي از ان             

 در اين مدت، بسياري از افراد و شخصيتهاي متعلق به جناحهاي مختلف،           . قوت و شدت بيشتري گرفته است     

ها گرفته تا اعضاي شوراي نگهبان و وزراي اسبق و سابق اطالعات بـه موضـعگيري    از سردبيران روزنامه  

 و نسبت دادن مطالب خـالف واقـع، نگرانـي خـود را از     ضمن ايراد انواع تهمتها   عليه نهضت آزادي پرداخته،   

در ايـن ميـان، موضـعگيري       . انـد  برداري نهضت آزادي از موقعيت كنـوني كـشور گوشـزد كـرده              خطر بهره 

هاي آقاي خاتمي در حمله به       درون حاكميت و مدعي حمايت از برنامه       ناشيانه برخي از سازمانهاي سياسي    

يران و قرار دادن اين دو در كنار جناح راست و منـافقين بـيش از همـه              دفتر تحكيم وحدت و نهضت آزادي ا      

  .انگيز بوده است بحث

مطرح كردن هر يك از اين حمـالت و دادن پاسـخ جداگانـه بـه هـر يـك از ايـن دروغهـا و افترائـات نـه                              

رنـد و   كنند، خودشـان آنهـا را بـاور ندا          كساني كه اين مطالب را مطرح كرده و مي        . ضروري و نه مفيد است    

در شرايط كنوني ايران، حتي افرادي بـا اطالعـات      . دارند ادعاهايشان آگاهي  پايه بودن   بهتر از هر كس به بي     

دانند كه هيچ وجه تشابهي ميان منافقين و نهضت آزادي و يا دفتر تحكيم وحدت و ساير                  كم سياسي نيز مي   

ه موانع اساسي موفقيت آقاي خـاتمي چـه         دانند ك   همه مي . انجمنها و نهادهاي جنبش دانشجويي وجود ندارد      

  . گروهها و نيروهايي هستند

اسـاس بايـد بـه بررسـي دليـل و انگيـزه ايـن                بنابراين، به جاي پاسخگويي به اين اتهامها و نسبتهاي بي         

  . حمالت پرداخت

ي تا حدود بسيار زيـاد   كار  انگيزه حمالت گروهها، شخصيتها و منابع وابسته به جريان راست و محافظه           

اما همصدايي جريانها و گروههاي مدعي حمايت از آقاي خاتمي و جنبش جامعـه مـدني بـراي                  . روشن است 

  هاي آن نيست؟  گيري چيست؟ آيا اين همنوايي به علت ترس از فرايند تحوالت سياسي ايران و جهت

يـش نيروهـاي   يكي از ويژگيهاي حركتي كه در دوم خرداد بروز و تجلي بروني پيدا كرد، بر هم زدن آرا                

بـر  " خـودي و غيرخـودي    " و ."..چپ سنتي، راست مدرن و    "هاي مرسوم و رايج       بندي  سياسي ايران و تقسيم   

در شرايط كنوني، تنها معيار قابل قبول و مميز تقسيم نيروهاي سياسي            . باشد اساس مشاركت در قدرت مي    

اكميت ملت و ركن جمهوريت نظـام        اعتقاد و باور عملي به حق ح       - چه در بيرون و چه در درون حاكميت          –

  . است

اند مواضع، جايگاه و پايگاه سياسي خود را بـا ايـن              برخي از نيروها و گروههاي سياسي هنوز نتوانسته       

جنبش دانشجويي در ايران دو ويژگي  نكته غافلند كهد هماهنگ و تنظيم كنند و از اين       معيار و با شرايط جدي    
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تنها به يك قشر يا گـروه خـاص    ههاي ايران طبقاتي نيستند و دانشجويان    دانشگا ويژگي اول آنكه  : مهم دارد 

دانشجويان نماينده همه طبقات يا قشرهاي اجتماعي ايـران هـستند و هرگونـه               دوم آنكه . جامعه تعلق ندارند  

ايـن دو ويژگـي     . نيازها و شرايط ويژه سياسـي جامعـه اسـت          ها،  بيان يا اقدام از سوي آنان بيانگر خواسته       

چنـين اسـتقاللي همـواره جنـبش        . هاي اصلي استقالل عمل جنـبش دانـشجويي را فـراهم كـرده اسـت                نهزمي

دانشجويي را در طول عمر دانشگاههاي ايران چند گام جلـوتر از احـزاب و گروههـاي سياسـي در دفـاع از                       

اي بـه     ژههاي مردم در جنـبش دانـشجويي از اهميـت ويـ            بنابراين، تجلي خواسته  . حقوق ملت قرار داده است    

خواهي مورد خشم همـه كـساني        طبيعي است كه اين استقالل    . لحاظ دفاع از توسعه سياسي برخوردار است      

از گروههايي نيز كه بـر خـالف        . اند  قرار گيردكه نزديك به دو دهه دانشگاهها را ابزار قدرت خود كرده بوده            

و " خـودي " درون حاكميـت يـا   برنامه رئيس جمهوري براي توسعه سياسي، هنـوز جامعـه را بـه دو بخـش        

گيريهـاي پريـشان خـود        كنند، دور از انتظار نيست به خاطر موضع         تقسيم مي " غيرخودي"بيرون حاكميت يا    

اي را در جنبش مستقل دانشجويي احـساس كننـد و نـسبت بـه تـشكلهاي دانـشجويي               شايسته فقدان جايگاه 

  . بغض و كينه نشان دهند

 تعطيـل   ۶۰در سـال     و گروههاي خـودي درون حاكميـت دانـشگاهها را          ااز يادمان نرفته است كه نيروه     

كردند و سپس با يك برنامه بسيار دقيق، استادان و دانشجويان را با معيارهاي تنگ گروهي گزينش نمودند                 

كميتـه  . و بخش قابل توجهي از ظرفيت دانشگاهها را به عنوان سهميه به نهادهاي خـودي اختـصاص دادنـد                  

تمام حركتهـاي دانـشجويي      در همه جا   انشجويان و استادان و نمايندگان ويژه مقام رهبري       هاي انضباطي د  

. كنند كه هيچكدام پايگـاهي در ميـان دانـشجويان ندارنـد         اما ناگهان مشاهده مي   . را زير نظر قرار داده بودند     

ريـاني بايـد دراز    حال اينان چه كسي يا گروهي را بايد مالمت كنند و انگشت اتهام به سوي كدام حـزب و ج                   

بنابراين به جاي نگـاهي بـه درون و مـرور و            . اند  آنها ديواري كوتاهتر از ديوار نهضت آزادي نيافته        نمايند؟

 كنند؛ از يك سو لبه تيز حمالت خود را به طور گـسترده              ارزيابي سياستها و اعمال گذشته خود، فرافكني مي       

متهم به پيروي و حمايت از نهضت يا  ش دانشجويي رااند و از سوي ديگر، جنب      متوجه نهضت آزادي ساخته   

تـصور  . اين نكته اخير حكايت از يك شگرد كهنه و از كار افتاده ديگـري نيـز دارد  . سازند همسويي با آن مي 

را بـه   آنها اين بوده كه با چنين ترفندي، جنبش و تشكلهاي دانشجويي و در رأس آنها دفتـر تحكـيم وحـدت          

اما جنبش دانشجويي نـشان داد كـه بـسيار          . گيري عليه نهضت آزادي وادار سازند       واكنش انفعالي و موضع   

  . اند كرده تر از آن است كه اينان تصور مي آگاه

با اسـتقبال گـرم و       گيريهاي ناشيانه برخي از گروهها و جريانهاي خودي درون حاكميت          اگر چه موضع  

رسد كه بتوانـد موجـب نـرم شـدن آنهـا و دادن        نميكاران روبرو شد، اما به نظر اي از جانب محافظه    جانانه

 در انتخابات مجلس ششم بشود، ضمن اين كه در عمل باعـث جـدا شـدن                امتيازي به اين گروهها و جريانها     

  .هر چه بيشتر اين نيروها از نسل جوان شده است

ار ايجـاد   كـاران و گروههـاي فـش       در شرايط كنـوني تمـام تـالش محافظـه          بنابراين، به نظر مي رسد كه       

پراكندگي در جبهه موسوم بـه دوم خـرداد و تـشديد اختالفـات بـين نيروهـاي درون حاكميـت و احـزاب و                         

فـشار بـر احـزاب و        وارد كـردن  . گروههاي مستقل بيرون از حاكميـت امـا وفـادار بـه جامعـه مـدني اسـت                 

  . است مطبوعات مستقل و جنبش دانشجويي بخشي از اين برنامه
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ه نيروهاي مدافع جامعه مدني وظيفه دارند كه با درك شرايط حـساس موجـود از                در چنين شرايطي، كلي   

انگيز كه منجر به تضعيف جبهه جامعه مدني گردد، خودداري كننـد و توجـه داشـته                   هرگونه حركت اختالف  

باعث افزايش قـدرت و     " خودي و غيرخودي  "اي خارج از قواعد بازي تحت عنوان          باشند كه هرگونه مصالحه   

كه منتظرند جبهه دوم خرداد يك گام به پيش، دوگـام            - كاران، گروههاي فشار و حاميان آنها      حافظهفشار م 

  .  خواهد شد–به پس بردارد 

كاران، انحصارطلبان و دشمنان ملـك و   نهضت آزادي ايران در شرايط حساس كنوني كشور كه محافظه       

مش و امنيت در جامعه، درصـدد مقابلـه بـا           تركردن فضا براي مطبوعات، ايجاد تنش و سلب آرا          ملت با تنگ  

توسعه سياسي و تحقق حاكميت ملت و اجراي اصول معطل مانده فصول سوم، پنجم و هفـتم قـانون               فرايند

ــات دوره شــشم مجلــس شــوراي اســالمي مــي    ــويژه در آســتانه انتخاب ــه   اساســي ب ــان را ب باشــند، همگ

آرامي در فـضاي جامعـه شـود دعـوت      و نـا داري و پرهيز از هر گونـه اقـدامي كـه موجـب تـشنج       خويشتن

بر اين اساس، نهضت آزادي ايران در موقعيت كنوني از پاسخگويي به اين گونه حمالت، تهمتهـا و                  . نمايد مي

تحريفها كه واهي بودن و بطالن آنها براي مردم آگاه ايران آشكار است، جز در موارد ضروري، خودداري                  

دهـد و همـان       دمتگزاران و بدخواهان خود را به خوبي از هم تميز مي          ملت شريف و رشيد ايران خ      .نمايد مي

  .است در آينده هم چنين خواهد كرد خود اعالم نظر كرده رأي گونه كه در موارد حساس با

  

  نهضت آزادي ايران 

 



 

 ۴۹

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۳/۱۶۸۴ :شماره

 ۲۳/۰۴/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  دهنده از گزارش تكان"نامه به روزنامه كيهان در مورد مطلب

  "هك در كوي دانشگاه بازجويي چند شهروند توسط عوامل يك گرو

  

    مدير مسئول روزنامه كيهان

 تيرمـاه،   ۱۸پناه در كوي دانشگاه تهـران در تـاريخ            وحشيانه به دانشجويان بي    پس از حادثه حمله     

از ايـن حادثـه حـداكثر سوءاسـتفاده را           در طول هفته جاري با تمام توان تالش كرده اسـت           روزنامه كيهان 

نهضت آزادي ايـران، بـه حـد     نه خود را با گروههاي روشنفكر ديني، بويژهتوزي ديري نموده، دشمني و كينه  

گزارش تكان دهنـده از     « زير عنوان    ۲۱/۴/۷۸مورخ   ۱۶۵۵۳از جمله در تيتر صفحه اول شماره        . اعال برساند 

سـعي در القـاي ايـن        اكاذيـب  ، با نـشر   » بازجويي چند شهروند توسط عوامل يك گروهك در كوي دانشگاه         

آلـود    كه نهضت آزادي ايران عامل ايجاد آشوبهاي اخير است تا به خيال خـام خـود از آب گـل                   شبهه داشت 

و  جـو   حـق  غافل از آن كه اين شگردهاي نخ نما شده ديگر هـيچ گونـه تـأثيري نـدارد و مـردم                    . ماهي بگيرد 

رداننـدگان  شريف ايران به خوبي از مواضع و ديدگاههاي نهضت آزادي ايران و از نيات واقعي و عملكرد گ                 

  . آگاهي دارند روزنامه كيهان

در  دهـيم   هـشدار مـي    و اتكال به الطاف خداوند منان به گردانندگان روزنامه كيهان          بدين وسيله با ايمان   

اسالمي ترتيـب اثـر دهـد، از آن          -قوه قضائيه نسبت به شكايات گروههاي مستقل ملي          نخستين فرصتي كه  

ه به قانون تمكـين نمـوده، در اولـين شـماره آن روزنامـه نـسبت بـه        مگر اينك  .روزنامه شكايت خواهيم كرد   

  . انتشار اين جوابيه اقدام كنيد

  ي منقلب ينقلبوناالذين ظلموا  وسيعلم

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران 

  



 

 ۵۰

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۸۵ :شماره
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  بار اخير تأسفتحليل نهضت آزادي ايران از حوادث 

  

بـه لحــاظ گــستردگي و شــدت خــشونت  حـوادثي كــه در ده روز گذشــته در كــشورمان رخ داده اســت،  

اين رخـدادها نـشان داد كـه اگـر جريانهـا، جناحهـا، احـزاب و                 . نيروهاي درگير داراي اهميت بسياري است     

كار، چه در درون حاكميت و چه بيرون از آن، حاضـر بـه قبـول و                   طلب و محافظه   گروههاي سياسي اصالح  

توانـد در كمـين كيـان كـشور           شوند، چه خطراتـي مـي     هاي سياسي قانوني ن     تمكين به قواعد و مقررات تقابل     

  .باشد

كار در مجلـس شـوراي اسـالمي، در     اي آغاز شد كه جناح محافظه توان گفت كه اين رويدادها از نقطه     مي

راستاي برنامه محدود و محصور كردن مطبوعات مستقل كشور بر تصويب طرحي كه تهيه شـده بـود، بـه          

ورزان خيرخـواه نظـام      وعـات و اكثريـت قـاطع دانـشجويان و انديـشه           رغم مخالفت دولـت، بـسياري از مطب       

  . جمهوري اسالمي پافشاري نمود

توانـد از حـق دموكراتيـك     كاران در مجلس مي البته در يك تقابل مدني و قانونمند، گروه قدرتمند محافظه         

 تصويب آن اصـرار     اي را در چارچوب ضوابط قانوني مطرح كند و بر           خود استفاده كرده، هر نظر و برنامه      

دهد كه اين جريان در هر جـا كـه    چنين كاري يك رفتار سياسي نامتعارف نيست، اما سابقه نشان مي    . ورزد

كند كه گويي تمامي تصميمات و فعاليتهـاي          كشد و آن چنان عمل مي       آورد، پاي رهبري را به ميان مي        كم مي 

 ياد شده نه تنها يك رفتار نامتعـارف و دور از  حركت اخير جريان. اين جريان مورد تأييد مقام رهبري است    

خاص بـراي تحريـك حكايـت                ورزي  خردورزي بود، بلكه با توجه به حركتهاي بعدي از نوعي تعمد و غرض    

اين تحريك هنگامي قوت گرفت كه بالفاصله پس از تصويب كليات طرح قانون مطبوعات در مجلس،                . كرد  مي

  .رد عمل شد و روزنامه سالم را بر خالف اختيارات قانوني مطبوعات توقيف كرددادگاه ويژه روحانيت وا

 تيرماه اعتراضي ماليم و قانونمنـد توسـط دانـشجويان           ۱۸در واكنش به اين دو تهاجم معنادار، در روز          

اگرچه در اين حركت اعتراضي، برخي از عناصر تندرو بـدون رعايـت             . در يك محيط محدود صورت گرفت     

ارزه قانوني و عقالنيت مدني شعارهاي نامناسبي سر دادند، اما همه چيـز در حـوالي نيمـه شـب                    ضوابط مب 

ولي ناگهان پرده سوم نمايش قـدرت بـا يـورش نيروهـاي ويـژه انتظـامي بـه خوابگـاه                     . آرام و پايان گرفت   

و شـتم و  دانشجويان در سحرگاه آن شب، همراه با گروهي در لباس مبدل اما مجهز به انواع وسايل ضرب          

كشتار آغاز شد و مهاجمان صحنه هايي را به وجود آوردنـد كـه حتـي بـه اقـرار مقامـات مـسئول كـشور،          

يـورش يگانهـايي از نيروهـاي       . سـابقه بـود     غيرانساني ، ددمنشانه و در تاريخ چند دهـه گذشـته ايـران بـي              

ت دانـشگاهي تبـديل بـه يـك         انتظامي بدون موافقت و يا اطالع مقامات وزارت كشور و يا هماهنگي با مقامـا              

هـزاران نفـر از دانـشجويان و مردمـي كـه نگـران سرنوشـت دانـشجويان بودنـد بـه            . انفجار سياسـي شـد    

 درخواسـتهاي خـود دسـت بـه         تأميندانشجويان براي   . خيابانهاي اطراف خوابگاه و دانشگاه تهران ريختند      

د و همدان نيز به حمايت برخاستند و        دانشجويان دانشگاههاي تبريز، اصفهان، مشه    . اعتصاب وتحصن زدند  



 ۵۱

  .خاك و خون كشيده شد در تبريز تظاهرات دانشجويان به

هـاي    كننـده تمـامي خواسـته       تـأمين موقع شوراي امنيت ملي اگرچه      ه  در واكنش به اين حوادث اقدامات ب      

 بـا عـزل يـا       آميز بحران باشد و اگر گام بلنـدتر         حل مسالمت  توانست آغاز خوبي براي     دانشجويان نبود، مي  

امـا  . كـرد   شد به احتمال قريـب بـه يقـين بحـران فـروكش مـي                استعفاي فرمانده نيروي انتظامي برداشته مي     

هـا و   آور، حملـه بـه مغـازه    هـاي شـرم   حوادث بعدي نشان داد كه حمله به خوابگاه دانشجويان و آن صحنه        

رهبري، هـيچ يـك بـدون برنامـه و         آميز عليه     سردادن شعارهاي تند تحريك   … بانكها، آتش زدن ماشينها و      

تواننـد بـه سـادگي معنـا و مفهـوم آن حمـالت و                 كساني كه با تـاريخ آشـنايي دارنـد مـي          . هدف نبوده است  

ايـن گونـه برخوردهـا در كـشورهاي جهـان سـوم روشـهاي شـناخته شـده                   . حركتهاي بعدي را درك كنند    

  .باشد طلبان مي كار با اصالح كالسيك در تقابل نيروهاي محافظه

رأي اكثريت بزرگي از مردم كشورمان به آقاي خاتمي در واقع تجلي اراده ملت ايـران بـراي گـذار آرام،        

قانونمند و مطمئن جامعه به يك نظام مردم ساالر در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بـوده       

االري و حاكميت قانون در     س  اعتقاد به ركن جمهوريت و به مردم        طلب و بي    جريانهاي افراطي، خشونت  . است

ناپذير و رو به رشد خودداري        طي دو سال گذشته از هيچ حركتي براي جلوگيري از ادامه اين فرايند اجتناب             

هدف اصلي اين جريانها ايجاد وضعيتي است كه آقـاي خـاتمي را قبـل از پايـان دوره چهارسـاله                     . اند  نكرده

رسد كه محـور اصـلي در ايـن برنامـه        چنين به نظر مي   . ندگيري ك   رياست جمهوري وادار به استعفا و كناره      

حركـات خودسـرانه گروهـي در وزارت اطالعـات، كـه          . ايجاد تقابل ميان مقام رهبري و رئيس جمهور است        

شود، يورش وحشيانه يگانهايي از نيروي انتظـامي بـه خوابگـاه              وزير آن احتماالً با نظر رهبري برگزيده مي       

ير نظر فرمانـده كـل قـوا قـرار دارنـد، شـركت فعاالنـه و منـسجم گروههـاي فـشار،               دانشجويان،كه قانوناً ز  

 بـا ايـن     - كه طبق قانون اساسي زير نظر مستقيم مقام رهبري قـرار دارد              -هماهنگي سازمان صدا و سيما      

هايي كه مديران آنها منصوب مقام رهبري هستند و عملكـرد قـوه قـضائيه،                 ها، غوغاساالري روزنامه    برنامه

مه در اين جهت است كه پاي مقام رهبري را به اين ماجراها بكشانند و سياستها و اهداف خود را با چنين                      ه

دانـد و     نهضت آزادي ايران چنين تقابلي را نه به نفع مقام رهبري و كيان كشور مـي               . پوششي به پيش ببرند   

  .طلبان كاران و اصالح نه به نفع هيچ يك از مسئوالن كشور و يا محافظه

يي كه در نهايـت منجـر بـه ناكـامي رئـيس               ها  جريانهاي معتقد به استراتژي براندازي نيز از چنين برنامه        

شـود، نـه تنهـا اسـتقبال          ميز و مـدني مـسائل و مـشكالت مـي            آ   ر براي توسعه سياسي و حل مسالمت      جمهو

يـر، بـسياري از نيروهـاي    در حوادث شوم روزهاي اخ. زنند كنند، بلكه خود با تمام نيرو به آنها دامن مي         مي

طلب از جمله نهضت آزادي ايران نگراني عميق خود را از حضور و تأثير اين عناصر، آشـكارا ابـراز                      اصالح

داري و پرهيز از گرفتار شـدن در دام ايـن جريانهـا               كردند و جنبش دانشجويي و رهبران آن را به خويشتن         

ادي ايران از تصميم مشترك شـوراي متحـصنين         براساس چنين تحليل و نگرشي، نهضت آز      . توصيه كردند 

دانشجويان و دفتر تحكيم وحدت در مورد توقف موقت فعاليتهاي دفاعي به منظور دادن مهلت و فرصت بـه            

هاي دانشجويان استقبال كرد و حمايـت خـود را طـي اطالعيـه                 خواسته تأميندولت و مقامات مسئول براي      

ردن بحران و آرامش پديدآمده را نبايد به معناي حل قطعي بحران            اما فروكش ك  .  اعالم نمود  ۲۳/۴/۷۸مورخ  

  .تصور كرد



 ۵۲

 بـا نماينـدگان     اوالًخواهـد كـه      نهضت آزادي ايران از رياست محترم جمهوري و شوراي امنيت ملي مـي            

 دسـت بـه   ثانيـاً دانشجويان به گفتگو بنشينند و به درخواستهاي منطقي آنان هرچـه سـريعتر پاسـخ دهنـد،                  

 تيرماه و روزهاي بعد رخ داد پيـشگيري  ۱۸هاي اساسي بزنند تا از تكرار حوادثي نظير آنچه در           يجوئ  چاره

بايد اقداماتي انجام گيرد كه وزارت كشور بتواند مسئوليت مستقيم حفظ امنيت داخلي كـشور و اداره                 . گردد

  .مي پاسخگو باشدنيروهاي انتظامي را بر عهده گيرد و در برابر افكار عمومي و مجلس شوراي اسال

در شرايط كنوني بايد كوشش كرد كه فضا براي ادامه گفتمانهاي مدني ميان جناحهاي مختلـف درون و                  

ممكـن اسـت گروههـا و    . كاران همچنان باز نگـاه داشـته شـود    طلبان و محافظه         بيرون حاكميت، ميان اصالح   

خيــر جهــت اصــالح سياســتها و انــدوزي از حــوادث ا جريانهــاي قدرتمنــد درون حاكميــت بــه جــاي عبــرت

برخـي از   . اي بـراي بـستن فـضاي سياسـي كـشور اسـتفاده كننـد                عملكردهاي خود، از آنها به عنوان بهانه      

طلب، با جوسازي و اشاعه اكاذيب، نهضت آزادي ايران را كه همواره به               هاي غوغاساالر و خشونت     روزنامه

كنند تـا   ت، متهم به مشاركت در ايجاد تشنج ميطور صريح با هر گونه خشونت و تشنج مخالفت ورزيده اس    

زمينه را براي وارد كردن فشار بيشتر بر نهضت آزادي ايران و دسـتگيري فعـاالن نهـضت آزادي و سـاير                      

  . مذهبي با سابقه كشور فراهم سازند-نيروهاي ملي

ته رخ داده است    كار از وقايع بسيار تلخي كه در روزهاي گذش          طلب و محافظه    اگر تمامي نيروهاي اصالح   

عبرت بگيرند شايد بتوان گفت كه زيانها و خسارات جـاني و مـالي وارد شـده ارزش چنـين دسـتاوردي را                       

  .داشته است وگرنه بايد بر آنچه گذشته است سوگمندي مضاعف داشت كه هرگز چنين مباد

  

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۵۳

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  الف/۱۶۸۵ :شماره
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  نامه به روزنامه نشاط در مورد تصحيح 

  مايت از تصميم شوراي متحصنين دانشگاهاطالعيه نهضت در ح

  

  جناب آقاي لطيف صفري

  مدير مسئول محترم روزنامه نشاط

حمايـت از تـصميم     " با عنوان    ۱/۱۶۸۴با سالم و با تشكر از درج اطالعيه نهضت آزادي ايران به شماره              

العيـه ذكـر شـده      رسـاند در آن اط      در روزنامه امروز، بدين وسيله به اطالع مي       " شوراي متحصنين دانشگاه  

انـد، حمايـت      بود كه نهضت آزادي ايران از فرصتي كه دانشجويان تـا روز شـنبه بـه مقامـات مـسئول داده                    

درج شـده بـود كـه بـدين         " شنبه  سه"اشتباهاً روز   " شنبه"انه در خبر آن روزنامه به جاي روز         تأسفم. كند  مي

  .وسيله خواهشمند است تصحيح شود

  

  روابط عمومي

  يران  نهضت آزادي ا

  



 

 ۵۴

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

   :شماره

 ۲۷/۰۴/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  اطالعيه اقاي دكتر سحابي در مورد عدم دخالت نهضت 

  در واقعه حمله به كوي دانشگاه تهران

  هموطنان عزيز

اخيراً مطالب خالف واقع و كذبي در مورد دخالـت نهـضت آزادي ايـران در ارتبـاط بـا واقعـه حملـه بـه                

ايگاه مقدس نمازهاي جمعه و برخـي       خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران و اغتشاشات اخير شهر تهران از پ          

  .ها منتشر شده است، كه موجب شگفتي مردم و اينجانب گرديده است رسانه

اينجانب به عنوان يكي از مؤسسين نهضت آزادي ايران، ضمن ابراز تأسـف عميـق و همـدردي بـا كليـه             

قايع را بر خالف مـصالح      ديدگان وقايع اخير، اينگونه و      فرزندان عزيز دانشجو و دانشگاهيان و كليه مصيبت       

ايران و اسالم و تضعيف برنامه اصـالحات و توسـعه سياسـي رئـيس محتـرم جمهـوري دانـسته و اعـالم                        

آفريني مخالف بوده، طرفدار مبارزات       دارم كه نهضت آزادي ايران همواره با اعمال خالف قانون و تشنج             مي

  .ده استقانوني و اصولي و در فضاي آرام و منطقي و دور از تشنج بو

هر چند مباني فكري و سوابق نهضت آزادي ايران طي حدود چهل سال گذشـته آنچنـان در ايـن زمينـه                      

براي همگان روشن است كه نيازي به توضيح و تكذيب نيست، اما با توجه بـه جوسـازي و فـضاي ناسـالم            

يـاً تكـذيب نمـايم و توجـه         دانم به اين وسيله اينگونه بيانات خالف واقع و كذب را قو             روزهاي اخير، الزم مي   

  .اعدلوا هو اقرب للتقوي.  آمرين و عاملين اينگونه اتهامات را به رعايت عدالت و تقواي الهي جلب نمايم

  

  يداهللا سحابي

 
  

  

  



 

 ۵۵

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۶۸۵ :شماره

 ۲۷/۰۴/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  نامه به روزنامه رسالت و 

   عدم ارتباط آقاي منوچهر محمدي با نهضتاعالم

  

  

  مدير مسئول روزنامه رسالت 

مـسئول  «بـه عنـوان     » منـوچهر محمـدي   «،ازفردي با نام    ۲۳/۴/۷۸ و   ۲۱/۴/۷۸رخ  در روزنامه رسالت مو   

  . برده شده است نام» شاخه دانشجويي نهضت آزادي

گونه ارتباط تشكيالتي و سازماني بـا نهـضت آزادي          شود كه منوچهر محمدي هيچ      بدين وسيله اعالم مي   

  . ايران نداشته و ندارد

اسـاس مـوارد و مطـالبي را بـه             بـي  كـامالً امه بر اساس شـايعات      معلوم نيست چرا گردانندگان آن روزن     

كند راجع به صـحت و        رساني ايجاب مي    دهند، در حالي كه وظيفه خطير اطالع        نهضت آزادي ايران نسبت مي    

  . سقم چنين مطالبي از پيش دقت و بررسي الزم صورت گيرد

زادي ايران در نخستين شـماره بعـدي     خواهشمند است طبق قانون مطبوعات نسبت به درج توضيحات نهضت آ          

  .آن روزنامه اقدام شود

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران 

  



 

 ۵۶

  تعالي بسمه

  نيرا انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۸۶ :شماره

 ۰۷/۰۵/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

   ايرانآزادينهضت 

  شفاف همچون گذشته

  

  )پاسخ به مقاله نهضت آزادي و استراتژي براندازي خاموش(

  

  جناب آقاي لطيف صفري 

  مدير مسؤول محترم روزنامه نشاط 

نهـضت  : "اي تحت عنـوان   دوم مردادماه آن روزنامه در صفحه دوم مقاله مورخ۱۱۳با سالم، در شماره     

به قلم آقاي امير محبيان عضو شوراي سـردبيري روزنامـه رسـالت      " آزادي و استراتژي براندازي خاموش    

اي كه نويسنده محترم براي اتخاذ مواضـع صـريح و شـفاف نهـضت                 درج شده بود كه بخصوص با مطالبه      

در صورتي كه مسئوالن    . باشد   مندرجات مقاله خود كرده بود مستلزم پاسخگويي مي        آزادي ايران نسبت به   

داننـد، لطفـاً بـه درج آن          وزين نيز براي آگاهي بيشتر خوانندگان خود اين توضيحات را مفيد مـي             آن نشريه 

   ١ .اقدام فرماييد

نظـر شـده اسـت، مقـدمتاً        با تشكر از آقاي امير محبيان و روزنامه نشاط كه وسيله انتشار مقاله مـورد                

اول از افتتاح بـاب مـذاكره وگفتمـان از ناحيـه تحليلگـر      : داريم استقبال و امتنان خود را از دو جهت ابراز مي    

هاي آن در سالهاي گذشته       هاي متعدد يكطرفه و بدگويي و بدخواهي        اي كه به متهم و محكوم كردن        روزنامه

، خود را شرعاً و قانوناً موظـف بـه درج   »رسالت«ي كه برخالف ا ايم، دوم درج مقاله در روزنامه   عادت كرده 

  .داند گيرند، مي دفاعيه كساني كه مورد تهمت و افترا قرار مي

باشـد، از جهـات       كـاران مـي     پردازان با سابقه محافظه     زني آقاي محبيان كه يكي از نظريه         نوشته و گمانه  

 توجـه بـه محـدوديت قـانوني حجـم پاسـخ بـسنده         قابل بحث و بررسي است كه به چند قسمت آن با            عديده

  . كنيم مي

اما اين تنهـا    . باشد، درست است    مي" نهضت آزادي در صدد تغيير شرايط سياسي      : "اند   اين كه نوشته   -۱

دادنـد نيـز     رأي   آن بيست و چنـد ميليـون نفـري كـه بـه آقـاي خـاتمي                . خواست نهضت آزادي ايران نيست    

رئـيس جمهـور منتخـب مـردم، بـا آن آراي سـنگين و               .  سياسي هـستند   آميز شرايط   خواهان تغيير مسالمت  

رئيس جمهور بارها  . را داده است  » توسعه سياسي «سابقه، بيش و پيش از هر چيز به مردم وعده و تعهد               بي

امـا تـا    . بر حق فعاليت آزاد همه احزاب سياسي در چارچوب قانون اساسي، حتي مخالفان، تاُكيد كرده است               

ي نه براي نهضت آزادي ايران و نه براي هيچ حزب سياسي بيرون از حاكميـت بـه رسـميت                    كنون چنين حق  

كـاران و گروههـاي       گيـري محافظـه     هم اكنون محور اصلي مقاومت و مخالفـت و جبهـه           .شناخته نشده است  

                                                      
  . به طور كامل درج شده است۹/۵/۷۸ روزنامه نشاط مورخ ۱۱۹اين پاسخ در شماره  .١



 ۵۷

 و اكثراً احـزاب و جريانهـاي سياسـي بـه            عمدتاًاست كه   » جبهه دوم خرداد  «رسمي و غيررسمي فشار عليه      

توان نهضت آزادي ايـران را بـه خـاطر ايـن كـه خواهـان تغييـر                    نمي. طالح خودي درون حاكميت هستند    اص

شرايط سياسي است و براي تحقق كامل و همه جانبه حقوق و آزاديهاي ملت، مصرح در فصل سوم قـانون            

وههـايي كـه    كند و يا به خاطر همنوايي با رئيس جمهور منتخب مردم و يـا احـزاب و گر                   اساسي، فعاليت مي  

  .هاي داده شده هستند، مورد مالمت و شماتت قرار داد خواهان تحقق وعده

 درست است كه بر حسب تعريف و با توجه به خاستگاه احزاب سياسي در غرب، هـدف طبيعـي هـر                      -۲

بـه  » قـدرت « الزامـاً بـه      - هر چند نام حـزب گرفتـه باشـد           - هر تشكلي    اوالًحزب رسيدن به قدرت است اما       

نفـسه مـذموم و محكـوم نيـست، بلكـه              كـسب قـدرت فـي      ثانياًنگرد،    شرط اصلي و اوليه موفقيت نمي     عنوان  

 اقتداري كه يك حزب يا شخصيت سياسي به دليل سوابق خـدمات   ثالثاًهاي دستيابي به آن مهم است،         شيوه

ن زيـر پـا   آورد، با قدرتي كه به خـاطر آن هـر اصـل و ارزشـي را بتـوا                خود به طور ناخواسته به دست مي      

قـدرتي كـه هـدف اسـت و     : قدرت و نگاه به قدرت مانند رزق و روزي، دو گونه است     . گذاشت، متفاوت است    

اي اسـت     رود و قدرتي كه هـدف نيـست بلكـه وسـيله             شود و دنبالش مي     اي متوسل مي    شخص به هر وسيله   

  . آيد آزاد صاحبان اصلي، يعني مردم، به دست مي  رأيبراي خدمت و كسب آن با

بازيابي و احيا و اقامه ارزشهاي اسالمي و آرمانهـا و اصـولي كـه مـردم بـه                    براي نهضت آزادي ايران   

خاطر آن قيام كردند، به مراتب مطلوبتر از قدرتي است كه قبـل از انقـالب از آن اسـتنكاف كـرده و پـس از                          

فـشاريم بـه دليـل        اي مـي  ما اگـر بـر آزادي پـ       . انقالب نيز آن را دو دستي تقديم طالبان تشنه آن كرده است           

در فقـدان  . وابستگي فريضه عظيم امر به معروف و نهي از منكر بـر چنـين اصـل و محـيط مـساعدي اسـت          

بقيه فرايض اسالمي است، هيچ ارزشي دوام و بقـا نيافتـه و از اسـالم و                  آزادي چنين اصلي كه بر پا دارنده      

  . قرآن جز اسم و رسم آن باقي نخواهد ماند

هـاي محتمـل      زنـي دربـاره گزينـه       ترم بر پايه ذهنيتي كه از حزب و قدرت دارد، به گمانه            نويسنده مح  -۳

نهـضت آزادي از برانـدازي حـاكميتي كـه در        … "نهضت آزادي ايران پرداخته و حدس زده است كه چـون            

امـا در بـه     ." اسـت » براندازي خـاموش  «شود، پس به دنبال       مقابل رشد و توسعه آن ايستاده است منتفع مي        

  . گويي شده است نهضت آزادي ايران دچار تناقض كارگيري اين واژه در مورد

خالصـه كنـيم، و جمهوريـت را        » جمهـوري اسـالمي ايـران     «اي    اگر نظام اسالمي را در شعار سـه كلمـه         

، اسالميت را مستقل از سلطه صنفي، و ايرانيت را عشق و عالقه به ـاي خاص    نه طبقهـحاكميت تمامي ملت  

هنگ ملي و آب و خاك بدانيم، چگونه ممكن است كساني كه بيش از مـدعيان امـروزي در برقـراري                     ملت، فر 

اند، به براندازي آن، حتـي بـه صـورت خـاموش و آرام و بـه هـر معنـا و                        اين نظام و برپايي آن تالش كرده      

 و منتقدين   مفهومي، معتقد و مصمم باشند؟ مساوي قراردادن حاكمان با اصل نظام و متهم كردن معترضين              

  . اساس است به برخي عملكردهاي حاكمان، به ضديت با نظام، افترايي آشكار و اتهامي بي

هـاي برخـورد       بـا شـيوه    ۱۳۶۰نهضت آزادي ايران از همـان آغـاز درگيريهـاي درون انقـالب در سـال                 

 داري و اســتفاده از روشــهاي آميــز و قهرآلــود مخالفــت كــرده اســت و همگــان را بــه خويــشتن   خــشونت

هنگامي كه برخـي از گروههـاي سياسـي، اسـتراتژي     . كرده است آميز براي حل اختالفات دعوت مي  مسالمت

در . براندازي و فاز نظامي را اعالم كردند، نهضت آزادي ايران مخالفت خود را با اين استراتژي اعـالم كـرد                   

قـت، طـي سـخنراني      ، رئـيس دفتـر سياسـي و       ۱۳۶۳جلسه عمومي پيش كنگره نهضت آزادي ايران در سال          



 ۵۸

پرداختـه و توضـيح     ) مصوب شـوراي مركـزي    (مبسوط خود به تشريح موضع رسمي نهضت آزادي ايران          

آميز را تنها راه حل ممكن، مفيـد، مـؤثر و             دادند كه چرا نهضت آزادي ايران مبارزه قانوني، علني و مسالمت          

ها و    ها، سخنراني    و روشن در بيانيه    اين سياست بارها به طور شفاف     . داند  قابل قبول براي ملت و كشور مي      

  . هاي مختلف ابراز شده است مصاحبه

نهضت آزادي ايران همچنين مواضع خود را بـه طـور شـفاف دربـاره چهـار مقولـه اساسـي بـه كـرات                         

 را يك انقالب وسيع، اصـيل و مردمـي از نـوع انقالبـات كالسـيك                 ۵۷ انقالب اسالمي    -۱: توضيح داده است  

به آرمانهاي آن، يعني نفي استبداد به هر شكلي و به هر نامي، نفي استيالي خارجي، تحقق                 دانيم و     جهان مي 

 -۲.  حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و استقالل همه جانبه اعتقاد راسخ و عميـق داريـم  تأمينحاكميت ملت،  

 -۴. التـزام داريـم   به قانون اساسـي  -۳. ايم و به آن وفادار هستيم  مثبت داده  رأي   به نظام جمهوري اسالمي   

  .دانيم حاكميت را معادل نظام نمي

آري، ما به سياستها و عملكردهاي حاكميت بيست ساله گذشته ايرادات و انتقادات اساسي داريم و آنهـا                  

انتقاد و ايراد از حاكمان     . دانيم  را مسؤول وضع نابسامان اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي كنوني مي          

  . كنيم دانيم بلكه آن را موجب حفظ حرمت و ثبات و عظمت آن تلقي مي ام نميرا نه تنها تضعيف نظ

بر طبق قانون اساسي، ملت ايران حق دارد كه هر چهار سال و هشت سال يكبار، محتواي حاكميت را به                    

رئـيس جمهـوري و بـه تبـع آن كـل هيـأت دولـت، تركيـب                  . طور نسبي و يا كامل اصالح كند يا تغييـر دهـد           

آن مسئولين بسياري از نهادها، تركيب نمايندگان مجلس خبرگـان رهبـري، و بـه                 مجلس و به تبع    نمايندگان

  . تبع آن رهبري، تغيير پيدا كند

تواند ثابت و پـا بـر    بنابراين در حالي كه نظام جمهوري اسالمي ايران، به عنوان يك ساختار سياسي مي            

 تـرميم يابـد، امـا تركيـب حاكمـان متغيـر و متحـول                اي  جا باقي بماند، و قانون اساسي هم در شرايط ويـژه          

طبيعي است كه مردم حق دارند عملكرد حاكميت را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند               . بيني شده است    پيش

جا به جايي حاكميت و مسئولين حكومتي در هيچ كجاي دنيا برانـدازي محـسوب               . و آنها را تأييد يا رد كنند      

ي ثبات و دوام و سالمت نظام ضروري است كما اين كه بـر طبـق قـانون اساسـي            شود، بلكه عموماً برا     نمي

  . تواند براي دو دوره متوالي انتخاب شود و نه بيشتر رئيس جمهور فقط مي

دهد كه حاكمان خود را معادل نظام بدانند و با سوءاستفاده        فاجعه براي هر نظام سياسي هنگامي رخ مي       

  .  داده شده است مانع اعمال حق حاكميت مردم و تغيير احتمالي قدرت شونداز قدرتي كه به امانت به آنها

در تمامي نظامهاي دموكراتيك و درهمه كشورهايي كه مردم بر مقدرات خويش حاكمند، احزابي كـه در                 

بيني كرده، بـه مبـارزات       آميزي كه قانون براي آنها پيش       متاقليت هستند از طريق راهكارهاي منطقي و مسال       

پردازند و نمايندگان آنها در مجلس با لـوايحي           ي و فرهنگي با حزب اكثريت كه بر قدرت تكيه زده، مي           سياس

نمايند، هر چند احزاب      كه با سياستهاي حزب حاكم، در چارچوب منافع ملي مغايرت داشته باشد مخالفت مي             

ند، اما در هيچ كجاي دنيـا  كن مخالف در حقيقت تالشي بلندمدت براي اصالح يا تغيير موقعيت حزب حاكم مي        

آميز و تالشهاي سياسي و فرهنگي براي جلب افكار عمومي و تغييـر حـزب و                  چنين اقدامات قانوني مسالمت   

  . شمارند، نه صريح و علني و نه آرام و خاموش گروه حاكم را براندازي نظام نمي

وارد شـده و    » نيت و قصد  «رو  زني خود تا آن جا پيش رفته است كه به قلم             نويسنده محترم در گمانه    -۴
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نهـضت قـصد دارد در بـازي        … نهـضت آزادي قـصد دارد آلترنـاتيو حاكميـت فعلـي باشـد             : "نوشته اسـت  

  ." سازي با روند پروستريكا، يلتسين باشد، نه هيچ كس ديگر شبيه

 دانيم ابزار نويسنده در پي بردن به قصد و نيت نهضت آزادي ايران چيـست و چگونـه بـه چنـين                       ما نمي 

اند؟ اما بايد با صراحت بگوييم كه نهضت آزادي ايران نه قـصد آلترنـاتيو بـودن حاكميـت                     بندي رسيده   جمع

هـا، يـا طبقـاتي از مـردم، نهـضت آزادي ايـران را آلترنـاتيو                   اگر بعـضي  . فعلي را دارد و نه يلتسين شدن را       

چنين قصدي دارد، زيـرا مـا آن        حاكميت فعلي تصور كنند، اين به آن معنا نيست كه نهضت آزادي ايران هم               

كـاران هنـوز نتوانـسته        كنند كه جريان قدرتمند محافظه      آنها فراموش مي  . دانيم  بيني مي   را بسيار دور از واقع    

اي   است واقعيت آقاي خاتمي را بپذيرد و خود را با آن وفق دهد و ما شاهد آن هـستيم كـه هـر روز حادثـه                         

  . آورند  اصالحات ايشان بوجود ميهاي عليه فرايند توسعه سياسي و برنامه

آيد كه نويسنده به شدت نگران كاهش يا از دست رفـتن قـدرت گـروه                  از البه الي اين نوشته چنين برمي      

باشد و دچار اين توهم شده است كه مبـادا نهـضت آزادي ايـران،                 كاران هستند، مي     محافظه عمدتاًحاكم، كه   

ا شود و همين امـر سـبب اصـلي رفتـاري اسـت كـه آنهـا در برابـر               متعمداً و يا به طور طبيعي آلترناتيو آنه       

رسـد حتـي اگـر نگرانـي آنهـا پايـه و          در حالي كه به نظـر مـي       . اند  برنامه اصالحات آقاي خاتمي اتخاذ كرده     

سازي آن نقض غرض است و تجربه نـشان داده اسـت كـه ايـن               اساسي داشته باشد، روش آنها براي خنثي      

  . روند افول اعتبار و قدرت آنها شده استروش در عمل موجب تشديد 

 عدم پذيرش پيشنهاد تغيير نام نهضت آزادي، تنها به دليل اتكا بـه سـوابق افتخـارآميز مؤسـسين و                     -۵

اهللا طالقاني، مهندس بازرگان، دكتر شريعتي، دكتر چمران    آيت: فعالين نهضت آزادي ايران همچون مرحومين     

ت به نظرياتي است كـه در جـو حاكميـت تماميـت طلبـان بـر مراكـز                   نيست، مسئله اصلي ناباوري نسب    … و

در شرايطي كه اكثريـت اعـضاي كميـسيون    . گيري درباره احزاب مخالف سياسي سايه انداخته است       تصميم

انـد، داده اسـت،       هاي دگرانديش و مستقل ديگري كه سوابق مخالفت هم نداشته            جواب رد به جمعيت    ۱۰ماده  

آورند كه در سـال گذشـته وقتـي روزنامـه          رت عباس را باور كرد؟ همه به ياد مي        توان قسم حض    چگونه مي 

جامعه تعطيل شد و روزنامه توس توسط همان گروه منتشر شـد، رئـيس قـوه قـضائيه كـه از سـخنگويان                       

شود، در خطبه نماز جمعه چه فريادهايي كشيد كه ايهاالناس توس همان              كاران محسوب مي    برجسته محافظه 

اگر حـزب رفـاه تركيـه چنـين مانورهـايي داده            .  و در نهايت، روزنامه توس را هم تعطيل كردند         جامعه است 

  . است با اتكا به حداقل بسترهاي قانوني است كه در آن كشور وجود دارد

 اما درباره نامه منتسب به رهبر فقيد انقالب كه سالهاست دستاويزي براي محروم كردن غير قانوني                 -۶

اي كـه   ن از حقوق مدني خود شده است، همانطور كه كراراً گفته و نوشته شده است نامـه       نهضت آزادي ايرا  

بر اساس نـص صـريح وصـيت نامـه       توسط آقاي محتشمي مطرح شده،     ۱۳۶۸پس از فوت ايشان در ديماه       

اي را كه بعـد از فـوت بـه ايـشان نـسبت       در وصيت نامه تصريح شده است كه هر نوشته    . فاقد اصالت است  

.  ايشان به تـصديق كارشـناس برسـد       خط و امضاي  االطالق فاقد ارزش و اعتبار است مگر آن كه            عليدهند،  

  . نامه عمل نشده است در مورد آن نامه تا كنون به وصيت

  نه رهبـر فقيـد انقـالب خـود را         اوالًاي اصالت داشته باشد،       به فرض نزديك به محال هم كه چنين نوشته        

 در ثانياً. گيرد  و نه اصوالً نظر اشخاص جاي احكام الهي و مقررات قانوني را مي          دانستند،  باالتر از قانون مي   
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بسياري از موارد به مراتب مهمتر از اين موضوع، مسئوالن كنـوني كـشور بـرخالف نظـرات صـريحي كـه                      

  . كنند اند، عمل مي رهبر فقيد انقالب در زمان حيات خود گفته و يا نوشته

 شئونات بهتر است كساني كه سر مقابله با نهـضت آزادي ايـران دارنـد، از                 بنابراين براي حفظ برخي از    

  . اعتبار رهبر فقيد انقالب خرج نكنند و با اعتبار و كارنامه خود وارد اين ميدان شوند

 نويسنده محترم كه خـود در گـرداب صـغرا و كبراهـاي بحـث گرفتـار شـده اسـت، الجـرم از خـود                          -۷

تـوان گمـان داشـت كـه راه نهـضت       مـي : "دهـد  سپس جواب مي" ضت چيست؟پس راه برگزيده نه   : "پرسد  مي

و سپس پنج طريق را عنوان كـرده        " آزادي براي دستيابي به قدرت روشي نيست جز سياست براندازي آرام          

. در بندهاي قبلي درباره توهم براندازي از سـوي نهـضت آزادي ايـران توضـيحات شـفافي داده شـد                    . است

طرقي كه نويسنده با حدس و گمانهاي خود به نهضت آزادي ايران نسبت داده اسـت              بحث درباره هر يك از      

اين نهضت آزادي ايـران نيـست كـه         : يك نكته را نبايد ناديده گرفت     از حوصله اين يادداشت خارج است، اما        

 بلكه كارنامـه بيـست سـاله     . كند  در اصل توانايي حكومت و مديريت كنوني تحت نام دين تشكيك كرده و مي             

اين نوع حكومت و مديريت، و بحرانهاي تهديد كننده اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي موجود كـشور                 

  . دهد اين ناتواني را به وضوح نشان مي

اند و از مسئولين روزنامـه وزيـن    در خاتمه بار ديگر از اين كه آقاي محبيان، باب اين گفتمان را بازكرده       

  . كنيم اند، تشكر مي فراهم كردهنشاط كه چنين امكان و فرصتي را 

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران 
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۶۸۶ :شماره

 ۰۷/۰۵/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  نامه به روزنامه صبح امروز در مورد 

  نقل حوادث كوي دانشگاه از قول سردار كوثري

  

  

  جناب آقاي سعيد حجاريان 

  مديرمسؤول محترم روزنامه صبح امروز 

 از سـردار محمـد كـوثري در همـايش      بـه نقـل  ۳۱/۴/۷۸، مـورخ    ۱۶۸در روزنامه صبح امـروز، شـماره        

  : بار كوي دانشگاه و پس از آن آمده است تأسفرزمندگان اسالم، پيرامون حوادث 

ايرانيست و سودجو آغـاز      اتفاق افتاد از طريق عناصر منافق و نهضت آزادي و حزب پان            اخيراًاي كه     فتنه" 

 اين موضوع دل هر انسان مؤمن و دلسوز را          گرديد و به مدت پنج روز شهر تهران را در التهاب فرو برد كه             

  ."بدرد آورد

ما نيز همچون سردار كوثري و همه انسانهاي مؤمن و دلسوز از وقايعي كه اتفاق افتاد بـسيار متـأثر و                     

ايـشان نهـضت آزادي     . متأسف شديم، اما از پيشداوري خالف واقع سردار كوثري بـه شـدت گاليـه داريـم                

اما بـا توجـه   . پايه و از مقوله تهمت و افترا است  بيكامالًلوا متهم كرده است كه ايران را به ايجاد آشوب و ب   

به نقش ايشان در جنگ و طرح برخي از مسائل، توجه ايشان را به بخشي از نامه سرگشاده نهـضت آزادي                     

داريـم كـه خـود گويـاي       خطاب به سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي معطـوف مـي          ۱۳۶۲ايران، مورخ تير ماه     

 – هر چند كه ممكن است پاسخ قدري زياد باشـد            -نادرستي پيشداوري سردار كوثري است و بدين وسيله         

  . خواهشمنديم كه طبق قانون مطبوعات نسبت به درج اين پاسخ در اولين شماره آن روزنامه اقدام فرماييد

ور، مبارزه با ضد   نهضت آزادي ايران خدمات و جانفشانيهاي شما را در دفاع از تماميت ارضي كش             … "

انقالب و پاسداري از جمهوري اسالمي همواره ارج نهاده و با دقت پيشرفتهاي شما را پيگيري كرده است و                   

هـاي تبريـك و تقـدير بـراي مـسئوالن و فرمانـدهان سـپاه از                   اي بـا ارسـال تلگرافـات و نامـه           در هر مرحله  

  . ايثارگريهاي آن عزيزان تشكر و قدرداني نموده است

حمايت و قدرداني ما از ايثارگريها و مجاهدتهاي آن برادران عزيز، مانع از اين نيست كه اگـر احيانـاً                    اما  

ايراد و اشكالي در عملكردها و قضاوتهاي برخـي از مـسئوالن آن نهـاد انقالبـي و يـا در منـدرجات ارگـان                         

ه ايثـارگري و خـدمت در راه        ما معتقديم ك  . رسمي سپاه مشاهده نماييم تذكر نداده و درصد اصالح برنياييم         

دهـد    خدا و اسالم و دفاع از ميهن و مقابله با تجاوزگران بعثي و دشمنان انقالب اسالمي به كسي حـق نمـي                     

ارزشهاي واالي الهي را زير پا بگذارد و اخالق اسالمي را ناديده گرفته و به ساير مـسلمانان تهمـت بزنـد و       

فريضه الهـي امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر مـا را                  . فرقه نمايد از اين راه در ميان مردم ايجاد شكاف و ت         

سازد كه پس از مشاهده چنين مواردي خاموش ننشينيم و بـا تـذكرات برادرانـه خـود در صـدد                       موظف مي 

. بار سنگين اين وظيفه است كه مـا را بـه نوشـتن ايـن نامـه سرگـشاده وادار سـاخته اسـت                       . اصالح برآييم 
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ز برادرانه در اين نامه بنگريد و اگر در مطالب آن صدق و حسني ديديد به پيـروي              اميدواريم شما عزيزان ني   

  "…از آن كمر بنديد

 خود به مناسبت وقايع اخير با صـراحت و      ۲۴/۴/۷۸ و   ۱۹/۴/۷۸هاي مورخ     نهضت آزادي ايران در بيانيه    

وثري فـاز اول فتنـه      متأسفانه سردار ك  . شكني را نفي كرده است      روشني هر گونه خشونت، انحراف و قانون      

را كه حمله شبانه به كوي دانـشگاه تهـران و ضـرب و شـتم دانـشجويان و تخريـب وسـايل و سـاختمانها                          

  با تشكر  .باشد، ناديده گرفته و سكوت نموده است مي

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران 
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۲/۱۶۸۶ :شماره

 ۱۲/۰۵/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

   است»  خودي«چه كسي 

  ي ايراننقدي بر مواضع دبيركل سازمان مجاهدين انقالب اسالم

  

ابتدا بايد از تالشي كـه دبيركـل و برخـي از اعـضاي برجـسته سـازمان مجاهـدين انقـالب اسـالمي در                         

آورنـد    هـا بـه عمـل مـي         راستاي شفاف ساختن مواضع سياسي خود بخصوص در ارتباط بـا سـاير گـروه              

 پـر تنـاقض     آميـز و    گيري آنها را در عرصـه ابهـام         گويي و موضع    استقبال كنيم و حتي اين شهامت صراحت      

  . هاي سياسي در وضع موجود ارج نهيم حيات گروه

هايي   هاي فكري خود با سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و پاسخ           نهضت آزادي ايران تا كنون در چالش      

ارگان اين سازمان ارسال داشته و بعضاً در آنجا به چاپ رسيده است، هم مواضـع              » عصرما«كه به نشريه    

ري به آرمانهاي اصيل انقالب اسـالمي، نظـام جمهـوري اسـالمي و التـزام بـه قـانون                    خود را مبني بر وفادا    

هـا و     را كـه در گفتـه     » خودي و غيرخودي  «اساسي مورد تأكيد قرار داده و هم تناقضات و نارسائي انديشه            

 شود و براي توجيه ايـن فكـر خـود، مجبـور بـه               هاي بعضي از مسئوالن اين سازمان مرتباً تكرار مي          نوشته

متأسـفانه شـبح    . شوند، خاطرنشان ساخته اسـت      پردازي و حتي ايراد تهمت و كذب مي         گويي و خيال    تناقض

 به داليل خاصي هرگز ذهن و قلم اين دوستان را رها نكرده و معلوم نيست چـرا اصـرار در                      »ها  غيرخودي«

  جا انداختن اين فكر نادرست در عرصه حيات سياسي جامعه امروز ما دارند؟

در قـدرت و    » انحـصارگري «رسد آنچـه در زيربنـاي ايـن انديـشه پنهـان شـده اسـت نـوعي                     ر مي به نظ 

هاي خـاص مـدعي قـدرت         در انديشه و محدود ساختن عرصه سياست و حكومت براي گروه          » گرايي  مطلق«

گيري جمهوري اسالمي و انحصار آن در حزب خاص شكل گرفت و هنوز هم بقايـا                  است كه از ابتداي شكل    

ت آن پس از بيست سال پا برجا باقي مانده است و تبليـغ آن جامعـه را از مـسير عـادي و طبيعـي      و رسوبا 

ما مطمـئن هـستيم روزي كـه    . هاي وفادار به نظام جمهوري اسالمي بازداشته است    رشد سياسي همه گروه   

 و »خـودي «درون حاكميـت از بـين بـرود، بحـث     » چـپ «و  » راست«هاي    انديشه انحصارگري از جانب جناح    

هاي شناخته شده نظير      گر خواهد شد و به جاي آن از واژه          معني جلوه   نيز در نظر خود آنان بي     » غيرخودي«

رسـد كـه در يـك نظـام           بـه نظـر مـي     . اقليت و اكثريت و جناح حاكم و غيرحاكم و غيره سخن خواهند گفـت             

هـايي كـه در       مي گـروه  دموكراتيك و مبتني بر قانون اساسـي و قـرارداد اجتمـاعي، همـه شـهروندان و تمـا                  

چارچوب قانون اساسي فعاليت دارند، اعم از آن كه با حاكميت موجود موافق يامخالف باشند، نه فقـط حـق                    

( » مخالف«اصطالح  . شوند  الحقوق ايراني محسوب مي     يعني شهروندان متساوي  » خودي«فعاليت دارند، بلكه    

شود مفهومي مـشروع و       وفادار به نظام اطالق مي    كه در تمامي نظامهاي سياسي به مخالفين        ) يا اپوزيسيون 

هاي ديگري را براي كنار زدن رقباي سياسـي و جلـوگيري از               پذيرفته شده است و لزومي ندارد كه ما واژه        

فعاليتهاي قانوني و مشروع آنان به كار بريم و حق حاكميـت را منحـصر بـه چنـد گـروه معـين، آن هـم بـا                            



 ۶۴

در چنـان  . بـدانيم ) كنـد  دهد و انتخـاب مـي   نه آن طور كه ملت رأي مي(ا ه همسازي و توافق دروني آن گروه    

با كار و خدمت و فعاليت سياسي مشروع، بـه دور از محـدوديت و انحـصارگري،      » اقليت«شرايطي است كه    

چنـين  . تواند در قدرت نيز مشاركت داشته باشد و حتي در طول زمان از اقليت بـه اكثريـت تبـديل شـود                       مي

 سياسي جامعه را سالمتر خواهد ساخت و مشاركت و تحرك سياسي و رقابت بـراي ارائـه          شرايطي عرصه 

  .خدمات بيشتر به مردم را موجب خواهد شد

 در صفحه انديشه    ۷۸ تيرماه   ۱۹با آقاي مهندس سالمتي كه در شماره شنبه         » صبح امروز «در مصاحبه   

گـويي را در    و مهـارت ايـن تنـاقض   امروز به چاپ رسده است خوشبختانه مـصاحبه كننـده بـا حـسن نيـت        

برمال ساخته و تا جايي پـيش رفتـه اسـت كـه ايـشان در                » غيرخودي«و  » خودي«برداشت آقاي سالمتي از     

  :پرسد كننده مي مصاحبه! كنند كساني هستند كه مثل آنها فكر مي» خودي«آخر اعتراف كنند كه منظور از 

  گوئيد مثل شما فكر كنند؟ در واقع مي"

  :دهند جواب ميو ايشان 

  .شان مثل ما باشد بله چارچوب و كليت فكري

  : كند گر سئوال مي و وقتي مصاحبه

  هاي ديگر تكليف كرد كه مثل شما فكر كنند؟ شود به گروه به نظر شما مي

  :گويد ايشان با دستپاچگي مي

  .  شود مياش منحرف  با اين سئواالت بحث از مسير اصلي. نه نه اين جا اصالً تكليف مطرح نيست

  !)يعني كه اين تناقض است و پاسخي ندارد(

نـاروايي نـسبت بـه      گويي و عدم انسجام در پاسـخهاي آقـاي مهنـدس سـالمتي، اتهامـات                  به جز تناقض  

  :كنيم نهضت آزادي ايران روا داشته شده است كه به برخي از آنها در زير اشاره مي

كومـت و مـديريت مملكـت، خـودي و غيرخـودي       پذيرند كـه از منظـر ح        هر چند آقاي سالمتي به حق مي      

وجود ندارد، هيچكس بر ديگري تمايز ندارد، همه از حقوق مساوي برخوردارند، همه حق رأي دارنـد، همـه                   

تواند يكي را بر ديگري ترجيح دهد، اما به نظر ايشان از منظر               در برابر قانون يكسانند و هيچ دولتمردي نمي       

توانـد     كه يك تشكيالت سياسي ايـدئولوژي و چـارچوب فكـري دارد، مـي              يك تشكيالت سياسي به اين دليل     

توان از جهتـي نظـر ايـشان را پـذيرفت،             تا اينجا مي  . هاي سياسي را به خودي و غيرخودي تقسيم كند          گروه

بدين معني كه از ديدگاه درون سازماني، يك تـشكيالت حـق دارد برخـي را خـودي و برخـي را غيرخـودي        

هـا    اين نيست كه فقط خودي    » غيرخودي«و  » خودي« اين است كه آيا منظور از طرح مسئله          بداند، اما سئوال  

ها فاقد چنـين حقـي هـستند؟ بـه            حق مشاركت در سياست و قدرت را به طور انحصاري دارند و غيرخودي            

شوند يا همانطور كه برخي       محسوب مي » غريبه«ها نسبت به نظام جمهوري اسالمي         عبارت ديگر غيرخودي  

  .روند گويند شهروند درجه دو به شمار مي يم

دانند حاكي از اين است كه آنها بر رأي خود            هاي كساني كه خود را خودي مي        ها و بحث    ها و گفته    نوشته

به عنوان خودي حق تعيين تكليف براي ساير شهروندان را قائلند، هر چند كه ممكن اسـت ايـن را بـه زبـان                        

تـوان داد كـه همـه      نظري درست باشد، به قانون اساسي چه جـوابي مـي      حال در صورتي كه چنين    . نياورند

) جـز در چـارچوب قـانون     (ها را برابر دانسته و هيچ مزيتي براي گـروه خاصـي               شهروندان و اقوام و گروه    
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 قائل نشده است؟

كنيـد؟ بـا پيـشداوري و     شما چه تعريفي از نهضت آزادي مـي : پرسد كننده كه مي ايشان در پاسخ پرسش  

 :گويد ح يك اتهام ناروا ميطر

كند كـه مطـرح شـود، نهـضت آزادي نظـام را كـه ايـدئولوژي         ها مي نمائي اتفاقاً نهضت آزادي از اين مظلم  "

لـذا از نظـر مـا در قالـب     . دانـد و آن را قبـول نـدارد    اسالمي بر آن حاكم است يك حكومت ايدئولوژيك مـي         

اينهـا مخـالف قـانوني نظامنـد و حاضـرند در             . . .  گنجد چون به اين نظام معتقـد نيـست          ها مي   غيرخودي

  ."چارچوب قانون، عليه نظام فعاليت سياسي كنند

هـا را     اوالً آيا قانون اساسي همـه شـهروندان و گـروه          . اشكال و ايراد بحث ايشان دقيقاً در همين جاست        

سـر ايـدئولوژي اسـالمي      تازه اگر بتوانيم بـر      (معتقد باشند   " ايدئولوژي اسالمي "موظف ساخته است كه به      

خواهد التزام عملي بـه قـانون         تنها چيزي كه قانون اساسي از شهروندان مي       ). مورد نظر توافق داشته باشيم    

تـوان آن را سـنجيد و         به عالوه اعتقاد يـك امـر قلبـي و درونـي اسـت و نمـي                . اساسي است نه اعتقاد به آن     

توان به جـرم      ممنوع است و هيچكس را نمي     " عقايدتفتيش  "طبق نص صريح قانون اساسي      . گيري كرد   اندازه

ثانيـاً  . اي از حق شهروندي محروم ساخت يـا او را مجبـور كـرد كـه عقيـده معينـي را بپـذيرد                        داشتن عقيده 

منظور از ايدئولوژي اسالمي كه حاكم بر نظام اسالمي است چيست؟ اين چه اسالم و ايدئولوژي اسـت كـه                    

ساالري در آن جاي دارند و هم معتقدين به آزادي و        حق حاكميت و مردم   هم مخالفان دموكراسي و منكرين      

اين چه ايدئولوژي اسالمي است كه هم سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در آن جـاي دارد و    حاكميت ملت؟   

سـاالري و     هاي مؤتلفه اسالمي؟ اگر ادعاي سازمان مجاهدين انقالب اسـالمي در اعتقـاد بـه مـردم                  هم هيئت 

 مردم را بتوان واقعي دانست و پذيرفت، كه در آن صورت ايدئولوژي اسالمي آنها همان نيست كـه                   حاكميت

هاي مؤتلفـه اسـالمي مخـالف بـا           هاي مؤتلفه به آن پايبند است، زير از درون ايدئولوژي اسالمي هيئت             هيئت

تلفه حـق دارد كـه      هاي مؤ   بودن است؟ هيئت    اين چه نوع خودي   . ساالري و جمهوريت بيرون آمده است       مردم

بداند و نه نهضت آزادي ايران را، اما آيا سازمان مجاهدين         » خودي«نه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي را       

  انقالب اسالمي در مباني و معيارهاي ايدئولوژيكي خود دچار تناقض نشده است؟

باهي كه جنـاح راسـت دائمـاً    همان اشت. اند گرفته" نظام"را معادل " حاكميت"در اينجا مسلماً آقاي سالمتي      

كند و فعاليت عليه  كند و خود را به عنوان يك جناح با كل نظام جمهوري اسالمي مساوي فرض مي       تكرار مي 

 دبيركـل سـازمان مجاهـدين انقـالب         -امـا چـرا آقـاي سـالمتي       .كند  خود را معادل فعاليت عليه نظام تلقي مي       

  شود؟   مرتكب چنين خطائي مي-اسالمي

نظـام  "شـود كـه بـه هيچوجـه عليـه             آور مـي     ايران به كرات اعالم كرده  و بـار ديگـر يـاد             نهضت آزادي 

انتقـاد  . دارد كند، بلكه برعكس در جهت اصالح و تحكيم و تقويت آن گام برمي             فعاليت نمي " جمهوري اسالمي 

باه خودشـان   حتي عدم پذيرش هيئت حاكم به معناي مخالفت با نظام نيست و اميدواريم ايشان متوجـه اشـت                 يا  

در عين حال از اين كه آقاي سالمتي با همين تعريف نادرست خودشان از مواضع نهـضت آزادي                  . شده باشند 

كنند، جاي سپاسـگزاري      ايران، حق فعاليت سياسي براي نهضت آزادي ايران را پذيرفته و به نفع نظام تلقي مي               

ه نظام فعاليت سياسي كرد و در همـان حـال بـه    توان علي اما اين سئوال همچنان باقي است كه چگونه مي    . است

انتقـاد از حاكميـت حتـي       . اسـت " حاكميـت "و  " نظـام "نفع آن بود؟ ريشه اين تعارض در خلط ميـان دو مفهـوم              

  .هايي كه قانون مشخص كرده است، به نفع نظام است  براي تغيير آن از راهمخالفت با آن و تالش
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  :ادعاي ديگر ايشان اين است كه

ها در چارچوب قانون اساسي گـسترش پيـدا           كند كه آزادي    نه در شرايطي كه آقاي خاتمي تالش مي       متأسفا"

دهند كه درست خالف مسير حركت دولت آقاي خاتمي           حركتهايي را انجام مي   ) نهضت آزادي ايران  (كند آنها   

  ."براي اينكه دولت خاتمي را در وضع نابهنجاري قراردهند. است

  :دهند كه يو به دنبال آن توضيح م

آنهـا موجـب    . انگيـزد   دهند كه حساسيت عده زيـادي را برمـي          ها شعارهايي مي    مثالً فرض كنيد در ميتينگ    "

آنها عمداً اين كارها    . كنند كه موضوعيت ندارند     شخصيتهايي را مطرح مي   . شوند كه آزاديها محدود شود      مي

. . . آزاديها را محدود كند و اين خالف است         كنند كه آقاي خاتمي تحت فشار قرار بگيرد و مجبور شود              را مي 

اينها . مورد شعارها و شخصيتها استفاده از آزادي نيست، سوء استفاده از آزادي است              مثالً مطرح كردن بي   

هـا    توانند حرفشان را بزنند و تحليل سياسي، فرهنگي و اقتصادي بدهند، اما چون در اين زمينـه                  راحت مي 

نمايي در سطح جامعه و بـا فحـش و بـد و بيـراه مطـرح       ط مطالبي را با مظلومحرفي براي گفتن ندارند فق    

  ."كنند تا در سطح جامعه مطرح شوند مي

بايــد گفــت در . ايــن اســت تحليــل دبيركــل آن ســازمان از موضــع و رفتــار نهــضت آزادي ايــران! آري 

گيـري هـم كـامالً غلـط        يجـه تصديقات ايشان، نه مبتدا و نه خبر هيچ كدام درست نيست و به طريق اولـي، نت                

  .است

اوالً در كجا و چه موردي نهضت آزادي ايران از چارچوب قانون اساسي خارج شده و بر خالف مـسير                   

اي مـدعي هـستند كـه         برخالف اين نظر، از آن سو عـده       ! حركت دولت آقاي خاتمل حركتي انجام داده است؟       

شـما  "گوينـد   كند و مـي  آقاي خاتمي طرفداري مي  نهضت آزادي ايران بيش از اندازه از حركت دوم خرداد و            

  ).پاسخ اين مطلب در جاي خود داده شده است"! (كنيد ايد چرا طرفداري مي كه رأي نداده

اند و در كدام ميتينگ شعارهايي داده كـه           دوم اين كه به نهضت آزادي ايران در كجا اجازه ميتينگي داده           

شود؟ و اگر نـه، پـس ايـن نظـر      ايران اجازه ميتينگي داده ميحساسيت برانگيز باشد؟ مگر به نهضت آزادي   

چنين ادعايي موضوعيت نـدارد، زيـرا نهـضت آزادي ايـران هنـوز ميتينگـي                . سالبه به انتفاع  موضوع است     

برگزار نكرده است و اگر منظورشان برگـزاري مجلـس خـتم و يـادبود بـا چيـزي شـبيه آن اسـت، در ايـن                       

زباني كه در ايـن قـضاوت بـه    . اي خاتمي را تضعيف كند داده نشده استمجالس هيچ شعاري كه موضع آق  

هـاي رسـالت، كيهـان و جمهـوري اسـالمي عليـه نهـضت         كار برده شده است هيچ تفاوتي با آنچه روزنامـه        

  .گويند، ندارد آزادي ايران مي

يد منظورشان ذكـر    شا. تنها يك نكته به اشاره در سخن ايشان آمده است كه احتماالً كليد اين معما باشد               

اگر چنين منظـوري    .  هللا طالقاني يا دكتر شريعتي باشد       نام مرحومان دكتر مصدق يا مهندس بازرگان يا آيت        

هـاي شـناخته شـده ملـي و اسـالمي كـه افتخـار           داشته باشند بايد پرسيد كه آيا ياد و ذكر نام و شخـصيت            

ضعيف آقاي خاتمي است؟ پس آن ازاديهايي       ايرانند، بر خالف قانون اساسي و برخالف آزادي و در جهت ت           

رسد كه ياد چنين مردان بزرگ تـاريخ   شود در چيست و در كجا است؟ به نظر نمي فرمائيد محدود مي  كه مي 

اند و از افتخارات ملي ما هستند، در جهـت تـضعيف          كشورمان كه جز خدمت به ايران و اسالم هدفي نداشته         

آقـاي سـالمتي نبايـد نظـر       . زادي و مخالف نظر رئـيس جمهـور باشـد         دولت آقاي خاتمي، سوء استفاده از آ      

  .نظر با سوابق ارتباط با حزب بقايي را به حساب مردم يا آقاي خاتمي بگذارند گروهي تنگ
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نمايي كند و خودر ار مطرح كند و با فحش و بد و بيـراه                 خواهد مظلوم   اما اين كه نهضت آزادي ايران مي      

 در سطح جامعه مطـرح شـود، ايـن سـخن آنقـدر ناصـواب و بـه دور از ذهـن و                        كند تا   مطالبي را مطرح مي   

 كـه   –هـا را      هايي از اين فحاشـي      اوالً اي كاش ايشان نمونه    . غيرواقعي است كه جاي پاسخ دادن را هم ندارد        

 ذكـر  -دقيقاً برخالف مشي نهضت آزادي ايران بوده و هست و ساحت نهضت آزادي ايران از آن مبرا است                 

گوييم كـه نهـضت آزادي ايـران از ابتـداي فعـاليتش تـا             همين قدر مي  . ند تا مقصودشان روشن شود    كرد  مي

كنون به جاي شعار و فحش و خشونت، به تحليل و نقد و گفتگوي سالم و تسامح و تـساهل معتقـد بـوده و                   

بـه طـوري    .  مسائل سياسي و فرهنگي روز تحليل داده است         در همين راستا به طور منظم و مرتب در زمينه         

هاي نهضت آزادي ايران در مورد جنگ و صلح و واليت مطلقه فقيه و ساير موارد كـامالً شـناخته                      كه تحليل 

ايم و اين اتهام ناروايي بـه         بنابراين ما هيچگاه طرفدار شعار تند، فحش و ناسزا و خشونت نبوده           . شده است 

ثانياً آيا براي يك حزب سياسي خود را        .  باشد تواند پيگرد قانوني هم داشته      نهضت آزادي ايران است كه مي     

. شـوند كـه انديـشه و مواضـع  خـود را مطـرح سـازند                  مطرح كردن گناه است؟ احزاب براي اين تشكيل مي        

كنـد؟    دهد؟ چرا مصاحبه مي     كند؟ چرا بيانيه مي     سازمان مجاهدين انقالب اسالمي براي چه نشريه منتشر مي        

 فكرش مطرح باشد؟ آيا براي  اين سازمان مطرح بودن فضيلت است اما              خواهد  مگر غير از  اين است كه مي       

رسد آقاي سالمتي در پي آنند كـه احـزاب غيرخـودي اسمـشان                به نظر مي  ! براي نهضت آزادي ايران گناه؟    

مثالً اعالميه بدهند، در بـاره رويـدادها اظهـارنظر كننـد، و             . باشد اما حق نداشته باشند خود را مطرح سازند        

راسـتي چـرا    ! شـوند   مـي " مطـرح "ها حق ندارند آنها رامنعكس نماينـد زيـرا ايـن احـزاب                ردند، روزنامه اگر ك 

سازمان مجاهدين انقالب اسالمي از مطرح بودن نهضت آزادي ايران در افكار عمومي مـردم بـه خـصوص                   

  كند؟ در ميان جوانان، احساس و ابراز نگراني مي

  :گويند مثالً مي. آميز و دوپهلو است سيار مغشوش و ابهامكننده ب پاسخهاي بعدي ايشان به مصاحبه

دانند،   كنند و يك طبف مي      چطور آنها كه خودشان را با ماركسيستها و ضدانقالب خارج نظام يكي تلقي مي             "

گوييم كساني كه به آنها نزديكيم و از لحاظ فكري بـه مـا نزديكنـد،                  ما مي ... ما هم حق داريم   (!) ... حق دارند 

  ..."اند  كساني كه دورند، غيرخوديخودي و

هـاي رهبـر فقيـد انقـالب و           در جواب بايد گفت كه اوالً آيا اگر نهضت آزادي ايران بـه اسـتناد مـصاحبه                

ها هم، در چـارچوب       براي ماركسيست ) خبرگان(نويس قانون اساسي      مشروح مذاكرات مجلس بررسي پيش    

شـود؟ اگـر      معناي هم طيف بـودن بـا آنهـا محـسوب مـي            التزام به قانون اساسي حق فعاليت قائل باشد، به          

نهضت آزادي ايران اعالم كند هيئت نظارت بر مطبوعات حق نـدارد بـر خـالف قـانون روزنامـه شـلمچه را                       

تعطيل كند، اين همسوئي با گردانندگان اين روزنامه است يا دفاع از حريم قانون؟ ثانياً آنها كه با ديدگاهها و       

دانند كه نهضت آزادي ايران طرفـدار مبـارزه قـانوني،             ن آشنائي دارند به خوبي مي     مشي نهضت آزادي ايرا   

مرحوم مهندس بازرگان وقتي به آلمان مسافرت       . آميز  است و به قانون اساسي التزام دارد          علني و مسالمت  

دن ايـشان از پاسـخ دا    . كردند از ايشان سئواالتي در مورد ايران و در جهت حمله به دولـت صـورت گرفـت                 

رسد در داخل ايران و در چـارچوب          امتناع كردند و گفتند ما هر مطلبي كه داريم و هر انتقادي كه به نظر مي               

بنـابراين  . كنـيم و آنچـه را نتـوانيم در داخـل بگـوئيم، در خـارج هـم نخـواهيم گفـت                       قانون اساسي بيان مي   

  .كند ا يكسان تلقي ميتوان گفت كه نهضت آزادي ايران خود را با ضدانقالب و ماركسيسته نمي



 ۶۸

  :كند كه گر زيرك و هوشيار سئوال مي وقتي مصاحبه

  كنيد اشتراك بين سازمان شما و نهضت آزادي بيشتر است يا بين شما و جناح راست؟ شما فكر مي

  :گويد اندازد و مي ايشان از پاسخ دادن طفره رفته و گناه را به گردن نهضت آزادي ايران مي

  . . . راموقعي در بوق كردند كه نهضت آزاديها خواستند بيشتر مطرح بشونداين خودي و غيرخودي 

  !واقعاً كه جاي تأسف دارد

در خاتمه از اين كه دبيركل محترم سازمان مجاهدين انقالب اسالمي بر نادرستي رد صالحيت اعـضاي                 

ات و عـدم رد  هـاي مختلـف انتخابـات تأكيـد داشـته و حـق شـركت در انتخابـ         نهضت آزادي ايران در دوره   

اند تشكر كرده، اميدواريم نسبت به        صالحيت و حق فعاليت سياسي را براي نهضت آزادي ايران باز شناخته           

  .ساير مواضع خود در قبال نهضت آزادي ايران بيشتر تأمل كنند

  روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران

  

 
  



 

 ۶۹

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۸۷ :شماره

 ۱۴/۰۵/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  نامه سرگشاده به رئيس جمهور 

  ه دانشجوياندر اعتراض به بازداشتهاي گسترد

  

  جناب آقاي سيد محمد خاتمي 

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

  ضاي حق و خدمت به ايران و اسالم با سالم و آرزوي توفيق در جلب ر

جنابعالي در سخنراني خود در جمع مردم همدان به درستي بر ايـن نكتـه مهـم تأكيـد كرديـد كـه حملـه                         

 تيرماه تاوان افشاي راز محفلهاي      ۱۸پناه در كوي دانشگاه در        ان بي جنايتكارانه و غيرمسئوالنه به دانشجوي    

  .اي پاييز گذشته است شود و در راستاي اهداف قتلهاي فجيع زنجيره خودسر محسوب مي

موقع شوراي امنيت ملي در نخستين روزهاي بحران كوي دانـشگاه در واكـنش بـه ايـن واقعـه                    ه  اقدام ب 

توانست آغاز     نكرد، اما مي   تأمينهاي به حق دانشجويان و دانشگاهيان را         بار، هر چند تمامي خواسته      تأسف

اي را مـأمور     جنابعالي نيز با حسن نيـت تمـام، كميتـه         . جويانه اين بحران ملي باشد     خوبي براي حل مسالمت   

تحقيق و رسيدگي و يافتن علـل و عوامـل پيـدا و پنهـان ايـن ضـايعه ملـي نموديـد كـه متأسـفانه تـا كنـون                               

ردها و نتايج تحقيقات آن به مردم، دانشگاهيان و خانواده دانشجويان اعالم نشده است، در حالي كـه          دستاو

رفت بويژه پس از اعالم مواضع روشن و شفاف مقام رهبري، عامالن اين جنايات هر چـه زودتـر          انتظار مي 

  .شناسايي و به مراجع قضايي تحويل شوند

ر جرايـد و يـا از سـوي سـازمانهاي دانـشجويي در تهـران و             به موجب اخبار و اطالعاتي كه هـر روز د         

شود متأسفانه پـس از گذشـت سـه هفتـه، بـه جـاي آن كـه در شناسـايي و معرفـي                          شهرستانها منتشر مي  

جنايتكاران فاجعه كوي دانشگاه و يا در جهت استيفاي حقوق پايمال شده دانشجويان قدمي برداشته شـود،                 

زده   شجويان در تهران و برخي شهرستانها كه بيش از پيش فضا را وحشت            با ايجاد موج جديد بازداشت دان     

  . شود كند بر وخامت اوضاع افزوده مي مي

تواند به سرعت افرادي را به اتهام         اين سئوال مهم در ميان مردم مطرح است كه اگر وزرات اطالعات مي            

سببان و عامالن حمله ناجوانمردانه     آشوبهاي خياباني اخير شناسايي و به مراجع قضايي معرفي كند، چرا م           

 كه بـه احتمـال بـسيار زيـاد، همـان      -پناه و مهمتر از آن طراحان و گردانندگان پشت پرده     به دانشجويان بي  

  شوند؟  شناسايي و به مردم معرفي نمي-آمران قتلهاي محفلي هستند

دانـشگاه شـركت    دانـشجو در تحـصن و تظـاهرات كـوي         ۱۲۰طبق اظهارات اوليه مـسئوالن، در حـدود         

حتي طبق اظهـارات دانـشجويان، تعـداد بازداشـت شـدگان            ! اند   نفر بازداشت شده   ۱۵۰۰اند امابيش از      داشته

  .بيش از رقم اعالم شده از جانب مسئوالن است

هاي دانشجويان زنداني روزهاي متوالي را بالتكليف در پشت درهاي دادگـاه انقـالب        بسياري از خانواده  



 ۷۰

گذرانند و مـسئوالن قـضايي پاسـخ صـريح و روشـني بـه آنـان                   ها بدون اخذ نتيجه مي      دانو يا در برابر زن    

ظاهراً هدف اين است كه با استفاده از فرصت تعطيالت تابستاني، افـراد فعـال جنـبش دانـشجويي                  . دهند  نمي

وميدي گيرند تا با ايجاد فشار و رعب و وحشت، دچار حالت يأس و ن               پس از شناسايي مورد بازجويي قرار       

  !شوند و پس از آغاز سال تحصيلي جديد هيچ گونه مزاحمتي براي مخالفان توسعه سياسي فراهم نكنند

هـاي   سابقه براي تبديل قرار بازداشت دانشجويان وثيقـه  ها در يك اقدام بي  به عالوه، بنا بر خبر روزنامه     

شجويان مشكالت عظيمي را بـراي      هاي دان   شود كه با توجه به وضعيت خانواده        نقدي نسبتاً سنگين طلب مي    

  .آنان فراهم آورده است 

  

  جناب آقاي رئيس جمهور

اند، حجم زيادي از سـؤاالت بازجويـان پيرامـون اعتقـادات       هاي دانشجوياني كه آزاد شده      به استناد گفته  

مر نه سياسي آنان و به رابطه احتمالي آنان و يا دوستانشان با نهضت آزادي ايران اختصاص دارد كه اين ا   

فقط از مصاديق بارز تفتيش عقايد است، بلكه نشان از به انحراف كشاندن يك حركـت دانـشجويي و خـارج                     

  . كردن آن از مسير طبيعي خود دارد

سؤاالتي از اين قبيل كه آيا دانشجويان بازداشت شده و يا دوستانشان با نهـضت آزادي ايـران ارتبـاط                    

كند كه بالفاصـله      طلبي مي  طبوعات غوغاساالر و گويندگان خشونت    دارند، اذهان را متوجه تالش برخي از م       

 تير ماه و حوادث بعدي كه در تهران و برخي از شهرستانها روي داد، به نـاحق اقـدام بـه                      ۱۸پس از فاجعه    

اكنـون گويـا ايـن رونـد بـه خـصوص در        . نشر اكاذيب و ايراد تهمت و افترا به نهضت آزادي ايـران كردنـد             

در اصفهان  ! ها ادامه دارد    ها و بازجويي    در بازداشت … ن اصفهان، تبريز، رشت، مالير و       شهرستانهايي چو 

آميـز دانـشجويان در       حتي دانشجوياني را كه در روزهاي پر آشـوب حـوادث تهـران و تظـاهرات مـسالمت                 

 كنند بـدون آن كـه مـشخص باشـد گنـاه يـا اتهـام آنـان                   اند به دادگاهها احضار مي      اصفهان، حضور نداشته  

ايـن فـشارها عليـه    . چيست؟ حتي دادگاه ويژه روحانيت بار ديگر آقاي دكتر غروي را احـضار كـرده اسـت                

 بـا   -جنـاب آقـاي موسـوي الري      -دانشجويان و نهضت آزادي ايران در حالي است كه وزير محترم كشور             

حاً اعـالم  اند كه نهـضت آزادي ايـران غيرقـانوني نيـست و جنابعـالي نيـز بارهـا صـري                    صراحت اعالم كرده  

  .ايد كه توسعه سياسي و آزاديهاي قانوني بدون حضور مخالفان قانوني معنا و مفهومي ندارد كرده

  

  جناب آقاي رئيس جمهور

اي بـراي     هاي گسترده دانشجويان و اصرار بر انتساب آنـان بـه نهـضت آزادي ايـران برنامـه                   بازداشت

 توسـعه سياسـي جنابعـالي        ايـران بـه برنامـه     جنبش دانشجويي   . تصفيه جنبش دانشجويي و مهار آن است      

هاي واهي جنـبش دانـشجويي    اجازه ندهيد به بهانه. كند عميقاً معتقد و متعهد است و صادقانه از آن دفاع مي    

  .را مرعوب و سركوب سازند

  

  نهضت آزادي ايران 



 

 ۷۱

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

   :شماره

 ۱۹/۰۵/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  هاي گروه پژوهشي آينده به پرسش دكتر يزديآقاي پاسخ 

  

  كنيد؟  و استراتژي آقاي خاتمي چه بوده و آن را چگونه ارزيابي مي مهمترين شعارها-۱سئوال 

مهمترين شعار اساسي آقاي خاتمي حل بحران سياسي كنوني و اولويت توسعه سياسي بـر توسـعه                 : ج

هـاي   است كه عبارتنـد از بحـران        جمهوري اسالمي ايران، با پنج بحران اساسي روبرو شده          . اقتصادي است 

  ). يا هويت(يريت، ايدئولوژيك و فرهنگي سياسي، اقتصادي، مد

اما ميان ايـن    . طلبد  حل ويژه خود را مي      ها تعريف خاص خود را دارد و هر كدام راه           هر يك از اين بحران    

اي كه كاهش يا تشديد هـر يـك از آنهـا،              به گونه . اي در ابعاد گوناگون وجود دارد       ها رابطه چند جانبه     بحران

بـدون حـل بحـران      . اما حـل بحـران سياسـي نقـش اساسـي و كليـدي دارد              . گذارد  ها اثر مي    بر ساير بحران    

  .ها پرداخت توان به ساير بحران سياسي نمي

منظور از بحران سياسي چيست؟ بحران سياسي در نهايت به بحران در روابط ميـان مـردم و حاكميـت                   

قانون اساسـي و يـا قـوانين        طرفه اصولي خاص از       اين بحران برخاسته از عدم اجراي يك      . شود  خالصه مي 

. قانون اساسي يك قرارداد اجتماعي و ميثاقي است ميان ملت و حاكمان           . باشد  موضوعه توسط حاكميت مي   

اند، اصولي از ايـن       هنگامي كه حاكمان، با تكيه بر امكاناتي كه به موجب قانون و آراي مردم به دست آورده                

مناسـبات و   . شـود   ند، بحران در روابط ميان دو طرف آغاز مـي         گذار  گيرند و زير پا مي      قرارداد را ناديده مي   

هر زمـان كـه يكـي از طـرفين ايـن            . اند  روابط اجتماعي بر اساس قراردادهاي نوشته يا نانوشته شكل گرفته         

قراردادها، يك طرفه، برخي از اصول توافق شده را ناديده بگيرد و زير پا بگذارد، در روابط ميان دو طـرف                     

هاي روابط اجتمـاعي را سـست         بندي و تخلف از مفاد قراردادها پايه        عدم پاي . آيد  ن بوجود مي  اخالل و بحرا  

ثبات و استحكام روابط اجتماعي به ميـزان وفـاداري افـراد و             . سازد  كند و اين روابط را دچار بحران مي         مي

" منـوا اوفـو بـالعقود     يـا ايهـا الـذين آ      : "شهروندان به تعهداتشان بستگي دارد و اين يك اصل قرآني است كه           

  )۱آيه / سوره مائده (

متأسـفانه از همـان     . يكي از دستاوردهاي بزرگ انقالب اسالمي تدوين و تصويب قـانون اساسـي اسـت              

ابتدا، برخي از مسئوالن اهميت چنداني به اجراي قانون اساسي ندادند و به بهانه مصالح انقالب، اصـولي از                   

به اين ترتيـب، بحـران در       . و يا اجراي آن را به دست فراموشي سپردند        قانون اساسي را يا زير پا گذاشتند        

حل رهايي از اين بحـران برگـشت بـه            تنها راه . روابط ملت و حاكمان جديد شروع شد و هنوز هم ادامه دارد           

صـورت نگيـرد،    ) اي  توبـه (قانون و تمكين همگان از تمامي اصول قانون اساسي است و تا چنـين برگـشتي                 

به عنوان مثال اگر آزادي بيان، آزادي فعاليت        . ها موفق شويم    وانيم در حل يا كاهش ساير بحران      ت  هرگز نمي 

ترديد نيروهاي قدرتمندي در درون حاكميت كـه مـسئول       احزاب سياسي و آزادي مطبوعات تحقق بيابند، بي       

 اقتـصادي معـين و      پيدايش بحران اقتصادي هستند، به هيچ وجه مايل نيستند كه سهم آنان در ايجاد بحران              

هايي كه منجر به ورود افكـار عمـومي بـه ايـن مقـوالت بـشود مخالفـت         آنها به شدت با آزادي  . معلوم گردد 
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جـا و فسادگـسترده و غيـره          هـاي بـي     همچنين هنگامي كـه بخـواهيم بـه بحـران مـديريت و تـداخل              . كنند  مي

را بررسـي كنـيم، الجـرم بـا مقامـات و            اعتقادي جوانان و بحـران هويـت آنـان            هاي بي   بپردازيم، و يا ريشه   

پـس ابتـدا بايـد      . شويم كه تحمل آنان در شنيدن حقايق، بسيار كم و يا نادرسـت اسـت                نيروهايي روبرو مي  

  .ها پرداخت بحران سياسي را حل كرد تا بتوان به ساير بحران

امعـه مـدني، و     با توجه به اين مقدمه، اهميت شعار اصلي آقاي خاتمي يعني توسعه سياسـي و ايجـاد ج                 

اما استراتژي آقاي خاتمي براي رسيدن به ايـن هـدف يـا             . شود  گرايي روشن مي    سيطره قانونمندي و قانون   

اسـتراتژي يعنـي بـسيج و بكـارگيري تمـام امكانـات و تجهيـزات و                 . شعار اساسي محل بحث و تأمل اسـت       

آقاي خـاتمي نتوانـسته اسـت از        . تسهيالت در اختيار، به منظور رسيدن به نقطه مكاني يا فضايي مورد نظر            

تمامي امكانات، تجهيزات و تسهيالت در اختيارش، به عنوان رئـيس جمهـور منتخـب مـردم، اسـتفاده بهينـه                     

 آقـاي خـاتمي فقـط مقـام رياسـت         ۷۶مهمترين امكانات آقاي خاتمي چيست؟ در انتخابات دوم خرداد          . نمايد

. كاران بود    در دست گروه مخالف ايشان، يعني محافظه       جمهوري را به دست آورد، اما تمام ابزارهاي قدرت        

بخش قابل توجهي از    . كار تمام ابزارهاي قدرت را به استثناي رياست جمهوري در دست دارد             جناح محافظه 

هـايش    قوه قضائيه و تمام زير مجموعـه      . مجلس نمايندگان و اكثريت قاطع شوراي نگهبان را در اختيار دارد          

اكثريت بزرگي از نمايندگان ولي فقيه در مراكز و نهادهـاي           . ماهنگ با اين جريان است    و دفتر مقام رهبري ه    

راديو و تلويزيون بعنوان با نفوذترين رسانه جمعـي         . كنند  مختلف و ائمه جمعه و جماعت از آنان حمايت مي         

هـاي    ا برنامـه  اي از فرماندهان نيروي نظامي و انتظـامي بـ           بخش قابل مالحظه  . كاران است   در كنترل محافظه  

  .توسعه سياسي رئيس جمهوري موافق نيستند

آقاي خـاتمي چگونـه     . اي نيست     دهندگان را دارد و اين كم سرمايه       رأي    درصد ۷۵اما آقاي خاتمي آراي     

تواند از حمايت اين نيروي عظيم برخوردار گردد؟ نه آقاي خاتمي، دكتـر مـصدق اسـت و نـه جمهـوري                        مي

هـاي مردمـي،    هـا و برخـورداري از حمايـت         ما از حيث توازن ميان قـوا و قـدرت         ا. اسالمي، استبداد سلطنتي  

سـازد، هنـر دكتـر        آنچه دكتر مصدق را از آقـاي خـاتمي متمـايز مـي            . هايي ميان اين دو وجود دارد       شباهت

آنجـايي كـه دكتـر مـصدق     . هاي حامي خود و استفاده بهينه از افكار عمومي است  مصدق در ارتباط با توده    

، ۳۲ مـرداد    ۲۸ تـا    ۲۵ت يا نخواست افكار عمومي را در جريان حوادث قرار دهـد، نظيـر رويـدادهاي                 نتوانس

در دوران  . مندي كامل از افكـار عمـومي مـردم حـامي خـود اسـت                آقاي خاتمي نيازمند بهره   . شكست خورد 

امـا  . دادنـد     يكار بودند ولي او را در مواقع بحـران يـاري مـ              دكتر مصدق، هر چند احزاب ملي محدود و تازه        

آقاي خاتمي نتوانسته است در ايجاد فضاي باز سياسي مناسب براي فعاليـت احـزاب سياسـي گـام مثبتـي                     

اند فضاي سياسي مناسب را فراهم سازند، براي آن است كـه آنهـا از                 اگر مطبوعات مستقل توانسته   . بردارد

 احـزاب سياسـي مـستقل بيـرون از          انـد، امـا     طريق وزارت ارشاد بسترهاي قانوني مناسب را بدسـت آورده         

آقـاي خـاتمي در     . گرايانه آقاي خاتمي، فاقد چنين امكانـاتي هـستند          هاي اصالح   حاكميت، ولي طرفدار برنامه   

گيـري     كوتـاهي چـشم     )بيـرون از حاكميـت    (هاي سياسي مـستقل       ايجاد رابطه مستقيم با احزاب و شخصيت      

ه شوند، در حالي كه اين يـك ضـرورت اجتنـاب ناپـذير              اند بر اين ضعف چير      اند و هنوز حاضر نشده      داشته

گروههـا و احـزاب سياسـي درون حاكميـت، يـا بـه قـول                . شود  براي موفقيت استراتژي ايشان محسوب مي     

كننــد كــه  هــا، در مــورد فعاليــت احــزاب سياســي مــستقل همــان انــدازه بــسته فكــر مــي"خــودي"خودشــان 
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ه اساسي ميان اين گروهها و احزاب با آقاي خـاتمي وجـود   رسد يك اختالف ديدگا به نظر مي. كاران  محافظه

در تحت چنين شرايطي و در غياب احزاب مستقل، مطبوعات مستقل و جنـبش دانـشجويي بـار                  . داشته باشد 

كشند، و هر دو در معرض تهاجمـات دائـم از جانـب جريانهـاي افراطـي وابـسته بـه         سنگيني را به دوش مي 

دث اخير دانشگاهها به روشني جاي خـالي احـزاب سياسـي مـستقل را نـشان          حوا. كاران قرار دارند    محافظه

اجـازه فعاليـت آزاد و رسـمي داشـتند، جنـبش            ) بيرون از حاكميت  (ترديد اگر احزاب سياسي مستقل        بي. داد

  .خورد دانشجويي به اين راحتي و سادگي توسط چند نفر كه فاقد اعتبار و جايگاه بودند، ضربه نمي

بينانه است، در يكي از اركان استراتژي ايـشان،           قدر اهداف و شعارهاي آقاي خاتمي واقع      به هر حال هر     

اما آقاي خـاتمي عليـرغم ايـن نقطـه          . يعني در ايجاد رابطه با مردم و افكار عمومي نقص و ايراد وجود دارد             

منـدي عمـل    ضعف، در يكي ديگر از اركان استراتژي خود، يعني در ديپلماسي آرام و پشت صـحنه، بـا هنر                  

  .اند گيري هم داشته كرده و توفيقات چشم

 موانع و مشكالت بر سر راه شعارها و استراتژي آقاي خاتمي چيست؟ و بـراي حلـشان چـه بايـد          -۲سئوال  

  كرد؟ 

موانع و مشكالت بر سر راه موفقيت استراتژي آقاي خاتمي در جهت دستيابي به اهداف كليدي اعالم                 : ج

مـديريت  . گيرنـد   ول، موانعي كه از ساختارهاي مديريت كالن كشور سرچشمه مـي          ا. شده بر چند گونه است    

نهاد رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و رياست جمهوري، نه          . كالن كشور دچار يك تثليث قدرت است      

به موجب قـانون اساسـي و در فلـسفه سياسـي            . كنند  در طول هم، بلكه در عرض يكديگر اعمال مديريت مي         

عتقدين به انديشه واليت فقيه، مشروعيت كل نظام و تمامي نهادهاي حكومتي آن از ولـي فقيـه                  هواداران و م  

بر اين اساس نهاد رهبري، جز در مواردي كه قانون اساسي اجازه دخالـت و اعمـال نظـر و            . گيرد  نشأت مي 

يـا از بـاالي سـر       مديريت كالن را داده است، نبايد به ايجاد نهادها و سازمانهاي موازي دولت دست بزند و                 

هر نظري كه مقام رهبري در باره مسائل و موضوعات كالن كـشور دارنـد،               . دولت اعالم و اعمال نظر نمايد     

ها سياستهاي كـالن را تـدوين و          به مجمع تشخيص مصلحت ارائه بدهند و از آنها بخواهند در آن چارچوب            

وقتي قانون چنين رابطه طولي را پيش بينـي  . تنظيم نمايند تا بعد از تصويب مقام رهبري و دولت ابالغ گردد           

 قـانون اساسـي     ۵۷با توجه به اين كـه در اصـل          . كرده است، ايجاد رابطه عرضي الجرم بحران آفرين است        

آمده است، هر تفسير و تعبيـري كـه معتقـدين بـه             " واليت مطلقه امر  " عبارت   ۱۳۶۸تجديد نظر شده در سال      

 وظائف و اختيارات رهبر را بوضـوح مـشخص و محـدود كـرده               ۱۱۰ واليت مطلقه فقيه داشته باشند، اصل     

ايـن نحـوه   . ها، از جمله امور اجرايـي وارد شـد     توان فراقانوني عمل كرد و در تمام زمينه         بنابراين نمي . است

هاي كلي  عالوه بر اين، اگر به ترتيبي كه قانون معين كرده است سياست       . عمل با مديريت عملي مغايرت دارد     

، و از آنجـا كـه       )۱۱۰بنـد يـك از اصـل        (عد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين بشود           نظام ب 

هـاي دولـت بـا نظـرات          كند، پس سياسـت     رئيس جمهوري منتخب مردم با حكم رهبري كار خود را آغار مي           

قـوه  بنابراين، تمام نهادهايي كه در واقع زيـر مجموعـه نهـاد رهبـري هـستند، نظيـر                   . رهبري هماهنگ است  

هـاي رئـيس جمهـور حركـت          بايستي هماهنگ با برنامه     همه مي … قضائيه، نيروهاي مسلح، صدا و سيما و        

شود كه چنين نيست و اين امر به يكي از موانع ساختاري بر سـر راه موفقيـت               اما در عمل مشاهده مي    . كنند

  .رئيس جمهور تبديل شده است
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 است كه بـه درجـاتي كمتـر در مـسائل اجرايـي و               پايه ديگر تثليث قدرت، مجمع تشخيص مصلحت نظام       

  .هاي رئيس جمهور است ها مخل برنامه كند و اين دخالت ساير امور، فراتر از وظائف قانوني خود عمل مي

كـار    هـاي محافظـه     يكي ديگر از موانع بر سـر راه موفقيـت آقـاي خـاتمي فرهنـگ سياسـي غالـب گـروه                     

ن، در واقع به بخشي از عناصر اصلي نظام نظير حاكميت مردم و كاران در ايرا    جريان قدرتمند محافظه  .است

اما در آن شرايط با بودن رهبر فقيـد         . از همان ابتداي انقالب هم اعتقاد نداشت      . ساالري اعتقادي ندارد    قانون

از جمهوري دوم به بعد، پس از درگذشت بنيانگذار جمهوري اسـالمي ايـن              . انقالب قادر به عرض اندام نبود     

تا آن جا كه حتي پيشنهاد تغيير نام نظام         . هاي گوناگون بروز و ظهور پيدا كرده است         اعتقاد به صورت  عدم  

اين جريان اگر فاقد پايگـاه بـود و ابزارهـاي قـدرت را در               . از جمهوري اسالمي به حكومت اسالمي را دادند       

 آنها در مراكز قـدرت و       گير  اما حضور چشم  . شد  دست نداشت مشكل چنداني براي رئيس جمهور ايجاد نمي        

  .هاي آقاي خاتمي دارند، مشكل آفرين است ها و برنامه اصرار بر مواضعي كه عليه سياست

هـاي سياسـي ديگـر درون حاكميـت كـه ظـاهراً هـوادار آقـاي          كاران و نه گروه عالوه بر اين، نه محافظه    

 نيـستند و حاضـر بـه قبـول آنهـا            ناپذير جامعه مدني آشنا    هاي اجتناب   شرط  خاتمي هستند، هيچكدام با پيش    

در يـك جامعـه بـشري رمـز ثبـات در مناسـبات اجتمـاعي و سياسـي قبـول و تمكـين از اصـل                . باشـند   نمي

شود، درحـالي     گرفته مي " سازش" معادل   compromise)(در ادبيات سياسي ما، سازگاري      . است" سازگاري"

ل و در عين حال مطلق نديدن خود و قبـول       هاي مورد قبو    كه سازگاري به معناي حفظ و پافشاري بر ارزش        

 سال از انقالب اسالمي و از بـين رفـتن اسـتبداد سـلطنتي،               ۲۰رغم گذشت     به. حق حيات براي سايرين است    

به دليل حـضور فرهنـگ اسـتبدادي، همـه چيـز را      . دار است متأسفانه فرهنگ استبدادي در ميان مردم ريشه  

در فرهنـگ مـا منطقـه خاكـستري وجـود           . ، خير مطلق يا شر مطلق     سياه مطلق يا سفيد مطلق    . بينيم  مطلق مي 

االصـول يـك      جامعـه بـشري علـي     . اي بر سر راه توسعه سياسي است        اين فرهنگ در عمل مانع عمده     . ندارد

قرآن كريم اين تنوع و اختالف      . اختالف آرا و عقايد امري بشري و طبيعي است        . جامعه متنوع و متكثر است    

جامعه ايراني مـا در حـال گذرانـدن يـك           . باشد  اما تفرقه، منع شده و مذموم مي      .  است را به رسميت شناخته   

اي   در چنين جامعـه   . هاي يك جامعه در حال تغيير و تحول اساسي را دارد            عقبه تاريخي است و تمام ويژگي     

فين آقـاي   امـا نـه مخـال     . اسـت  اصل سـازگاري     تنها راه نجات قبول   . توان يك فكر يا انديشه را مطلق كرد         نمي

  .خاتمي و نه موافقين ايشان كمتر سر لطفي با اين اصل دارند

زمـان بـه نفـع      . براي حل اين مشكالت و برداشتن موانع در كوتاه مدت، آقاي خاتمي نياز به زمـان دارد                

كاران تعادل ناپايدار كنـوني   بنابراين نبايد اجازه داد محافظه   . آقاي خاتمي، يعني به نفع توسعه سياسي است       

آميز و راديكاليزه كردن جـو سياسـي بـه ضـرر فرآينـد                هر گونه رفتار خشونت   . را به نفع خود بر هم بزنند      

امـا  . اند، مفيد است و بايد ادامـه يابـد          هايي كه آقاي خاتمي تا كنون داشته        همين روش . توسعه سياسي است  

 مردم و هنر ارتباط با مـردم        كارهاي عملي براي تماس مستقيم با       راه. همزمان بايد نواقص آن برطرف شود     

وزارت كشور بايد گامهاي اساسي و جدي براي ايجاد بـستر قـانوني فعاليـت               . بايد مورد استفاده قرار گيرد    

آقاي خاتمي بعنوان رئيس جمهور و نماينده و سخنگوي بيـست و            .احزاب سياسي بيرون از حاكميت بردارد     

يح و در عين حال مـشفقانه بـا مقـام رهبـري، مـشكالت               دهنده بايد با مذاكرات شفاف، صر      رأي   چند ميليون 

  . ساختاري برشمرده در باال را كاهش دهد يا حل كند
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  دانيد و در آينده اميدي به موفقيتشان داريد؟ پذير مي  آيا تحقيق شعارهاي آقاي خاتمي را امكان-۳سئوال 

. د از خود ايشان تفكيك كرد     شعارهاي آقاي خاتمي را باي    . موفقيت شعارهاي آقاي خاتمي حتمي است     : ج

جنـبش  . آقـاي خـاتمي آفريننـده آنهـا نيـستند         . شعارهاي آقاي خاتمي همان آرمانهاي انقالب اسالمي اسـت        

بلكه بر .  بروز و ظهور ملي و عيني پيدا كرد، محصول آقاي خاتمي نيست        ۷۶جامعه مدني كه در دوم خرداد       

كاران و مخالفين آقـاي خـاتمي را نبايـد             محافظه اشتباه خط راست و   . عكس، آقاي خاتمي محصول آن است     

نبايد تصور كرد كه شكست آقاي خـاتمي شكـست شـعارهاي ايـشان و               . طرفداران ايشان نيز مرتكب شوند    

ي از  ا  شايد اين تصور نادرست موجب آن شـده باشـد كـه بـا هـر حملـه                 . كاران خواهد بود    پيروزي محافظه 

  .كنند هد، اين هواداران حالت انفعالي پيدا د اي كه رخ مي جانب مخالفين و هر حادثه

هـا چگونـه      هايي مرتكب شده و در زمينه اين اشـتباه           به نظر شما آقاي خاتمي تا كنون چه اشتباه         -۴سئوال  

  كرد؟ بايد عمل مي

هـايي    اكثريت قريب به اتفاق اين همكاران، همان      . اند  آقاي خاتمي در انتخاب همكاران خود اشتباه كرده       : ج

هـاي فرهنگـي،      انـد و حاصـل كـار آنهـا در زمينـه              سال در مراكز قدرت و مسئوليت بـوده        ۱۸ كه طي    هستند

از آنـان   . اقتصادي، اجتماعي و سياسي همين وضعيت نابساماني است كه امروز مملكت با آن روبرو اسـت               

ريـم، سـپردن   توان داشت؟ درحالي كه در ايران اقتـصاددانان برجـسته متعهـد دا              ي را مي  ا  انتظار چه معجزه  

 محـسوب  اشـتباه بـزرگ  امور اقتصادي به همان كساني كه از عوامل اصلي بحران اقتصادي هـستند، يـك         

هاي مشاورين به گروهها و افراد معين درون حاكميت، محـروم كـردن خـود از     محدود كردن حلقه. شود  مي

يگري است كه ايشان مرتكب     و اين اشتباه د   . مندي افكار و آراي صاحب نظران بيرون از حاكميت است           بهره

اي بـود كـه ايـشان         موفقيت آقاي خاتمي به خصوص در شش ماه اول رياست جمهـوري بـه گونـه               . اند  شده

  .توانست برخي از تابوهاي سياسي را بشكنند مي

كند، اين امور چـه       هاي ايشان را تهديد مي      توان از اموري نام برد كه برنامه         آيا به طور مشخص مي     -۵سئوال  

  د و آيا راه گريزي از آن وجود دارد؟ هستن

جو سياسـي   . آقاي خاتمي هنوز نتوانسته است تعادل ناپايدار كنوني را به يك تعادل پايدار تبديل كند              : ج

عـدم موفقيـت در   . اي اسـت  كنوني به مراتب بازتر از دوران قبل از ايشان است، اما اين يك وضعيت شكننده              

 توسعه سياسي موجب شـده اسـت كـه آقـاي خـاتمي نتوانـد بـه مـسائل               هاي  نهادينه كردن برخي از برنامه    

عوامـل  .  شكنندگي جامعه را به شدت باال بـرده اسـت  ،فشارهاي اقتصادي به مردم عادي. اقتصادي بپردازد 

مردم هم تا حدي ممكن است اين فشارها را تحمـل       . مخالف ايشان در تشديد فشارهاي اقتصادي نقش دارند       

هـر نـوع   . كنـد  هاي كور و خود به خودي تحديد مـي  گير اين فشارها، جامعه را با شورش    افزايش چشم . كنند

هر دو پديده، هم شورش و هم سركوب شـورش          . شورش كوري الجرم با سركوب شديد همراه خواهد بود        

  .سازد به اعتبار رئيس جمهوري در افكار عمومي مردم ايران و جهان به شدت لطمه وارد مي

. رود  گيـري جلـو مـي        قانوني با رئيس جمهور و فرآيند توسعه سياسي بـه طـور چـشم              استراتژي مقابله 

هاي رئيس جمهور، دايره عمـل ايـشان را           هاي قانوني عليه برنامه     كاران در استفاده از حربه      موفقيت محافظه 

گر وضـعيت    ا  هايي دارند؟   هاي موجود چه گزينه     كاران در برابر واقعيت     محافظه. سازد  روز به روز تنگتر مي    

توانند بكننـد؟     كنوني تا پايان دوره چهارساله ادامه پيدا كند، در انتخابات رياست جمهوري بعدي چه كار مي               

در برابـر ايـشان     . تواند صالحيت ايشان را رد كند       اگر آقاي خاتمي مجدداً كانديدا شود، شوراي نگهبان نمي        
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اگر آقاي خاتمي كانديـدا نـشود، و        .  برنده است  هر كس كانديدا شود، خواه ناطق نوري و يا هاشمي، خاتمي          

برد   كاران نيز كانديدا بشود، هاشمي مي       نوري يا شخص ديگري از محافظه       اگر هاشمي كانديدا بشود و ناطق     

اگر نه هاشمي و نه خاتمي كانديدا نشوند و وضع كانديداها طوري بـشود كـه                . بازد  و باز هم خط راست مي     

  .اشد، اعتراض و اعراض عمومي بسيار وسيع و گسترده خواهد بودناطق نوري كانديداي عمده ب

گذارنـد كـه آقـاي خـاتمي تـا            خواهند يا نمي    كاران نمي   پس دور از واقعيت نيست اگر فرض شود محافظه        

بـه   رأي توانند ايشان را از كار بر كنار سازند؟ استيـضاح و  اما چگونه مي. پايان دوره چهارساله باقي بماند    

عالوه بر اين، استيـضاح شمـشير       . شود زيرا دو سوم آرا را ندارند        در مجلس پنجم تصويب نمي    عدم كفايت   

هاي پشت صحنه به روي صحنه خواهد آمـد و در معـرض افكـار                 دو لبه است و بسياري از اسرار و ناگفته        

ف ترور وسـيله ديگـري بـراي حـذ        . اين چيزي نيست كه كسي از آن سود ببرد        . گر خواهد شد    عمومي جلوه 

رئيس جمهور است، اما بهاي سنگيني براي همه نيروها خواهد داشت، و بطور عمده كيـان جمهـوري مـورد                    

بنـابراين  . شوند آخرين آنها نخواهنـد بـود   هايي كه شليك مي     اولين گلوله . تهديدهاي جدي قرار خواهد گرفت    

آن است كه رئيس جمهـور را    خطر احتمالي   . تنها راه، فشار همه جانبه بر رئيس جمهوري براي استعفا است          

كـاران    محافظـه . بكشانند" آچمز"يا به اصطالح بازي شطرنج به حالت        " نه راه پس و نه راه پيش      "به وضعيت   

اگـر  . اميدوارند كه خاتمي با قرار گرفتن در چنان وضعيتي، تنها راه ممكن را كه همان استعفا است، بپـذيرد                  

بـا ايـن اسـتعفا يـا        . خـرين رئـيس جمهـور ايـران خواهـد بـود           آقاي خاتمي استعفا دهد، بـه احتمـال زيـاد آ          

  ). ۱۱۰ اصل ۸بر طبق بند (يا كارگزاران )  قانون اساسي۱۳۱بر طبق اصل (آيند   كاران روي كار مي محافظه

اي پـيش بـرود كـه         براي گريـز از ايـن تنگناهـا و خطـرات تهديـد كننـده، رئـيس جمهـور بايـد بـه گونـه                        

چنـين  .  كنند كه ادامه حيات خود آنها مشروط و منـوط اسـت بـه بقـاي خـاتمي                   احساس عمالًكاران    محافظه

  .هاي سياسي دارد امري نياز به وسعت ديد، ژرف نگري و سياليت و پويايي در حركت

  دانيد؟ هايشان را چه مي  مهمترين نقاط قوت و ضعف ايشان و برنامه-۶سئوال 

  .سخ داده باشمهاي باال به اين سئوال پا كنم در قسمت فكر مي: ج

با اميد به موفقيت آقاي خاتمي در انجام تعهدات و سوگندشان و به اميد آزادي و آبادي ملت و مملكت و       

  . سالمالو. سربلندي اسالم
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  تعالي مهبس

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۶۸۷ :شماره

 ۲۰/۰۵/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  اعتراض به مواضع اخير صدام حسين

  

 صدام حسين در سخنراني خود به مناسبت يازدهمين سالگرد جنگي كه به دست او بر ايران تحميل شـد                 

درپي خـود، بـه عبـث سـعي كـرد تـا               هاي پي   و از راديو و تلويزيون عراق پخش گرديد براي توجيه شكست          

. هاي تمـدن عـراق مـتهم كنـد          وال برده و رهبران ايران را به سرقت انديشه        ئگذشته پرافتخار ايران را زير س     

. داننـد    ايـران و كويـت مـي       المللي صدام را آغازگر دو جنگ با دو كشور همسايه خود           همه دنيا و مجامع بين    

گويـد ولـي پـس از گذشـت           نامبرده جهت جبران اين شكست و تجاوزگري، هر از گاهي چنين مطالبي را مي             

المللي هر روز سخن بيهوده جديـدي بـر زبـان            چند سال به جاي تن دادن به تعهدات و مصوبات مجامع بين           

  . آورد مي

هشدار پيرامـون تـداوم جنـگ       " خود تحت عنوان     ۱۳۶۷در بيانيه مورخه ارديبهشت     نهضت آزادي ايران    

از اين كه تداوم جنگ بعد از فتح افتخارآميز خرمشهر نتوانست           " خانمانسوز، نامه سرگشاده به رهبر انقالب     

مثـل عقـرب در همـان    "را " موجود مخوف، منفور و جنايتكار"و يك " صدام جاني بالفطره و ديوانه خطرناك  "

 بـدون   ۵۹۸جنگ تحميلي اگر چـه بـا پـذيرش قطعنامـه            . اظهار تأسف نمود  "  كند حركت اول زير پاي خود له     

نتيجه مطلوب و ملموس بـه پايـان رسـيد و بـه مـسابقه خـون و خرابـي پايـان داد، امـا متأسـفانه مقامـات                             

گيرنده جنگ اجراي مفاد قطعنامه سازمان ملل را پيگيري نكردند و در نتيجـه هـيچ نـوع          كننده و تصميم    اداره

بلكـه بـرعكس،   . رداد صلحي ميان ايران و عراق به امضا نرسيد و تكليف خسارات جنگ نيز روشن نـشد     قرا

چنـان موجـب گـستاخي صـدام شـده           در مواردي، نظرات جانبدارانه از وي نيز مشاهده گرديد و اين امر آن            

  .كننده عليه ايران بيان كند است كه او بتواند امروز مطالبي خالف واقع و تحريك

خواهد كه بـراي      اساس صدام از دولت ايران مي         ضمن محكوم كردن اين سخنان بي      آزادي ايران    نهضت

 از جمله مواد مربـوط بـه اسـترداد باقيمانـده اسـراي ايرانـي در عـراق و                    – ۵۹۸اجراي همه جانبه قطعنامه     

 عـراق را تحـت      ، از طريق سازمان ملل متحـد      -هاي وارده به ايران و نحوه پرداخت آنها           رسيدگي به غرامت  

فشار قرار دهد و هر نوع بهبود روابط ميان دو كشور و آزادي سفر زائران ايراني به عتبات را به حـل ايـن                        

  .مشكالت مشروط نمايد

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۸۸ :شماره

 ۲۷/۰۵/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

   اسفند۲۹اعتراض به لغو تعطيلي روز 

  سالروز ملي شدن صنعت نفت

  

 و سقوط دولـت ملـي دكتـر         ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸نگليسي   ا -در آستانه سالروز شوم كودتاي ننگين آمريكايي      

مصدق و بازگردانيدن استبداد سلطنتي، مجلس شوراي اسالمي در يك عمل نسنجيده و پر از ابهام و ايهـام                   

  . لغو نمود،باشد  اسفند را كه يادآور روز پرافتخار ملي شدن صنعت نفت ايران مي۲۹تعطيلي رسمي روز 

تواند  ورزد، مي  ايراني شرافتمندي كه به ملت و مملكت خود عشق مي      روزي است كه هر    ۱۳۲۹ اسفند   ۲۹

چنـين تـصميمي از جانـب مجلـس پـنجم بـه معنـاي زيـر          . از به ياد آوردن آن احساس غرور و افتخار كنـد          

  .پاگذاشتن دستاوردهاي عظيم و افتخارآميز مردم ايران است

خواهـد بـا      مي از نماينـدگان مجلـس مـي       نهضت آزادي ايران با ابراز تأسف عميق نسبت به چنين تـصمي           

  .معذرت خواهي از ملت ايران به منظور جبران اشتباه فاحش خود اين تصميم را لغو كنند

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  الف/۱۶۸۸ :شماره

 ۳۱/۰۵/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  اعالم همدردي و درخواست ياري به خسارت ديدگان سيلهاي اخير

  

تلفات جاني و خسارات مالي     هاي اخير شاهد وقوع سيل در چند شهر كشورمان بوديم كه باعث               در هفته 

افتد ولي متأسفانه بر اساس اطالعات دريافت شده          بالياي طبيعي در همه نقاط جهان اتفاق مي       . فراوان گرديد 

رويه درختان جنگـل    به دليل قطع بيعمدتاًوقوع سيل در برخي از شهرهاي استان مازندران بويژه شهر نكا       

آهن، سـيل بـه داخـل شـهر سـرازير شـده          و ضمن تخريب پل راه    و نيز ناهماهنگي بين نهادهاي محلي بوده        

  .است

ديـده و درخواسـت    هـاي داغـدار و مـصيبت     نهضت آزادي ايران ضمن اعالم همدردي بـا كليـه خـانواده           

 اميدوار است كه مسئوالن ذيربط با انجام بررسيهاي كارشناسانه و اقدامات عاجل در               رساني به آنان،    ياري

بهاي ناشي از وقوع بالياي طبيعي، درصدد اقدامات پيشگيرانه برآمده و تا آنجا كـه               جهت جلوگيري از تخري   

  .شود، از وقوع خسارتها به طور اساسي جلوگيري به عمل آيد آوري مربوط مي به دانش و فن

  

  روابط عمومي

 نهضت آزادي ايران



 

 ۸۰

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۶۸۸ :شماره

 ۰۲/۰۶/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  دفاع از آزادي مطبوعات به مناسبت تشكيل انجمن پيام تبريك

  

  علي حكمتجناب آقاي 

  رئيس محترم انجمن دفاع از آزادي مطبوعات

  با سالم و با آرزوي سالمتي و توفيق در خدمت به ايران و اسالم

بدينوسيله از طرف خود و نهضت آزادي ايران تشكيل انجمن دفاع از آزادي مطبوعات را به جنابعـالي و          

ر نهاد مـدني جديـد گـام مهمـي در راسـتاي      تشكيل و فعاليت ه. گويم نگاران ايران تبريك مي   جامعه روزنامه 

  .گردد هاي جمعي و تعميق فرآيند توسعه سياسي و دموكراسي محسوب مي همكاري

از درگاه احديت براي جنابعالي و انجمن نوبنياد آرزوي توفيق در دفاع از حقوق انساني و صنفي جامعه                 

عميـق آزاديهـاي قـانوني و تحقـق برنامـه           نگاران ايران و ايفاي نقش سازنده و مـؤثر در راسـتاي ت              روزنامه

  .نمايد توسعه سياسي را مي

 دكتر ابراهيم يزدي

 دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ۸۱

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۲/۱۶۸۸ :ارهشم

 ۰۲/۰۶/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  دبيركل حزب اسالمي كار پيام تبريك به

  

  زاده جناب آقاي ابوالقاسم سرحدي

  دبيركل محترم حزب اسالمي كار

  سالمي كار در خدمت به ايران و اسالم با سالم و با آرزوي سالمتي براي جنابعالي و توفيق حزب ا

آميز كنگره حزب اسالمي كار و انتخاب        بدينوسيله از طرف خود و نهضت آزادي ايران برگزاري موفقيت         

  .گويم جنابعالي به سمت دبيركلي آن را تبريك مي

با توجه به سـابقه طـوالني اسـتبداد و مـشكالت و مـوانعي كـه بـر سـر راه فرآينـد توسـعه سياسـي و                         

موكراسي در كشور ما وجود دارد، هر نهاد مدني و حزب سياسي جديدي كه بر اسـاس مـوازين شـناخته                     د

گردد، گامي به جلو در راسـتاي         هاي روشن و شفاف تشكيل مي       هاي جمعي با اهداف و برنامه       شده همكاري 

  .گردد  ساالري و ركن جمهوريت نظام محسوب مي تثبيت سازمان يافته حاكميت ملت، مردم

همـه احـزاب    . ناپذير توسعه سياسي است     ها و تأسيس احزاب سياسي بخش اجتناب        نوع افكار و انديشه   ت

هاي سياسي و اقتصادي، محور       نظر از مباني فكري و اعتقادي و يا گرايشها و اولويت            سياسي ايران، صرف  

هـاي    همكـاري مشغولي واحدي دارند كه عبارت است از كسب موفقيت در كار حزبي، توسـعه                 مشترك و دل  

 احزاب سياسي تـا     نظام يافته جمعي در ميان مردم و ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگي و قانوني براي فعاليت              

هاي متقابل كـه متـضمن منـافع اساسـي بـراي همـه احـزاب و                   در نهايت، محورهاي مشتركي براي همكاري     

  .ساالري است، ايجاد كند تضمين استمرار حاكميت ملت و مردم

فشاريم و بـراي جنابعـالي و حـزب          رش و اميد است كه صميمانه و به گرمي دستان شما را مي            با اين نگ  

  .كنيم اسالمي كار آرزوي موفقيت مي

  دكتر ابراهيم يزدي

 دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  

  



 

 ۸۲

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۳/۱۶۸۸ :شماره

 ۰۳/۰۶/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  جمهور تركيه  پيام تسليت به رئيس

  به مناسبت وقوع زلزله در تركيه

  ۱۳۷۸ شهريور ۳

  ۱۴۲۰االول   جمادي۱۳

  ۱۹۹۹  آگوست ۲۵

  جناب آقاي سليمان دميرل 

  رياست محترم جمهوري تركيه 

  توسط سفارت كبراي جمهوري تركيه در ايران 

بار وقوع زلزلـه در آن   با سالم و با آرزوي توفيق خدمت به ملت بزرگ تركيه، بدين وسيله فاجعه تأسف 

ي واثق داريم كه به لطف خداوند يكتا دولت  رجا. گوييم  كشور را به جنابعالي و ملت داغدار تركيه تسليت مي         

ها را ترميم كرده و يك بار ديگر شادابي و آبـاداني در كـشور تركيـه برقـرار                     و ملت تركيه با همدلي خرابي     

  . خواهد شد

  .با آرزوي موفقيتهاي روز افزون براي ملت مسلمان و دولت همسايه بزرگ تركيه

  

  دكتر ابراهيم يزدي

  يراندبيركل نهضت آزادي ا

  



 

 ۸۳

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  الف/۱۶۸۸ :شماره

 ۰۹/۰۶/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

   پيرامون مشكالت كشوررهبريمحترم سحابي به مقام  دكتر يداهللا صايح آقاين

  

 براي مقام محترم رهبري    ۱۳۷۸ مرداد ماه    ۲۳اي را كه در تاريخ        جناب آقاي دكتر يداهللا سحابي متن نامه      

  .رددهاي جمعي، ارسال گ اند تا به رسانه اند، در اختيار نهضت آزادي ايران قرارداده فرستاده

باري از هفتاد سـال خـدمات فرهنگـي، دانـشگاهي، دينـي و           سالگي با كوله   ۹۵دكتر يداهللا سحابي در سن      

شـاهي بـراي مـردم ايـران و خدمتگـذاران ايـران و                مبارزات سياسي مستمر و با تحمل زندانهاي رژيم ستم        

انـد، بـه رغـم ضـعف      شـته ايشان كه در پيروزي انقالب اسالمي نقش مؤثري دا .  آشنايي هستند   اسالم چهره 

  .كنند جسماني خود، با حرارت و عالقه، مسايل و تحوالت كشورمان را پيگيري مي

هـاي    هاي خياباني، ايـشان را كـه از اسـطوره           بار تير ماه، حمله به كوي دانشگاه و آشوب          حوادث تأسف 

ستگي عميـق دارنـد   شوند و به دانشجويان و دانـشگاه دلبـ   شناسي ايران محسوب مي دانشگاهي و پدر زمين 

ايـشان بـا اسـتقبال از بيانـات اخيـر مقـام             . خاطر و نگران كيان جمهوري اسالمي ساخته است         سخت آزرده 

  . اند رهبري و رياست جمهوري اين نامه را براي مقام رهبري ارسال داشته

  .دكتر سحابي از بنيانگذاران و عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران هستند

  روابط عموم

   آزادي ايراننهضت

  



 ۸۴

  

  

  مه تعاليسب

۲۳/۵/۱۳۷۸  

  م رهبري جمهوري اسالمي ايرانمقام محتر

  اي  اهللا خامنه حضرت آيت

  با سالم و دعاي خير و عافيت 

اين نامه از طرف كسي است كه بيش از نود سال عمر عـاريتي را پـشت سـر گـذارده، در آسـتانه لقـاي                      

راد و مقصودي جز رضايت پروردگار و مغفرت و رحمت          گويي به دعوت داور قرار گرفته، م        دوست و لبيك  

اي از حب دنيا يا دلبستگي به قدرت سياسي و وجاهت ملـي               توان شائبه       او ندارد و در شرايطي است كه نمي       

  .  تصور كرد،نمايد مي" النصيحه المراء المسلمين"اي كه او به مصداق در ايفاي وظيفه

فرمـوده    مردم را به حقگويي و نصيحت نسبت به خويش دعوت           در مسند خالفت    ) ع(وقتي موالي متقيان  

اي   رغم سستي جسم و كسالت ناشي از كهولت، فريضه          اي را تعريف نموده است بنده علي        طرفه  و حقوق دو    

  .ناگزير از اداي آن هستم" معذره الي ربكم"بينم كه به مصداق  فرا راه خود مي

خاتمي به رياسـت جمهـوري يكـي پـس از ديگـري رخ داده               حوادثي كه طي دو سال بعد از انتخاب آقاي          

اي تا حمله وحشيانه بخشي از نيروهاي انتظـامي           هاي فجيع زنجيره    است، از هتك حرمت مراجع عظام و قتل       

كه متعاقب تـصويب غيرمنتظـره طـرح اصـالح قـانون          (هاي غيرقانوني فشار به خوابگاه دانشجويان         و گروه 

 غيرقانوني دادگاه ويژه روحانيت و فشارهاي دائم بـر مطبوعـات مـستقل و        مطبوعات، اقدامات شتاب زده و    

نگرانيهايي براي اين جانب كه عمري را در عشق بـه           ) اي از حوادث نامطلوب پديد آمد       مردمي همانند زنجيره  

از طرفـي   . ام به وجود آورده است كه ناگزير از طـرح آنهـا هـستم               سعادت ملت و سرافرازي وطن طي كرده      

شـود و همـه عـامالن اقـدامات           نم كه در نظام مبتني بر واليت فقيه تمامي راهها به ولـي امـر خـتم مـي                  بي  مي

آور، به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به حق يا ناحق، خود را منتسب به مقام رهبري و مدافع واليـت                       نگراني

  .عالي بنويسم اي به جناب  نامهمستقيماًاز اين جهت بر آن شدم كه . نمايند فقيه معرفي مي

به تصريح قرآن، دعاي ربيون يعني تربيت شدگان طراز اول پيامبران، به درگـاه پروردگـار همـواره بـه                    

جاي نفرين به دشمنان و دگرانديشان و بدخواهي براي آنان، استغفار از عوارض عملكردهاي انحرافي خـود و                  

" دائـك منـك و دوائـك فيـك        "موده امير مؤمنـان     بنابراين، اگر به مصداق فر    . تندرويهايشان در امور بوده است    

بر اين مبنا، براي حل اساسـي و        . ريشه مصائب را در خودمان جستجو كنيم، دور از تربيت قرآني نخواهد بود            

دليـل ايـن و    اي بحراني كه موقتاً خاموش شده است، شايسته است كه به جاي فرافكني و متهم كردن بـي                  ريشه

اي خارج از عملكرد خـود، بـه تجزيـه و تحليـل               مقصر در اين حوادث در حوزه     آن و جستجوي عوامل مؤثر و       

دار چنـين فكـري،       و  در گيـر  . علل و موجبات اصلي وقايع بپردازيم و بر اساس نتايج آن گره اصلي را بگـشاييم               

دريـغ از رئـيس جمهـور منتخـب مـردم، دانـشجويان و                وقتي سخنان اخيرتان را در نماز جمعه در حمايت بـي          

وعات مستقل و اعالم صريح انزجار نسبت به جنايت انجام يافته در كوي دانـشگاه شـنيدم، آن را بـه فـال                       مطب

  .مصمم شدمنيك گرفتم و براي اصالح امور و ترميم وضعيت پيش آمده به دادن تذكرات زير 



 ۸۵

 دانشگاه  خواهم دستور دهيد كه آمران و عامالن جنايت حمله به كوي             قبل از هر چيز از جنابعالي مي       -۱

را، همچون متهمان به آشوبهاي خياباني ،بدون مالحظه نسبت به اسم و رسم و مقـام و منـصب بـه مـردم                       

. انـد، دريافـت نماينـد       كنند و آنان را به پاي ميز محاكمه بكشانند تا سزاي جناياتي را كه مرتكب شده                 معرفي  

و ) انـصار (ان خـود را مـدافع، يـاور         تبليغاتـش  همچنين تكليف گروههاي رسمي و غيررسمي فشار را كه در         

اينان دشمنان زيرك يا دوستان ناداني هـستند كـه          . دانند براي هميشه روشن فرماييد      منتسب به آن مقام مي    

  . اند و موجب وهن مقام رهبري هستند با اعمال خالف دين و قانون و عرف، دل مردم را خون كرده

امـل و همـه جانبـه از رئـيس جمهـور منتخـب مـردم                 حركت سنجيده و بموقع جنابعالي در حمايت ك        -۲

هـاي سياسـي در جريـان انتخابـات رياسـت             با توجه به اين كه برخي از گروه       . بسيار بموقع و سنجيده بود    

نماينـد، ايـن بيانـات        جمهوري تبليغات فراواني كردند كه مقام رهبري كانديداي مورد نظر آنهـا را تأييـد مـي                

 مفيدي در سطح جهاني به نفع جمهوري اسالمي ايران داشته است، با استقبال         عالوه بر آنكه بازتاب مثبت و     

هاي مساعدي را براي بازگشت بـه وفـاق           عموم مردم و نيروهاي اصالح طلب داخلي مواجه گرديده و زمينه          

اما الزمه مؤثر واقع شدن اين حمايت صريح و تحقق وفاق ملـي، عمـل               . ملي صدر انقالب فراهم آورده است     

 هماهنگ سازمانها، نهادها و قوايي است كه مسئوليت آنها بر طبق قـانون اساسـي بطـور مـستقيم بـر          كردن

  . عهده جنابعالي است

 جانبدارانـه و يكطرفـه در       عمـدتاً هـاي صـدا و سـيما،          ها و برنامـه     به يقين مستحضر هستيد كه سياست     

د بـا مـصالح ملـي و مواضـع           در تـضا   بعـضاً هاي سياسي خاصي است كه        خدمت اهداف گروهها و انديشه    

به حرمت و حيثيـت  ") چراغ"و " تيهو"نظير (هاي صدا و سيما  در برخي از برنامه  . اعالم شده جنابعالي است   

  .شود شهروندان تجاوز مي

 مسبوقيد كه ضامن عدالت و امنيت در جامعـه، قـوه قـضائيه اسـت و ايـن نهـاد، تنهـا در صـورتي                       قطعاً

طـرف و     جامعه بگستراند و امنيت همه جانبه را حاكم سازد كـه بـه واقـع، بـي                تواند عدالت و قسط را در         مي

اگر گرايشهاي سياسـي و منـافع جنـاحي و گروهـي بـر              . خالي از حب و بغض و تعصب و پيشداوري باشد         

دهد و هم قادر و صـالح        قضاوت قضات سايه افكند، كل قوه قضاييه، هم اعتبار و اقتدار خود را از دست مي               

گستري و حراست از امنيت نخواهد بود و هم در نزد پروردگار عـادل حكـيم و نيـز شـارع مقـدس         به عدالت 

  .شود اسالم مسئول و مجرم مي

 امروزه قوه قضائيه به تصديق قضات و حقوقدانان مسلمان، متعهد و دلسوز نظام كه خـدمات آنـان بـر                   

وضـع دادگـستري    . گذرانـد   را مـي  همگان و بر شخص جنابعالي پوشيده نيست، بدترين دوران تـاريخ خـود              

قوه قضائيه و دادگاههاي متنوع ويژه و غير ويـژه          . شود  بار و درهم ريخته توصيف مي       بسيار اسفناك، رقت  

هـا و نـشريات غوغاسـاالر، گروههـاي فـشار و              آن، فقهاي شوراي نگهبان، سازمان صدا و سيما، روزنامـه         

منتسب به مقـام رهبـري و مـورد حمايتهـاي مـادي و              پروا خود را      عناصر قانون شكن به طور آشكار و بي       

ها و مذاكرات نيز چنـين        نمايند و برخي از مصاحبه      معنوي بيت آن مقام و مجري منويات رهبري معرفي مي         

سياسـتها و عملكردهـاي ايـن نهادهـا و محافـل يكـي از عوامـل                 . كند  تصوراتي را در اذهان مردم تقويت مي      

آنچـه  . مردم، دامن زدن به اختالفات و در نهايت، وهن مقام رهبـري اسـت  بسيار مؤثر در تشديد نارضايتي      

بار اخير به طور واضح و آشكار و با عبارات مختلـف ابـراز                االسف در شعارهاي انحرافي حوادث تأسف       مع
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مؤثرترين راه اصالح اين ذهنيت نه تنها اعالم نظر شـفاف و صـريح              . ها بود   گرديد، برخاسته از همين زمينه    

 رهبري درباره اين جريانات و تبري از اين عملكردها، بلكه تغيير مسئوالن اين گونـه نهادهـا و اصـالح                     مقام

  .سياستها و عملكردهاي آنان است

مسلماً به مصلحت نظام جمهوري اسالمي نيست كه رهبر آن در ذهنيت ملت بـه عنـوان مـدافع و حـامي                      

شكار گرديد كه بخـش كـوچكي از ملـت را تـشكيل             گردد كه در انتخابات رياست جمهوري آ        جناحي شناخته 

مستقيم مقام رهبري به يك جناح، چه در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، چـه                تمايل مستقيم يا غير   . دهد  مي

ساز در مجلس و چه در سياستها و عملكرد نهادهاي مختلف، نقش فراگير مقـام    در تصويب لوايح سرنوشت   

محـدود كـردن مجـاري      . سـازد   دار مـي    ات دروني حاكميت باشـد خدشـه      رهبري را كه بايد مستقل از مناقش      

نگر و دريافت انحصاري اطالعات از ايـن مجـاري محـدود نـه تنهـا بـه ضـرر         ارتباطي به جريانهاي يكسويه  

  .كند شود، بلكه كيان نظام را نيز تهديد مي جامعيت رهبري تمام مي

ر كشور كه قانوناً مسئول حسن اجراي وظـايف         عدم تفويض بموقع فرماندهي نيروي انتظامي به وزي        -۳

 امنيت داخلي كشور است، امري غيرمتعارف در شيوه كـشورداري در دنيـاي             تأميناين وزارتخانه كليدي و     

در . ساز حوادث خونبـاري همچـون فاجعـه كـوي دانـشگاه تهـران گـردد                 تواند زمينه   امروز است و حتي مي    

كـه صـرفاً مـسئول حفـظ امنيـت          (رماندهي كل نيروهاي نظامي     ، تنها ف  ۱۳۵۸قانون اساسي مصوب آذر ماه      

، فرمانـدهي   ۱۳۶۸در تغييـرات اعمـال شـده در خـرداد مـاه             . به رهبر انقالب واگذار شده بود     ) مرزها هستند 

اين كار خطاي بسيار عظيمي بود، زيرا وزارت كشور كه مـسئول            . نيروي انتظامي نيز به رهبري واگذار شد      

تـوان وزارت كـشور را مـسئول     نمـي .  بايد بر نيروي انتظـامي كنتـرل داشـته باشـد           حفظ امنيت داخلي است   

براي رفع اين تعارض ميـان قـدرت و مـسئوليت،        . دانست اما اختيار نيروي انتظامي را به مقام ديگري سپرد         

در دو دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، مقـام رهبـري اختيـارات قـانوني خـود را در مـورد          

امـا در دولـت آقـاي خـاتمي تفـويض اختيـار بـه علـت          .  انتظامي به وزير كشور وقت تفويض كردنـد        نيروي

 اكنون معلوم نيـست كـه        .بعداً هم تفويض اختيار به طور كامل صورت نگرفت        . مشروط بودن آن عملي نشد    

 انتظـامي نقـش     هاي گذشته اتفاق افتاد و بخشي از نيـروي          اي كه در هفته     در مواقع بروز بحران، نظير فاجعه     

مجلس شوراي اسالمي چه مقامي را بايد استيضاح كند؟ وزير كشور يا مقام رهبري؟             مخربي در آن داشت،     

بنابراين، راه درست اين است كه كليـه اختيـارات،          . طبيعي است كه گزينه دوم به صالح كشور و نظام نيست          

  .كشور واگذار شود به وزير  از جمله اختيار عزل ونصب فرماندهان نيروي انتظامي

اكثريت مردم و مشروعيت خود       اگر دولت در نظام جمهوري اسالمي ايران، مقبوليت خود را از آراي            -۴

كه بـر طبـق     (گيرد و در حالي كه نمايندگان مجلس          را در چارچوب انديشه واليت فقيه از شخص رهبري مي         

اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبـان  با ) قانون اساسي بر عملكرد دولت و تصويب قوانين نظارت دارند        

هاي موازي قانوني يا فراقـانوني   كند كه از مديريت   شوند ومورد تأييد هستند، عقل و منطق حكم مي          معين مي 

هـاي گـسترده    در امور اجتناب گردد و همه سازمانها و نهادهـاي اقتـصادي، اجرايـي، انتظـامي و نماينـدگي             

كه بايد قدرت متناسـب بـا مـسئوليت را دارا بـوده و در برابـر مقـام                   رهبري در نهادهاي مختلف، در دولتي       

  .رهبري، مجلس و مردم جوابگو باشد، ادغام گردند
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  اي  جناب آقاي خامنه

هاي آن مقام در دانـشگاهها و مراكـز ديگـر و پاسـخگويي مـستقيم مـالي و                     قطع نظر از برخي نمايندگي    

دانم كه برخي از اقدامات و اوامر رهبري نـشأت گرفتـه از               ياداري بعضي از بنيادهاي بزرگ به جنابعالي، م       

از .  به شخص رهبر تفويض شده اسـت       ۱۳۶۸اختياراتي است كه در قانون اساسي تجديد نظر شده در سال            

هايي اسـت     اين جهت ايرادي نيست، اما رضايت خداوند، مصلحت مردم و روح قانون فوق ظواهر و صورت               

بنابراين، اگر تعـارض و تناقـضي ناشـي از تـصميمات و قـوانيني كـه                 .  هستيم كه خودمان پديد آورنده آنها    

نمايد كـه چنـين قـوانيني بـازنگري و      زماني به مصلحت تشخيص داده شده است پديد آيد، حكمت ايجاب مي 

  .اصالح شود

به اين ترتيب، براي يافتن سياست مشترك درباره عواملي كه امنيـت جامعـه را سـخت بـه خطـر افكنـده                      

ت و به منظور دستيابي به وفاق ملي، وحدت مديريت و توازن ميـان قـدرت و مـسئوليت، الزم اسـت كـه                        اس

ايد و راهگشاي سعادت ملت و سربلندي دولت است بـه طـور قـاطع و صـريح                     برداشته اخيراًگامهايي را كه    

  . ادامه دهيد

امي و همراهـي آن بـا        از آنجا كه قـوه مقننـه از اركـان مهـم نظـام جمهـوري اسـالمي اسـت و همگـ                       -۵

باشد ضـروري اسـت،       هاي توسعه سياسي رئيس جمهور كه مورد تأييد اكثريت قاطع مردم ايران مي              برنامه

هـا، حمـالت      و به دليل آنكه در جرايد و افكار عمومي اين فكر پراكنده شده است كـه ريـشه اصـلي نـاآرامي                     

طي است كه انتخابـات مجلـس شـشم در آن           متقابل جناحها و تشنجات اخير، احساس نگراني نسبت به شراي         

دانم كه چگونگي اعمال نظارت استـصوابي شـوراي محتـرم             برگزار خواهد شد، اينجانب الزم به توصيه مي       

نگهبان مورد شور و تجديدنظر قرار گيرد و اصالح گردد، به نحوي كه نمايندگان واقعـي، شايـسته و مـورد       

 به مجلس راه يابند، نمايندگاني كـه هـم بـه اتكـاي آراي واقعـي      عالقه مردم، بدون شائبه يكسونگري بتوانند     

 خود بتوانند نقش مؤثري در رفع بحرانهـاي اقتـصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و                مردم و هم به دليل شايستگي     

  .سياسي جامعه ايفا نمايند

  اي جناب آقاي خامنه

اتي را كـه بـه نظـرم        اينجانب از موضع ناصحي شفيق و امـين و بطـور شـفاف و صـريح مهمتـرين نكـ                   

كنم كه پيش از آنكه آتش فتنه به اركان نظام سـرايت كنـد                رسيد با جنابعالي در ميان گذاشتم و آرزو مي          مي

و راه اصالح بسته شود، تعارضات در مديريت كشور و حاكميت و مـردم را بـه تفـاهمي پايـدار كـه مـورد                         

  .رضاي خدا و خلق او باشد تبديل نماييد

  

  هللا سحابييدا -امبا احتر
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  نامه به روزنامه صبح امروز پيرامون 

  سخنان آقاي اشكوري در مورد نوگرائي و نوانديشي

  

  

  جناب آقاي سعيد حجاريان

  مدير مسئول محترم روزنامه صبح امروز

اي بـا جنـاب        در صفحه انديشه امروز مصاحبه     ۲۰/۵/۷۸ به تاريخ    ۱۸۵در روزنامه صبح امروز، شماره      

ري انجام شده بود كه ايشان در بخشي از بحـث خـود پيرامـون نـوگرايي و نوانديـشي،                    آقاي يوسفي اشكو  

انـد و فاقـد شـفافيت نظـري      اند و بر اساس تعاريفي كه خود از اين دو واژه ارائه داده           مطالبي را عنوان كرده   

قـاي دكتـر     آنجـايي كـه آ      از .انـد   باشد، شادروان مهندس بازرگان را نوگرا و نـه نوانـديش قلمـداد كـرده                مي

ي بـه بحـث و بررسـي اصـولي و جامعـه شـناختي ايـن دو مقولـه                          ا  عبـاس توسـلي در مقالـه جداگانـه          غالم

اما آقاي يوسفي اشكوري در جـاي ديگـري از مقالـه    . دهيم اند پاسخ ايشان را به آن مقاله ارجاع مي         پرداخته

  : خود آورده است

ز انقالب و چـه پـس از انقـالب هـيچ مـدل جديـدي از               مرحوم بازرگان و آقايان نهضت آزادي هم چه قبل ا         «

  ». سال از انقالب در اين زمينه حرفي براي گفتن ندارند۲۰حكومت اسالمي ارائه ندادند و امروز هم پس از 

سخن و ايراد آقاي يوسفي اشكوري دو بعد دارد كه يكي به قبل از انقـالب و ديگـري بـه بعـد از انقـالب                  

الب، نه فقط نهضت آزادي ايران، بلكه هيچ گروه و سازمان و شخصيت سياسـي               در قبل از انق   . مربوط است 

تنها رهبر فقيد انقالب اسـالمي بـود        .  اسالمي ديگري، هيچ مدل جديدي از حكومت اسالمي ارائه نداده است           ـ

اي در بـاب      كه طي دروس خود در نجف مطالبي را بيان داشتند كه بعداً ويراستاري شد و به صورت جزوه                 

تالطم قبـل از  هاي خود در ماههاي پـر  ي و مصاحبه هاي سياس   ايشان نيز در بيانيه   . يت فقيه منتشر گرديد   وال

اي و اسـتنادي نكـرده و مـدعي نـشدند كـه               انقالب و در پاريس هيچ گاه به اين نظريه سياسي خـود اشـاره             

بلكـه  . اداره كننـد " ت فقيـه واليـ "خواهند ايران بعد از انقالب را در چارچوب نظريه ابـراز شـده در جـزوه          مي

كلياتي را در چارچوب جمهوري اسالمي، جمهوري دموكراتيك، حق حاكميت ملت و حقوق اساسي مـردم و                 

اما بعد از پيروزي انقالب، خصوصاً در اوايل پيـروزي انقـالب، حفـظ آن مـورد                 . اند  ها بيان داشته    نظاير اين 

هـاي نظـري و        مـدل جديـد حكومـت اسـالمي وارد بحـث           اگر قرار بود براي تعريف و ارائه      . نظر همگان بود  

به همين دليل بود كـه شـادروان   . خورد رسيديم و چه بسا انقالب ضربه مي  به جايي نمي    قطعاًكالمي شويم،   

مهندس بازرگان و همرزمان ايشان در شوراي انقالب و دولت موقت بر تدوين و تنظيم و تصويب و اجراي                   

توانـستيم يـك      زيرا تنها در چارچوب قانون اساسي مدون بود كه مـي          . يدندقانون اساسي جديد اصرار ورز    

 خواستار استقرار آن  " جمهوري اسالمي "تعريف جامع و مانع از محتوا و ساختار آن چيزي كه مردم به نام               
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نويس قانون اساسي اول در واقع ارائه مـدل ويـژه و مـشخص از جمهـوري                  بنابراين پيش . بودند ارائه دهيم  

  .گردد ي، به عنوان نوع خاصي از حكومت اسالمي محسوب مياسالم

 سال از انقالب در اين زمينه حرفي براي         ۲۰امروز هم پس از گذشت      " آقايان نهضت آزادي ايران   "اما آيا   

رسد جناب آقاي يوسـفي اشـكوري در انتخـاب كلمـات دقـت الزم را بكـار                    گفتن دارند يا ندارند؟ به نظر مي      

  . دانند جبران كنند رود كه خود اين اشتباه را در هر كجا كه صالح مي يشان انتظار مينبرده باشند و از ا

ابتدا بايد نهضت آزادي ايران حق حيات عادي و رسمي خود را نظير ساير گروههاي سياسي بـه دسـت                    

 اي  هـاي تـازه     آورد و سپس از او انتظار داشت مثل ساير احزاب و گروهها، كه البـد بـه نظـر ايـشان حـرف                      

 دارد، ارائـه  قطعـاً اند، اگر حرفي براي گفتن دارد، كـه   هاي جديدي از حكومت اسالمي ارائه داده      اند ومدل   زده

  .دهد

  روابط عمومي

 نهضت آزادي ايران
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  ضرورت پيگيري گزارش كميته تحقيق فاجعه كوي دانشگاه

  

 دانـشگاهها  ۱۳۷۸اه  تيـر مـ  ۲۳ الـي    ۱۸در شرايطي كه وجدان عمومي جامعه بشدت از حوادث روزهاي           

دار بود، گزارش مفصل كميته تحقيق ويژه شوراي عالي امنيت ملـي پـس از مـدتي انتظـار و التهـاب                        جريحه

اي  اگر چه اين گزارش حاوي نكات مبهم و مسائل ناگشوده بسياري بود، ليكن از عزم و اراده               . منتشر گرديد 

زا،   ابله با گروههـاي بحـران      منظور شناسايي و مق    به  هاي باالي مديريت اجرائي كشور        در خور تأمل در رده    

با اين وجود مردم و بـويژه دانـشجويان كـه از حاميـان اصـلي                . كرد  طلب حكايت مي   پيشه و آشوب   خشونت

نگر بـا     باشند، در انتظار برخوردي شفاف، صادقانه و جامع         رئيس جمهور و پشتوانه عظيم مردمي دولت مي       

  . جعه هستندطراحان، آمران و مجريان اين فا

در تمامي نظامهاي سياسي، گروههاي فشار وجود داشته و در عرصه سياسـت و اقتـصاد كاركردهـاي           

 اين گروهها به علت نياز بخـشي از قـدرت سياسـي حـاكم، گروههـاي قدرتمنـد                    عموماً. خاص خود را دارند   

. هاي آنان هـستند     خواستهاي از اهداف و        نژادي بوجود آمده و پاسخگوي پاره      -اقتصادي، طبقات اجتماعي    

در كشورهايي كه قانون نهادينه شده است، اين گروههاي فشار به طور وسيع و علني براي تحت تأثير قرار                   

گرايي نهادينه نـشده   در كشورهايي كه قانون. كنند  فعاليت مي )مجلس يا دولت (دادن نهادهاي تصميم گيرنده     

هـاي     اهداف و برنامـه    - همراه با خشونت و قهر         و عموماً   بيرون از ضوابط قانوني    -است، گروههاي فشار    

اين گروهها با تكيه بر اعتمادي كه نسبت به حاميان خـويش و             . نمايند  هاي پشتيبان خود را پيگيري مي       قدرت

در . دهند هاي خود را به طور علني و يا نيمه علني انجام مي به نسبتي كه از حمايت آنان برخوردارند، فعاليت      

شكنانه و ضد مردمي خود را بـا         بينند و اقدامات قانون     سازي نمي  كاري و پنهان   ي هم لزومي به مخفي    موارد

از همين رو تا    . كنند  نفوذ حاكميت سازماندهي نموده و اجرا مي        انتساب به مقامات و مسئوالن قدرتمند و ذي       

ران و خـشونت نكـرده و   زماني كه مسئوالن رده بـاالي حاكميـت، اقـدام بـه رفـع و طـرد عوامـل مولـد بحـ              

هاي امنيتي، نظامي، اقتصادي و اجرائي آنها را خشك نكنند، جامعه به تعادل و امنيـت پايـدار نخواهـد                      ريشه

اي فراتر از حفظ يكپـارچگي كـشور اسـت و بـا ابعـاد فـردي و انـساني             حفظ امنيت شهروندان مقوله   . رسيد

مـردم را از نظـر بهداشـت روانـي دچـار مـشكل        امنيـت و آرامـش روحـي،        تأمينعدم  . پيوندي نزديك دارد  

  .سازد مي

رئيس محترم جمهوري، گزارش كميته تحقيق شوراي عالي امنيت ملي در مورد حوادث كوي دانشگاه را                

گزارش اين كميته منصفانه، محققانه و با كمال احتياط و با توجـه             : "اند  توأم با انصاف و دقت دانسته و گفته       

وير و گفتگو با مطلعان و شاهدان عيني تهيه شده و به اطالع مقام رهبري و اين                 به صدها سند، گزارش، تص    

اعتمـاد كـردن      نقد و نظر اشكال ندارد اما تالش براي بـي         : "اند كه   و صريحاً اظهار داشته   " جانب رسيده است  

بـا  . نيـست مردم به ارگاني كه همه بايد به آن اعتماد داشته باشند از جمله شـوراي عـالي امنيـت ملـي، روا                        

با وجود اين صراحت در ارزيابي رئيس جمهور و رئـيس شـوراي       ." توان شوخي كرد    مسائل امنيت ملي نمي   
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امنيت ملي، فرمانده نيروي انتظامي در مراسم معرفي فرمانده جديد نيروي انتظامي تهران بـزرگ، از فـردي                  

دادگـاه صـالحه در دسـت       كه در گزارش شوراي امنيت ملـي مقـصر شـناخته شـده اسـت و پرونـده او در                     

نمايـد و     ناپذير تلقين و تبليغ مي      گريزي را امري اجتناب     آورد و صريحاً قانون     بررسي است تقدير به عمل مي     

  :گويد مي

اگر نيروي انتظامي بخواهد در چارچوب مقررات و وظايف قانوني خود عمـل كنـد در كمتـر از يـك هفتـه                       "

  ."شود كشور با بحران مواجه مي

ي محترم و وزراي محترم كشور و اطالعات بايد به اين جمله از سـخنان فرمانـده نيـروي    رئيس جمهور 

اطالع نيست، بلكه نظر كسي است كـه سـالها در             اين سخنان يك فرد عادي و بي      . انتظامي توجه دقيق بنمايند   

ت سـال از    چگونه است كه با گذشت بيس     . مقام كنوني خود مسئوليت امنيت داخلي را بر عهده داشته و دارد           

اند كه تنها از طريق پـشت پـا زدن بـه مقـررات و وظـائف قـانوني و عمـل                        پيروزي انقالب، ايشان ادعا كرده    

اين سخنان در ارتباط با وقـايع اخيـر   . توانند كشور را از مواجهه با بحران حفظ كنند       غيرقانوني است كه مي   

اين راديوهاي خارجي نيـستند     .  پر معنا است   اي و ساير حوادث و عملكردها بسيار        هاي زنجيره   دانشگاه، قتل 

كنند بلكه يك مقام رسمي مسئول حفظ امنيـت داخلـي كـشور               كه يك وضعيت بحراني براي ايران ترسيم مي       

  .چنين گفته است

مـا هـم بـا رئـيس        . با كمال تأسف، اين همه واقعيت نيست بلكه علت و يا علل اصلي ديگـري وجـود دارد                 

دو قطـب مخـالف در مقابلـه بـا دولـت بـه توافـق        : "داريـم كـه     ريحاً اعالم مـي   محترم جمهوري موافقيم و ص    

همان دو قطبي كه رئيس جمهور از آنها نام نبرد و اتفاقاً در گزارش كميته تحقيق نيز از آنها نـام      ." اند  رسيده

ين دو قطـب    ا. تابند   مدارا و جامعه مدني و قانونمداري را برنمي         همان دو قطبي كه سياست    . برده نشده است  

همچون دو تيغه يك قيچي، گر چه در ظاهر در تضاد و تقابل با يكـديگر در حركتنـد، لـيكن بـا اتكـا بـه يـك                             

تـوان   كنند يا حداقل مي دهد، براي قطع يك ريشه تالش مي مفصل مشترك كه آرمان يگانه آنان را تشكيل مي       

  ".ام نه اصالح حاكميتبراندازي نظ: "شود گفت كه حاصل كار هر دو در يك چيز خالصه مي

اگر . اعتماد كردن مردم است كند و نه در فكر بي به غير از اين دو قطب، نه كسي با امنيت ملي شوخي مي   

هـايي   اگر احزاب و در غياب آنها روزنامـه      . نقد و تحليلي هست، براي شفاف كردن چهره نفاق و تزوير است           

شـوراي امنيـت ملـي را نقـد و نقـاط كـور و حـذف و                انـد گـزارش       كه جاي خالي احزاب را تا حدي پر كرده        

 از سر دلسوزي و با ايـن نيـت اسـت كـه چهـره ايـران و       قطعاًكنند،   انديشانه آنرا تبيين مي    اضافات مصلحت 

آشام كوردل كه شبانه و وحـشيانه بـه خانـه و محـل                اسالم و نظام جمهوري اسالمي توسط خفاشان خون       

و لكه ننگيني از خود به يادگار گذاردند، مخـدوش نگـردد و دنيـا فكـر                 امن خوابگاه دانشجويان حمله كردند      

نكند كه در نظام جمهوري اسالمي با علم و دانشگاه و دانـشجو سـر سـتيز وجـود دارد؛ تـا دنيـا بدانـد كـه                

مسئوالن و مقامات ارشد حاكميت در نظام جمهوري اسالمي، نه تنهـا در حـرف، كـه در عمـل نيـز مخـالف                        

  . طلبي به نام دين و انقالب هستند زائي در كشور و آشوب انقانوني، بحر بي

مردم جاي پاي اين دو گروه را در وقايع كوي دانشگاه به وضوح مـشاهده كردنـد و از رئـيس جمهـور                       

بعنوان رياست شوراي عالي امنيت ملي انتظار دارند كه ضامن اجراي تصميم وزارت اطالعات باشد كـه در                  

وزارت اطالعات تصميم گرفتـه اسـت كـه در خـصوص            : " كشور اعالم كردند كه    همايش فرمانداران سراسر  
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حوادث اخير از جملـه حادثـه كـوي دانـشگاه تهـران مالحظـه كـسي را نكنـد و عوامـل جريانهـاي اخيـر را                            

 گروههـاي فـشار، برنامـه وزارت         حـذف و نـابودي    : "انـد كـه      نيز اعالم نموده   اخيراًو  " شناسايي و افشا كند   

  ."تاطالعات اس

 ضمن تقدير و استقبال از برنامه پيگيري وزارت اطالعات انتظار دارد قبـل از آغـاز                 نهضت آزادي ايران  

 تير ماه به دادگاههاي صالحه معرفي شوند        ۱۸سال تحصيلي، آمران و مهاجمان به كوي دانشگاه در حادثه           

يگيري پرونده اين فاجعه داده     و پاسخ الزم به مطالبات قانوني دانشجويان توسط مقامات ذيربط و مسئول پ            

همچنين دانشجويان و ساير افـرادي كـه در تهـران و شهرسـتانها بـدون آن كـه حتـي در تظـاهراتي                        . شود

كننـده نيـز    شركت داشته باشند و حتي در مواردي از مخالفين خـشونت و آشـوب بـوده و نقـش جلـوگيري       

قيد و شرط آزاد شوند تا سال تحـصيلي جديـد           هاي واهي در بازداشت هستند، بدون         اند ولي به بهانه     داشته

  . آفرين داده نشود هاي تشنج در فضايي آرام آغاز شود و بهانه به دست جريان

  .اين حداقل انتظاري است كه مردم از رؤساي محترم جمهوري و قوه قضائيه دارند

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۹۱ :شماره

 ۱۷/۰۶/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

  رود؟  به كجا ميجلسم

  

هاي مختلف سياسـي و اجتمـاعي         مي تحركات جديدي را در زمينه     در ماههاي اخير، مجلس شوراي اسال     

كار به طور مستمر، مستقيم و غيرمستقيم، بـه سياسـت               درحالي كه جريان محافظه   . از خود نشان داده است    

كند كه مشكل اساسي مردم اقتصاد است و نـه آزادي،             تازد و چنين القا مي      توسعه سياسي دولت خاتمي مي    

ولـي  . ن قدرتمند در مجلس كمترين گامي را در حل مشكالت اقتصادي برنداشـته اسـت              فراكسيون اين جريا  

وار بـه برخـي    كند كه در زير فهرست  هاي توسعه سياسي بسيار فعاالنه عمل مي        در راستاي مقابله با برنامه    

  :شود ها اشاره مي از اين حركت

  

   اصالح قانون انتخابات-۱

   نظارت استصوابي-۱-۱

زمان انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسالمي، در ميان بحرانهاي موجـود و بـرغم                شدن    با نزديك 

اي كه در انتخابـات       حربه-مخالفت افكار عمومي و بسياري از دلسوزان انقالب و كشور، نظارت استصوابي             

ادواري مجلس شوراي اسالمي و رياست جمهوري در طرد شهروندان دگرانديش از صحنه سياسـي بارهـا        

 درصـد از آراي كـل      ۴۵ مجلـس شـوراي اسـالمي بـا          ۲۰/۵/۷۸ در جلـسه مـورخ       - گرفته شده اسـت    به كار 

كار چنان در اين كار عجله داشت كه قبل از ارائـه گـزارش                جناح محافظه .نمايندگان مجلس به تصويب رسيد    

  .ندكميسيون منتخب دولت و مجلس و در غياب تعداد زيادي از نمايندگان كليات طرح را به تصويب رسا

نهضت آزادي ايران با اعتقاد بـه ايـن كـه التـزام و تمكـين بـه قـانون هرگـز مـانع از نقـد و بررسـي آن                  

شــود، تــصويب نظــارت استــصوابي شــوراي نگهبــان را مغــاير اصــول مــصرح در قــانون اساســي و  نمــي

  .داند هاي توسعه سياسي كشور مي برنامه

تأكيد شده و " تبداد و خودكامگي و انحصارطلبيمحو هر گونه اس" اصل سوم قانون اساسي بر     ۶در بند   

با صراحت  " مشاركت عامه در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش          " آن   ۸در بند   

هـاي    رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه در تمام زمينـه            " نيز   ۹در بند   . بيان گرديده است  

  .استتصريح شده " مادي و معنوي

 به طور شفاف تصريح شده است كه نمايندگان مجلـس شـوراي اسـالمي بـه طـور       ۶۲همچنين در اصل    

  .شوند مستقيم از جانب مردم انتخاب مي

خواهان در پايمال كردن اصول قانون اساسي و ناديده انگاشتن مبارزات صد و چند سـاله                 تالش تمامت 

  .ه ميثاق بين حاكميت و ملت استحرمتي آشكار ب ملت عليه خودكامگي و استبداد، بي

اي توسط نيروهاي خودسر و نيز قتل فجيـع دگرانديـشان             در شرايطي كه فاجعه دردناك قتلهاي زنجيره      

موجب وارد شدن آسيبهاي سخت بر پيكره امنيت ملي و اعتبـار و حيثيـت نظـام در داخـل و خـارج كـشور                         
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 شدن فرزنـدان عزيـز ايـن ملـت، شكـستن      شده، حمله وحشيانه به كوي دانشگاه موجب مضروب و مجروح       

اي سـخت   هاي مادي فراوان گرديده و نيز آشوبهاي زشت خيابـاني لطمـه         حرمت دانشگاه و نابودي سرمايه    

بر اعتبار سياسي و اجتماعي كشور زده است و ضرورت التيام اين دردهـاي جانگـداز بـيش از هـر زمـاني                       

نتخابات كه سلب مـشاركت عمـومي را بـه همـراه خواهـد       اي از نظارت بر ا          گردد، تصويب شيوه    احساس مي 

اي بـر كـدام حكمـت و درايـت سياسـي و                 پاسخ را مطرح كرده است كه چنين مـصوبه          داشت اين پرسش بي   

اي كه در ادوار گذشـته انتخابـات          به شيوه –مصالح ملي منطبق است؟ تصويب و اجراي نظارت استصوابي          

 تعداد زيادي از رجال سياسي و اجتماعي از رقابتهـاي انتخابـاتي             بدون رعايت موازين قانوني، مانع حضور     

 در درازمدت حاصلي جز زيان و خسران براي آرمانهاي اوليه انقالب و توسعه سياسـي كـشور در                   -گرديد

به كار بردن تبعيض در تأييد يا رد صالحيت نامزدهاي مستقل يا متعلـق بـه احـزاب غيـر         . بر نخواهد داشت  

ت، تحت هر عنوان و پوششي، دخالت مـستقيم حاكميـت در امـر انتخابـات و اجـراي نقـش            وابسته به حاكمي  

مآبانه براي ملت رشيد ايران تلقي شده، صدماتي جبران ناپذير به مشاركت عمومي وارد خواهد سـاخت                   قيم

  .و مجلسي كه به اين ترتيب تشكيل گردد، از وجاهت ملي برخوردار نخواهد شد

 و واكـنش آشـكار ملـت بـه عملكـرد جنـاح انحـصارطلب، انتظـار         ۷۶وم خرداد با وقوع رويداد شگرف د    

  .رفت كه تسليم به خواست عمومي و ترك روشهاي گذشته از سوي جناح ياد شده تجلي يابد مي

ان به ملك و ملت گرديده اسـت سـازش بـر سـر              عالقمنددر تحوالت اخير، آنچه مايه نگراني بسياري از         

پـرده بـين جناحهـاي درون حاكميـت در جهـت طـرد نيروهـاي          ي سياسي پـشت   تقسيم قدرت و بده بستانها    

 نماينده مجلس در جلسه حـساس روز چهارشـنبه       ۸۰عدم شركت   .  مذهبي و دگرانديشان است    -مستقل ملي 

  .افزوده است ها   مردادماه و تصويب نظارت استصوابي و عام شوراي نگهبان بر انتخابات بر اين نگراني۲۰

 بار ديگر نگراني عميق خود را نسبت به تصويب نظارت استصوابي اعالم داشـته و                راننهضت آزادي اي  

ها و تقابلي آشكار با رونـد توسـعه سياسـي             آن را ادامه روشهاي انحصارگرانه و طرد و نفي ساير انديشه          

ردم  كشور را از وجود صاحبان فكر و انديشه مستقل محروم ساخته و م             ،انتخابات گزينشي . داند  كشور مي 

حتي به نامزدهاي واجد صالحيت     - رأي   خودداري مردم از دادن   . را به سوي واكنش منفي سوق خواهد داد       

 بهـاي  قطعـاً  ملت  گرديده و  در درازمدت به سلب اعتماد عمومي از حاكميت منجر  ـ جناحهاي درون حاكميت

  .سنگيني خواهد پرداخت

ي نگهبان را به حق و عدالت توصيه نموده و آن           با استعانت از خداي رحمان، شورا     نهضت آزادي ايران    

  .دارد را از به كار گيري مجدد اهرم نظارت استصوابي براي رد صالحيت كانديداهاي مردم برحذر مي

   محرومان از نامزدي انتخابات-۱-۲

 قانون انتخابات افرادي را كه از حقوق اجتماعي، از جمله شركت در انتخابـات، محـروم هـستند                   ۳۰ماده  

گروه اول كـساني هـستند كـه در جهـت تحكـيم مبـاني رژيـم سـابق نقـش مـؤثر                       . برد  ر چند گروه نام مي    د

 تـشكيالتي و هـواداران احـزاب، سـازمانها و            اند و نيز مالكـان بـزرگ، گـروه دوم شـامل وابـستگان               داشته

هكـاران را   شود، گروه سوم محكومين به ارتـداد و گـروه چهـارم قاچاقچيـان و بز                 گروههاي غيرقانوني مي  

قـانون انتخابـات بـا صـراحت كـساني را مـشمول ايـن                 در مورد گروههاي سوم و چهـارم،        . شود  شامل مي 

امـا در مـورد گـروه دوم يعنـي          . محكوم شده باشـند   " محاكم صالحه قضايي  "داند كه به حكم       محروميت مي 
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 بـودن آنهـا از طـرف        احزاب، سازمانها و گروههاي سياسي، تنها به اين بسنده شـده اسـت كـه غيرقـانوني                

" مقامات صـالحه  "در قانون اساسي و قانون احزاب هيچ گونه تعريفي از           . اعالم شده باشد  " مقامات صالحه "

. و حدود اختيارات آنان براي رسيدگي به وضعيت احزاب سياسي و اعالم غيرقانوني بودن آنها نشده است                

 غيرقانوني بودن آنـان را در اختيـار دادگـاه     رسيدگي به تخلفات احزاب و اعالم   ۱۳۶۰قانون احزاب مصوب    

 قانون انتخابات خالف قانون     ۳۰لذا اين بند از ماده      .  قانون اساسي دانسته است    ۱۶۸صالحه با رعايت اصل     

  . پايه است اساسي و بي

  

   قانون جديد مطبوعات-۲

ظلم و اسـتبداد بـوده   قلم و بيان در طول تاريخ صد ساله اخير كشورمان از ابزارهاي مؤثر مبازره عليه                

اگـر  . و به دليل ساختار حكومتي اين سرزمين، پيوسته مورد تحديد و تجاوز حكمرانـان قـرار داشـته اسـت                   

چند دوره خاص و محدود چون دوره صدر مشروطيت، دوران زمامداري قهرمان ملي دكتر محمـد مـصدق         

زنـده يـاد مهنـدس بازرگـان در     و دو سال نخست پس از پيروزي انقالب، به ويژه چند ماه نخـست وزيـري     

 مستثنا كنيم، تاريخ    -كه قلم و بيان از قيود غيرقانوني و تيغ سانسور دولتمردان رسته بود            -دولت موقت را    

بـا طليعـه   . گذشته كشورمان حكايتي تلخ از سيطره قدرت حاكمان بر قلم و بيان و به بند كـشيدن آنهـا دارد      

ت مطبوعات كشورمان وزيدن گرفت كه به يمن آن مطبوعـات            نسيمي در پهن دش    ۷۶اميد بخش دوم خرداد     

مهـري    گر چه در اين مدت نيـز حرمـت و كرامـت قلـم و بيـان مـورد بـي                    . جديدي پا به عرصه وجود نهادند     

اند، نقد و تحليل      ها توقيف شده    جناحهايي قرار گرفته، صاحبان انديشه در اسارت افتاده و برخي از روزنامه           

سي، اقتصادي، اجتماعي و حتي ديني گروههاي سياسي موجود كشور در مجموعـه             ديدگاههاي مختلف سيا  

مطبوعات و دليري و شجاعت اصحاب مطبوعات فضايي از نشاط سياسـي و اجتمـاعي را در جامعـه پديـد                     

  .آورده و اميدي در دل جوانان و روشنفكران مسلمان دميده است

مـستقل و برخاسـته از مـردم مواجـه اسـت،            در حالي كه كشور با عدم حضور گسترده احـزاب واقعـي             

ي مـردم بـه بـسط و    عالقمنـد افزايش روزافزون تيراژ مطبوعات جديد كشور آشكارترين معيار و شـاخص           

  .باشد توسعه كار مطبوعاتي در كشورمان مي

 - در شرايط جنگ تحميلي تدوين و تصويب شده بود         ۱۳۶۴كه در سال    -رفت قانون مطبوعات      انتظار مي 

ي اصالح و ترميم شود كه فضاي بيشتري براي جوالن صاحبان قلم و اهل مطبوعات فراهم آمـده،                  ا  به گونه 

تـصويب  .  گـردد تأمينزمينه آگاهي بخشيدن به افكار عمومي و رشد و شكوفايي استعدادها بيش از گذشته              

 جرايـد   اي كه رعب و وحشت براي نويـسندگان، خبرنگـاران و مـسئوالن              اصالحيه قانون مطبوعات به گونه    

 حاصلي -البته در كوتاه مدت -جويان و فرهيختگان اين مرز و بوم           آورد جز خاموش كردن صداي حق       پديد

  .نخواهد داشت

در هـيچ جامعـه توسـعه يافتـه و در هـيچ             . اي سخت، پرمسئوليت و فرساينده است       نگاري حرفه   روزنامه

منتقـل  . كشند  نگارند به محاكمه نمي     نچه مي حكومت مقتدري نويسندگان و گردانندگان مطبوعات را به دليل آ         

كردن اختيار محاكمه اصحاب مطبوعات از دادگاه مطبوعات به دادگاههاي انقالب و ويژه روحانيت چه معنا                

 سياسي و كـم رنـگ كـردن         -و مفهومي جز تالش براي ايجاد رعب و وحشت در اين قشر تالشگر اجتماعي             
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اش آزادترين كشور جهـان اسـت،         ه به ادعاي مسئوالن بلند پايه     نقش دادگاه قانوني مطبوعات در كشوري ك      

  خواهد داشت؟

 آمـاده كـردن    اصالح قانون مطبوعات در ماههاي پيش از انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسـالمي،    

شرايط براي بازداشتن مطبوعات مستقل از فعاليت مؤثر در نقد و بررسي عملكرد جناح انحصار در ساليان                 

لوگيري از طرح نظرات منتقدان و ارائه راهكارهاي مناسب از سوي اصالح طلبان و شفاف شدن                گذشته و ج  

  .ديدگاههاي مخالفان وفادار به نظام در زمينه رشد و توسعه سياسي كشور خواهد گرديد

قـدرت    هاي بـي    نشين از قدرتهاي ايدئولوژيك ناموفق گذشته تا سلطان       -همه كشورهاي استبدادي جهان     

ها و افكار عمومي جامعه داده، امكـان اسـتقرار حاكميـت مـردم را بـا                    در تالشند كه تن به خواست      -امروز  

در چنين شـرايطي در كـشور مـا         . دريافت ديدگاهها و نظرات مردم از طريق مطبوعات مستقل فراهم سازند          

دادگاههايي كه  تهديد مطبوعات به تعطيل و توقيف و جريمه و كشاندن مسئوالن مطبوعات و نويسندگان به                

زدايـي و سـرپوش       كننده منافع و اهداف يك جناح سياسـي اسـت، نمايـانگر تـالش بـراي مخـالف                  تأمينتنها  

  . شود گذاشتن بر بحرانهاي فزاينده كشور تلقي مي

 به توسعه سياسي بـراي بـازنگري در قـانون مطبوعـات احـساس               عالقمنداگر ضرورتي از سوي مردم      

هيل كار مطبوعاتي و اطالع رساني است، نه محدود كردن بيشتر مطبوعات و             شود، بازنگري در جهت تس      مي

رفع مشكالت و موانع آزادي بيان و قلـم، عـدم اعمـال سـليقه شخـصي در صـدور مجـوز انتـشار                        . اهل قلم 

نشريات براي اشخاص حقيقي و بنيادهاي فرهنگي مستقل و رفـع انـواع تبعـيض بـيش از اصـالحات مـورد                      

  . باشد  مورد نظر و خواست عمومي ميعالقه جناحهاي خاص

با توجه به افزايش تعداد اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات و گنجاندن رئيس سازمان تبليغات اسـالمي                  

 در آن هيأت، اين تغيير را بيـشتر بـه يـك    -كه هر دو از روحانيان هستند    -و يكي از اساتيد حوزه علميه قم        

تـصويب چنـين   . ان تعبير نمود تا قانونمند كردن عرصه مطبوعاتتو اي مي تصميم سياسي به نفع قشر ويژه    

دهد و حاصل آن خسران براي كشور و ديـن خواهـد            قوانيني روحانيت را در تقابل با افكار عمومي قرار مي         

  .بود

 راه موفقيت جامعه را تمكين صاحبان قدرت به افكار عمومي دانسته و حفظ كرامت               نهضت آزادي ايران  

  .داند ني را جز از طريق ارج نهادن به آزادي بيان و قلم بر اساس اصول قانون اساسي نميو انديشه انسا

  

   اسفند۲۹ لغو تعطيلي روز -۳

 مـرداد و تعطيـل تابـستاني مجلـس          ۲۸مرداد مجلس در آستانه سالروز كودتاي ننگين        ۲۵مصوبه مورخ   

 سياسـي و اجتمـاعي كـشور از         نظـران   بسياري از صاحب  . شوراي اسالمي موجب شگفتي ملت ايران گرديد      

اي بـرخالف   اين تصميم مجلسيان به حيرت آمدند و اين سؤال برايشان مطرح شد كه مجلس بـا چـه انگيـزه               

اصوالً در شرايط كنوني سياسي و اجتماعي كشور، كـدام ضـرورتي چنـين    . دارد خواست عمومي گام برمي  

  كرد؟ اي را تجويز و توجيه مي مصوبه

انگيـز ملـت    ي از مبارزات افتخار ا شورمان نه تنها به عنوان يك روز نمادين و نشانه اسفند در تاريخ ك ۲۹

گـردد، بلكـه نمـادي مانـدگار از اتحـاد نيروهـاي        ايران عليه استبداد داخلي و استيالي بيگانـه محـسوب مـي         
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  .شود سياسي، ملي و مذهبي در تحقق خواست يك ملت تلقي مي

 مجلس به هنگام ارائه طرح بر شـگفتي و تأسـف ملـت ايـران افـزوده       تفاوتي جمع زيادي از نمايندگان      بي

رسد كه اگر چنين طرحي حتي در هر يك از ادوار مجلس شوراي ملي در رژيـم                   است، زيرا چنين به نظر مي     

. رسـيد   شد، بدون واكنش نمايندگان واقعي مردم و بدين آساني و سرعت به تـصويب نمـي                 گذشته مطرح مي  

 و  ۱۳۲۹ اسـفند    ۲۹هاي آن دوره تصويب قـانون ملـي شـدن صـنعت نفـت در                  اه مجلس زيرا در كارنامه سي   

آفرين به نام روز ملي شدن صنعت نفت از مـصوبات درخـشان و نتيجـه                   و تعطيل اين روز غرور      نامگذاري

حماسه ملي شدن صنعت نفت ايران و نام مـصدق در  . تالش قهرمانانه اقليت ميهن دوست مجلس بوده است  

. هايي نيست كه با حذف تعطيل روز آخر سال بـه دسـت فراموشـي سـپرده شـود             سرزمين مقوله  تاريخ اين 

اي است كه نـام خـدمتگزاران واقعـي را در دل و جـان خـود               هوش، خرد و دانايي اين ملت بزرگوار به گونه        

  .كند دهد و سينه به سينه از نسلي به نسل بعد منتقل مي جاي مي

 خردمندانه و منش دكتر مـصدق در بـين جوانـان و دانـشجويان در                شايد گسترش آگاهي درباره روش    

 زيبنـده مركـز     قطعـاً چنـين رفتـاري     . سالهاي اخير موجب واكنش نمايندگان محتـرم مجلـس گرديـده اسـت            

  .گذاري كشور نيست و اميد است كه در آينده نزديك بازگشت مناسبي در اين باره صورت گيرد قانون

عماري دكتر محمد مصدق عليه استعمار پير انگليس، كه در زمان حيـات             صالبت نام و مبارزات ضد است     

 با اعالم ملي شـدن صـنعت   ۱۳۲۹ اسفند ۲۹او خواب را از چشم سياستمداران انگليسي ربوده بود، در روز    

ترين ضربه را به منافع كوتاه مدت و دراز مدت            نفت ايران و اعاده حاكميت ملت بر اين سرمايه ملي، هولناك          

  .هاي انقالبي در جهان گرديد يس در ايران و ساير كشورهاي جهان فرود آورد و سرآغاز خيزشانگل

از جمله برداشتن    -حذف نام خدمتگزاران صديق اين كشور از روزهاي نخستين پس از پيروزي انقالب              

 تهـران،  نام دكتر مصدق از يك خيابان اصلي تهران، حذف نام شهيد دكتر حسين فاطمي از ميدان فاطمي در            

اهللا طالقاني از تقـويم رسـمي كـشور، عـدم درج سـالروز درگذشـت زنـده يـاد                      حذف سالروز درگذشت آيت   

 از جمله تالشهايي است كه در چارچوب تقـسيم مـردم بـه              -مهندس مهدي بازرگان در تقويم رسمي كشور      

دمتگزاران برجـسته   اگر نام خـ  قطعاً. دو گروه خودي و غير خودي توسط شيفتگان قدرت انجام گرفته است        

  .اين مرز و بوم را به بزرگي ياد نكنيم، آيندگان نيز از ما به نيكي ياد نخواهند كرد

 حاصل اين گونه تالشها را چيزي جز بـدنامي بـراي طراحـان و مجريـان ايـن نـوع                     نهضت آزادي ايران  

 اسـفند بـه عنـوان       ۲۹ي  ها ندانسته و از مجلس شوراي اسالمي اكيدا خواستار اعاده تعطيلـ             طرحها و برنامه  

  .باشد سالروز ملي شدن صنعت نفت ايران و تكريم همه خدمتگزاران به دين و ملت مي

  

   تبعيض در مورد آقاي هاشمي رفسنجاني -۴

ضرورت وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام، نقش و جايگـاه آن در نظـام پارلمـاني كـشور و تحميـل                     

ي و اجتماعي كشور مقوالتي است كه در سـالهاي گذشـته            هاي مادي و معنوي آن بر ساختار اقتصاد         هزينه

 اجتماعي -هاي سياسي به دليل نامساعد بودن شرايط سياسي كشور و لزوم اولويت دادن به انبوه نارسايي         

جا دارد كه در يك فضاي سالم، مسائل مربـوط بـه مجمـع تـشخيص                . كمتر امكان نقد و بررسي يافته است      

  .سي كارشناسانه قرار گيردمصلحت نظام مورد مداقه و برر
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 مصوبه اخير مجلس در مورد آقاي هاشمي رفسنجاني و معـاف كـردن اسـتثنايي ايـشان از اسـتعفا از                     

رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام براي شركت در انتخابات مجلس شـشم نـه زيبنـده مجلـس شـوراي                    

 در فرهنگ اين كـشور      اي به تفكر شخص محوري      چنين مصوبه . اسالمي و نه به صالح شخص ايشان است       

آقـاي هاشـمي نيـز      . گـردد   وجهه قانوني داده و بدعت نامطلوبي در جهت رشد كيش شخصيت محسوب مي            

ها الگـوي نامناسـبي را در نظـام اداري و پارلمـاني      بهتر بود كه با عدم پذيرش و دوري از اين گونه تبعيض          

  .كشور براي آيندگان ارائه نكنند

تحركي سياست خارجي و تشديد انزواي        ر و بحرانهاي فزاينده آن، بي     وضعيت نابسامان اقتصادي كشو   

 بعـضاً هـاي عمرانـي    عدالتيهاي اجتماعي و سياسي در سـطح كـشور، اجـراي طرحهـا و پـروژه            سياسي، بي 

ناموفق و بالتكليف در كارنامه سياسي آقاي هاشمي رفـسنجاني ثبـت شـده اسـت و مـسؤليت پاسـخگويي                     

هيز از پذيرش هر گونه استثنا و تبعيض در قانون را بيش از گذشته براي ايـشان                 ايشان به نسلهاي آينده پر    

  .نمايد ضروري مي

دانـد و در پيـشگاه         تصويب چنين استثنايي را به صالح مجلس شوراي اسالمي نمي          نهضت آزادي ايران  

، ۷۶ات دوم خـرداد     رود كه همانند انتخاب     بيم آن مي  . ملت ايران نيز اين گونه امتيازات وجاهت نخواهد داشت        

  .دار زنگ خطر ديگري را به صدا درآورد واكنش مردم به تبعيضها و تبليغات مقامات رسمي و نام و نشان

هـاي انتخابـاتي،      حق آن است كه متوليان حكومت و صاحبان نفوذ و قدرت در صورت ورود به صـحنه                

مقبوليـت عمـومي را نيـز بـه همـراه           در رقابتي سالم و برابر با ديگران شركت كنند تا در صورت موفقيـت،               

 ومعتقـد بـه اسـتفاده از تجـارب و           عالقمنـد توصيه اكيد نهضت آزادي ايران به نمايندگاني كه         . داشته باشند 

قـانون و     در مجلس ششم هـستند ايـن اسـت كـه           - با همه پيامدهاي آن      -مديريت آقاي هاشمي رفسنجاني     

مه شهروندان قائـل شـوند و از تقـسيم شـهروندان بـه              عدالت اجتماعي را رعايت كرده، حق مساوي براي ه        

  .درجه يك و درجه دو و يا دادن امتيازات ويژه اجتناب كنند

هـاي اخيـر آن    نهضت آزادي ايران عملكرد نمايندگان دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي را كه به نمونـه          

چـين شـده شـوراي        ان دسـت  در باال اشاره گرديد، شاخص و معياري براي ارزيابي مجلسي كه از نماينـدگ             

در صورتي كه مردم نتوانند اشخاص با صالحيتي . داند  نگهبان با اجراي نظارت استصوابي تشكيل شود مي       

را كه توانايي ايفاي وظايف نمايندگي مردم و دفاع از حقـوق اساسـي ملـت را داشـته باشـند انتخـاب كننـد،                         

زينشي به مجلس راه يابند، هرگز نخواهند توانست        نمايندگاني كه بدون دارا بودن شرايط الزم، به صورت گ         

استقالل و اعتالي كـشور و حفـظ حقـوق ملـت و     "به سوگندي كه در برابر قرآن مجيد به خداي متعال براي    

  .كنندن هاي ديگري مواجه  كنند پايبند باشند و كشور را با بحران ياد مي" خدمت به مردم

ناسـب از بحرانهــاي فعلـي كــشور را تـشكيل مجلــسي از    نهـضت آزادي ايـران يكــي از الزامـات گــذار م   

داند و معتقد است كه چنين مجلسي خواهد توانست كه در همـاهنگي بـا                 نمايندگان واقعي و منتخب مردم مي     

يز برنامه سوم توسعه و رفع مشكالت كـشور ايفـا   آم  تقواي مجريه و قضائيه نقش موثري در اجراي موفقي 

  .كند

  نهضت آزادي ايران



 

 ۹۹

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۶۹۱ :شماره

 ۲۴/۰۶/۱۳۷۸:تاريخ

  

  

   هيئت اجرائي و دوتن از مسئولين نهضت  رخواست مالقات رئيسد

  با وزير كشور

  

  

  حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي موسوي الري

  وزير محترم كشور

اي مذاكرات پيرامـون مـسائل روز، اينجانـب بـه             رساند جهت پاره    بعد از سالم، احتراماً به استحضار مي      

خواهشمند است دستور   .  ايران تقاضاي مالقات با جنابعالي را داريم       اتفاق دو تن از مسئوالن نهضت آزادي      

فرماييـد، صـميمانه تـشكر         از اظهار محبتي كه در ايـن مـورد مبـذول مـي              قبالً. فرماييد وقتي را تعيين نمايند    

  .نمايد مي

  

  با احترام

  هاشم صباغيان

 رئيس هيأت اجرايي

  



 

 ۱۰۰

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۹۲ :شماره

 ۲۵/۰۶/۱۳۷۸ريختا

  

  

  ها در آستانه سال نو تحصيلي دانشگاه

  

آزادي ايـران بـا تبريـك آغـاز سـال جديـد دانـشگاهي و اميـد بـه موفقيـت كليـه دانـشجويان و                           نهضت  

هـاي غيرقابـل اجتنـاب توسـعه اقتـصادي،            دانشگاهيان عزيز بر اين باور است كه توسعه علمي از پيش نياز           

ي فرهنگي و حتي سياسي است و دانشگاه بزرگترين نهاد شايسته براي ايفاي نقـش و رسـالت توسـعه علمـ             

هاي فراوان    انه اين نهاد علمي در سالهاي گذشته، بويژه در چند ماه گذشته، با جفاها و ستم               تأسفم. باشد  مي

 آمـده از    پديـد  هـاي تـازه   شـود كـه زخـم       اكنون هم سال تحصيلي در شرايطي آغـاز مـي         . روبرو بوده است  

ده اين جنايـات بـسته نـشده اسـت و           جنايات كوي دانشگاه تهران و دانشگاه تبريز التيام نيافته و هنوز پرون           

 در  اند، هنوز جمعي از دانـشجويان تهـران و شهرسـتانها     قانوني درخور نرسيده  هاي  مسببين آن به مجازات   

هاي ايران زير سـيطره نهادهـايي         برند اما جنايتكاران آزادند، هنوز هم دانشگاه        زندان و بازداشت به سر مي     

هـاي آمـوزش علمـي و     و از بيرون نه تنها در مديريت، بلكـه در برنامـه  قرار دارند كه غير دانشگاهي هستند    

  . كنند ها دخالت مي تحقيقاتي آن

با توجه به وضعيت كنوني، نهضت آزادي ايران توجه عموم دانشجويان و دانشگاهيان عزيـز و ارجمنـد                

  :دارد را به نكات زير معطوف مي

وال ئسـ  دانـشگاه بـي  . وال و يـافتن پاسـخ اسـت   ئ روح حاكم بر دانشگاه و فلسفه وجودي آن طرح سـ       -۱

استاد و دانشجويي كه درباره محـيط زيـستي، اجتمـاعي، سياسـي، اقتـصادي جامعـه خـود و                . وجود ندارد 

دانـشگاه جـايي نيـست كـه مـسائل و مطالـب،       . اش به ز وجود است       نداشته باشد، عدم   سئوالجامعه بشري   

  . ها گردن نهاده شود  و بر آنچشم و گوش بسته و حكيم فرموده پذيرفته شوند

هـاي نـوگرا و نوانـديش طـرح كننـده             دهـد كـه جريـان       هاي زنده دنيا نشان مي      ه  نگاهي اجمالي به دانشگا   

هـاي    هاي باطـل تثبيـت شـده در ذهـن جامعـه و مقـاوم در برابـر نظـام                     هاي جديد، شكننده اسطوره     پرسش

 اساسي رشـد و   شرط مقدمات ضروري و پيش. اند گرا، همواره از اين مراكز برخاسته      گر و خشونت    سركوب

در جامعه  . توسعه علمي، آزادي فكر و انديشه، امنيت نقد و بررسي آزادانه آرا و عقايد رايج در جامعه است                 

  .پذير نيست  فرهنگي رشد و توسعه علمي امكان-بسته سياسي

احتـرام بـه    . بخشي خـاص از آن     احترام اصولي اسالم به علم، احترامي عام به تمام علوم است و نه               -۲

اصل وجوب تحصيل علـم بـراي هـر زن و           . علم، احترام به كرامت انساني و امانتي الهي در نزد انسان است           

  .مرد مسلمان، ناظر بر كليه علوم است

ها، به عنوان مراكز و نهادهاي علمي، يعنـي رعايـت اسـتقالل                احترام واقعي و عملي به علم و دانشگاه        -۳

ساحت دانشگاه مقدس است و حفظ اين حرمت        . م مداخله نهادها و نيروهاي غير دانشگاهي در آن        آنها و عد  

، دانشگاه تهـران از اسـتقالل و        ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ امريكايي   - تا قبل از كودتاي ننگين انگليسي     . ضروري است 

ها،   ساي دانشكده دانشجويان سازمان مستقل منتخب خود را داشتند و استادان و رؤ          . احترام برخوردار بود  



 ۱۰۱

. نيروهاي انتظامي و نظامي حق ورود به دانـشگاه را نداشـتند           . گزيدند  به نوبه خود، رئيس دانشگاه را برمي      

اگر چه اجازه داشتند با لباس نظامي در سر كالس حاضـر شـوند، امـا                  دانشجويان بورسيه نيروهاي مسلح     

، ۱۳۳۲انه بعـد از كودتـاي نظـامي سـال     تأسـف م. هـا را نداشـتند      حق دخالت در امور دانشجويان و دانـشگاه       

كماندوهاي ارتش حرمت و قداست استاد، دانشجو و دانشگاه را شكستند و محيط دانـشگاه صـحنه جـوالن                  

به اين بدعت ناميمون و شوم باقيمانده از دوران استبداد سلطنتي بايـد             . گر گرديد   نيروهاي مسلح و سركوب   

. هـا را ندارنـد      د كه نيروهاي مسلح حق ورود به ساحت مقدس دانـشگاه          حاكميت بايد بپذير  . پايان داده شود  

در اين راستا نهضت آزادي ايران از طرحي كه جمعي از نمايندگان مجلس درباره منع قانوني ورود نظاميان      

  . كند اند، حمايت مي ها تهيه و ارائه كرده به دانشگاه

، رؤساي  ۳۲ مرداد   ۲۸تا قبل از كودتاي     . انشگاهيان يعني سپردن مديريت آن به د       ها   استقالل دانشگاه  -۴

شـوراي  . شـدند  هاي علمي همـان دانـشكده انتخـاب مـي     مخفي و مستقيم استادان و گروه رأي  ها با   دانشكده

به ايـن ترتيـب رئـيس       . كرد  گزيدند و شاه فقط حكم را صادر مي         مي  ها رئيس دانشگاه را بر      رؤساي دانشكده 

. ها مسئول و جوابگوي كادر علمـي و آموزشـي دانـشگاه و دانـشجويان بودنـد        دانشگاه و رؤساي دانشكده   

، ۱۳۳۲بعـد از كودتـاي نظـامي سـال          . هـا را نداشـتند      دربار و دولت حق و اجازه مداخله در امـور دانـشگاه           

اي را عليـه      هـاي سياسـي و دينـي اعتراضـيه          هنگامي كه جمعي از استادان دانشگاه به اتفاق ساير شخصيت         

شاه براي اخراج استادان امضا كننده نامه، دكتر سياسي رئيس وقـت              امضا كردند،     كنسرسيوم نفت   قرارداد  

در دولت زاهدي، وزير فرهنگ برخالف قـانون اسـتقالل          . دانشگاه را زير فشار گذاشت، اما او زير بار نرفت         

انه هـم چنـان ادامـه    أسفتدانشگاه، به طور مستقيم حكم اخراج استادان دانشگاه را صادر كرد و اين بدعت م       

  .پيدا كرده است

هـا بـه كـادر        كند كـه مـديريت دانـشگاه        احترام به علم و مراكز علمي و ضرورت توسعه علمي ايجاب مي           

علمي و آموزشي خودشان سپرده شود تا راه براي مديريت علمي، افزايش سطح آموزشي و ايجاد احساس                

  .گردد يي آنان بازگو پذيري و پاسخ تعلق در دانشگاهيان و مسئوليت

هـاي سـني، اجتمـاعي،        هاي اجتمـاعي داراي ويژگـي       ها در مقايسه با ساير گروه        دانشجويان دانشگاه  -۵

ها و مناسبات حـاكم بـر آن بايـد بـا ايـن                 فرهنگي دانشگاه  -محيط اجتماعي . اي هستند   فرهنگي و علمي ويژه     

ين نيازهاي دانـشجويي، آزادي دانـشجويان در      تر  ترين و اساسي    يكي از عمده  . ها تناسب داشته باشد     ويژگي

.  دانشجويي نيـاز دارنـد      دانشجويان به دو نوع تشكل    . هاي دانشجويي و فعاليت در آن است        تشكيل سازمان 

هـا و عقايـد       هـا ، سـليقه      هاي متعدد و متنوع ديني، فرهنگي، هنري و تخصـصي اسـت كـه گرايـش                 يكي تشكل 

ها كم و بيش      هم اكنون اين نوع تشكل    . دهد  ها پاسخ مي    ه اين نوع نياز   مختلف دانشجويي را نمايندگي كرده، ب     

هـا، اجـازه    ها، وجود دارد هرچند كه فضاي سياسي و فرهنگي غالب در بسياري از دانشگاه  در اكثر دانشگاه  

ر هـا، تـشكلي عـام، گـسترده و فراگيـ      نوع ديگري از تشكل  . دهد  ها را نمي    فعاليت به همه آرا و عقايد و گرايش       

بـه  . نظر از افكار و عقايد و آراي ديني و سياسي آنان باشـد               صرف  است كه بايد نماينده تمامي دانشجويان،     

  . نياز دارندپارلمان دانشجوييتعبيري، دانشجويان به يك 

. اي بودنـد    ، دانشجويان دانشگاه تهران داراي چنين پارلمـان سـازمان يافتـه           ۱۳۳۲قبل از كودتاي نظامي     

 به تناسب تعدادشـان نماينـدگاني را بـا آراي مـستقيم و مخفـي خـود                  كالس در هر دانشكده    دانشجويان هر 



 ۱۰۲

چند هفته قبل از برگـزاري،      . شد  ها برگزار مي    انتخابات در يك روز معين در تمام دانشكده       . كردند  انتخاب مي 

اكثريـت مطلـق    نماينـدگان بـا آراي      . كردنـد   دانشجوياني كـه آمـادگي داشـتند، داوطلبـي خـود را اعـالم مـي               

شدند و شـوراي همـان    ها در هر دانشكده به دور هم جمع مي         نمايندگان كالس . شدند  دانشجويان انتخاب مي  

اين شورا از ميان خود سه تا پنج نفـر را بـه عنـوان هيـات دبيـران بـراي اداره       . دادند  دانشكده را تشكيل مي   

ن، شـوراي هـر دانـشكده دو نفـر را بـراي             عـالوه بـر ايـ     . كرد  سازمان دانشجويي در آن دانشكده معين مي      

 هفـت نفـر را بـه     ي دانـشكده از ميـان خـود    نمايندگان شوراها. كرد عضويت در شوراي دانشگاه انتخاب مي     

تمام امور دانشجويي دانشگاه زير نظر اين شورا و هيات دبيران هفت            . كردند  عنوان هيات دبيران انتخاب مي    

. كـرد   در روز برگزاري انتخابات، افرادي را صرفا براي نظارت تعيين مي مديريت دانشگاه . شد  نفره اداره مي  

به اين ترتيب سازمان دانشجويان دانشگاه تهران در آن سالها بـه عنـوان نماينـده رسـمي و برگزيـده تمـام        

روزنامـه ارگـان    . دانشجويان، وظيفه دفاع از منافع دانشگاه و ايفاي رسالت دانشجويان را بر عهـده داشـت               

وجود و فعاليت اين سازمان بـسياري از روابـط دو           . زمان، منتشركننده مواضع سازمان دانشجويي بود     سا

هـر زمـان مـشكلي      . كرد  طرفه ميان دانشجويان با استادان و مديريت دانشگاه را بسيار روشن و شفاف مي             

نـشجويان وجـود    آمد، سازمان واحـد منتخبـي از خـود دا             ميان دانشجويان و مديريت دانشگاه به وجود مي       

وجـود و  . داشت كه هم در برابر دانشجويان و هم در برابر مديريت دانشگاه شـناخته شـده و مـسئول بـود                 

 نظيـر انجمـن      هـاي فرهنگـي يـا سياسـي ديگـر دانـشجويان             فعاليت اين سازمان، مخل و مانع فعاليت انجمن       

  . اسالمي دانشجويان نبود

ن يك سازمان واحد به عنوان نماينـده تمـام دانـشجويان            يكي از مشكالت كنوني جنبش دانشجويي، فقدا      

طلبـد و     مصالح جنبش دانشجويي ايران و استقالل دانشگاه، تشكيل سازمان واحـد دانـشجويي را مـي               . است

توانند در جهت ايجاد پارلمان       نظر از هر نوع گرايشي، مي       هاي مختلف دانشجويي، صرف     ها و انجمن    سازمان

  .دانشجويي گام بردارند

پيـشگام و پيـشتاز در     جنبش دانشجويي به عنوان بخشي از نيروي آگاه ملت در تمام ادوار تـاريخي           -۶

تواند رسالت مردمي خـود را ناديـده بگيـرد و هـيچ               جنبش دانشجويي نمي  . طرح مطالبات مردمي بوده است    

االصـول آرمـانگرا    علـي جوانـان و دانـشجويان    . تواند آن را از ايفاي اين رسالت بازدارد         نهاد و مرجعي نمي   

امـا  . گرايـي جوانـان اسـت       طلبي از اركان عمـده آرمـان        خواهي و عدالت    مبارزه با ظلم و ستم، آزادي     . هستند

گرايـي و پيگيـري       جنبش دانشجويي براي انجام رسالت ملي و مردمي خود، عالوه بر حفـظ روحيـه آرمـان                

بينانه از شرايط ويژه جامعـه بيرونـي     واقعهاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و صنفي نياز به شناخت       خواست

  .نيز دارد

 بـا انتخـاب آقـاي خـاتمي حـضور فعـال خـود را نـشان داد، تمـام                     ۷۶جنبش نويني كـه از دوم خـرداد         

دانـشجويان ايـران   . هاي جامعه، از جمله دانشجويان و دانشگاهيان ايران را تحت تاثير قرار داده است             بخش

تـوان ايـن رابطـه تنگاتنـگ را ناديـده گرفـت و از                 نمـي . روشان ملـت هـستند    ناپذير از درياي خ     بخش جدايي 

  . اعتنا باشند تفاوت و يا بي گذرد بي دانشجويان انتظار داشت نسبت به آنچه در جامعه بزرگتر مي

بـه همـان انـدازه كـه        . تفاوتي برسند   فاجعه ملي هنگامي است كه دانشجويان و دانشگاهيان به مرحله بي          

 قطع كند، ضروري است     ،گذرد  تواند رابطه كمي و كيفي خود را با آنچه در جامعه مي             يي نمي جنبش دانشجو 
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كرده و عميقا به      ساز را درك      هاي الزم براي فعاليت مثبت و مفيد در اين دوران حساس و سرنوشت              ظرفيت

 حقـوق و     و تحقـق تـدريجي     تـأمين آميـز قـانوني در جهـت          اسـتراتژي مبـارزه مـسالمت     . آنها وفادار بمانـد   

هـاي تنـد و       هـاي سياسـي افراطـي يـا گـرايش           هاي اساسي ملت، پرهيز از هر گونه خشونت و رفتـار            آزادي

  . طلبد زودگذر را مي

هاي مختلف درون آن وظيفه دارند نيروهاي دانشجويي را از طرح             ها و تشكل    جنبش دانشجويي و انجمن   

در شـرايط كنـوني     . آميز پرهيـز دهنـد      هاي خشونت   افراطي و استفاده از روش      بينانه و     هاي غيرواقع   خواست

معتقـدان و هـواداران     .  نياز به جـو آرام سياسـي دارد        ،كشورمان، توسعه سياسي و تحقق قانونمندي قدرت      

رعايت اين مقـررات بـه      . جامعه مدني بيش از هر چيز و پيش از همه بايد مقررات بازي مدني را رعايت كنند                

  .ر نياز داردهاي بسيا داري و تامل خويشتن

 مخالف در راستاي ناكامي  كامالًهاي سياسي و اجتماعي از دو قطب       در شرايط كنوني دو دسته از گروه      

در يك طرف، طيف نيروهاي معتقد به سياست        . كنند  هاي سياسي اعالم شده رئيس جمهور فعاليت مي         برنامه

توسعه سياسي آرام و قانونمند توطئـه كـرده و            و استراتژي براندازي قرار دارند كه با تمام قوا عليه برنامه          

آنـان رشـد و موفقيـت اسـتراتژي مبـارزه           . كننـد   ها دريغ نمـي     از هيچ حركتي براي خرابكاري در اين برنامه       

دانند و به همين دليـل، عقـيم نمـودن و             آميز آرام قانوني را سم مهلكي براي استراتژي براندازي مي           مسالمت

در طرف ديگر طيف، بخشي از نيروهاي       . اند  عه سياسي را سياست خود كرده     هاي توس   خنثي ساختن برنامه  

سـاالري، حقـوق و       االصول اعتقـادي بـه حاكميـت مـردم، مـردم             كه علي   درون جمهوري اسالمي قرار دارند    

 بـا تعبيـر و تفـسير و         جمهـوري اسـالمي بـه حكومـت اسـالمي          و به جـاي       هاي اساسي مردم ندارند     آزادي

انـد و     از آن معتقدند و با تمام قوا در برابر برنامه توسعه سياسي رئيس جمهور ايـستاده               هاي خاصي     قرائت

بخـشي از ايـن نيروهـا، پيـامبران و          . آفريني عليه فرايند توسعه سياسـي فروگـذار نيـستند           از هر نوع حادثه   

هـر دو   . كننـد   را تبليغ مـي   " النصر بالرعب "يا  " پيروزي در سايه وحشت   "مبلغان خشونت هستند و استراتژي      

 تيـر مـاه     ۲۲ تا   ۱۸حوادث  . كنند تا جنبش دانشجويي را به خشونت بكشانند         طيف از هر فرصتي استفاده مي     

  . دهد به روشني جاي پاي هر دو طيف را نشان مي

توانند، بلكه موظف هستند بدنه اصلي دانشجويان،         هاي دانشجويي نه تنها مي      ها و گروه    ها، انجمن   سازمان

هـا و احـساسات تنـدي         جويان تازه وارد در ابتداي هر سال تحصيلي جديد را كه عمومـا گرايـش              بويژه دانش 

تواننـد     با مباني و مقررات اساسي حركت مدني آشنا سازند و به آنان آموزش دهنـد كـه چگونـه مـي                      دارند،

وابـسته بـه   بدون ابراز خشونت و يا تسليم شدن به شانتاژها و تحريكات عوامل مرئي و نـامرئي نيروهـاي           

هاي خود را به طور قانوني، جدي و قاطعانه مطـرح سـازند و بـا           طلب، مطالبات و خواسته     هاي خشونت   قطب

  . پايداري و استقامت آنها را پيگيري نمايند

دهد كه عوامل و عناصري از درون و بيرون           نهضت آزادي ايران به همه نيروهاي دانشجويي هشدار مي        

 جديد، بويژه تا قبل از برگزاري انتخابات مجلس ششم، به طـور جـدي مـصمم                 ها در سال تحصيلي     دانشگاه

خبـر محكوميـت چهـار نفـر دانـشجو و غيـر             . ها را متـشنج سـازند       هاي مختلف جو دانشگاه     هستند به بهانه  

دانشجو به اعدام به اتهام مـشاركت در اعتراضـات دانـشجويي، بـدون انتـشار جزئيـات محاكمـه و هويـت                       

هـاي دانـشجويي    تواند موجـب تحريكـات جديـدي در محـيط          نيز زمان انتشار خبر آن، مي     محكوم شدگان و    
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منافع و مصالح كالن ملي كشورمان و در راستاي آن، رشد و تثبيت فرايند توسعه سياسي و تاسيس                  . شود

تـرين و     باشـد و ايـن وظيفـه، بـه عنـوان اصـلي              گيري از هر نوع خشونت و آشوب مـي          دموكراسي، در پيش  

  .رين رسالت در برابر جنبش دانشجويي ايران قرار داردت جدي

داند به دولت و نهادهاي مسئول هشدار دهد چنانچه نخواهند            نهضت آزادي ايران از سوي ديگر الزم مي       

كار گيرند و به موقع بـه مطالبـات قـانوني و             ها درايت و تدبير الزم را به        و يا نتوانند در قبال مسائل دانشگاه      

هـاي    هاي طبيعي دانشجويان را بپذيرنـد و هزينـه          اسخ دهند بايستي مسئوليت تبعات و واكنش      به حق آنان پ   

  .سياسي آن را تحمل كنند ـ سنگين اجتماعي

نهضت آزادي ايران مجددا آغاز سال تحصيلي جديد را به عموم دانـشجويان و دانـشگاهيان، بـويژه بـه          

فيق همگان را در جهـت توسـعه علمـي كـشورمان و             گويد و تو    شدگان در امتحان ورودي تبريك مي       پذيرفته

  .نمايد ايفاي وظايف مردمي و انساني و ساماندهي جنبش دانشجويي از خداوند متعال مسئلت مي

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 
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  كوب پيام تسليت به مناسبت درگذشت استاد عبدالحسين زرين

  

  عزم تماشا كه راست      رويم ما به فلك مي

  

آن مرحـوم   . درگذشـت كـوب     عبدالحـسين زريـن    تاريخ، ادبيات و فرهنگ ايران استاد        پژوهشگر نامدار 

عالوه بر احاطه شگرفي كه بر سنت داشت، از نخستين كساني بود كه از متدلوژي جديد تحقيـق در عرصـه                     

انه اين استاد عاليقدر نه تنهـا در جمهـوري اسـالمي ايـران قـدر                تأسفم. گرفت  هاي فرهنگي بهره مي     پژوهش

هويت به خود اجازه دادند تا از طريق تلويزيون و برخـي مطبوعـات گـستاخانه                  يد، بلكه معدودي افراد بي    ند

  . ساحت ايشان را مورد اهانت قرار دهند

ان فرهنـگ ايـران و بـويژه        عالقمندناپذير درگذشت استاد را به عموم          ضايعه جبران  نهضت آزادي ايران  

  .گويد يت ميبه همسر محترم و خانواده آن مرحوم تسل

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي
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  ياي سخن نمجله دآقاي دكتر يزدي با مصاحبه 

  

  كنيد؟  منظر كلي روابط خارجي ايران را بعد از روي كار آمدن دولت آقاي خاتمي چگونه ارزيابي ميـس 

براي فهم ايـن سياسـت   . هاي خارجي است  اصول كلي سياست دولت آقاي خاتمي بر كاهش در تنشـج  

راي تنظيم يا تدوين روابط مفيد و معنادار ايران با جهان بيرون، بايد به نكـات زيـر توجـه كـرد، اگرچـه                        و ب 

  . بعضي از اين نكات توضيح واضحاتند

 كشور در جهان وجود دارند كه طيف وسيعي از انواع نظام ها با ساختارهاي سياسـي،                 ۱۹۰ بيش از    -۱

تنوع اين نظام ها به حدي اسـت كـه بـي ترديـد              . ندگي مي كنند  اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي متنوعي را نماي      

خوانيهايي با درجات    ود دارد و در ميان گروهي ديگر هم       بنيادين وج  هاي ميان برخي از آنها تضاد و تناقض      

تواند انتظـار و توقـع آن را داشـته باشـد كـه سـاير كـشورها                هيچ كشوري نمي  . متفاوت قابل مشاهده است   

ي ملي و نظامهاي سياسي و اقتصادي خود را با اين كـشور هماهنـگ سـازند تـا روابـط                     معيارها و ارزشها  

  .قابل قبول ميان آنها برقرار گردد

 فرض اوليه اين است كه هر يك از اين كشورها بر اساس منافع و مصالح كالن ملي خود و به منظور        -۲

المللي هنگامي برقرار مـي      اعضاي جامعه بين  شوند و ارتباط با ساير       المللي مي   آنها وارد مناسبات بين    تأمين

 در صحنه جهاني هر نوع ارتباطي بايـد متـضمن           .شود كه طرفين در اين ارتباط منافع مشترك داشته باشند         

خـواهيم بـا آنهـا       د انتظار داشت كه كشورهايي كه مـي       به عبارت ديگر نباي   . باشد نه يك جانبه    منافع مشترك 

  .انديشانه است اين نگرش خيلي ساده. ما را در نظر بگيرندرابطه داشته باشيم، منافع ملي 

 اگر سياست خارجي را ادامه سياستهاي داخلي و در خدمت انجام سياسـتها و برنامـه هـا و اهـداف                      -۳

هـا و اهـداف ملـي تعريـف و تـدوين شـوند و                كالن ملي بدانيم، بايد ابتدا منافع و مصالح، سياستها و برنامه          

  .  و تاكتيكهاي مناسب براي حركت بيروني طرح و تعريف شوندسپس مباني استراتژيك

و تاكتيكها در حركت بيروني، الجرم بايد وضعيت جهـان و مناسـبات               براي تعريف مباني استراتژيك    -۴

بينانه از اهداف و برنامـه هـا و          كشورها با يكديگر را بشناسيم و تصوير كم و بيش روشن و منطقي و واقع              

 داشته باشيم و بر اساس تناسب و هماهنگي يا تعارض و تناقض ميان اهـداف و                 هاشورهاي ساير ك   اولويت

بنـدي نمـاييم و بـا ايـن معيارهـا مرزبنـدي ميـان                هاي ملـي، كـشورهاي خـارجي را طبقـه          ها و الويت   برنامه

توانـد ايـدئولوژي و يـا        نمـي  بنـدي  معيـار ايـن طبقـه     . كشورهاي دوست، مخالف و دشمن را روشن بسازيم       

هـاي كـالن ملـي       بلكه بايد تنها بـر اسـاس منـافع و اهـداف و برنامـه              . هاي گروهي و شخصي باشد     اساحس

  . انتخاب شده باشد

انگيزه ها و تغييرات مستمر در آنها        تنوع نظامها، . المللي، سياليت و پويايي آن است       طبيعت روابط بين   -۵

در حركـت    رات را پيگيري كـرد و هـم آنهـا را          اي است كه الجرم در روابط خارجي بايد هم اين تغيي           گونهه  ب

  .لحاظ نمود
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  : خارج و مناسبات كنوني در اين بررسي به قرار زير است  پيش فرض من از جهان-۶ 

المللـي را، هـم در ميـان          فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد مباني مناسـبات بـين             -۶-۱

. را با اعضاي كشورهاي نيمكـره جنـوبي تغييـر داده اسـت            اعضاي كشورهاي نيمكره شمالي و هم رابطه آنها         

هـاي جديـد     ي روندها ، فرايندها و رشد كانون      گير اگرچه هنوز نظم نويني در جهان شكل نگرفته است اما شكل          

كوشـند تـا بـر       هر يك از قدرتها و ابرقـدرتهاي گذشـته و حـال مـي             . باشند قدرت، قابل شناسايي و پيگيري مي     

  .جاري تاُثير بگذارند و مسير آينده آنها را در جهت منافع خود تعيين و يا مهار نمايندگيري روندهاي  شكل

 پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق موقعيت اسـتراتژيك ايـران را ، بعـد از                    -۶-۲

را براي حضور فعال در صحنه جهاني بايـد موقعيـت جديـد جهـان               .  سال، تغيير داده است    ۲۰۰شايد حدود   

  . كرد درك

پيامدهاي عملي وضعيت جديد جهاني براي كشورهايي مثل ايران اين است كه براي اولـين بـار شـرايط                    

هـاي   در دوران جنگ سرد اولويـت     . بيروني، براي طرح و پيگيري برنامه هاي توسعه ملي مساعد شده است           

 كـشورها از جملـه ايـران را         سياسي در تقابل ميان بلوكهاي متخاصم آن چنان بود كه تحوالت بـسياري از             

اما امروز اين اولويتها ديگر وجود ندارند و كشورهاي جهان سـوم سـابق، بـا                . تحت تاُثير خود قرار مي داد     

  . هاي توسعه ملي بپردازند توانند به پيگيري برنامه فشار كمتري از جانب قدرتهاي برتر، مي

ديل شـدن بـه يـك دهكـده جهـاني پـيش       بـ  در دوران مابعد جنگ سرد، جهان به سرعت به سوي ت          -۶-۳

يكي از پيامـدهاي جهـاني شـدن        . عمده آن جهاني شدن اقتصاد است      و   اي اصلي ه  رود كه يكي از ويژگي     يم

اقتصاد، ضرورت تعيين و توافق نقش و سهم هـر يـك از كـشورها در توليـد و مـصرف منـابع و امكانـات                           

 توسعه ملي را در جامعه جهـاني پيگيـري نمايـد كـه              هاي ايران هنگامي مي تواند اهداف برنامه     . جهاني است 

ه  جايگاه خود را، بر اساس منافع ملي در ايـن مجموعـ            ثانياً درك درستي از اين وضعيت داشته باشد و          اوالً

عالوه بر اين و مهمتر اين كه مناسبات اقتـصادي درازمـدت نيـاز بـه ثبـات             .بيني كرده باشد   تعيين و يا پيش   

 در فقدان ثبات سياسي درازمدت، روابط اقتصادي الجرم كوتاه مدت خواهنـد بـود،               .سياسي درازمدت دارد  

ثبـات  . كه در شرايط كنوني جهان يك طرفه و به ضـرر كـشورهاي جهـان سـوم، نظيـر ايـران، مـي باشـند                        

سياسي در دوران جنگ سرد يك معنا و محتوا داشت و در دوران مابعد جنگ سرد، معنا و محتواي ديگري                    

در . شـود  گيرد و پيش نياز آن محـسوب مـي         از طبيعت مناسبات اقتصادي درازمدت سرچشمه مي      دارد، كه   

ويژگـي  . پذير اسـت  ساالر تحقق اسي مردماين دوران ثبات سياسي دراز مدت تنها در چارچوب يك نظام سي      

 تمـامي   گرايـي و حاكميـت ملـت،       چنين نظامي در نهايت عبارت از اين است كه عالوه بر قانونمندي و قـانون              

هـاي ملـي حـضور     نيروهاي سياسي، از خرد و كالن، به فراخور پايگاه مردمي خود، در فرايند تصميمگيري             

باشـد   اين حضور، حتي اگر محدود به حضور يك نماينده از حزب اقليت باشد، به اين معنا مي                . داشته باشند 

ي سياسي مشروعيت دارند و هيچ      هاي كالن حكومت از نظر كليه گروهها       كه تصميمات و سياستها و برنامه     

اين امر در . نداده باشد، زير سئوال ببرد   رأي   تواند مشروعيت تصميمات را، حتي اگر به آنها هم         گروهي نمي 

هاي كالن ملي در درازمدت، در يك جهـان بـه شـدت متحـول،       تضمين ثبات در سياستها و برنامه     عمق خود 

ير و جابه جايي قانونمند و بـدون قهـر و خـشونت و تالطـم      وجه ديگر ثبات سياسي درازمدت، تغي     . باشد مي

  . باشد حاكميت مي
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بطه با ايران، در يك ارجي طرف رابه اين ترتيب منافع ملي درازمدت ايران، با منافع درازمدت قدرتهاي خ          

 اما بر خالف دوران جنگ سرد گسترش و رشد فرايند توسـعه . اند جا، با هم تالقي و وجه مشترك پيدا كرده        

باشد و دولتها و قدرتهاي خارجي نقش اساسـي          زا مي  سياسي، تحقق مردم ساالري و ثبات درازمدت درون       

طبيعي است اگر ايران نتواند به چنان سمت و سويي پـيش بـرود، غـرب رابطـه                  . كننده در آن ندارند    و تعيين 

بسيار باال براي ايران خواهـد      سازد بلكه روابطش كوتاه مدت و با هزينه          خود را با ايران قطع يا متوقف نمي       

هاي بـاال را خواهنـد       هاي غير مردمي نيز براي رفع مشكالت خود، به ضرر مردم، اين هزينه             و حاكميت . بود

اين سخن يك وجه ديگر هم دارد و آن اين است كه در يـك جامعـه بـاز سياسـي و توسـعه يافتـه                          . پرداخت

 شـده مـردم بـه حـداقل         ل حـضور و نظـارت نهادينـه       ضريب احتمال خطر و زيان در روابط خارجي، به دلي         

امـا در جامعـه بـسته       . منـد شـد    وان از منافع روابط گسترده خـارجي بهـره        ت  بنابراين مي . كند كاهش پيدا مي  

  ). مطالب اين قسمت بعداً افزوده شده است." (رسد سياسي، ضريب خطر و ضرر به حداكثر مي

 تأمين بايد   ها، در مناسبات جهاني و در رابطه با ساير كشور         كنم انگيزه اصلي، بار ديگر، تكرار مي      -۶-۴

و حفظ منافع و مصالح ملي خودمان باشـد نـه دشـمني بـا ايـن يـا آن كـشوري كـه سـاختارهايش، جهـان                            

اش بـا مـا يـا همگـن و همخـوان نيـست و يـا در تعـارض و                 هاي سياسي و فرهنگي    اش، دينش ، ويژگي    بيني

المللـي بيطـرف باشـد و از ورود در آنهـا      در اين است كـه در مناقـشات بـين   ان منافع كالن اير. تناقض است 

 است، همـان  (Positive Neutralism) دكتر مصدق، يعني بيطرفي مثبت، و اين، به تعبير مرحوم. پرهيز نمايد

يعني داشتن روابط عادي و نزديـك بـا هـر دو            . اي كه بعدها پايه جنبش غيرمتعهدها در جهان گرديد         انديشه

اسـت   معتبـر  مصدق را كـه هنـوز هـم        اين جمله دكتر  . رف يا طرفهاي دعوا، در جهت اهداف ملي خودمان        ط

نيست اما همـه آنهـا قابـل اسـتفاده           هيچ قدرت و كشور خارجي قابل اعتماد و اتكا        : "فراموش نكنيم، كه گفت   

منـاطق خاكـستري    . يمجهان بيرون و كشورهاي خارجي را نه سيا ه مطلق و نه سفيد مطلق بـدان               ." باشند مي

  . فراواني وجود دارد

  نماييد؟  روابط ايران و آمريكا را چگونه ارزيابي مي  با توجه به توضيحاتي كه داديد،–س 

مي توان در چهار فاز يا مرحله بررسي كـرد كـه بـه                تحول در روابط فعلي و آتي ايران و آمريكا را          -ج  

  : ته مي شودترتيب به توضيح پيرامون هر يك از آنها پرداخ

  :ايجاد زمينه هاي مناسب و ضروريـ  فاز اول -الف

  :  توجه هر دو كشور به نكات زير ضروري است-۱

تمدني عظيم در اين منطقه از جهان با داشتن موقعيت اسـتراتژيك            / ايران را به عنوان يك حوزه فرهنگي        

ظيم طبيعي و انساني بايـد شـناخت و         ويژه در خاورميانه و آسياي مركزي، و در جهان اسالم، و با منابع ع             

برنامه هاي درازمدت اسـتراتژيك جهـان در ايـن منطقـه، بـدون حـضور و مـشاركت فعـال ايـران                       . پذيرفت

دولت آمريكا بعد از گذشت بيست سال از انقالب بايد حـداقل ايـن را بپـذيرد و در                   . آميز نخواهد بود   موفقيت

  . محاسبات خود وارد كند

عال ايران در برنامه هاي درازمدت و استراژيك هر نـوع اعمـال فـشار و تهديـد             براي شركت و حضور ف    

و ايـن    باشـد  هـا مـي    درازمدت ايران در اين برنامه    تنها راه، قبول و احترام به منافع        . نقض غرض خواهد بود   

  . بايستي بخواهد خواهد يا چه مي البته به شرطي است كه خود ايران نيز بداند چه مي
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طبيعت پيچيدگي روابط جديد جهـان      . اي كه در بندهاي قبلي اشاره كردم توجه كند         يد به نكته  ايران نيز با  

  . هاي خارجي حركت نمايد كند كه در جهت كاهش تنش كنوني ايجاب مي

رغـم    سال گذشته ايران توانسته اسـت بـدون رابطـه بـا آمريكـا، و حتـي علـي                   ۲۰اين درست كه در طي      

 سال ديگر هم    ۲۰۰به حيات خود ادامه بدهد و شايد بتواند تا           صره اقتصادي ها و محا   ها و دشمني   كارشكني

ادامه بدهد اما اگر بخواهد روابط خود را با ساير كـشورها، بخـصوص در اروپـا و آسـياي دور و آسـياي                        

مركزي، به صورت نه تاكتيكي و روزمره، بلكه استراتژيك و درازمدت تنظيم نمايد، بايد روابـط خـود را بـا                     

بايد پذيرفت كه در مناسبات كنوني جهان، منـافع ملـي كـشورهايي مثـل چـين، ژاپـن و                    . يكا عادي سازد  آمر

توانند با ايـران نيـز    اين كشورها مي. نه با آمريكا استروسيه و يا حتي كشورهاي اروپايي، حفظ رابطه حس 

 آمريكا، حاضـر نيـستند      اما در صورت بروز تقابل شديد ميان ايران و        . روابط نزديك و حسنه داشته باشند     

كاهش تنش ميان ايـران و آمريكـا، راه را          . به خاطر ايران به رابطه تنگاتنگ خود با آمريكا لطمه وارد سازند           

ميان ايران با اين دسته از كـشورها بـاز و           ) نه فقط تاكتيكي و كوتاه مدت     (براي گسترش روابط استراتژيك     

  . سازد هموار مي

 دولـت آمريكـا و     به اين نكته توجه نمايد كه ريشه مشكل آمريكا در روابط دو            دولت آمريكا نيز بايد      - ۲

اين خود از حوادث تـاريخي گذشـته    بلكه ريشه آن در تيرگي روابط اش با ملت ايران است، كه  . ايران نيست 

همـه مـا سرگذشـت و سرنوشـت باسـكرويل، سركنـسول جـوان آمريكـا در تبريـز را                     . سرچشمه مي گيرد  

خواهان و مستبدين، وي به آزاديخواهان تبريز پيوست و در كنار آنهـا، در                جنگ ميان مشروطه   در. دانيم مي

وي را در گورسـتان عمـومي شـهر، در كنـار سـاير شـهداي                 مـردم تبريـز جنـازه     . يكي از سنگر كشته شد    

رامـي  شـدند و يـاد او را گ         مرداد، روز مشروطه، بر مزار او جمع مي        ۱۴مشروطه دفن كردند و هر سال در        

  . مي داشتند

اما اين تصوير تاريخي در طي جنگ جهاني دوم و          . مردم با يك چنين سابقه ذهني به آمريكا نظر داشتند         

با ورود نيروهاي متفقين به ايران و دخالت هاي مستمر در امور داخلي كشور مـا و بـاالخره در نهايـت بـا                        

  . ردبه كلي تغيير ك) ۱۹۵۳آگوست  (۱۳۳۲ مرداد ۲۸كوتاي نظامي 

دار  عنصر ضد اجنبي در فرهنگ مـا ايرانيـان بـسيار قـوي و ريـشه               . ايرانيان به شدت ضد اجنبي هستند     

دولت ملي دكتر مصدق را ساقط كرد و شـاه را كـه از تـرس مـردم          ) ۱۳۳۲( مرداد   ۲۸كودتاي نظامي   . است

خفـه كـرد و      مراحل جنيني فرار كرده بود به ايران و تاج و تختش برگردانيد، دموكراسي نوپاي ايران را در                

اين يك دخالت آشكار و علني در امور        . ي سخت و كاري بر فرايند توسعه ملي در ايران وارد ساخت           ا  ضربه

  . المللي بود داخلي ايران و نقض منشور سازمان ملل متحد و كليه معاهدات بين

تمر و فعال در امـور داخلـي        بعد از كودتا نيز، تا زمان پيروزي انقالب اسالمي، دولت آمريكا به طور مس             

به اين ترتيب از نظر افكار عمومي مردم ايران، آمريكا مسئول تمام جنايـات دوران               . ايران مداخله كرده است   

  . شاه محسوب مي شود

مـن مـايلم نظـر مهمانـان آمريكـايي حاضـر در             . اين خاطره شوم و تلخ در حافظه ملت ايران زنده است          

يم كه ممكن است برخي از مسئوالن ايران از مصدق بـه نيكـي يـاد نكننـد، امـا                  را به اين نكته جلب نما      جلسه

هـا و در   هـا و خيابـان   و سالي كه هرگز دوران مصدق را نديده اند، چگونـه در كوچـه   سن  ببينيد جوانان كم    
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  اين فريادها براي شما چه مفهومي و چه پيامي دارد؟ . دهند گاهها فرياد زنده باد مصدق سر ميدانش

دولت آمريكـا بايـد بـه       .  اعتراف دولت مردان آمريكايي به رفتارهاي نامناسب گذشته كافي نيست          صرف

به عبارت ديگر در هر طرح اساسي بـراي حـل مناقـشات ميـان دو                 .خاطر گذشته از ملت ايران پوزش بطلبد      

يـران  ثر و روشـني در جهـت جلـب رضـايت مـردم ا             ؤهاي مـ   كشور، به نظر مي رسد دولت آمريكا بايد گام        

هـايي هـم دسـت بيابـد، ايـن دسـتاورد             بدون چنين امري، اگر دولت آمريكا، با دولت ايران به توافق          . بردارد

پايدار نخواهد مانـد و بـدون ترديـد پيامـدهايي منفـي نيـز در بـر خواهـد                     استراتژيك نبوده و در دراز مدت     

  . داشت

ند بود كه طرفين بـا احـساس تـساوي بـا            تماس و گفتگوهاي ديپلماتيك هنگامي ثمربخش خواه      " معموالً -۳

دهد كه هنوز ذهنيت قـيم مآبانـه         مطالعه برخي از رفتارها و مواضع دولت آمريكا نشان مي         . هم برخورد نمايند  

نـه   ، Big Brotherكه اين همان نقش بـه اصـطالح  . و از موضع برتر و باال با ايران برخورد كردن، وجود دارد

جمه فارسي بلكه به مفهوم قيم، متولي و سرپرست است كه بر روبط ايـران و                به معناي برادر بزرگتر در تر     

نظرهاي كنوني دولتمردان آمريكا، اين نوع نگرش       رفتارها و اظهار  برخي از   . آمريكا، در زمان شاه غالب بود     

ه رفتـار   انـد كـ    بسياري از ايرانيان بدبين هنوز متقاعـد نـشده        . كند را در اذهان بسياري از ايرانيان تداعي مي       

  . ها با ايران عوض شده باشد آمريكايي

  تماس مستقيم و گفتگوهاي علني رسمي:  فاز دوم –ب 

هاي مساعد عمومي و عام در افكار عمومي هر دو كشور فراهم گرديد و يا همزمان بـا                   هنگامي كه زمينه  

الف، طرح ادعاهـا    آن، تماس و گفتگوهاي رسمي و علني ميان دو كشور براي روشن كردن دقيق موارد اخت               

  . ناپذير است و تسويه مطالبات، و يافتن محورهاي منافع مشترك اجتناب

 به نظر بسياري از گروههاي سياسي در ايران، كه من هم به اين گروهها تعلق دارم، هر نوع تماس و                     -۱

تـرس و   ايـن   . گفتگو ميان ايران و آمريكا، در شرايط بسته سياسي ممكن است به ضـرر ايـران تمـام شـود                   

بنـابراين  . ها و تعهدهايي در پشت پرده به ضرر ايران صـورت بگيـرد          نگراني در ايران وجود دارد كه توافق      

اگر قرار بر تماس و گفتگو باشد هر نوع تماس، گفتگو ميان دو دولت به نظر ما بايـستي رسـمي، مـستقيم و          

اف و براي مردم ايران قابل قبـول        هاي كالن و خرد اين مذاكرات بايد روشن و شف          هدف. علني صورت گيرد  

تواند گامي مثبـت تلقـي شـود،         هاي آمريكايي به ايران اگرچه مي     لغو محدوديت صدور خدمات يا كاال     . باشند

با ارز نفتـي از آمريكـا چيـزي نيـست كـه              ايران به قيمت نازل و سپس خريد گندم و گوشت          اما فروش نفت  

 اگـر چـه لحـن رهبـران آمريكـا در ماههـاي اخيـر از جانـب                   .ان را فراهم سازد   خوشحالي بسياري از ايراني   

دولتمردان ايران دوستانه و مثبت ارزيابي شده است اما هنـوز هـيچ گـام جـدي و مثبتـي از جانـب آمريكـا                         

  . برداشته نشده است

ها و هم درباره دستور مذاكرات به توافـق          توان بر سر پيش شرط     ي هم مي  ا   و باالخره در هر مذاكره     -۲

بايستي كـاهش حـضور نظـامي آمريكـا در خلـيج فـارس        هاي ايران مي به نظر ما از جمله پيش شرط رسيد

ايـن يـك    . سـابقه اسـت    نظامي جهان بـي    نظامي آمريكا در خليج فارس در تاريخ       حجم عظيم تجهيزات  . باشد

ل منطقه  هر لحظه يك اشتباه انساني از هر يك از دو طرف مي تواند براي ك              . وضعيت بسيار خطرناكي است   

  .فاجعه بيافريند



 ۱۱۱

 خروشـچف  براي روشن شدن مطلب بحران خليج كارائيب در زمان رياست جمهوري كنـدي و صـدارت       

ها  آمريكايي. پيما با كالهك اتمي خود را در جزيزه كوبا نصب كرد           شوروي موشكهاي قاره  . زنيم را مثال مي  

 استفاده از خط تلفن قرمـِز ميـان واشـنگتن و            كندي با . اي به وجود آنها پي بردند      از طريق تصاوير ماهواره   

مسكو، رسماً به شوروي اطالع داد كه حضور موشكهاي شوروي در كوبا براي آمريكا قابل تحمل نيست و                  

 فلوريـدا ،  –ترين مـرز آمريكـا   در حالي كه كوبا با نزديك . را دارد آمريكا آمادگي شروع جنگ اتمي جديدي     

اما در خليج فارس نيروهاي ارتـش آمريكـا در آبهـاي مـرزي ايـران                . اشتفاصله د  ) كيلومتر ۱۴۰(مايل   ۹۰

ادامه چنين وضعيتي در خليج فـارس قابـل         . باشد حضور اين نيروها تهديد مستقيم امنيت ملي ما مي        . هستند

تواند  شود و در چنين شرايط فشاري ايران چگونه مي        اين يك فشار نظامي عليه ايران تلقي مي       . توجيه نيست 

   مذاكره بشود؟ وارد

ترديد ايران نبايد درباره موضوعاتي بـا آمريكـا بـه مـذاكره بنـشيند كـه        اما در مورد دستور مذاكره، بي    

   ).نظير بحث درباره سه جزيره ايراني در خليج فارس(ملي است  بحث آنها نقض حاكميت

ا كنار آمدن و توافق با       و باالخره دغدغه ذهني بسياري از ايرانيان اين است كه در جهان سوم آمريك              -۳

زيـرا توافـق بـا يـك قـدرت          . دهد مييك دولت غير دموكراتيك و توتاليتر را به يك دولت دموكراتيك ترجيح             

ايـن بـدبيني    . انحصاري كه جوابگوي مردم نباشد آسانتر است تا با يك دولـت مـسئول و جوابگـوي مـردم                  

  .عمومي وجود دارد

 اعراب با دولتهاي غير مردمـي كنـار بياينـد و            مثالًشورهاي ديگر،   دهند در ك   ترجيح مي  ها  اگر آمريكايي 

معنـاي  . پيمان ببندند، نبايد فراموش كنند كه چنين سياستي در مورد ايران به شدت نقض غرض خواهد بود                

اين سخن من اين نيست، كه خداي نكرده زبانم الل دولت آمريكا را به دخالت در امور داخلـي ايـران دعـوت      

 هشداري است براي پرهيز از تكرار وقايع گذشته كه از عوامـل تيرگـي مناسـبات آمريكـا بـا ملـت                       بلكه. كنم

  . شوند ايران محسوب مي

در ايـن مـورد بايـد    .  فاز سوم در فرايند روابط ميان دو كشور، برقرار روابط ديپلماتيك عادي استـج   

ادل بـا برقـراري روابـط ديپلماتيـك         توجه كرد كه تماس و گفتگوي مسقتيم ميان دو كـشور بـه معنـا و معـ                 

اما در هـر حـال،      . نتيجه فاز دوم ممكن است به برقراري روابط ديپلماتيك منجر بشود و يا نشود             . باشد نمي

تـرين سـطح خواهـد       به فرض برقراري روابط و مبادله سفير، سطح و محتواي آن بسيار پائين، و در پـائين                

رض برقراري روابط ديپلماتيك، محتواي روابـط بـسيار نزديـك و            توان انتظار داشت، كه حتي به ف       نمي. بود

  . دوستانه باشد

 فاز چهارم بعد از برقراري روابط عادي ديپلماتيك ميـان دو كـشور، ممكـن اسـت روابـط در قلمـرو                       -د

آميز فازهاي  همان اندازه كه فاز سوم به انجام موفقيت     . فرهنگي، سياسي و اقتصادي توسعه پيدا كند يا نكند        

  . اول و دوم بستگي دارد، فاز چهارم نيز به موفقيت در فازهاي اول تا سوم وابسته است

 نامه اخير كلينتون به رئيس جمهور ايران، چه تاثيري بر روند روابط ميان دو كشور بـر جـاي خواهـد                      -س  

  گذاشت؟

درسـت دربـاره   براي قضاوت .  متن نامه كلينتون به رئيس جمهور ايران در جايي منتشر نشده استـج  

انه، هنوز در ايـران، خبـر       تأسفم. آن نامه و دامنه اثراتش اول بايد خود نامه را به دقت خواند و بررسي كرد               
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ها واكنش نـشان      شود، بعد در ايران مقامات و رسانه        مسائل بسيار مهم ملي ابتدا در منابع خارجي اعالم مي         

  . ها و مقامات مسئول مملكت شده است نههمين امر موجب كاهش و زوال اعتماد به رسا. دهند مي

اما آنچه در منابع خارجي آمده است اين است كه كلينتون از ايران خواسته است چند نفر غير ايراني كه                     

 به دولـت آمريكـا       اند و اكنون در ايران هستند،       بنا به ادعاي آمريكا در انفجار ظهران عربستان دخالت داشته         

 بايد منتظر عواقب آن باشد و نيز گفته شده است كه ايـران پاسـخ داده اسـت               د،تحويل داده شوند و اگر نده     

كه آمريكا فرمانده نـاو جنگـي آمريكـا را مـسئول سـاقط كـردن هواپيمـاي مـسافربري ايـران و قتـل كليـه                           

  .  به ايران تحويل دهد تا ايران درخواست آمريكا را بررسي نمايد باشد، سرنشينان آن مي

اول ايـن كـه دولـت ايـران بـا           . شـود    اين جواب را داده باشد، چند اشكال در آن ديده مي           اگر واقعا ايران  

 بـه موجـب بيانيـه         در هيات داوري الهه مذاكره و سپس مصالحه كرده است و دولت آمريكا،              دولت آمريكا، 

الر بـه    ميليـون د   ۲۵۰المللي آقاي دكتر افتخار جهرمي مبلغي حـدود           معاونت رئيس جمهوري در دعاوي بين     

طـرح مجـدد آن موضـوع       . هاي مقتولين و دولت ايران پرداختـه اسـت و پرونـده بـسته شـده اسـت                   خانواده

  . مورد است بي

  .باشد دوم اين كه طرح چنين شرطي به معناي قبول ضمني حضور آن افراد در ايران مي

عـدم دخالـت و يـا حمايـت          مقامات ايراني آن انفجار را تقبيح كردنـد و            به هنگام وقوع انفجار در ظهران،     

گيـري ايـن اسـت كـه دولـت ايـران              معناي اين موضـع   . خود را از مسببين و عاملين آن انفجار اعالم نمودند         

وزير امـور   . حمايت ضمني از آنان به نفع مصالح ملي ايران نيست         . عاملين آن انفجار را محكوم نموده است      

متحد بر شما اعالم كرد كه ايران آمادگي همكاري         خارجه ايران در اجالس اخير مجمع عمومي سازمان ملل          

در چنين چارچوبي واكـنش ايـران بـه نامـه كلينتـون      . المللي براي مبارزه با تروريزم را دارد       با نهادهاي بين  

  .بود بايستي به گونه ديگري مي مي

توان بـه ايـن    تنها مي. اما هنوز زود است كه از تاثيرات اين نامه بر مناسبات دو كشور سخني گفته شود       

هايي قرار خواهد گرفت نظيـر اسـرائيل          اكتفا كرد كه اين نامه بدون ترديد مورد سوء استفاده تبليغاتي قدرت           

  .باشند ها كه به هيچ وجه قايل به بهبود روابط ميان ايران و آمريكا نمي و صهيونيست

كوك وزير امور  الوقوع روبين    نظرتان نسبت به سفر اخير رئيس جمهوري اتريش به ايران و سفر قريب              -س  

   خارجه انگليس به ايران چيست؟

 سفر رئيس جمهوري اطريش به ايران يك موفقيت براي كشورمان و بـراي دولـت خـاتمي در جهـت     ـج  

  . شود هاي بيروني و افزايش اعتبار جهاني جمهوري اسالمي محسوب مي كاهش تنش

 نيز بايد گفت اگر چه ملت ايران خاطرات بسيار تلـخ و             در مورد سفر وزير امور خارجه بريتانيا به ايران        

هاي دولت انگليس در ايران دارد، اما به هر حال اين سفر را نيز در راستاي همان سياسـت                     شومي از دخالت  

جهان تغيير كرده اسـت و در انگلـستان نيـز تركيـب نيروهـاي درون حاكميـت       . زدايي بايد بررسي كرد   تنش

كاران تند و افراطي هنوز قدرت دارنـد، امـا نيروهـاي مترقـي جديـد شـكل                ه محافظه اگر چ . تغيير كرده است  

هـاي ملـي      هنر ديپلماسي ايران در اين است كه بتوانـد از همـه امكانـات بيرونـي بـه نفـع سياسـت                     . اند  گرفته

  .استفاده كند
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  ستيزان آفرينان و قانون هشدار به بحران

  در آستانه انتخابات مجلس ششم

  

هـاي درونـي خانـه و         گيـري و تقابـل      تانه انتخابات مجلس ششم بار ديگر موجي از تالطم و جبهه          در آس 

اي اسـت كـه كيـان         ها بـه گونـه      محتوا و مضمون اين تالطم    . رفته است  گ خانمان برانداز، جامعه ايران را فرا     

هاي ايـن مخـاطرات      تواند نسبت به پيامد     كند به طوري كه هيچ كس نمي        كشورمان را به طور جدي تهديد مي      

  .اعتنا باشد توجه و بي بي

اي و جنايات كوي دانشگاه باز است و مردم معرفي و محاكمه              هاي زنجيره   در حالي كه هنوز پرونده قتل     

هـاي قـانوني و فراقـانوني،         هاي مستقل يكي پس از ديگري با شـيوه          كشند، روزنامه   جنايتكاران را انتظار مي   

آورنـد و جامعـه را بـه سـرعت            ان هر روز موج جديدي از تشنج بوجـود مـي          آفرين شوند و حادثه    تعطيل مي 

ها فكر فرداي كشور و عاقبت خـود          آيا آمران و عامالن اين تشنج     . كشانند  كنند و به سوي تقابل مي       قطبي مي 

   كنند؟ را مي

ميـت  خواهان، بازندگان انتخابات رياست جمهوري، منكرين حـق حاك  دهد كه تمامت همه شواهد نشان مي 

هـاي     مخالفين ركن جمهوريت نظام، مبلغين خط خشونت كه تهـاجم جديـدي را عليـه حقـوق و آزادي                    مردم،

اند حاضر به     اي ساز و جبهه نويني را بازكرده        اساسي مردم و رئيس جمهور منتخب ملت آغاز و آهنگ تازه          

  . اساسي نيستندهاي معين شده در قانون هاي جامعه مدني و حركت در چارچوب رعايت قانونمندي

  .شود در اينجا به مواردي از اين تهاجمات اشاره مي

. زده كـرده اسـت    بيانيه اخير جامعه روحانيت مبـارز عليـه رئـيس جمهـور همگـان را سـخت شـگفت           -۱

شگفتي از اين كه با حضور يك شخصيت روحاني برجسته در راس اين سازمان سياسي غيررسمي كـه در           

 چرا بايد بـه جـاي دعـوت          هاي سياسي براي خود قايل بود،       بندي   و فوق دسته   گذشته عموما موقعيت پدرانه   

يـابي توطئـه و    هـاي كـاربردي در ريـشه    حـل  مردم به آرامش و اطاعت از قانون و رئيس جمهور و ارائه راه     

 به جانبداري آشكار از مخالفين رئيس جمهور منتخب مردم بپردازد، مبلغين خشونت را حمايت كند و                  تشنج،

درست است كه كانديداي اين جامعه در انتخابات رياست جمهوري          . هاي سياسي شود    بندي   وارد دسته  مالًع

  .ناكام ماند اما مصالح كالن ملي را نبايد قرباني منافع گروهي و صنفي نمود

كارانـه شـناخته      هـاي محافظـه     اگر چه دبيركل محترم جامعه روحانيت مبارز به داشتن افكـار و گـرايش             

انتظار اين اسـت كـه ايـشان        . انديشي و تساهل و تسامح با دگرانديشان نيز شهرت دارند           د، اما به مآل   ان  شده

  .اي به مردم بدهند كننده ء اين بيانيه مخرب توضيحات قانعبراي رفع شبهات و خنثي كردن اثرات سو

هـا،    وزنامـه آفرينـي عليـه رئـيس جمهـور، تعطيـل ر            هاي سياسي و حادثه      همزماني موج جديد جنجال    -۲
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آميـز رئـيس جمهـور آمريكـا بـه رئـيس        كرمان و بلوچستان با نامـه تهديـد    هاي جهانگردي در    ربودن گروه 

خارجـه  الوقـوع وزيـر امـور     جمهور ايران و سفر رئيس جمهور اتريش به ايران و همراهانش و سـفر قريـب   

  .معناست بسيار پر انگليس به ايران

رود تـا جايگـاه       رسـد و مـي      المللي آرام آرام بـه ثمـر مـي          ط بين زدايي آقاي خاتمي در رواب      سياست تنش 

هـا در برابـر نظريـه     طـرح گفتگـوي تمـدن    . اي براي ايران در جامعه جهـاني بـه وجـود آورد             مناسب و ويژه  

در جهـاني كـه     .  از سوي اكثريت قابل توجهي از جهانيـان اسـتقبال و پذيرفتـه شـده اسـت                  ها  برخورد تمدن 

كوبنـد، اسـتقبال جامعـه        را مـي  » ترس موهوم از اسـالم    «درتمند معيني طبل ميان تهي      ها و نيروهاي ق     قدرت

توانـد افتخـاري بـراي ايرانيـان و مـسلمانان، و داراي پيامـدهاي مفيـد و         ها مي جهاني از طرح گفتگوي تمدن  

زدايـي، سـفر رئـيس جمهـور اتـريش در         يكي از ثمرات سياست تـنش     . ملموس براي جمهوري اسالمي باشد    

  س يك گروه بزرگ اقتصادي به ايران بود و اين اولين سفر يك مقام بلند پايه اتحاديه اروپا به كـشورمان                    را

آفرينـي بـاز      درست در چنين شرايطي است كه ناگهان جبهـه جديـدي از تـشنج             . بعد از پيروزي انقالب است    

  .شده است

حم، خشن و فاقـد اسـتعداد درك   ر  در وسط معركه ضد اسالم در دنيا كه مسلمانان را تروريست، بي   -۳

دانـد، بـر سـر        نمايد، و اسالم را ديني خشن و متكي به زور و شمـشير مـي                و فهم عشق و محبت معرفي مي      

  .كنند منابر و از بلندگوهاي نماز جمعه، خطيبان رسمي اعمال خشونت را توجيه مي

 تـشنه عـشق و محبـت    كشي خسته و فرسوده شـده و      در دنيايي كه مردمانش از جنگ و خشونت و آدم         

 سال، مـشام جهـان را       ۷۰۰هستند، و عطر سرود برادري و عرفان و محبت از البالي اشعار مولوي، بعد از                

پردازان خـشونت بـه دنبـال چـه           ها را به نور اسالم روشن سازد، نظريه         رود تا دل    معطر ساخته است و مي    

  ؟ چيزي هستند و حاصل كار آنها جز وهن اسالم و مسلمانان چيست

الناس براي مقاصد سياسي و طـرد رقبـا و مخـالفين،             پيامد استفاده ابزاري از عاطفه و غيرت ديني عوام        

  .ريختن آب به آسياب دشمنان ايران و اسالم است

خواند كه اگر در بيابان هم كسي به مقدسات شما تـوهين كـرد او را                  آن خطيبي كه در گوش مردمان مي      

چيده كنوني را به يك جامعه بدوي و بياباني تقليل دهد؟ آن بزرگـواري كـه بـا                  تواند جامعه پي    بكشيد، آيا مي  

اي بـه جـان    خواند تا بـا آهـن پـاره         سال پيش، تعصب ديني مردمان را فرامي       ۵۰ذكر مثالي از يك حادثه در       

ن وقتـي ايـ   . كنـد   مخالفين خود بيفتند و كشتن آنان را ثواب بدانند، جامعه را به تقابـل و آشـوب دعـوت مـي                    

كنند از آن سـردار نيـروي انتظـامي كـه داوطلـب انجـام        پروا خشونت را توصيه مي    بزرگواران اين چنين بي   

كنـد چـه انتظـاري        شود و نيروهاي تحت فرمان خود را بـه چنـين عـصياني دعـوت مـي                  مي»  فريضه«چنين  

  ؟توان داشت مي

ها نه تنها براي  اين شيوه. ف است نهضت آزادي ايران با هر گونه توهين به باورهاي رايج مردم مخال       -۴

سـاالري در     غوغـا . بخـشند  توسعه سياسي و باال بردن سطح آگاهي جامعه مفيد نيستند بلكه به شدت زيـان              

 از تشنج و غوغاسـاالري گريـزان         داند،  مي» حق«نيست و هر آن كس كه خود را         » حق«هيچ شرايطي به نفع     

ب نكنند، زيرا آنهـا  خوانند س  خدا را ميكند كساني را كه غير    خداوند متعال مومنان را دعوت و امر مي       . است

نيز به جاي نزديك شدن به حق تحريك شده و متقابال به مقدسات و ارزشـهاي مـسلمانان دشـنام خواهنـد                      
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هاي قرآن معتقدات هـر قـومي بـراي خودشـان زينـت داده شـده و مقـدس محـسوب                        برحسب آموزش   .داد

  . زيباتر هيچ كاري موثر نيست آيد جز ارائه ارزش آنچه براي كساني زيبا نميشود بنابراين براي تغيير  مي

از اين منظر نهضت آزادي ايران مقاله كوتاه مندرج در نشريه داخلي دانشجويي موج را كه موجب وهـن                   

كند، اما گنـاه بزرگتـر را كـساني مرتكـب      مقدسات و باورهاي ديني مردم مسلمان ايران شده است تقبيح مي       

واكنش محافـل و مراكـز      . المللي كشانيدند   آفريني، مطلب آن مقاله را به سطح ملي و بين           اند كه با جنجال     هشد

شـواهد و   . مختلف سياسي و اجتماعي و ديني هيچ تناسبي با اين مقاله و تيراژ بسيار كم نشريه موج نـدارد                  

كـز و  ااي ميـان ايـن مر   مـاال رابطـه  طلب حاكي از آن است كـه احت    آفرين و تشنج    رفتار برخي از مراكز حادثه    

تناسـب    پيگيري اين مطلب برعهده نيروهاي امنيتي كشور است، زيرا جنجـال بـي            . چاپ آن مقاله وجود دارد    

  .هاي جدي به كيان كشور وارد سازد تواند ضربه كنوني به مصالح كالن ملي لطمه زده است و ادامه آن مي

سـازي زمينـه    هاجم گسترده عليه مطبوعات مستقل، آمـاده    خواهي و ت     همزمان با امواج جديد خشونت     -۵

فراينـد تحـوالت سياسـي بـه     . تر به حقوق ملت در آسـتانه انتخابـات مجلـس شـشم اسـت          براي حمله وسيع  

ترديد تركيب نمايندگان مجلـس آينـده را تغييـر خواهـد داد و ايـن چيـزي                    اي و در مسيري است كه بي        گونه

هـاي     روزنامه ۷۶مگر قبل از دوم خرداد      .  چند روزنامه جلوي آن را گرفت      نيست كه بتوان با تعطيل و بستن      

مستقل وجود داشتند؟ مگر تمام امكانات در انحصار يك جريان خاص نبود؟ مگر از اين امكانـات و از تمـام             

به كانديـداي معـين اسـتفاده نـشد؟ آيـا       رأي احساس و عاطفه ديني مردم براي وادار ساختن مردم به دادن   

 كـاران در    هـا نيـز نـه تنهـا موجـب پيـروزي محافظـه                در بر داشت و كارساز بود؟ تعطيـل روزنامـه          سودي

انتخابات مجلس ششم نخواهد شد، بلكه پيامدهاي معكوس شـديدتري خواهـد داشـت و مـردم را بـه اتخـاذ        

  .سوق خواهد داد رأي هاي موثر ديگري به هنگام دادن شيوه

هـر دو   . انـد   ان اصلي درون حاكميت به مصاف با هم برخاسـته          براي انتخابات مجلس ششم، دو جري      -۶

» جبهـه دوم خـرداد    «نيروهايي كـه خـود را       . جريان درباره نتايج نهايي انتخابات دچار وهم و اغراق هستند         

. كـاران از مجلـس شـشم بـه كلـي حـذف خواهنـد شـد                  كننـد كـه گـويي محافظـه          چنـين تبليـغ مـي       نامند،  مي

انـد در حـالي كـه هـر دو جريـان در اشـتباه        ي همين تصور و نگراني را پيدا كرده    كاران نيز به راست     محافظه

 با وجود اعمال همه نـوع محـدوديت          كاران در انتخابات مجلس پنجم      جريان راست افراطي و محافظه    . هستند

 مـذهبي،   -براي مخالفين خود و رد صالحيت بـسياري از نيروهـاي مـستقل، بـه خـصوص نيروهـاي ملـي                      

در انتخابـات رياسـت جمهـوري       ).  نماينـده  ۹۰حدود  (هاي مجلس را در دست دارند          سوم كرسي  حداكثر يك 

انتخابات مجلس شـشم نيـز بـه احتمـال، بـا كمـي اخـتالف،         در.  درصد آرا را به دست آوردند۲۵نيز حدود   

 و  اجتمـاعي  هـاي عميـق سياسـي،    كـاران ريـشه   محافظـه . ممكن است همين تعداد نماينده را به دست آورنـد        

جريـان  . ناپـذير اسـت   وجود و حضور آنان در صـحنه سياسـي و سـاختار قـدرت اجتنـاب        . اقتصادي دارند 

تواننـد    كـه مـي   طلب درون و يا بيرون حاكميت بايد ايـن وضـعيت را بپـذيرد و ايـن تـصور ذهنـي را              اصالح

كـاران بـراي      افظـه از جانب ديگر حـضور مح     . كاران را به كلي از صحنه بيرون برانند فراموش كنند           محافظه

 بلكـه تغييـر      كـاران،   بنـابراين، هـدف نبايـد حـذف محافظـه         . توسعه سياسي و تعادل پايدار ضـروري اسـت        

هـاي سياسـي، اجتمـاعي و اقتـصادي جامعـه             گي  كاران نياز به فهم پيچيد      محافظه. هاي عمل آنها باشد     شيوه

آنچـه سـخنگويان    .  بگويند و عمـل كننـد      كنوني دارند تا بتوانند به تناسب و به اقتضاي شرايط كنوني سخن           
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اند هم به زيان خود آنـان و هـم بـه     كاران تا كنون گفته و عمل كرده       برجسته و شناخته شده جريان محافظه     

  .زيان مملكت بوده است

پـس از پيـروزي انقـالب اسـالمي،         . كاران بايد از زاويه ديگري نيز پرداخـت         به ضرورت حضور محافظه   

انقالب اسـالمي در عمـق و بطـن خـود تعـادل         . رنيته ابعاد جديدي به خود گرفته است      تقابل ميان سنت و مد    

هـا و   كـاران و تغييـر در روش   حـضور فعـال محافظـه   . نيروهاي اجتماعي را به نفع مدرنيته تغيير داده است        

د دهـد بـر فراينـ       ها و قبول مقررات قانونمند تعامل ميان نيروهاي سياسـي، بـه ايـن گـروه امكـان مـي                     شيوه

ناپذير به سوي مدرنيته و بومي كردن مفاهيم و مقوالت بنيـادين مدرنيتـه تـاثيرات مثبـت و                     تحوالت اجتناب 

  .مفيدي بر جاي بگذارند

اسـاس  . توانند و نبايد انتظار همه يا هيچ را داشـته باشـند   كاران نمي   طلب و هم محافظه     هم جريان اصالح  

ادن به حضور همه نيروهاي سياسي و فكـري و پـذيرش            توسعه سياسي و جامعه مدني بر قبول و تن در د          

  .اصول سازگاري اجتماعي و سياسي است

در چنين چارچوبي است كه جهت حـل معـضالت و مـشكالت و همفكـري، هـر دو جريـان نـاگزير بايـد                         

هر نوع تالش براي حذف و يا ناديده انگاشـتن  .  مذهبي را نيز بپذيرند-ضرورت حضور فعال نيروهاي ملي  

  .نيروها در نهايت بر فرايند توسعه سياسي اثرات باز دارنده و منفي خواهد داشتاين 

كاران بايد به اين واقعيت نيز توجه نمايد كه اگر به فرض بتواند با ايجاد تالطم و                   جريان قدرتمند محافظه  

زد، و يا در نهايت     ها را براي تعويق انتخابات يا ممانعت كامل از ورود ساير نيروها فراهم سا               ناآرامي زمينه 

بـه عـدم كفايـت سياسـي         رأي   كنند، رئيس جمهور را استيضاح كند و        ها تبليغ مي     همانطور كه بعضي    بتواند،

 آيا شرايط كنوني جامعه ما هماني        تواند، چه چيزي را به دست خواهد آورد؟           دهد و وي را عزل كند، كه نمي       

 تـا   ۱۶ ميليون جوان ايرانـي در سـن         ۱۵ تا   ۱۳باورهاي  است كه در سالهاي اول انقالب بود؟ آيا روحيات و           

 آيا تناسب ميان نيروهـا و تعامـل ميـان             سالگي همانند جوانان همين گروه سني در دوران انقالب است؟          ۲۵

  آنها قابل مقايسه با آن دوران است؟ آيا روحانيت هنوز هم همان پايگاه مردمي را دارد؟ 

عبور سالم از اين مرحله و از ايـن دوران حـساس            . گذراند  را مي كشورمان دوران خاصي از تاريخ خود       

آفرينـي نـه    گرايي و حادثه طلبي، خشونت آشوب.  تدبير و همدلي نياز دارد بيش از هر زمان به فكر و      تاريخي

براي يك دسـتمال قيـصريه   . به نفع كشور است و نه مبلغان و آفرينندگان آن را سودي در بر خواهد داشت              

  .برد نيد، سيل كه بيايد همه را ميرا آتش نز

نهضت آزادي ايران از سر دلسوزي و عالقه به كـشور و ملـت، همـه نيروهـا را بـه سـازگاري و قبـول                          

سازگاري به معنـاي سازشـكاري نيـست، بلكـه قبـول            . كند  مقرارت قانوني تبادل و تقابل سياسي دعوت مي       

ها در چـارچوب قـانون    رها و پافشاري بر ارزشوجود حضور و فعاليت ساير نيروها است با حفظ همه باو    

  .اساسي

هاي مشفقانه    اگر همه نيروهاي قدرتمند و حاضر و فعال در حاكميت و يا بيرون از حاكميت، اين توصيه                

ها موفقيت چشمگيري نخواهند داشـت، وفـاق ملـي حاصـل از               را نپذيرند، عالوه بر آن كه هيچ كدام از جناح         

رود و    هـاي رئـيس جمهـور منتخـب خـود، از بـين مـي                 حمايت مردم از برنامه    انتخابات رياست جمهوري و   

در چنـين   . هاي غيرقابل كنترل و خانه و خانمان برانداز روبرو خواهـد شـد              ها و تالطم    بست  كشورمان با بن  
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چارچوبي است كه نهضت آزادي ايران از بيانات اخير مقـام رهبـري در حمايـت آشـكار و مـوثر از رئـيس                        

طلـب و فاصـله گـرفتن         خالفت صريح و آشكار با اقدامات خودسرانه برخي از عناصـر خـشونت            جمهور و م  

هـا   كاران استقبال نمـوده و آن را گـام درسـتي در راسـتاي كـاهش تـشنجات و خـشونت                 روشن از محافظه  

  .كند ارزيابي مي

  

  نهضت آزادي ايران



 

 ۱۱۸

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

   :شماره

 ۱۲/۰۷/۱۳۷۸تاريخ

 
  

  اعالم جرم آقاي دكتر يزدي عليه مسئوالن روزنامه جبهه

  

  ت محترم مجتمع ويژه قضايي امام خمينيرياس

. گـردد    ارسال مـي   ۱۰/۷/۷۸، مورخ شنبه    ۲۹، شماره   »جبهه«به پيوست يك نسخه از روزنامه           با سالم 

  . اين نشريه مطلب خالف، دروغ و تهمت عليه اينجانب به شرح زير به چاپ رسيده است در

ي جبهه پيرامون پيوند فكري نشريه مـوج بـا          افشاگر«اي تحت عنوان      در صفحه دوم اين نشريه در مقاله      

 حتـي مـاجراي     …«: بندي شده است آمده اسـت كـه         اساسي سر هم    ، بعد از آن كه مطالب بي      »نهضت آزادي 

نمازي ابراهيم يزدي كه يكي از اتبـاع آمريكاسـت، توسـط همـين انجمـن       مضحك اقامه نماز سياسي به پيش    

   ».صورت گرفته است

اين جانـب در مـورد تابعيـت آمريكـا نـسبت داده شـده اسـت كـذب محـض و از                    آن چه در اين مقاله به       

  .گردد باشد كه بر طبق قانون جرم محسوب مي مصاديق بارز اشاعه اكاذيب مي

زاده مديرمـسئول و صـاحب امتيـاز نـشريه جبهـه و آقـاي                 بنابراين بدين وسيله عليه آقاي احمـد كـاظم        

ان مفتـري اعـالم جـرم نمـوده و درخواسـت رسـيدگي قـانوني                نمكي، سردبير اين نشريه، به عنو       مسعود ده 

  .نمايد مي

  .فرماييد با تشكر از اقدامي كه مبذول مي

  دكتر ابراهيم يزدي



 

 ۱۱۹

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۶۹۴ :شماره

 ۲۰/۰۷/۱۳۷۸تاريخ

  

  

  هاي سياسي با احزاب و تشكل رايزني نهضت آزادي ايران

   قانون انتخابات۳۰درباره ماده 

  

  اي به شانزده حزب و تـشكل  رسال نامه دبيركل نهضت آزادي ايران با ا   ۱۳۷۸ شهريور ماه    ۲۰در تاريخ   

.  قانون انتخابـات فراخوانـد     ۳۰سياسي و اجتماعي مختلف كشور، آنان را به مخالفت با تصويب نهايي ماده              

بيني شده است كه      پيش» مقامات صالحه «بر طبق اين ماده، مرجع تشخيص غيرقانوني بودن احزاب سياسي           

همچنين در ماده مذكور    . قانون اساسي و قانون احزاب است     عبارتي مجهول و مبهم و برخالف نص صريح         

ايـن  . شـود   ها از مسئوالن احزاب سياسي فراتـر رفتـه و شـامل هـواداران آنهـا نيـز مـي                     دامنه رد صالحيت  

  .افزايد موضوع بر ابهام هر چه بيشتر ماده مذكور مي

  . دهد  اختيار عموم قرار ميروابط عمومي نهضت آزادي ايران بدين وسيله متن كامل نامه مذكور را در

الزم به ذكر است كه اين نامه به حزب اسالمي كار، حزب همبـستگي ايـران اسـالمي، حـزب كـارگزاران                      

 مجمـع     جبهه مشاركت ايران اسالمي، جامـا،       سازندگي، جنبش مسلمانان مبارز، جامعه زنان انقالب اسالمي،       

هـدين انقـالب اسـالمي، مجمـع نماينـدگان ادواري           روحانيون مبارز، جامعه روحانيـت مبـارز، سـازمان مجا         

 جمعيت مؤتلفه اسالمي، جامعه اسالمي مهندسين و انجمن اسـالمي   مجلس، دفتر تحكيم وحدت، خانه كارگر،   

  .مهندسين ارسال شده است

  

  روابط عمومي

 نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  الف/۱۶۹۱ :شماره

 ۲۰/۰۶/۱۳۷۸تاريخ

  

  

  . . . دبيركل محترم 

  مبا سالم و با آرزوي توفيق خدمت به ايران و اسال

به طوري كه آگاهي داريد، طرح اصالح قانون انتخابات در مجلـس شـوراي اسـالمي در دسـت بررسـي                     

  : باشند آمده است  اين طرح درباره كساني كه محروم از داوطلبي نمايندگي مجلس مي۳۰در ماده . است

موات را بـه نـام      اند، مالكين بزرگ كه زمين        كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته          "

اند، وابستگان تشكيالتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههايي كه غيرقانوني بودن آنها               خود ثبت كرده  

انـد،    اعالم شده و كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسالمي ايران محكوم شده             مقامات صالحه   از طرف   

 محاكم صالحه قـضايي،   مين به ارتداد به حكم      محكو. از داوطلب شدن براي نمايندگي مجلس محروم هستند       

، )بت شده باشدمگر آن كه توبه آنان ثا(مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق، محكومين به حدود شرعي 

ر و معتادان به اين مواد، محجورين، وابستگان به رژيم سابق، محكومين بـه جنايـت و              دقاچاقچيان مواد مخ  

و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مـالي بـه حكـم محـاكم                  اختالس و ارتشاء      كالهبرداري،

  ."صالحه قضايي نيز مشمول اين ماده هستند

انـد احـزاب، سـازمانها و     در ميان افرادي كه در اين ماده از حقوق سياسي و اجتماعي خود محروم شده           

اً ديوارشـان از همـه كوتـاهتر        انـد و ظـاهر      گروههاي سياسي مورد ظلم و ستم غيرقابل توجيهي قرار گرفته         

  .است

خـود آنهـا هـم ادعـايي        . تكليف مالكين بزرگ و وابستگان و صاحبان قدرت در نظام سابق روشن است            

. شود كه از ميان آنها داوطلبي وجود داشته باشد          بيني نمي   عموما و اكثرا هم در ايران نيستند و پيش        . ندارند

  . اسامي و مشخصات آنان نيز روشن است

 محروميت وابستگان تـشكيالتي و هـواداران احـزاب و سـازمانهاي سياسـي بـه تـشخيص و اعـالم                      اما

  .واگذار شده است" مقامات صالحه"

يعني چه؟ اين مقامات چه كـساني هـستند؟ آيـا منظـور ايـن اسـت كـه مقامـات                     " مقامات صالحه "عبارت  

الحيت؟ و آيا از ميـان آن دسـته          گروهي داراي صالحيت و گروهي ديگر فاقد ص         حكومتي دو دسته هستند؟   

توانند هر حـزب، سـازمان و گـروه           از مقاماتي كه صالحيت دارند، كساني هستند كه هر زمان اراده كنند مي            

  سياسي را به تشخيص خود غيرقانوني اعالم كنند؟ آيا بطالن اين امر نيازي به استدالل دارد؟ 

 اسالمي به مقامي منصوب و يا بطور مستقيم يـا            فرض بر اين است كه تمام كساني كه در جمهوري          اوالً

زيـرا در غيـر ايـن صـورت        . شـوند، واجـد صـالحيت احـراز چنـان مقـامي هـستند               غيرمستقيم انتخـاب مـي    

بنـابراين، تفكيـك مقامـات حكـومتي بـه صـالحه و       . انـد  شده بايستي به آن مقام منصوب و يا انتخاب مي    نمي

  .معناست غيرصالحه تفكيكي بالموضوع و بي

 ممكن است منظور از مقامات صـالحه ايـن باشـد كـه هـر يـك از مقامـات جمهـوري اسـالمي فقـط                       ثانياً

وزارت . اين منطق درستي اسـت    . باشد  صالحيت انجام وظايف خاصي را كه قانون معين كرده است دارا مي           

ت راه و ترابري    اطالعات، بر طبق قانون، صالحيت فعاليت در قلمرو خاصي را دارد كه وزارت نيرو، يا وزار               

 او تعريـف و محـدود    بنابراين صالحيت هر مقامي در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني . ندارد و بالعكس  
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اگر اين فرض را بپذيريم، باز هم بكارگيري واژه مقامات صالحه در اين ماده از قانون انتخابـات                  . شده است 

 قوانين جمهوري اسالمي ايـران اعـالم انحـالل         مورد است، زيرا در     در مورد احزاب و گروههاي سياسي بي      

بنابراين، هيچ مقامي صالحيت چنين اقدام و اعالمي        . احزاب سياسي جزء اختيارات قانوني هيچ مقامي نيست       

  .را ندارد

  : قانون اساسي آمده است۱۶۸در اصل 

ـ                      " ستري رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني اسـت و بـا حـضور هيـأت منـصفه در محـاكم دادگ

نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اسـاس         . گيرد  صورت مي 

  ."كند موازين اسالمي معين مي

كار اصلي احزاب فعاليت سياسي است و بنابراين، رسيدگي به تخلفات احتمالي احزاب بر طبق اين اصـل               

يعنـي علنـي بـا      (ا مشخصات تصريح شده در اصل بـاال،         اي ب   بر عهده محاكم دادگستري است و تنها محكمه       

  .گردد تلقي مي" صالحه) "حضور هيأت منصفه

، مركـب از    ۱۰ مجلس شوراي اسالمي، كميـسيون مـاده         ۱۳۶۰به موجب قانون احزاب، مصوب شهريور       

نمايندگان قوه قضائيه، مجلس شورا و وزارت كشور، مسئول نظارت بر عملكـرد احـزاب، اعـم از رسـمي و                     

 همان قانون حق دارد كه در صورت مـشاهده تخلفـي            ۱۷اين كميسيون به موجب ماده      . باشد  غيررسمي، مي 

از سوي يك حزب سياسي، ابتدا تذكر شفاهي و سپس اخطار كتبـي بدهـد و اگـر حـزب، بـه نظـر آنـان، بـه                         

ل حـزب را تقاضـا   تخلفات خود ادامه داد، پرونده حزب خاطي را به دادگاه صالحه بفرستد و از دادگاه انحال       

دارد كه رسيدگي به شكايات در محاكم دادگستري و با رعايـت اصـل                 قانون احزاب مقرر مي    ۱۳ماده  . نمايد

 قانون احزاب شوراي عالي قضايي را موظـف كـرده           ۱۹به همين دليل، ماده     .  قانون اساسي خواهد بود    ۱۶۸

يأت منصفه محـاكم دادگـستري موضـوع        است كه ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون اليحه تشكيل ه            

اين اليحه در هفـتم     .  قانون اساسي تقديم مجلس نمايد     ۷۴ قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل          ۱۶۸اصل  

بـا آنكـه هجـده      .  به تصويب مجلس شوراي اسالمي و تأييد شوراي نگهبان رسيده است           ۱۳۶۰شهريور ماه   

 مورد اشاره     وظيفه قانوني خود عمل نكرده و هنوز اليحه        سال از آن زمان گذشته است، قوه قضائيه به اين         

" مقامات صالحه"خواهند سرنوشت احزاب را به دست       در قانون تهيه و تقديم مجلس نشده است و اكنون مي          

  !! كه معلوم نيست چه كساني هستند بسپارند

 كـار احـزاب سياسـي       غير مشخص در  " مقامات صالحه "با توجه به نكات باال باز كردن راه براي دخالت           

  . هم بي مورد و هم خالف قانون اساسي است

، گروههاي ديگري از محرومان از حقوق اجتماعي شامل قاچاقچيان ۳۰جالب توجه آن كه در همين ماده   

 معتادان به اين مواد، محكومين به جنايت و اختالس و ارتـشاء و غـصب امـوال ديگـران كـه در                       مواد مخدر، 

به اين ترتيب، مجرمان و جانيان عادي بيش از         . باشند  اند مي   محاكمه و محكوم شده   " محاكم صالحه قضايي  "

زيرا رسيدگي به تخلفات آنان     . اند  وابستگان به احزاب و سازمانهاي سياسي مورد حمايت قانون قرار گرفته          

ه صـالحه  و محكوميت و محروميتشان از حقوق اجتماعي، نه به نظر اشخاص و مقامات، بلكه به حكم دادگـا              

 كـامالً ،  "مقامـات صـالحه   "در ايـن مـورد، بـرخالف واژه         " محاكم صالحه "بكارگيري واژه   . واگذار شده است  

هـاي ثابـت قـضايي، هـر دادگـاهي صـالحيت              زيرا به موجب مقررات قانوني و رويه      . معنادار و روشن است   
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اعتبـار و وجاهـت قـانوني    حكم محروميت گروه سوم تنها هنگـامي     . هاي خاصي را دارد     رسيدگي به پرونده  

  . دار صادر شده باشد دارد كه توسط يك دادگاه صالحيت

حال اگر به فرض يك حزب سياسي توسط يك دادگـاه صـالحه قـضايي و نـه توسـط مقامـات صـالحه                        

محاكمه و رسما محكوم و غيرقانوني اعالم شده باشد، آيا تمام اعضا و هواداران آن نيز خود به خود بايـد                     

خواهنـد چنـين      وق اجتماعي و سياسي محروم شوند؟ با كدام منطق و بر اساس چه ضوابطي مي              از تمام حق  

  عدالتي را در مورد احزاب سياسي به اجرا گذارند؟ نمايشي از بي

 محاكمـه و    – قـانون اساسـي      ۱۶۸ بـه موجـب اصـل        – در صورتي كه حزبي در دادگاه صـالحه          معموالً

ه صالحيت دارد كه دامنه محروميت رهبران حـزب و اعـضاي آن را              غيرقانوني اعالم شود، تنها همان دادگا     

اصـل سـي و شـشم       . شـود   محروميت از حقوق سياسي و اجتماعي نوعي مجازات محسوب مي         . معين نمايد 

حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صـالح و بـه موجـب                  : "دارد كه   قانون اساسي مقرر مي   

 اگـر   ثانيـاً . توانند جـايگزين دادگـاه صـالحه قـضايي شـوند            نمي" مقامات صالحه  "اوالًبنابراين  ." قانون باشد 

حزبي در يك دادگاه صالحه، با رعايت تمامي موازين قانوني، محاكمه شده و غيرقانوني اعالم گردد، چگونه                

ساسـي  اصل يكصد و شصت و نهم قانون ا توان اعضا و هواداران آن را مجرم شناخت و مجازات كرد؟              مي

هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضـع شـده اسـت جـرم محـسوب                      : "صراحت دارد كه  

  ."شود نمي

حزبي را غيرقانوني اعالم كننـد و تمـامي اعـضا و            " مقامات صالحه "توان پذيرفت كه      بنابراين، چگونه مي  

   هوادارانش از حقوق اجتماعي محروم گردند؟

گراي رفاه در يك دادگاه صالحه به طور علنـي محاكمـه و    ين تركيه، حزب اسالميك و ضد د  ئدر دولت ال  

 ۵ نفر از رهبران طراز اول حزب را، آن هم فقـط بـراي مـدت              ۵اما همان دادگاه تنها     . غيرقانوني اعالم گرديد  

 همزمان، حق ساير رهبران حزب رفاه و اعضاي آن براي تشكيل يـك            . سال، از فعاليت سياسي محروم كرد     

هيچ يك از اعضاي حزب،     . تاسيس و اعالم گرديد   ) حزب فضيلت (حزب ديگر پذيرفته شد و لذا حزب جديدي         

از جمله نمايندگاني از مجلس تركيه كه عضو حزب رفـاه بودنـد، از حقـوق خـود محـروم نـشدند و بعـد از                          

  . تاسيس حزب فضيلت به آن پيوستند

چشمه گرفته از يـك انقـالب بـزرگ مردمـي تـاريخي      كه برخاسته و سرـ اما در جمهوري اسالمي ايران  

 مجلس نمايندگانش، به جاي حمايت از حقـوق اساسـي ملـت، تقويـت و پـشتيباني احـزاب سياسـي و             -است

تثبيت اركان جمهوريت و حاكميت مردم، نه تنها انحالل احزاب را به تشخيص مقامـات صـالحه كـه عبـارتي             

بلكه كليه اعـضا و حتـي هـواداران حزبـي را كـه گرفتـار چنـين                باشد واگذار كرده است،       مجهول و مبهم مي   

  . گردابي شده باشد، از حقوق خود محروم ساخته است

براي عضويت فرد در يك حزب و اثبات آن مقررات و تشكيالتي وجـود دارد ولـي تـشخيص هـواداران                     

  چگونه ممكن و ميسر است؟ 

دهد كه بـه      يان و ناظران انتخابات اين امكان را مي       ماده ياد شده، همان طور كه گفته شد، نه تنها به مجر           

اي و بـا برچـسبي رد         دلخواه خود و بر حسب سليقه سياسي عمل كنند و هر كس را كه بخواهنـد بـه بهانـه                   

كه تعدادشان زياد است و عموما خود را صالح براي صدور حكـم عليـه     –" مقامات"صالحيت نمايند، بلكه به     
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  .دهد كه سازمانها و گروههاي سياسي را غيرقانوني اعالم نمايند  اجازه مي-دانند احزاب مي

 با متن كنوني آن به تصويب نهايي برسد، دامنه پيامدهاي آن فراتر از انتخابات مجلس بوده            ۳۰اگر ماده   

اين شتري اسـت كـه ديـر يـا زود در خانـه همـه احـزاب خواهـد                . و بر وضع همه احزاب اثر خواهد گذاشت       

ن آن حزب و گروهي كه امروز در مجلس از قدرت زيـادي برخـوردار اسـت و مـورد                    حتي مسئوال ! نشست

ها بسيار دارد و فـردا ممكـن          حمايت و پشتيباني مقامات قرار دارد، بايد بدانند كه چرخ بازيگر از اين بازيچه             

هتر است كـه  بنابراين، ب. و نظر ديگري پيدا كنند  رأي   "مقامات"است گروه ديگري اكثريت را به دست آورد و          

 را در   انگردانندگان اين احزاب نيز كمي دورانديش باشند و سرنوشـت حـزب خـود و اعـضا و هوادارانـش                   

قانونمندي و توسعه سياسي در دراز مدت بـه نفـع تمـام احـزاب               . معرض خطرات تندباد حوادث قرار ندهند     

  . سياسي خواهد بود

احزاب، سازمانها و گروههـاي سياسـي دعـوت         نهضت آزادي ايران، با توجه به توضيحات فوق، از همه           

گيري نمايند و براي اصالح قانون انتخابات از هـر            كند كه عليه اين تخلف آشكار از قانون اساسي موضع           مي

 ۳۰اً خواست كـه در مـتن مـاده          مؤكدبايد از مجلس شوراي اسالمي نيز       . نوع اقدام مقتضي فروگذار نباشند    

گيري درباره انحالل احزاب و نيز محروم كردن رهبران            بپذيرد كه تصميم   تجديدنظر و آن را اصالح نمايد و      

شود، باشد، نه      قانون اساسي تشكيل مي    ۱۶۸اي كه بر طبق اصل        يا اعضاي آنها بايد برعهده دادگاه صالحه      

  .  همه احزاب در اصالح اين ماده نفع سياسي مشترك دارند".مقامات صالحه"به تشخيص 

ميدوار است كه اين پيشنهاد و درخواست مورد توجه جدي و اقدام رهبران محترم              نهضت آزادي ايران ا   

  .نمايد  به خاطر توجه عاجلي كه مبذول خواهيد فرمود صميمانه تشكر ميقبالً. آن سازمان قرار گيرد

  

 نهضت آزادي ايران



 

 ۱۲۴

  تعالي بسمه

  يران اهضت آزادين

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۲/۱۶۹۴ :شماره

 ۲۱/۰۷/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  هاي نهضت نامه به روزنامه صبح امروز در مورد علت عدم درج جوابيه

  

  سعيد حجاريانجناب آقاي 

  امروز مدير مسئول محترم روزنامه صبح

اي را خطـاب بـه         روابط عمومي نهـضت آزادي ايـران از طريـق نمـابر نامـه              ۱۳/۶/۷۸با سالم، در تاريخ     

امروز ارسال نمود كه متضمن پاسخ نهضت آزادي ايران به اظهارات جناب آقاي               جنابعالي به روزنامه صبح   

  .آن پاسخ برخالف قانون مطبوعات در روزنامه درج نگرديدانه تأسفم. اشكوري بود يوسفي

 روابـط   ۲۸/۶/۷۸رفت نامه مذكور به دست جنابعالي نرسيده باشد، بار ديگر در تـاريخ                چون احتمال مي  

  . را از همان طريق براي جنابعالي ارسال نمود۱۳/۶/۷۸عمومي نهضت آزادي ايران نامه مورخ 

ركاران گروه سياسي آن روزنامه طي تماس تلفني با دفتر آقاي دكتر            اند   يكي از دست   ۲۹/۶/۷۸در تاريخ   

 ممهور به مهر نهضت آزادي ايران و يا امضاي آقاي دكتر ۱۳/۶/۷۸يزدي اعالم نمود كه چنانچه نامه مورخ   

 امروز ارسـال     ايشان در همان روز يادداشتي خطاب به روزنامه صبح        . يزدي باشد، آن را درج خواهند كرد      

با ايـن حـال آن روزنامـه از درج پاسـخ نهـضت آزادي ايـران                 .  را تاييد كردند   ۱۳/۶/۷۸ نامه مورخ    كردند و 

اشـكوري    حتي پاسخ مبسوطي را كه آقاي دكتر غالمعباس توسلي بـه مـصاحبه آقـاي يوسـفي                . امتناع نمود 

شخـصي بـوده   با وجودي كه مقاله آقاي دكتر توسلي  . داده و براي آن روزنامه ارسال شده بود، درج نكرد         

  .و طبعا نيازي به مهر نداشت

اي با امضاي روابط عمومي نهضت آزادي ايران خطاب به جنابعالي              نامه ۷/۵/۷۸قبل از آن هم در تاريخ       

و از طريق نمابر ارسال شده بود كه پاسخي بود به اظهارات سردار محمـد كـوثري در همـايش رزمنـدگان                      

هـا و اظهـارات نادرسـتي         داوري  ه درج شده بود و متضمن پيش       در آن روزنام   ۳۱/۴/۷۸اسالم كه در تاريخ     

  .نسبت به نهضت آزادي ايران بود

  

  جناب آقاي حجاريان

هاسـت فاقـد امكانـات الزم بـراي ابـراز نظـر و          جنابعالي مستحضر هستيد كه نهضت آزادي ايران سـال        

 و آغـاز جنـبش نـوين جامعـه     ۷۶قبل از دوم خرداد . باشد محروم از حقوق ابتدايي از جمله دفاع از خود مي    

هاي مستقل خارج از چارچوب حاكميت ـ نظيـر نهـضت آزادي ايـران ـ مـورد انـواع و         مدني در ايران، گروه

شدند، بدون آن كـه كمتـرين امكـاني بـراي دفـاع از خـود داشـته                   ها و افتراها واقع مي      اقسام آزارها و تهمت   

ر مطبوعات مستقل، اوضاع سياسي و اجتماعي كـشور بـه            و انتشا  ۷۶ليكن پس از واقعه دوم خرداد       . باشند

هـا، از جملـه جنابعـالي، در شـرايطي كـه              رود مسئوالن محترم اين روزنامه      اي شده است كه انتظار مي       گونه

برنامه اصلي رئيس محترم جمهوري، جناب آقاي خاتمي، مبتني بر توسعه سياسي و حاكميت قانون اسـت،                 

جنابعـالي  . اد ملت و نيروهاي سياسي ملتزم به قانون اساسي كوتاهي نكنند          در دفاع از حقوق شهروندي آح     
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ها در روزنامه ناشي از حقـوق اساسـي آنـان بـوده و در                 به خوبي مستحضريد كه درج پاسخ افراد و گروه        

با اين توضيحات اميدواريم كه در نخستين شماره آن روزنامه شاهد درج            . قانون مطبوعات نيز مندرج است    

  .هضت آزادي ايران و نيز مقاله آقاي دكتر غالمعباس توسلي باشيمپاسخ ن

  .با آرزوي توفيق جنابعالي در خدمت به ايران و اسالم

  

  حسين درويش

  مسئول روابط عمومي 

    نهضت آزادي ايران

  



 

 ۱۲۶

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۳/۱۶۹۴ :شماره

 ۲۱/۰۷/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  نامه به نشريه ايران فردا در مورد استفاده از عبارت 

  درخصوص نهضت آزادي ايران» جمعيت«

  

  اهللا سحابي ي مهندس عزتجناب آقا

  مدير مسئول محترم نشريه ايران فردا

  با سالم و آرزوي توفيق در جلب رضاي حق و خدمت به خلق

هــا و   ذيــل تيتــر اســتقالل دانــشگاه۱۳، در صــفحه ۱۴/۷/۷۸، مــورخ ۵۹در نــشريه ايــران فــردا شــماره 

درج شـده   » آستانه سال نو تحـصيلي    ها در     دانشگاه«راهكارهاي آن، بيانيه نهضت آزادي ايران تحت عنوان         

 جنابعالي به خوبي مستحـضريد كـه    !استفاده شده است» جمعيت نهضت آزادي ايران« ليكن از عبارت   است،

  .كند استفاده نمي» جمعيت«هاي خود از واژه  است و هيچ گاه در بيانيه» حزب«نهضت آزادي ايران يك 

ان بـه نهـضت آزادي ايـران طـي تمـاس تلفنـي و يـا                 قمنـد عالاز آنجا كه در هفته گذشته تعداد زيادي از          

اند و برخـي از آنـان ـ     وال كردهئمراجعه حضوري به دفتر نهضت آزادي ايران در خصوص اين موضوع س

انـد، بـدين    اند ولي پاسخ روشني دريافـت نكـرده   بنا به گفته خود ـ با دفتر نشريه ايران فردا نيز تماس گرفته 

ارائـه توضـيح مناسـب در شـماره بعـدي آن نـشريه اشـتباه بـه وجـود آمـده را           وسيله خواهشمند است با  

   .تصحيح فرماييد

  

  حسين درويش ـ با تشكر

  مسئول روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران



 

 ۱۲۷

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۹۵ :شماره

 ۲۸/۰۷/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  تحليلي پيرامون حمالت اخير عليه نهضت آزادي ايران

  و انگيزه فشار گسترده بر جنبش دانشجويي

  

هاي كشور متعاقب هجـوم غيرقـانوني بخـشي از نيروهـاي               دانشگاه بازداشت گسترده دانشجويان فعال   

انتظامي و شبه نظاميان به كوي دانشگاه تهران و دانشگاه تبريز در تيرماه گذشته و ضايعات جبران ناپـذير          

اجتماعي ـ سياسي آنها، عليرغم گزارش كميته تحقيق شوراي عالي امنيـت ملـي و حمايـت صـريح رؤسـاي       

  . و قضائيه از دانشجويان، جاي تأمل و بررسي داردمحترم قواي مجريه

 …هـاي تهـران، تبريـز، اصـفهان و          گزارش دانشجويان آزاد شده در شهرهاي مختلف از جمله دانـشگاه          

اند  ها قرار گرفته حرمتي  و بي  ها  حاكي است كه بسياري از آنان در دوران بازداشت تحت انواع آزارها، اهانت            

انـد و از آنـان         و بـازجويي قـرار گرفتـه       سـئوال  با نهضت آزادي ايران مـورد         در خصوص ارتباط   و عموماً 

  .تعهدات خالف قانون اخذ شده است

هـاي انحـصارطلب كـه        هـاي فـشار و جنـاح        هـاي گـروه     جاي شگفتي است كه تبليغـات گـسترده رسـانه         

كوي دانشگاه تهران و    هاي    آفريني  كوشيدند اين مطلب را القا كنند كه نهضت آزادي ايران از عوامل تشنج              مي

هـا هماهنـگ      هاي اخير دانشجويان فعـال دانـشگاه        هاي واهي بازداشت    دانشگاه تبريز است، با پرونده سازي     

ها و عملكرد مسئوالن و فعـاالن نهـضت آزادي ايـران بـه وضـوح نـشان                    اين در حالي است كه بيانيه     . است

هـاي كـشور بـوده و بـا           ه در فـضاي دانـشگاه     دهد همواره مخالف ايجاد هر گونه تشنج و بحران به ويژ            مي

  .اند امكانات محدود خود در اين جهت از هيچ كوششي دريغ نكرده

هـاي رسـمي خـود دخالـت احـزاب            ها و بيانيـه     شايان ذكر است در حالي كه وزارت اطالعات در گزارش         

ته اسـت، امـا     هـا بـه كلـي مـردود دانـس           غيررسمي از جمله نهضت آزادي ايران را در اغتـشاشات دانـشگاه           

كننـد دانـشجويان      هاي انقالب و احيانا عناصري از جريان باقيمانده در وزارت اطالعات كوشـش مـي                دادگاه

فعال جنبش دانشجويي را زير فشار قرار داده و از جمله كانون مـستقل دانـشجويان دانـشگاه تبريـز را بـه                       

صورت غيرعلني و بدون حـضور وكيـل بـه          هاي انقالب به      اتهام وابستگي به نهضت آزادي ايران در دادگاه       

  . سال محكوم نمايند۹ تا ۷ از  حبس

هاي قانوني،  طلب از آزادي هاي كشور و جريان اصالح      رسد حمايت جنبش دانشجويي دانشگاه      به نظر مي  

 توسـعه سياسـي رئـيس محتـرم جمهـوري علـت              مداري و برنامـه     ساالري، قانون  حقوق اساسي ملت، مردم   

باشد تا از يك سو با ايجاد جو رعب و فـشار از   ها مي ترده بر دانشجويان فعال دانشگاهاصلي فشارهاي گس 

نزديكي دانشجويان به احزاب مستقل ملي ـ مذهبي از جمله نهضت آزادي ايران جلوگيري به عمـل آورنـد و    

  .از سوي ديگر جلوي رشد جريان اصالح و برنامه توسعه سياسي رئيس جمهور محترم را بگيرند

ربه فشارهاي مستمر دو دهه اخير جريان انحصار بر نيروهاي مستقل ملي ـ مذهبي كه بر پاسـداري   تج
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، حاكميت و حقـوق اساسـي ملـت در چـارچوب              اند و از آزادي     هاي اوليه انقالب پاي فشرده      از اصول آرمان  

ن، بـه ويـژه    نشان داده است كه ايـن رونـد موجـب آگـاهي بيـشتر نـسل جـوا         ،اند  قانون اساسي دفاع نموده   

 ها گرديده و امروز به عنوان نـسل پيـشگام اصـالحات در كنـار مطبوعـات مـستقل در                     دانشجويان دانشگاه 

بنابراين تداوم اين گونه فشارها در شرايط كنوني نيـز موجـب تقويـت جبهـه                . جامعه ما حضور عيني دارند    

  .هاي اصيل انقالب خواهد شد اصالح و بازگشت به ارزش

هاي خود افكـار    در سخنان و نوشتهبعضاًدانند كه دانشجويان اگر     كشور به خوبي مي    مقامات اطالعاتي 

اي نـشان   هـاي آن عالقـه   مـشي و برنامـه   كنند و يا بـه خـط     هاي نهضت آزادي ايران را منعكس مي        و انديشه 

ا و  دهند اين امر به منزله وابستگي تـشكيالتي آنهـا نيـست، زيـرا نهـضت آزادي ايـران بـه علـت فـشاره                          مي

اين فشارها  .  برنامه توسعه تشكيالتي و عضوگيري خود را متوقف ساخته است          ۱۳۶۷ها، از سال      محدوديت

 قانون اساسي، نهضت آزادي ايران يك حزب قانوني است و تـا             ۲۶گردد كه مطابق اصل       در حالي اعمال مي   

 بنـابراين ممانعـت از       برخالف قانون از صدور پروانه آن خودداري كـرده اسـت و            ۱۰كنون كميسيون ماده    

همكاري شهروندان ايراني با نهضت آزادي ايران از طريق اخذ تعهد در دوران بازداشت و يا زنداني نمودن                  

  .آميز برخالف اصول قانون اساسي است هاي ارعاب و يا ساير روش

 بـه   نهضت آزادي ايران ضمن محكوم كردن هر گونه اعمال غيرقانوني و غيرانساني عليـه دانـشجويان،               

خواهـد از ايـن گونـه اعمـال خـالف قـانون و                ويژه دانشجويان زنداني، از مسئوالن قوه قضائيه مـصرا مـي          

شئونات دانشجويي و دانشگاهي جلوگيري به عمل آورند و هر چه زودتر دانشجويان زنداني آزاد شوند تـا                  

هـاي صـالحه     در دادگـاه  توانـد     هاي درس حاضر شوند، اگرچه پرونـده اتهامـات آنـان مـي              بتوانند در كالس  

  .پيگيري و با حضور هيات منصفه و وكالي مدافع آنان مجددا مورد بررسي قرار گيرد

  

 نهضت آزادي ايران

  



 

 ۱۲۹

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۹۶ :شماره

 ۰۴/۰۸/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  اعتراض به كشتار بيرحمانه مسلمانان چچن

  

هاي هوايي شـهرها و روسـتاهاي چچـن و            نهضت آزادي ايران اعتراض شديد خود را نسبت به بمباران         

  .دارد پناه توسط نيروهاي مسلح فدراسيون روسيه اعالم مي نان، مردان و كودكان بيكشتار ظالمانه ز

 و  نهضت آزادي ايران از دبيركل محترم سازمان ملل متحد و رئيس جمهوري فدراسـيون روسـيه قويـاً                 

آميز  نمايد به جاي توسل به قهر و خشونت، مشكل چچن را از طريق مذاكرات مسالمت        درخواست مي  سريعاً

المللـي حـل و فـصل نمـوده و از ادامـه ايـن كـشتار                    چارچوب منشور سازمان ملل متحد و معاهدات بين        در

  .بيرحمانه هر چه زودتر جلوگيري نمايند

  

  نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ۱۳۰

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  الف/۱۶۹۷ :شماره

 ۱۲/۰۸/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  به سئواالت آفتاب امروز و مهندس صباغيان دكتر يزدي آقايان پاسخ 

  ۱۱/۸/۷۸پيرامون اشغال سفارت آمريكا 

  

شود انگيزه اصلي دانشجويان از اشغال سفارت آمريكا ساقط كردن دولت موقـت از قـدرت              ه مي گفت:۱ سئوال

  نظر شما در اين مورد چيست؟. بوده است

تـوان بـه      هاي دانشجويان و حاميان آنان در اقـدامي كـه انجـام دادنـد، مـي                  در مورد انگيزه   :دكتر يزدي 

گان و همكارانش در دولت موقت نماينده برجـسته         مهندس بازر . گيري عليه دولت موقت را ديد       وضوح جبهه 

دار جريان روشنفكري ديني بودند كه با روحانيون ايران، عليه استبداد داخلي و سـلطه                 و معتبر و شناسنامه   

توطئـه عليـه    . انقالب بدون همكاري اين دو جريان امكان نداشت پيروز شـود          . خارجي همكاري نموده بودند   

. شـود  ن، به نوعي انتقام از مشاركت صادقانه اين جريان در انقالب محسوب ميدولت موقت و كنار زدن آنا   

اين برنامه زير پوشش حمله به سفارت آمريكا، آن چنان ماهرانه صورت گرفت كه تمام روشنفكران، اعم از                

حـزب تـوده،   . هاي افراطي همه را عليه دولـت موقـت متحـد سـاخت     چپ ماركسيستي و ملي و ملي ـ مذهبي 

هاي فدايي خلق، سازمان مجاهدين خلق، سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، جنبش مـسلمانان مبـارز،                چريك

جاما، جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهوري اسالمي، حتي آن بخش از روشـنفكران دينـي كـه بـا نهـضت                     

ادي آزادي و دولت موقت نيز بسيار نزديك بودند، و برخي از آنان از اعـضاي شـوراي مركـزي نهـضت آز      

  .داشت حمايت كردند» ضد امپرياليستي«بودند، از اين حركت دانشجويان كه رنگ 

.  نمـود  سئوال انگيزه اصلي دانشجويان از اشغال سفارت آمريكا را بايد از خود آنان              :مهندس صباغيان 

نـين  ولي اين كه در اذهان عمومي شايع است كه در اثر اشغال سفارت امريكا دولت موقت استعفا داد اين چ                   

هاي بيجاي بعضي از افراد شناخته شده و اعضاي شوراي انقـالب،              دولت موقت به علت دخالت    . نبوده است 

كردند چندين بـار   هاي مختلف در كار دولت مي    كه حزب جمهوري اسالمي را تشكيل داده بودند و كارشكني         

قالب نيز صحبت شد كه ايـن طـور         تر مطلب را پيگيري كرد و با رهبر فقيد ان           اين بار مصمم  . استعفا داده بود  

هاي مختلف قرار شد كه شوراي انقـالب و دولـت موقـت در يكـديگر                  پس از بحث  . شود به كار ادامه داد      نمي

. رهبر انقالب هم با اين موضوع موافقـت نمودنـد  . ادغام شده و يك دولت، دولت شوراي انقالب تشكيل شود  

. وندرا در دولت شوراي انقالب به عهـده بگيرنـد تعيـين شـ             ها    مقرر شد كساني كه بايد مسئوليت وزارتخانه      

دكتر بهشتي مشغول بررسي و تهيه چنـين ليـستي شـدند و تعـداي هـم                 مرحوم  و  مرحوم مهندس بازرگان    

. در همين موقع سفر به الجزاير مطـرح و تـصويب گرديـد    . هايي هم صورت گرفت     روي آن كار شد و موافق     

رت برويد و بعد از مسافرت روي افراد دولت موقت تصميم قطعي گرفته             رهبر انقالب فرمودند شما به مساف     

در . سفر الجزاير انجام شد و دو روز پس از برگشت از سفر سفارت امريكا اشغال گرديـد                . شود  و اعالم مي  

آن موقع بود كه به علت حمالت ناجوانمردانه به دولت موقت و وضع نابـساماني كـه در مملكـت بـه وجـود                        
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آقـاي خمينـي ابتـدا ايـن اسـتعفا را           . يات دولت به اتفاق تصويب نمودند كه دولـت اسـتعفا بدهـد            آمده بود ه  

نپذيرفتند و از آقايان بهشتي، هاشمي و موسوي اردبيلي خواستند كـه بـا آقـاي مهنـدس بازرگـان صـحبت                  

ور تـشكيل   اما چون استعفاي دولت به راديو داده شده بود و خوانده شد، الجرم شـوراي انقـالب مـام                  . كنند

  .دولت جديد گرديد

ها را تحويل دادن شاه قرار داده بودند در حالي كه اين درخواست               دانشجويان شرط آزادي گروگان   : ۲ سئوال

  ها موافقت نكردند؟ محقق نشد، دانشجويان به چه دليلي با آزادي گروگان

ن ابتدا روشن بود كـه      آن چه دانشجويان درخواست كرده بودند، سنگ بزرگ بود و از هما           : دكتر يزدي 

هـاي شـاه در آمريكـا نيـز ايـران هـيچ        در مورد سرمايه. دهند ها هرگز شاه را به ايران تحويل نمي  آمريكايي

در ايـن قـسمت، اگـر اطالعـات معتبـر در      . گونه اطالعات و مدارك قابل اعتنا نداشت كه بتواند عنـوان نمايـد           

المللي آنها را بـه       هاي ذيربط بين     آمريكا از طريق دادگاه    توانستيم حتي بدون گروگانگيري اتباع      دست بود مي  

  . داردهاي جهان سابقه اين امر در مورد ساير ديكتاتور. ايران برگردانيم

توانستند شاه را بـه ايـران تحويـل بدهنـد، از همـان اول هرگـز او را بـه آمريكـا راه                          ها مي   اگر آمريكايي 

راكفلـر و   (، در جهـت اهـداف خاصـي بـود كـه يـك گـروه معـين                   اما اجازه ورود شاه به آمريكـا      . دادند  نمي

  . كردند و بر اثر گروگانگيري به اهداف خود نيز رسيدند آنرا دنبال مي) سينجريك

درخواستي را كرده بودنـد و شـرطي گذاشـته          . اي قرار داده بودند     دانشجويان خود را در وضع شكننده     

د همـه آن چـه را خواسـته بودنـد بگيرنـد و يـا هـيچ چيـز                    يـا بايـ   . بودند كه قادر به مانور سياسـي نبودنـد        

. هـا را آزاد كننـد       توانـستند گروگـان     در چنين شـرايطي داشـجويان نمـي       . گرفتند و اين دومي محقق شد       نمي

گيري، نه تنها اموال شـاه و خـود شـاه بـه ايـران تحويـل داده نـشدند، چهـاره                        خصوصا كه در اثر گروگان    

همـان هـدفي كـه گـروه        . هاي ايران در آمريكا از طرف پست كارتر بلوكه شد           هميليارد دالر سپرده و سرماي    

راكفلر در تعقيب آن بود يعني نقد كردن و دريافت چهار ميليارد دالر وامي كه به ايادي دربار قبل از انقـالب              

 را بـه    ها   اساسي اين است كه چرا دانشجويان گروگان       سئوالاما  . توانست آن را وصول كند      داده بود و نمي   

  دولت شوراي انقالب تحويل ندادند؟

بـا توجـه بـه      . ها نهايتا منجر به امضاي بيانيه الجزاير از سوي ايران و امريكا شد              پرونده گروگان : ۳ سئوال

اينكه اين بيانيه از سوي حقوقدانان مورد نقد جدي قرار گرفت و آن را يكسره به نفع آمريكـا و بـه زيـان ايـران                          

  گيري نكردند؟ نشجويان خط امام در مقابل اين بيانيه موضعاند چرا دا دانسته

نقش دانشجويان با تحريك ديگران تسخير سفارت آمريكـا بـود ولـي در تـصميمات                : مهندس صباغيان 

به تدريج نقش دانشجويان كم رنگ شد و در تدوين و امـضاي بيانيـه نقـش چنـداني نداشـتند                     و  بعدي نبود   

را امضا كردند بعـدا اعتـراف نمودنـد كـه بيانيـه را اول امـضا كـرديم و بعـد                      حتي آنهايي كه بيانيه الجزاير      

دانشجويان هم سرگرم مسائل مربوط به داخـل سـفارت و           . بنابراين توجه به محتواي آن نداشتيم     . خوانديم

هاي سياسـي   برداري گويي به تظاهرات و بهره آوري مدارك و اسناد سفارت و كارهاي شعاري و پاسخ   جمع

هاي بيانيه الجزاير بود چندان اطالع كـافي          رسد دانشجويان از مسائلي كه مربوط به توافق          به نظر مي   .بودند

هايي كـه از ايـن     قرارداد الجزاير و زيان بعد از گذشت زمان و اظهارنظر حقوقدانان و بررسي دقيق    . نداشتند

عضي از آنـان اظهارنظرهـايي در   راه نصيب ملت ايران گرديد به تدريج بسياري متوجه شدند و كم و بيش ب            

الي آن نظرات استنباط كرد كه دانشجويان متوجـه شـدند كـه قـرارداد                 توان از البه    اند كه مي    اين مورد كرده  
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هـا پـي      بخـش بيانيـه    انه دانشجويان خط امام وقتي به مفـاد زيـان         تأسفم. ملت ايران است  عليه منافع   الجزاير  

  .بردند واكنشي نشان ندادند

شود دانشجويان اسناد به دست آمده در سفارت آمريكا را بـه صـورت گزينـشي منتـشر                    گفته مي : ۴ سئوال

آيـا ممكـن اسـت روحـانيون        . اند به طوري كه سندهاي مربوط به برخي از روحانيون هرگز انتشار نيافت              كرده

  اصال در سفارت آمريكا سندي نداشته باشند؟

يل، پنظيـر خـاطرات سـوليوان، اسـتم       (ر شده در آمريكا     در بسياري از مدارك و منابع منتش      : دكتر يزدي 

عالوه بر تماس و گفتگوي ميان مسئولين سفارت امريكا در تهران بـا نماينـدگان               ) …سيك، برژينسكي،   گري

، از آقاي دكتر بهشتي نيز نام برده شـده          )اهللا موسوي اردبيلي    آقايان مهندس بازرگان و آيت    (شوراي انقالب   

از نمانيدگان شوراي انقالب با سوليوان و ساير مقامـات مـسئول سـفارت ارتبـاط و                 است كه مستقل و جدا      

اما در اسناد منتشر شـده توسـط دانـشجويان هـيچ گونـه سـندي در ايـن رابطـه ديـده                       . گفتگو داشته است  

ناد ، اسـ ۵۷ها، بعد از اشغال بار اول سفارت در بهمن       بايد فرض را بر اين قرار داد كه آمريكايي         يا. شود  نمي

اصلي را برده بودند و برخي از اسناد را به طور گزينشي بر جاي گذاشته بودند، يا اين كه خود دانشجويان         

  .اند در انتشار آنها گزينشي عمل كرده

دانشجويان نه تنها اسناد مربوط به تماس و ارتباط سفارت امريكا با روحانيان برجـسته و فعـال داخـل                    

بـه  . انـد  كه اسناد موجود در مورد ساير اشخاص را هـم گزينـشي منتـشر كـرده     اند، بل   ايران را منتشر نكرده   

اي از آقـاي      عنوان نمونه، كليه اسناد موجود درباره خود مرا آنها منتشر نكردند و هنگامي كه من طـي نامـه                  

 بعـدا از آنهـا    . موسوي خوئيني درخواست نمودم كه همه اسناد مربوط به مرا منتشر سازند امتناع ورزيدند             

  .نقل شد كه گفته بودند اگر همه اسناد را منتشر سازيم به نفع آنهاست

هـاي سياسـي     براي اين كه دانشجويان و حاميان آنها، نتوانند از ايـن اسـناد بـه طـور دلخـواه در تقابـل                     

ار قر) يا يك مقام قضايي(يم كه كليه اين اسناد را در اختيار دادستان كل كشور            داستفاده كنند، ما پيشنهاد دا    

  .اما با اين درخواست نيز موافقت نشد. بدهند

تـوان     با توجه به روش كار در سفارت امريكا كه از طريـق اسـناد منتـشر شـده مـي                    :مهندس صباغيان 

برداشت نمود مامورين سفارت كه گزارش و تحليل و نظرات خود را در مورد لحظه به لحظه جريانات قبـل                    

تواننـد در     شـده نمـي     شناس تهيه و در آرشيو سفارت نگهـداري مـي         از پيروزي انقالب و در مورد افراد سر       

انـد اسـناد و مـداركي موجـود           مورد روحانيون سرشناس كه در جريانات پيروزي انقالب نقش موثر داشته          

ريـزي اصـلي بـه عهـده آنـان بـوده اسـت         دادند و طراحي و برنامه نباشد ولي آن كه به دانشجويان خط مي   

  شـد كـه سـاير اسـناد را معـدوم            كردند و به طور ضمني شـنيده مـي          ستند منتشر مي  دان  اسنادي كه الزم مي   

  .كردند كه آثاري از آن موجود نباشد مي

انگارانـه و دور       اين كه اسنادي مربوط به برخي از روحانيون وجود نداشته باشد بسيار سـاده              ،بنابراين

ديت ندارد بلكه گـزارش گـردش كارهـا و          باشد و چون اسنادي كه منتشر شده خيلي جنبه سن           از واقعيت مي  

بنابراين اگر تمام اسناد مربوط به افراد شناخته شده اعم از روحاني و             . اظهارنظر مامور مربوطه بوده است    

  .نمودند ارزش كار بسيار باالتر و مفيدتر بود غيرروحاني را منتشر مي

اند بسياري از افرادي كـه نامـشان در           ردهبه دليل اسنادي كه دانشجويان در سفارت آمريكا افشا ك         : ۵ سئوال

مهمترين آنها عباس اميرانتظام است كه به همـين دليـل    .اين اسناد آمده بود با دردسرهاي متفاوتي مواجه شدند     
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با توجه به اين كه محاكمه اميرانتظام نيز        . گناه است    سال را در زندان به سر برده در حالي كه مدعي است بي             ۱۸

 حقوق بشر تطابق نداشته و وي از محاكمه در دادگاه علني و با حضور هيات منـصفه محـروم                    با استانداردهاي 

  دانيد؟ بوده است، چقدر محاكمه وي را عادالنه مي

در مورد محاكمه و محكوميت ظالمانه آقاي اميرانتظـام بحـث بـسيار اسـت و نيـاز بـه يـك                   : دكتر يزدي 

اما من از اين فرصت اسـتفاده و بـه          .  كوتاه خارج است   تري دارد، كه از حوصله اين مصاحبه        بررسي وسيع 

  . كنم سه نكته اشاره مي

نكته اول اين كه آقاي مهندس بازرگان و برخي ديگر از اعـضاي دولـت موقـت در دادگـاه او بـه عنـوان                    

آقاي مهندس بازرگان، با همان صـداقت و صـراحت شـناخته            . شاهد حاضر شديم و به نفع او گواهي داديم        

ايـد، مـسئول مـن هـستم و اگـر             شان گفتند، تمام اين اتهاماتي كه در اين دادگاه به اميرانتظـام زده            شده خود 

اما دادگاه كمترين تـوجهي     . كه نخست وزير بودم، نه اميرانتظام     . كسي بايد جواب بدهد يا محاكمه شود منم       

  .به شهادت گواهان ننمود زيرا آنها به محكوم كردن وي مصمم بودند

ايشان حدود دو سـال     . لوحي دادستان يا بازپرس پرونده اميرانتظام بود        ين است كه آقاي مير    نكته دوم ا  

كنـد    رود و ناراحتي وجدان خود را ابراز و اعتراف مـي            قبل از درگذشت مهندس بازرگان به ديدن ايشان مي        

دانـد و بـراي        مـي   كار  كه اميرانتظام به ناحق محكوم شده است و او خود را در اين ظلم شريك جرم و گناه                 

  . تمامي سعي خود را به كار برده بود كه او از زندان آزاد شود جبران آن،

، آقاي يزدي، رئيس قوه قضاييه وقت از آقاي مهندس          ۱۳۷۱نكته سوم اين كه در همان زمان اوايل سال          

 آقـاي يـزدي     ايـن مالقـات در محـل كـار        . بازرگان و اينجانب دعوت نمود كه ديداري با ايشان داشته باشيم          

اما او حاضر به درخواسـت      . خواهند اميرانتظام را آزاد كنند      آقاي يزدي اظهار داشتند كه مي     . صورت گرفت 

بعد از بحث و توضيحات، آقاي يزدي از آقاي مهندس بازرگان خواست كه ايـشان درخواسـتي                 . عفو نيست 

ير موجه بودن چنـين درخواسـتي آن        مهندس بازرگان به دليل غ    . براي عفو آقاي مهندس اميرانتظام بنويسد     

را رد كردند و قرار شد كه به علت بيماري آقاي اميرانتظام ايشان را بـراي معالجـه در بيمارسـتان بـستري                 

سازند تا فرصتي هم باشد كه آقاي مهندس بازرگان و بنده با ايشان صحبت كنيم و هم بعد از عمل جراحي                     

دي موافقت كرد اما مقامات امنيتي، حتي در بيمارستان هم اجاره           به ايشان استراحت در منزل بدهند آقاي يز       

ل در منـزل  مـ ه استراحت بعد از عزصحبت با اميرانتظام را جز حال و احوال بيمار به ما ندادند و نه تنها اجا  

قـل  را به او ندادند، بلكه او را با زنجير به تخت بيمارستان بـستند و درمـان را ناتمـام و او را بـه زنـدان منت           

  .ساختند

ام   آقاي مهندس اميرانتظام يك درخواست موجه و منصفانه قانوني دارد و اينكه من جرمي مرتكب نشده               

كه از كسي تقاضاي عفو كنم اين شما هستيد كه بايد از ظلمي كه به من كرديد عذر بخواهيد تنها درخواست                     

  .زيدمن اين است كه محاكمه مرا تجديد كنيد، مرا تبرئه و سپس آزاد سا

 كه براي افرادي كه نامشان در اسناد سـفارت آمريكـا بـود بـه وجـود                   دردسري اوالً: مهندس صباغيان 

هاي حاكم بـراي      آمده خيلي بستگي به اسناد و موارد موجود در اسناد نبود بلكه برخوردهايي بود كه جناح               

مـورد آقـاي عبـاس      ده اسـت ولـي در       كـر زدن بـه رقبـاي سياسـي خـود            يت خود و ضربه   عاستفاده از موق  

  . اميرانتظام خود من شاهد مطلبي بودم كه الزم است به اطالع برسانم
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يك روز مرحوم شهيد قدوسي نزد مرحوم مهندس بازرگان آمد و گفت نزد رهبر انقالب رفتم و پرونـده                   

ا بردم و گفتم كه طبق محتويات اين پرونده و اظهارنظر بـازپرس مربـوط بـه اميرانتظـام                   آقاي امير انتظام ر   

اي ديگـر را نيـز    ايـم بايـد عـده     توان اتهام جاسوسي زد و اگر به اين جرم كـه ايـشان را دسـتگير كـرده                   نمي

ناس روحـاني   به ايشان گفتم افراد سرش    . كنيد  رهبر انقالب فرمودند كه خوب چرا دستگير نمي       . دستگير كنيم 

چون ايـن مالقـات مـصادف بـا اولـين انتخابـات        (رهبر انقالب قدري فكر كرد      . هستند كه بايد دستگير شوند    

اي بكنيـد و او را آزاد         سپس اظهار داشتند كه بعد از انتخابات امير انتظام را محاكمـه           ) رياست جمهوري بود  

هاي داخلـي و متـشنج شـدن جـو      ريانات درگيريولي همان طور كه اطالع داريد بعد از انتخابات و ج . نماييد

آقـاي محمـدي گيالنـي رئـيس     . داخل مملكت و ترورهاي ناجوانمرادانه مختلف اميرانتظام را محاكمه كردنـد        

قاضـي  . يعني نه وكيل حضور داشـت و نـه هيـات منـصفه            . دادگاه فاقد شرايط الزم قانوني بود     . دادگاه بود 

  م جاسوسي را عنوان كند، فقط اظهار داشته است كه اميرانتظام سفره           دادگاه هم در حكم خود نتوانست اتها      

اي به ايشان دادند كـه منجـر          ها باز نموده است و در آن جو سياسي حكم غير عادالنه             ش را پيش خارجي   دل

هـاي خـود      هاي جسمي و روحي فراوان بود كه خود ايشان در مـصاحبه              سال زندان همراه با شكنجه     ۱۸به  

  .اند ران زندان خود را گفتهشرح مفصل دو
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  الف/۱۶۹۷ :شماره

 ۱۲/۰۸/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  

  »عصرما«توضيحي پيرامون نقد بيانيه نهضت توسط نشريه 

  

  جناب آقاي محمد سالمتي

  مدير مسئول محترم نشريه عصر ما

  با سـالم و آرزوي توفيـق در جلـب رضـاي حق و خدمت به خلـق

درج » بـا هـشدار دهنـدگان   سـخني  « مطلبي با عنـوان  ۲۸/۷/۷۸ نشريـه عصـر ما، مورخ   ۱۳۴در شمـاره   

خواهشمند است مقرر فرماييد طبق قانون مطبوعات در        . شود  شده است كه بدين وسيله پاسخ آن ارسال مي        

  .ستين شماره آن نشريه درج شودنخ

  روابط عمومي با تشكر

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

  يران اضت آزادينه

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۹۷ :شماره

 ۱۲/۰۸/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  توضيحي پيرامون نقد بيانيه نهضت آزادي ايران

  نشريه عصرما توسط 

  

هـشدار  « بيانيـه    ۲۸/۷/۷۸ مورخ   ۱۳۴ما ارگان سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در شماره         نشريه عصر   

 تحليلـي بـا     نهـضت آزادي ايـران را در      » ستيزان در آستانه انتخابات مجلس ششم      آفرينان و قانون   به بحران 

حي مورد نقد و بررسي قـرار داده كـه مـا در ايـن جـا صـرفا بـه توضـي                     » دهندگانسخني با هشدار  «عنوان  

  .كنيم پيرامون دو نكته آن اكتفا مي

هايي از بيانيه نهضت آزادي ايـران تـشكر شـود،              جا دارد از نشريه عصر ما به خاطر انتشار قسمت          قبالً

زيرا در شرايطي كه نهضت آزادي ايران از امكان داشـتن روزنامـه ارگـان محـروم اسـت و وزارت ارشـاد                       

اي  نه نهضت آزادي ايـران ـ مجـوز نـشريه    و ه نام اشخاص ـ  نتوانسته است به درخواست قانوني ما حتي ب

م بـا نقـد و      أهاي نهضت آزادي ايـران اگـر چـه تـو            هايي از نشريات و انعكاس ديدگاه       صادر كند، نقل قسمت   

  .كنيم اي همراه باشد مغتنم و مفيد بوده و ما از آن استقبال مي هاي غيرمنصفانه تحليل

بات اين نكته كه جبهه دوم خرداد از جمله سازمان مجاهدين انقالب             نويسنده محترم عصر ما براي اث      -۱

  :نويسد اسالمي مبري از انحصارطلبي است مي

 نه حذف رقيب از صحنه سياست بلكه عقاليي كـردن           … مهمترين چالش ميان نيروهاي درون حاكميت        …«

 جبهـه دوم    …عي آنهاست   اين صحنه بر مبناي سهيم شدن نيروها در قدرت به تناسب وزن و پايگاه اجتما              

در ساخت قدرت با وزن     ) حتي اپوزيسيون (خرداد نيز بر ضرورت تناسب ميان مشاركت نيروهاي سياسي          

 در انتخابات شوراها كه توسط دولت مورد حمايت نيروهاي دوم خرداد            …كند    اجتماعي، سياسي تاكيد مي   

. هضت آزادي آزادانه حـضور يافتنـد      برگزار شد هم جناح راست حضوري فعال داشت و هم احزابي نظير ن            

هاي مذكور بلكه حضور آنها در شوراها به تناسـب وزن اجتمـاعي        نتيجه اين انتخابات نيز نه حذف جريان      

  ». درصد و نهضت آزادي ايران حدود يك درصد آراء را كسب كردند۲۵جريان راست حدود . آنها بود

ياسـي و رعايـت صـداقت و امانـت در گفتـار و              نويسنده محترم كه نهضت آزادي ايران را بـه اخـالق س           

انـد و     كند كه خوانندگان عصر ما انتخابات شـوراها را فرامـوش كـرده              كند واقعا تصور مي     كردار دعوت مي  

  آمار و ارقام وشرايط برگزاري انتخابات را به ياد ندارند؟

بايد به خوبي به ياد داشته  همه مردم به ياد دارند و رهبران سازمان مجاهدين انقالب اسالمي نيز              - الف

باشند كه اكثريت نامزدهاي اصلي نهضت آزادي ايران بدون هيچگونه دليل قانوني رد صالحيت شـدند و از                  

  .بين نامزدها فقط چهار نفر اجازه يافتند در انتخابات شوراي شهر تهران شركت كنند

وع تبليغات اعالم كردند در حالي       اسامي نامزدهاي تاييد شده نهضت آزادي ايران را در آستانه شر           - ب

بـه  . هاي درون حاكميت از قبـل، خيلـي جلـوتر، روشـن بـود               كه اسامي نامزدهاي قبول شده احزاب و گروه       

طــوري كــه در اولــين ســاعات روز شــروع تبليغــات انتخابــاتي حجــم وســيعي از پالكادرهــا و پوســترها و 
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با وجـود ايـن نهـضت آزادي ايـران كـه در مـدت               . هاي تبليغاتي رنگارنگ در و ديوار شهر را پوشاند          تراكت

ابتـدا نيـروي    . كوتاهي توانسته بود تبليغات محدودي را آغـاز نمايـد بـا تـضييقات متعـددي روبـرو گرديـد                   

انتظامي، نمايندگان هيات نظارت بر انتخابات شوراها و ساير نهادها، بدون مجوز معتبر به سـتاد انتخابـات                  

تا پاسي از نيمه شب به بازرسي محل پرداختنـد و كليـه اوراق تهيـه شـده را           كانديداهاي مربوطه مراجعه و     

آوري و چهار نفر از حاضران در ستاد را بازداشت نمودند كه پرونده امر به دادگاه و سپس به وزارت                  جمع

هـا را    هاي ستاد را مغاير با قانون تـشخيص نـداد و ادامـه فعاليـت                كشور ارجاع شد و وزارت كشور فعاليت      

فـشارها متوقـف نـشد، از       . اما همين امر فعاليت ستاد را براي يك روز تمام متوقف سـاخت            . المانع دانست ب

در تمـام  !! هاي ستاد ايـن داوطلبـان را ندارنـد    ها اطالع داده شد كه حق چاپ آگهي وزارت ارشاد به روزنامه 

هـا همكـاري داشـتند، ادامـه      تمدت تبليغات در سطح شهر بازداشت جواناني كه داوطلبانه براي توزيع تراكـ   

  .يافت

 شمارش آرا در دو روز اول در شهر تهران به وضوح نشان داد كه نامزدهاي نهـضت آزادي ايـران        -پ

ها، از جمله خبرگزاري فرانسه اين        هاي اعمال شده فوق، آراي سنگيني دارند و خبرگزاري          به رغم محدوديت  

د كه آقاي موحدي ساوجي، رئيس هيات نظارت بر انتخابـات،           به دنبال اين اخبار بو    . مطلب را مخابره كردند   

اعالم كرد كه آراي كانديداهاي نهضت آزادي ايران كه صالحيت آنان بـه تـصويب هـم رسـيده بـود، نبايـد                       

بعـد از ايـن اعـالم نظـر بـود كـه آراي              . »نهـضت آزادي غيرقـانوني اسـت      «چرا كـه    . قرائت و محاسبه شود   

وزارت كشور هـم هـيچ واكنـشي در برابـر           . هاي پايين سقوط كرد     ن به رديف  كانديداهاي نهضت آزادي ايرا   

اين اعالم نظر هيات نظارت از خود نشان نداد و بر ما معلوم نشد كه آيا وزرات كشور نظر هيات نظـارت را       

اي از وزرات كشور درخواست نمـود     رعايت كرده است يا خير؟ به همين دليل، نهضت آزادي ايران طي نامه            

 از جمله كانديداهاي نهضت آزادي ايران روز به روز منتشر گردد كه              مار شمارش آراي تمام كانديداها،    كه آ 

  .چنين نشد

با وجود اين آراي كانديداهاي نهضت آزادي ايران كمتر از آراي كانديداهاي جناح راست نبـود و معلـوم       

 درصـد و  ۲۵ان راسـت را حـدود   نيست نويسنده محترم عصر ما با چه مالك و معياري وزن اجتماعي جري  

  !نهضت آزادي ايران را حدود يك درصد ارزيابي كرده است؟

ها و تضييقات براي نهضت آزادي ايران نويسنده محترم عصر مـا بـا هـدف     با وجود اين همه محدوديت  

منــشي جبهــه دوم خــرداد، حــضور نهــضت آزادي ايــران را در انتخابــات شــوراها   توجيــه مواضــع و آزاد

  !!نمايد معرفي مي» يك درصد«كند و تناسب وزن و پايگاه اجتماعي آن را در حد  توصيف مي! »هآزادان«

هاي اجتماعي از شـرايط   هنگامي كه انتخابات در شرايط آزاد و سالم برگزار شود و تمام احزاب و گروه     

ه و پايگـاه    تـوان بـه خـوبي بـه جايگـا           و امكانات مشابهي برخوردار باشند تنها در آن صورت است كه مـي            

» خـودي   «هاي درون حاكميت با عنوان        در شرايط كنوني كه احزاب و گروه      . اجتماعي واقعي هر يك پي برد     

هاي خارج از حاكميت با برچـسب         تمامي امكانات را به صورت انحصاري در اختيار دارند و احزاب و گروه            

 امنيت ارتباط با مردم محـروم هـستند،    ترين امكانات از جمله داشتن روزنامه ارگان و         از بديهي » غيرخودي«

  توان به وزن سياسي و اجتماعي هر حزب پي برد؟ چگونه مي

نهضت آزادي ايران از اين كه در يك انتخابات آزاد و در يك رقابت منصفانه موفق به كسب اكثريـت آرا                 
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ها و فـشارهاي      سازي اما تسليم صحنه  . نگردد، كمترين نگراني ندارد و با شجاعت واقعيت را خواهد پذيرفت          

شود و اين نوع رفتارهـاي سياسـي را بـراي توسـعه               هاي سياسي انحصارگرايانه نمي     خالف قانون و بازي   

هدف اصلي نهضت آزادي ايران از شركت در انتخابـات، بـيش از آن كـه وارد    . داند سياسي كشور مفيد نمي  

يند توسعه سياسي و كمـك بـه ايجـاد          شدن به مجلس شوراي اسالمي يا شوراها باشد، تسريع و تثبيت فرآ           

آميز ارزيابي    از اين زاويه نهضت آزادي ايران حضور خود را موفقيت         . تعادل پايدار سياسي در كشور است     

  . كند مي

نهضت آزادي ايران از اينكه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي اصـل ضـرورت حـضور همـه نيروهـا و                    

كند    استقبال مي   ختار سياسي كشور را مطرح ساخته است،      احزاب بر اساس وزن سياسي و اجتماعي در سا        

. داند  و تنها راه تحقق اين امر را برگزاري انتخابات حزبي، همچون وضعيت رايج در بسياري از كشورها مي                 

بـا اصـالح قـانون انتخابـات بايـستي      . هاي ديني را به رسميت شـناخته اسـت     قانون اساسي ايران حق اقليت    

  .سي نيز به رسميت شناخته شودهاي سيا حقوق اقليت

 نويسنده محترم عصر ما در بخش ديگري از نقـد خـود در خـصوص هـدف انتـشار بيانيـه نهـضت                        -۲

  :آزادي ايران نوشته است

گير كردن و بر سر لطف آوردن اين جناح به ويژه در آستانه                 چراغ سبز نشان دادن به جناح راست و نمك        «

  »…هاي نهضت  د صالحيت كانديدا به اميد تايي انتخابات مجلس ششم،

داننـد كـه در        كه با مواضع اصولي نهضت آزادي ايران در دو دهه گذشته آشنا هـستند مـي                 همه كساني 

نـه   حقوق اساسي ملت و حاكميت ملت تاكيد شده است تا زمي هاي گذشته همواره بر انديشه آزادي،     انتخابات

  .ه جامعه فراهم شودساالري و مشاركت واقعي مردم در ادار براي مردم

هاي سياسي رايـج بـود از همـان           به هر قيمت و از طريق بازي      » قدرت«اگر نهضت آزادي ايران به دنبال       

هاي بـاالتر در سـطح رهبـري انقـالب نـشان داده بـود و در دو دهـه                 چراغ سبز را به قدرت     ۱۳۵۸هاي    سال

فرسـا را     الب ايـن همـه فـشارهاي طاقـت        هاي اصيل انق    ها و اصول و آرمان      گذشته براي پاسداري از ارزش    

  .كرد تحمل نمي

را نشان داده و هدف اصلي از تهيـه و ارائـه            » دم خروسي  «ظاهراًنويسنده محترم عصر ما در همين جا        

اين اولـين بـار نيـست كـه سـازمان مجاهـدين             . نظر جناح راست به نمايش گذارده است        اين گفته را در جلب    

طلبـان قـرار داده       اي براي جلـب نظـر موافـق انحـصار           زادي ايران را وسيله   انقالب اسالمي حمله به نهضت آ     

گرايانـه سـازمان مجاهـدين انقـالب          گيـري اصـول     واكنش روزنامه كيهان كه به تعبير خود از موضـع         . است

اسـت    اسالمي ستايش كرده و آن را در مـسير جداسـازي نيروهـاي خـودي و غيرخـودي ارزيـابي نمـوده                       

رسد پاسخ به همين چراغ سبزي است كه براي تبري از نيروهاي مستقل ملـي   به نظر مي) ۲۹/۷/۷۸كيهان ـ  (

سازي براي كساني اسـت كـه در گذشـته رد            ـ مذهبي، از جمله نهضت آزادي ايران ارائه شده است و زمينه           

  .خواهند كه در اين دوره به همان سرنوشت دچار شوند اند و نمي صالحيت شده

تواننـد   د است كه احزاب سياسي، اعـم از درون حاكميـت يـا بيـرون از آن، مـي        نهضت آزادي ايران معتق   

هـاي اصـولي      حول محورهاي مشترك، از جمله برخورد جمعي با موانع اساسي تحزب در ايـران، همكـاري               

اي بـه بـسياري از احـزاب سياسـي و             در همين راستا بود كه نهـضت آزادي ايـران طـي نامـه             . داشته باشند 



 ۱۳۹

مـا از   . ي، آنان را به اتخاذ واكـنش مناسـب دربـاره اصـالح قـانون انتخابـات دعـوت كـرد                    هاي مدن   سازمان

  .سازمان مجاهدين انقالب اسالمي توقع داشتيم در اين مورد اقدامات مثبتي به عمل آورد

نهضت آزادي ايران دفاع از برنامه توسـعه سياسـي و تقويـت برنامـه اصـالحات آقـاي خـاتمي رئـيس                       

هـاي خـارج از        آزادي و امنيت براي همه شهروندان به ويژه احزاب و گروه           تأمين گرو   جمهور محترم را در   

ها بـه هـيچ وجـه         دهد كه اين گونه تحريف واقعيت       داند و هشدار مي     حاكميت در چارچوب قانون اساسي مي     

  .هاي درون حاكميت را توجيه نخواهد كرد هاي انحصارطلبانه برخي از گروه روش

  

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۱۴۰

  تعالي بسمه

  يران ازادينهضت آ

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۶۹۷ :شماره

 ۱۳/۰۸/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  درخواست مالقات رئيس هيئت اجرايي و دو تن از مسئوالن نهضت 

  با وزير اطالعات

  

  

  حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي يونسي

  وزير محترم اطالعات

رساند با توجه به روند اصالحات و تحوالت در وزارت اطالعات،             بعد از سالم، احتراماً به استحضار مي      

 مسائل مهم، اينجانب به اتفاق دو تن از مسئوالن نهضت آزادي ايران تقاضاي              اي  جهت مذاكره پيرامون پاره   

 از اظهـار   قـبالً . خواهشمند است دستور فرماييد وقتي را تعيين و اعـالم نماينـد  . مالقات با جنابعالي را داريم 

  .نمايد فرمائيد، صميمانه تشكر مي محبتي كه در اين مورد مبذول مي

  با احترام

  هاشم صباغيان

 رئيس هيأت اجرايي

  

  

  



 

 ۱۴۱

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۲/۱۶۹۷ :شماره

 ۱۷/۰۸/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  نامه به رئيس دانشگاه صنعتي شريف

  در مورد سخنراني آقاي سلطاني عليه نهضت در آن دانشگاه

  

  رياست محترم دانشگاه صنعتي شريف

  پور جناب آقاي دكتر سعيد سهراب

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

 آقاي مجتبي سلطاني بـه دعـوت بـسيج دانـشجويي دانـشگاه صـنعتي                ،۱۳۷۸ آبان   ۹روز يكشنبه مورخ    

 مطالب سراسر كذب و نادرستي عليـه نهـضت آزادي ايـران بيـان               ،شريف در آن دانشگاه طي يك سخنراني      

  .كرده و به مفهوم واقعي كلمه يك طرفه به قاضي رفته است

ه آقاي سلطاني عليه نهضت آزادي      بدين وسيله خواهشمنديم دستور فرماييد تا فرصتي برابر با زماني ك          

هـاي الزم بـه مطالـب     اند در اختيار نماينده نهضت آزادي ايران گذاشـته شـود تـا پاسـخ        ايران استفاده كرده  

بديهي است كه اين حق شرعي و قانوني نهـضت آزادي ايـران             . سخنران مزبور به دانشجويان عرضه گردد     

  . است

  .كنيم انه سپاسگزاري مي از مساعدتي كه خواهيد فرمود صميمقبالً

  

  حسين درويش

  مسئول روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  

  :رونوشت به 

   بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف-۱

  انجمن اسـالمي دانشجويان دانشـگاه صنـعتي شريـف-۲

  

  



 

 ۱۴۲

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

   :شماره

 ۲۲/۰۸/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  نامه بنياد  پاسخ دكتر يزدي به سئواالت هفته

   و جانبازان مستضعفانبنياددر مورد فعاليتها و مديريت 

  

  

  نامه بنياد مدير مسئول محترم هفته

  مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي بنياد

  با سالم و آرزوي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به خلق

هايي كـه عنـوان       در مورد سئوال  . نامه را دريافت كردم      آن هفته  ۸/۸/۷۸نام و امضاي مورخ       يادداشت بي 

بـا وجـود    . توانم نظري منصفانه و دقيق بدهم       ها نمي    گزارشات عملكرد  شده است، به علت عدم دسترسي به      

در صـورتي كـه     . نمـايم   اين در پاسخ درخواست شما، نظرات خود را به اجمال، بـه شـرح زيـر ارسـال مـي                   

  :توضيحات بيشتري بخواهيد اطالع بدهيد

  كنيد؟  مديريتي را، براي افزايش كارايي بنياد پيشنهاد مي چه شيوه: سئوال

اي با عظمـت و وسـعت و تنـوع بنيـاد را بـه طـور                   هيچ مديريتي در دنيا وجود ندارد كه مجموعه       : پاسخ

ي بزرگ شده غيرقابـل       كند اين است كه مجموعه      يك مدير خوب اولين كاري كه مي      . مطلوب بتواند اداره كند   

در ايـن مـورد   . مايـد ن اداره را به واحدهاي كوچكتر قابل اداره، برحسب موضوع فعاليت هر جـز تقـسيم مـي     

نوشته يك كارشناس آمريكايي، از تجربه موفق هند را حتما مطالعـه            » كوچك زيباست «كنم كتاب     توصيه مي 

كنـد و بـه      يابـد و گـسترش پيـدا مـي          در دنياي پيشرفته صنعتي غرب، هنگامي كه شركتي رشد مي         . بفرماييد

هـاي مـستقل كـوچكتر تقـسيم           را به واحـد    گردد، صاحبان اصلي آن     رسد كه اداره آن مشكل مي       اي مي   نقطه

تقسيم كل به اجـزاي كـوچكتر، بـه معنـاي           . رسد بنياد نيز بايد دست به چنين كاري بزند          به نظر مي  . كنند  مي

هـاي    همـاهنگي . گـردد   شود، نظارت مستمر اعمال مـي       بلكه در واقع تفويض اختيار مي     . رها كردن آنها نيست   

  .شود واسته ميآيد و مسئوليت خ ضروري به وجود مي

در اين تغييرات، هم چنين بايـد       . تواند از كارشناسان برجسته مديريت استفاده كند        در اين راستا بنياد مي    

بينـي بايـد      در ايـن پـيش    . هاي كالن از فرد به جمع منتقـل گـردد           گيري  بيني كرد كه تصميم     هايي پيش   مكانيزم

ضابطه نه براساس رابطه، و جمع در برابر فـرد          جمعي باشد بر اساس     . تعريف شود » جمع«مكانيزم تشكيل   

نه فقط مهر زننـده بـر تـصميمات مـدير بـاال             . داشته باشد  رأي   استقالل نظر و  ) مدير عامل و سرپرست كل    (

  .باشد

اي كـه     به گونـه  . اي صورت گيرد كه روابط و ضوابط روشن و شفاف باشند            اصـالح ساختارها به گونه   

امكانات به سود خود يا گروه خود سوء استفاده نمايـد، بـذل و بخـشش                هيچ كس در هيچ سطحي نتواند از        

  .…كند، امالك و اموال را همچون گذشته به هر كس و به هر قيمت بفروشد و يا 



 ۱۴۳

جذـب نيـرو ـ مديريـت مــالي ـ ارتبـاط     (هاي  چه انتقادي به مديران و نحوه مديريت بنياد در بخش: سئوال

  داريد؟) با نهادهاي مدني

. در گذشته، تا آنجا كه مطلع هستم، جذب نيرو اكثـرا بـر اسـاس رابطـه بـوده اسـت نـه ضـابطه                        : پاسخ

عملكرد گذشته بنياد حـاكي از آن اسـت كـه مجموعـه در خـدمت يـك جريـان سياسـي معـين قـرار داشـته                     

 هـاي سياسـي بنيـاد، بـه تبعيـت از            گيـري   انه، جهـت  تأسـف اند و م    هاي سياسي تعيين كننده بوده      اولويت.است

اش به جناح و گروه خاص عليه نهادها و روندهاي مدني بوده است و اين به اعتبار بنياد به شـدت                       وابستگي

  . اند هاي الزم بوده اند، عموما فاقد كارايي نيروهايي كه برحسب روابط جذب شده. لطمه زده است

هنـوز هـيچ گـزارش      . اسـت اند و بنياد فاقد كنترل وظـايف بـوده            گو نبوده   مسئوالن و مديران بنياد پاسخ    

پيشنهاد رسيدگي مجلس به حـساب      . كاملي از سرمايه بنياد، امكانات، سود و زيان سنواتي ارائه نشده است           

  .و كتاب بنياد، از طرف شوراي نگهبان مردود شناخته شد

با توجه به مدعيات، بنيادي كه زير نظر مقام رهبري است، بايد از جهت نظم، ضـابطه، حـساب و كتـاب،                      

  .ها، رهبري را خرج خود بكنند ها و سوءاستفاده كاري نه آن كه براي سرپوش گذاشتن بر ندانم. مونه باشدن

حتي اگر قرار است درآمدهايش به حساب رهبري واريز گـردد،   . بنياد بايد حساب و كتابش روشن باشد      

  . ها بيايد مقدار ساليانه آن بايد مشخص و معين و در گزارش

  شود؟  دانند كه هر سال چه مبلغ از بنياد به حساب رهبري پرداخت ميچرا نبايد مردم ب

افكار عمومي مـردم     برابر   حساب و كتاب نداشت؟ نوشته نشده است؟ و امروز در         ) ع(المال علي   مگر بيت 

  جهان قرار ندارد؟

  دانيد؟ هايي، توام با موفقيت بيشتر مي هاي بنياد را در چه بخش فعاليت:  سئوال

چــون  . شـود   قيـت هر بـرنامه و فعـاليتـي با هــدف يـا اهــداف آن برنامـه سنــجيده مـي                  موف: پـاسـخ

امــكان  ) ام يـا حـداقل مـن نديـده    (هاي بنيـاد منتـشر نشـده است    ها و بـرنــامه    گزارش جـامعـي از فعـاليـت   

     .ارزيابـي وجـود نـدارد

  

  

  



 

 ۱۴۴

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۳/۱۶۹۷ :شماره

 ۲۵/۰۸/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  دعوت به مراسم سالگرد داريوش و پروانه فروهر

  

نلْطَاناً مِه سِليلْنَا ِلوعج ظْلُوماً فَقَد۳۳اسراء ( قُِتلَ م(  

و هر كس مظلومانه كشته شود به راستي كه بـراي ولـي و وارث               «

  »ايم او حق و حجتي مقرر داشته

يك سال از قتل ناجوانمردانه و مظلومانه مبارزين نستوه داريـوش فروهـر و همـسر وفـادارش پروانـه                    

نشينيم كه هنوز هيچگونه اقدام جـدي و اساسـي در محاكمـه و      درحالي به سوگشان مي   . گذرد  اسكندري مي 

  .ها صورت نگرفته است كاران اصلي و مباشرين قتل مجازات جنايت

آباد    در مسجد فخر   ۱۹ تا   ۱۷ماه از ساعت       آبان ۳۰مراسم بزرگداشت اين دو يار مظلوم در روز يكشنبه          

نمـاييم در ايـن مراسـم كـه از طـرف              شناس دعوت مـي      عموم مردم حق   از. شود  دروازه شميران برگزار مي   

  .دنشود شركت نماي خانواده، همرزمان و يارانشان برگزار مي

  نهضت آزادي ايران

  

زادگان ـ صـفا   العلي بازرگان ـ سيداكبر بديـع   مهنـدس عبـد- مهنـدس ابوالفضـل بازرگان-عباس ابوذري ـ حسن اربـابي 

 مجيــد  -  ابوالفضـل حكيـمي-  دكتـر غالمعبـاس توسلي-اسدي ـ مهنـدس محمد توسلي  حسين بني د دكتر محم–بيـطرف 

 حسين درويش ـ عبداهللا رادنيا ـ احد رضايي ـ - مهندس سيد امير خرم - نورالدين طراز منفرد– عبدالكريم حكيمي -حكيمي 

اصـغر   دجوادي ـ محمد جعفر عمادي ـ دكتر سيد علي  سي دكتر يداهللا سحابي ـ مهندس هاشم صباغيان ـ دكتر احمد صدرحاج  

افرا ـ مسعود مانيان ـ مهنـدس محـسن محققـي ـ         دكتر غفار فرزدي ـ دكتر حسن فريداعلم ـ حجت قياسي ـ بيژن گل   -غروي

پـور ـ    نعـيم محمـود  مصطفي مسكين ـ مهندس غالمرضا مسموعي ـ مهندس امير ميرخاني ـ خسرو منـصوريان ـ مهنـدس      

 .زاده ـ مهندس عليرضا هندي ـ دكتر ابراهيم يزدي ات نوربخش ـ دكتر هادي هاديالساد فخر

  

  

  



 

 ۱۴۵

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۴/۱۶۹۷ :شماره

 ۲۹/۰۸/۱۳۷۸: ختاري

  

  

  اطـالعـيـه

  مناظره در دانشگاه صنعتي شريف

  

 بـه دعـوت بـسيج دانـشجويي         ۱۳ راس سـاعت     ۳۰/۸/۷۸رسد كه روز يكـشنبه        بدين وسيله به اطالع مي    

ز جانب نهضت آزادي ايران و آقـاي مجتبـي          اي ميان آقاي هاشم صباغيان ا       دانشگاه صنعتي شريف مناظره   

  . آن دانشگاه برگزار خواهد شد۴سلطاني در سالن شماره 

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  

  

  



 

 ۱۴۶

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۵/۱۶۹۷ :شماره

 ۲۹/۰۸/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

   تعويق مناظره در دانشگاه صنعتي شريفاطـالعـيـه

  

يف پيرو اطالعيه قبلي مبني بر مناظره بسيج دانشجويي و نهضت آزادي ايران در دانشگاه صـنعتي شـر                 

 اين دانشگاه برگزار گـردد، بـه اطـالع       ۴ در سالن شماره     ۱۳ راس ساعت    ۳۰/۸/۷۸كه قرار بود روز يكشنبه      

رساند كه به درخواست بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف ايـن منـاظره بـه جهـت برگـزاري يـك          مي

  .گردد عت موكول مي در همان محل و همان سا۷/۹/۷۸المللي در سالن مذكور به روز يكشنبه  كنفرانس بين

  

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۱۴۷

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۹۸ :شماره

 ۲۹/۰۸/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  اي از ابهام اي هنوز در هاله هاي زنجيره  قتل پرونده

  داشت ياد داريوش و پروانه فروهر  گرامي

  

  )۳۳اسراء (و من قُِتلَ مظْلُوماً فَـقَد جعلْنَا ِلوِليِه سلْطَاناً 

ي كـه بـراي ولـــي و        و هـر كس مظلومـانه كشته شـود بـه راسـت         

  ايم وارث او حــق و حـجـتـي مقـرر داشتـه

  شـده نيم    داريوش فروهر رهبر حزب ملت ايـران و از مبـارزان شنـاخته           از واقعه كشتار فجيع و ظالمانه     

قرن اخير نهضت ملي ايران و از ياران صديق و مقاوم دكتر محمد مصدق و همـسر مبـارز و همـرزمش در         

نها و نيز نويسندگاني چون پوينده، مختاري و مجيـد شـريف يـك سـال گذشـت و عليـرغم                      آ  خانه مسكوني 

افشـا شدن نام برخي از مسئـوالن تراز بـاالي وزارت اطالعات هـمچون سعيد امامي و مـصطفي كـاظمي و          

گان،  نويسند  هاي فجيع ديگر مانند قتل      ، و دست داشتن آنان در قتل      »خودي«اي ديگر از محافل       بازداشت عده 

اي شهرت يافته اسـت، هنـوز ايـن           هاي زنجيره   روشنفكران و فعاالن سياسي و فرهنگي كه در مجموع به قتل          

انه تا كنون بـه غيـر از        تأسفيك سال تمام گذشته است، اما م      . اي از ابهام باقي مانده است       پديده مهم در هاله   

گـاه از زبـان مـسئوالن          گـاه و بـي     اطالعات جزئي، ناقص و جسته و گريخته پيرامون ايـن فاجعـه ملـي كـه               

گـذرد    سازمان قضايي نيروهاي مسلح با اختصار كامل مـنعكس شـده اسـت، كـسي از آنچـه در درون مـي                     

گونه بيان صـريح و   كند، هنوز هيچ   اطالعي ندارد و عليرغم عظمت فاجعه و تاثيري كه بر امنيت ملي وارد مي             

وجب جلـب اعتمـاد و اطمينـان خـاطر مـردم و آرامـش               روشن و شفافي كه بتواند حقيقت را آشكار كند و م          

اعضا خانواده آنان شود منتشر نشده است؛ هنوز از محاكمه و مجازات آمران و عامالن اين جنايات خبـري     

  .نيست

هاي فساد كـه يكـي از         هنوز از ميزان دخالت و يا عدم دخالت وزير اسبق اطالعات در نصب اين جرثومه              

 چيزي به ملـت گفتـه نـشده اسـت و طرفـداران آنهـا نظيـر                  اند  ارت اطالعات داشته  ها را در وز     باالترين پست 

گونـه مزاحمتـي از سـوي سـازمان قـضايي             حسينيان و فالحيان به عنوان وزير اطالعات وقـت بـدون هـيچ            

نيروهاي مسلح يا مقامات مسئول ديگر، از سعيد امامي ـ و بالنتيجه از عملي كه انجـام داده اسـت ـ آزادانـه      

بانـد  «ظـواهر امـر همگـي از وجـود     . پندارنـد  گنـاه مـي   كنند و احيانـا آنهـا را فـردي معـصوم و بـي       ع مي دفا

گذاري در حرم امـا       حتي از بمب  » امنيت ملي «و تهديد   » ضربه زدن به نظام   «دهد كه براي      خبر مي » خطرناكي

تـر    سعيد امامي كـه پـيش     . كند هم استنكاف ندارند، ليكن بعد از مدتها فقط دو نام به جرايد درز مي             ) ع(رضا  

انگيزتـر آن     شـگفت . كنـد   مي» خودكشي«اعالم شده بود در مركز اين قضيه بوده است، به صورت مرموزي             

كنـد و معلـوم نيـست     شد به نفر هفتم و هشتم تنزل مـي  كه وي كه تا كنون شاه كليد اين جنايت محسوب مي   

هنوز ليـست  . اند ره جنايت و خيانت را اشغال كرده   هايي رديف اول تا هفتم اين زنجي        چه كساني در چه سمت    



 ۱۴۸

به درستي معلوم نشده است يا الاقل از ديد مردم پنهـان مانـده   » محفل«كامل شركت كنندگان و اعضاي اين      

امـروز پـس از     ! شـود   قانوني است و تنها وعده روشن شدن به مردم داده مـي           » تحت پيگيرد «است و مسئله    

ترين خطايي و حتي نوشتن يك سـطر          دم مطرح است كه در حالي كه كوچك       يك سال، اين پرسش در بين مر      

يا يك كلمه در جرايد و يا در يك بولتن داخلي يك انجمن اسالمي دانشجويي با تيـراژ نـاچيز بـه محاكمـه و                         

شـود، و ايـن محاكمـات بـه سـرعت             ها منجر مـي     محكوميت مديران مسئول و نويسندگان و تعطيل روزنامه       

شوند چگونه اسـت كـه كـم و كيـف ايـن               المدت محكوم مي    هاي طويل   ، و دانشجويان به زندان    گيرد  انجام مي 

هـاي آن پيـدا شـده و عـامالن آن در بازداشـت بـه سـر                    ها پيش سـرنخ     جنايات عظيم كه خوشبختانه از ماه     

. سـت برند، هنوز روشن نشده و محاكمه علني و اعمال قانوني در مورد عامالن و آمران صورت نگرفته ا   مي

فدائيان اسالم نـاب  «آميز گروه   انفجار ميدان آب مشهد و اعالميه خشن و تهديد     سرنخ اخيراًبه خصوص كه    

پيـدا و پنهـان   » هـاي   دسـت «و  » بانـدها «نيز به اين پرونده پيوند خورده و ممكن است در آينده نيز             » محمدي

  .ا شوندديگري بر گرد اين جنايات هولناك حلقه زده باشند كه به تدريج افش

تـرين و ابهـام آميزتـرين       پيدا كرده اسـت يكـي از پيچيـده        » محفلي«شكي نيست كه اين پرونده كه عنوان        

هاي اخيـر   نام سال هاي بي ها و گروه ها و تهديد ها و خيانت  هايي خواهد بود كه سلسله زنجيره جنايت        پرونده

هـاي    هـاي مقتـولين در روزنامـه        دههاي مكـرر مـردم و خـانوا         بر محور آن شكل گرفته است اما درخواست       

هاي مكـرر بـا امـضا بـراي سـرعت       ها طي درخواست هاي سياسي و شخصيت طلب و احزاب و گروه      اصالح

گـاه مطالـب كمـي        اي كمتر مورد توجه واقع شده و اگر گاه و بي            هاي زنجيره    قتل  بخشيدن به جريان پرونده   

هـاي   ها بـوده اسـت تـا انتـشار اطالعيـه      ريق روزنامهپيرامون اين جنايات به گوش مردم رسيده بيشتر از ط    

آنچه مردم انتظار دارند اين است كه هر چه زودتر محاكمه علني ايـن بانـد خطرنـاك آغـاز شـود و                       ! رسمي

معلوم شود كه آيا خانواده مقتوالن و وكالي آنان حق دارند در جريان دقيق پرونده قرار گيرنـد يـا خيـر و                       

  . شود يا خير كيل شود تاريخ و مكان و علني بودن آن تعيين مياگر قرار است دادگاهي تش

 و همدردي با خانوادهاي مقتوالن فجايع كه تـا كنـون بـه كـرات       تأسفنهضت آزادي ايران ضمن اظهار      

هـا بـوده و بـار ديگـر در            هاي خود خواستار رسيدگي سريع و محاكمـه علنـي مـسببان ايـن قتـل                 طي بيانيه 

خواهد كه با توجه به بعد        ا از قوه قضائيه، بويژه مسئوالن دادگاه ويژه نظامي مي         سالروز قتل فجيع فروهره   

ها را به مـردم اعـالم كنـد و در             المللي آن هر چه سريعتر نتايج اين بررسي         امنيتي قضيه و اهميت ملي و بين      

تواننـد   نمـي كه مسئله حفظ محدوده امنيت ملي مطرح است، صريحا به اطالع مردم برسد كه نبايد و                  صورتي

هـاي   دار شده است و خـانواده  جزئيات اين فجايع را تشريح نمايند تا وجدان عمومي كه از اين فجايع جريحه             

آنان كه از قتل عزيزان خود سخت ناراحت و متاثر هستند آرامشي پيدا كند و مسببان آن بـه جـزاي اعمـال                       

  .ين بازي نشودخود برسند و بيش از اين با احساسات مردم عزيز ايران اين چن

  

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۱۴۹

  تعالي بسمه

  راني انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۶۹۸ :شماره

 ۰۱/۰۹/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  

  

  اصفهان و ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي

  

اي    بيانيـه  ۳۰/۸/۷۸ واحد اصفهان در تـاريخ       -نهضت آزادي ايران    

اصــفهان و شــشمين دوره انتخابــات مجلــس شــوراي «بــا عنــوان 

منتشر كرده است كه بدين وسيله در اختيار عمـوم قـرار            » اسالمي

  وابط عمومي ر         .ردگي مي

  نهضت آزادي ايران

  

. كمتر از يكصد روز به برگزاري انتخابـات شـشمين دوره مجلـس شـوراي اسـالمي بـاقي مانـده اسـت                      

و براي ملت ايران آزمـوني بـزرگ        ) درون و بيرون حاكميت   (هاي سياسي     انتخاباتي كه براي حاكميت، گروه    

و مشاركت قريب به اتفـاق مـردم انجـام پـذيرد موجـب              ساز است و چنانچه با استقبال عمومي          و سرنوشت 

از . ساالري در جمهوري اسالمي خواهد شـد        طلبي و فرآيند مردم     تقويت نظام و تحكيم موقعيت روند اصالح      

سازي و بسيج افكـار عمـومي جامعـه بـه             هاي سياسي كشور در حال آماده       ها و گروه    ها قبل همه جناح     مدت

نيز از اين قاعـده مـستثني       ) اصفهان(شهر ما   . دا از طرف آنها اعالم خواهد شد      نفع كانديداهايي هستند كه بع    

هايي را در اين زمينـه آغـاز نمـوده و ادامـه      هاي فعال سياسي در دو جناح درون حاكميت تالش    نبوده گروه 

ع هاي مختلف در مـورد نامزدهـاي نماينـدگي شـاي            هايي كه جسته گريخته از نظريات گروه        اما خبر . دهند  مي

با حضوري انـدك  . شود بسيار قابل تامل و نشانگر عدم كسب تجربه آنها از ادوار گذشته انتخابات است  مي

هـايي كـه پيرامـون سرنوشـت ايـن          توان تـشويش و نگرانـي آنهـا را در سـئوال             در ميان مردم به خوبي مي     

  .كنند، مشاهده نمود انتخابات مطرح مي

هـاي مـورد اعتمـاد مـردم را از دم تيـغ استـصواب                 و شخـصيت  اگر شوراي نگهبان اين بار نيز نخبگان        

خويش و نـشان دادن      رأي   بگذارند چه خواهد شد؟ آيا اين بار نيز ناگزير خواهند شد به خاطر اثبات كارائي              

نارضايتي خود از عملكرد يك جناح، از كانديداهاي ناشناخته و احيانا ضـعيف و ناكارآمـد جنـاح ديگـر حمايـت                      

 هم ساز تر از گذشته تن در دهند؟ آيا در اين دوره حساس و سرنوشت  به مجلسي بسيار ضعيفكنند؟ و باز هم  

توسعه سياسي و جامعـه   (طلبي رئيس جمهور منتخب مردم        هاي اصالح   هاي مدعي طرفداري از انديشه      گروه

 سـاخت  هاي هاي خودي و غيرخودي و صحه گذاشتن بر انگ     هاي گذشته، به بهانه     با اصرار بر روش   ) مدني

بـرداري جنـاح     مـذهبي زمينـه بهـره    طلبان و با طرد اشـخاص كارآمـد، متعهـد و متخـصص ملـي ـ       انحصار

خواه را از يك وضعيت مبهم و غير شـفاف، فـراهم خواهنـد آورد؟ آيـا ايـن بـار نيـز         انحصارطلب و تماميت  

 مجلـس شـده و بـا        مـردم وارد   رأي   طلبـي و بـا سوءاسـتفاده از         افرادي خواهند توانـست بـا داعيـه اصـالح         

ــه     چــرخش هــاي ناگهــاني در جايگــاه مخالفــان سرســخت رئــيس جمهــور محبــوب قــرار گرفتــه و از جمل



 ۱۵۰

هـايي    مردم باشند؟ به راستي براي نفي چنين ترديد        رأي   كنندگان اصلي وزراي كليدي برخاسته از      استيضاح

  ؟؟!!چه بايد كرد

، مطلوب آن بود كه يـك انتخابـات حزبـي    داشت اگر احزاب فعال، متشكل و فراگيري در كشور وجود مي         

همچون ساير كشورهاي جهان برگزار شود و مردم با شركت در انتخابات به كانديداهاي حزب مورد عالقه             

دادند ولي اكنون در فقدان اين موقعيت، به نظر ما بهتـرين              مي رأي   هاي آن حزب    خود و در حقيقت به برنامه     

هـاي    هاي حـامي برنامـه      ب درون حاكميت ضمن رايزني با تمام گروه       طل  هاي اصالح   گزينه آن است كه گروه    

ها و افراد با سابقه ملي ـ مذهبي،   رئيس جمهور منتخب مردم در درون و بيرون حاكميت و از جمله با گروه

سـاالري، راه     هاي حامي مردم    هاي همه گروه     شرايطي را فراهم آورند كه با استفاده از نظريات و قابليت           اوالً

مردم صادق، فهيم و آزاده اصـفهان و گـرفتن           رأي   خواهي بسته و ضمن حفظ       بر انحصارطلبي و تماميت    را

امكان سوءاستفاده از فرصت طلبـان، زمينـه را بـراي حـضور نماينـدگاني اليـق و كارآمـد از جانـب مـردم                

هـاي    ها و اولويـت     مه با ارائه برنا   ثانياً .اصفهان در اين دوره حساس از مجلس شوراي اسالمي فراهم نمايند          

بدهنـد و از     رأي   هـا     حساس سياسي، اقتصادي و اجتماعي از مردم خواسته شود، مهمتر از افراد، به برنامه             

  .ها اعالم دارند كساني حمايت كنند كه تعهد و التزام عملي و رسمي خود را به اين برنامه

  .دها را اعالم خواهيم كر ما به زودي، به سهم خود رؤس اين برنامه

  

   اصفهان-نهضت آزادي ايران 

  

  



 

 ۱۵۱

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۶۹۹ :شماره

 ۰۲/۰۹/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  پيام تبريك نهضت آزادي ايران به مناسبت 

  پنجاهمين سالگشت تاسيس جبهه ملي ايران

  

پنجاهمين سالگشت تاسيس جبهه ملي ايران را به ملت شريف ايران و به همه سالكان راه رادمرد بـزرگ   

سـاالري، عـزت و سـربلندي ايـران و             مـردم   رهـروان راه آزادي، اسـتقالل،      دكتر محمد مصدق،  تاريخ ايران   

  .گوييم ايرانيان تبريك و تهنيت مي

 در اعتراض بـه مـداخالت شـاه و عوامـل     دكتر مصدقدر انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي،      

 آزادي و سالمت انتخابات و تحقق حاكميت مـردم در تـاريخ             تأمينوابسته دربار در انتخابات و تالش براي        

  . همراه با نوزده نفر از همراهان در دربار شاه متحصن شدند۱۳۲۸ه  مهر ما۲۲

  :اي به شرح زير، خطاب به ملت ايران، به تحصن خود پايان دادند متحصنين ضمن انتشار اعالميه

روز تحصن در دربار الزم دانستيم علل و جهـات ايـن تـصميم را بـه اطـالع عمـوم            پس از چهار شبانه    …«

. بيند كه اكثريت عمال حكومت از هيچ گونه دروغ در هيچ جا ابا ندارند العين مي به رايملت ايران . برسانيم

گوينـد، پـشت تريبـون مجلـس راسـت            گوينـد، در راديـو دروغ مـي         هاي مطبوعاتي دروغ مـي      در مصاحبه 

  …گويند  گويند و خالصه هر جا منافع آنها اقتضا كند، دروغ مي نمي

   …راني و خودپرستي است و راه اصالح آن انتخابات آزاد است  خرابي مملكت ناشي از فساد و غرض

داريـم كـه انتخابـات ايـران غيرقـانوني و آزادي              به عموم افراد ملت ستمديده ايران بدين وسيله اعالم مي         

ملت ايران به هيچ وجه مجلس را كه فساد انتخابات آن بر همه مسلم است،               . اساس است   انتخابات حرفي بي  

داند و بنابراين هر تصميمي كه درباره قضاياي حياتي اين مملكت گرفته شود مطلقا و                 ود نمي مظهر افكار خ  

  ».ابدا تصميم ملت ايران نيست

 نام  شهيد دكتر حسين فاطمي   ها و مذاكرات طوالني سرانجام با پيشنهاد          پس ازپايان اعتصاب و بررسي    

بـه عنـوان ارگـان جبهـه ملـي          » اختر امـروز  ب«مورد تصويب جمع قرار گرفت و روزنامه        » جبهه ملي ايران  «

 جبهـه ملـي ايـران بـا مـشاركت           ۱۳۲۸ آبان ماه    ۱۹كار در     معرفي شد و پس از تصويب اساسنامه و برنامه        

 تشكيل شد و با ملـي       دكتر محمد مصدق  هاي سياسي و مذهبي به رهبري         ها و گروه    رهبران احزاب، جمعيت  

  . سر اين ملت كوتاه گرديدشدن صنعت نفت، دست استعمار پير انگليس از 

 با تاكيد بر اصالح قانون انتخابات و انجام اصالحات، مبارزات نهضت ملي ايـران در            دكتر محمد مصدق  

 توسـط   ۱۳۳۹ تـا سـال      ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸اين مبارزات بعد از كودتاي ننگين       .  را شكل داد   ۱۳۳۰هاي دهه     سال

  .تداوم يافت» نهضت مقاومت ملي «ها، احزاب و نيروهاي ملي و اسالمي زير عنوان شخصيت

 مجددا جبهه ملي ايران با همـت و پيگيـري فعـالين نهـضت مقاومـت ملـي                   ۱۳۴۰در شرايط سياسي دهه     

 تـشكـيل گرديـد و نقــش موثــري در تحـوالت      دكتر محمد مـصـدق هاي ملي و همكـاران       توسط شخصيت 

  .سياسي ـ اجتماعي آن دوره ايفا كرد
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گويي به مسائل دروني جبهه ملي        هاي پاياني عمر خود براي پاسخ        سال  در دكتر محمد مصدق  شادروان  

هاي سياسـي     اي ملي از احزاب و گروه       با پيگيري نيروهاي فعال جنبش دانشجويي آن دوره بر تشكيل جبهه          

 جبهه ملي سوم با شركت نمايندگان احزاب ملـي و ملـي ـ    دكتر مصدقاصرار ورزيد كه در نهايت طبق نظر 

  . جود آمدمذهبي به و

نهضت آزادي ايران در آستانه برگزاري ششمين انتخابات مجلس شوراي اسالمي، براي تقويـت فراينـد                

هاي قانوني و تحقق حاكميت ملت ايران، بار ديگـر بـر ضـرورت                 آزادي تأمينتوسعه سياسي و تالش براي      

مـشي مبـارزه قـانوني و         هاي سياسي در انتخابات و حمايت از خط         تقويت و مشاركت تمامي احزاب و گروه      

  .كند آميز تاكيد مي مسالمت

گـشت تاسـيس جبهـه ملـي ايـران و يـادآوري               داشـت پنجـاهمين سـال       نهضت آزادي ايران ضمن گرامي    

و تقدير از پايمردي واسـتواري      دكتر محمد مصدق    خاطرات و تجربيات ارزنده نهضت ملي ايران به رهبري          

 يعنـي آزادي و     دكتر مـصدق  كه همواره بر انديشه سياسي      هاي ملي كشور      بسياري از رهبران و شخصيت    

اند و براي همـه رهـروان راه او در شـرايط              ساالري بر اساس دو ركن ايرانيت و اسالميت پاي فشرده           مردم

  .كند حساس كنوني كشور آرزوي موفقيت مي

  

  نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ۱۵۳

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۶۹۹ :شماره

 ۰۶/۰۹/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  اطـالعـيـه

  مناظره در دانشگاه صنعتي شريف

  

 بـه دعـوت بـسيج دانـشجويي       ۱۳ راس سـاعت     ۷/۹/۷۸رسـد كـه روز يكـشنبه           اطالع مي  بدين وسيله به  

اي ميان آقاي هاشم صباغيان از جانب نهضت آزادي ايران و آقـاي مجتبـي                 دانشگاه صنعتي شريف مناظره   

  .سلطاني در سالن جابر بن حيان آن دانشگاه برگزار خواهد شد

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۱۵۴

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۰۰ :شماره

 ۱۰/۰۹/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

   نوري در دادگاه تفتيش عقايدمحكوميت

  

  ملت شرافتمند و آزاديخواه ايران

 در دادگاه ويژه روحانيت محاكمـه       اخيراً نوري مدير مسئول روزنامه خرداد        اطالع داريد كه آقاي عبداهللا    

هـاي مطبوعـاتي و        طبق حكم دادگاه به پنج سال زندان، پنج سـال محروميـت از فعاليـت               ۶/۹/۷۸و در تاريخ    

نهـضت آزادي   . زنامه خرداد و پانزده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و روانه زندان اويـن شـد               توقيف رو 

 كه همواره خود را مدافع حقـوق آحـاد ملـت دانـسته و از حـريم آزادي پاسـداري نمـوده اسـت الزم                          ايران

  .داند مطالب زير را به اطالع برساند مي

 ايشان و همچنين سوابق خدمتي و مبارزاتي آقـاي          با مطالعه كيفرخواست، دفاعيات متهم و وكيل محترم       

هاي مطرح شده در كيفرخواسـت انگيـزه          رسد كه اتهام     به بعد به نظر مي     ۱۳۷۶نوري به خصوص از خرداد      

اصلي تشكيل دادگاه نيست، بلكه مواضع و عملكرد ايشان در سمت وزارت كشور و به خصوص در دفاع از             

 نگرش مثبت ايشان به فعاليت احزاب مستقل خارج از حاكميـت، موفقيـت   اهللا منتظري در روزنامه خرداد،  آيت

چشمگير در انتخابات شوراي شهر تهران و همچنين احتمال پيروزي در انتخابات مجلس شـشم بـه عنـوان                   

يعني مقابله با برنامه منتخب نفر اول تهران و متعاقب آن احراز پست رياست مجلس و رياست قوه مقننـه،    

  .، علت تشكيل دادگاه و محكوميت ايشان استو اصالحاتتوسعه سياسي 

 دادگـاه ويـژه روحانيـت از        ،انـد   دانـان برجـسته كـشورمان نظـر داده          عالوه بر اين، همان طور كه حقوق      

بخشي از اتهامات مطرح شده در ايـن دادگـاه، مطبوعـاتي اسـت كـه طبـق                  . وجاهت قانوني برخوردار نيست   

هاي عمومي و با حضور هيات منصفه رسيدگي گردد و هيات             ر دادگاه بايست د    قانون اساسي مي   ۱۶۸اصل  

بخـش ديگـري از اتهامـات مطـرح         . منصفه منتخب موجود در دادگاه ويژه روحانيت نيز مبناي قانوني ندارد          

. گردد   قانون اساسي محسوب مي    ۲۴شده در كيفرخواست، از مقوله تفتيش عقايد بوده و نقض صريح اصل             

 آن   اي نوري، با صراحت و روشني بيشتري به اين بعد اتهامات پراخته است كه مطالعه              حكم صادره عليه آق   

در پرونده عليه آقاي نوري از كساني بـه عنـوان شـاكي             . باشد  هاي قرون وسطي در اروپا مي       يادآور دادگاه 

 يـا خيـر؟   نام برده شده است كه حتي در جريان دادگاه روشن نشد كه آيا چنين شاكياني واقعا وجود دارند           

  .رسد پرونده تشكيل شده عليه آقاي نوري فاقد شاكي خصوصي جدي و مدعي و متضرر باشد به نظر مي

نهايي دادگاه منتشر شده است، در مفاد مـستندات          رأي   آنچه در كيفرخواست اوليه به طور مكتوب و در        

و ظن و نظرات شخـصي  ! مامقانوني و تعداد با يكديگر مغايرت داشته، بيشتر مبتني بر تعجيل، حدس، استش          

هـاي اسـالمي، تعريـف     در ماده دوم قـانون مجـازات  . باشد و جناحي است و كمتر منطبق بر مفاد قانوني مي    

هـيچ  . »هر فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده باشد جـرم اسـت                  « جرم آمده است كه     

ت بنيانگـذار جمهـوري اسـالمي، مقـاالتي در مـورد            يك از اتهامات آقاي نوري نظير سخناني مغاير با نظـرا          

اهللا منتظـري جـرم    رابطه با آمريكا، تبليغ به نفع نهـضت آزادي، دفـاع از جبهـه ملـي و تـرويج سياسـي آيـت         
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شوند، بلكه اظهارنظر كارشناسي، درج اطالعيه احزاب قـانوني و چنـد خبـر از مرجـع محتـرم                     محسوب نمي 

  .باشد بل چاپ در يك نشريه آزاد و مستقل ميتشيع بوده و حداقل مطالب آزاد قا

قطع مكرر دفاعيـات، اداي كلمـات       . هاي شناخته شده قضايي بود      چگونگي اداره دادگاه نيز برخالف رويه     

 رأي  مضافا اين كه  . و عبارات سخيف و عدم پذيرش آخرين دفاع متهم از نكات ضعف اين دادگاه بوده است               

دادگاه نيـز، دفاعيـات مـتهم و وكيـل           رأي   فاعيات متهم اعالم شد و در     هيات منصفه قبل از استماع آخرين د      

اند و چـون رئـيس دادگـاه در هنگـام محاكمـه از بيطرفـي        ارزش و تكراري قلمداد نموده    محترم ايشان را بي   

  .ارزش و غيرقانوني است او بي رأي خارج شده، بنابراين صالحيت قضاوت از او سلب شده و

دهد كه متهم با شجاعت و اطالع صحيح از قـوانين،             تهم و وكيل ايشان نشان مي     مطالعه مجدد دفاعيات م   

مقررات و متن مندرجات مقاالت مورد استناد، دفاعي حقوقي، شرعي و مستدل و محترمانه از كليه اتهامـات                  

اده توانـد مـورد اسـتف    اند كه مي  اند و به خصوص در آخرين دفاعيه مطالبي را در ده بخش ارائه كرده               داشته

  .طلبان، انديشمندان و دلسوزان كشور قرار گيرد اصالح

 محكوميت و زنداني كردن آقاي عبـداهللا نـوري را           نهضت آزادي ايران  با توجه به نكات ياد شده در باال،         

نمايد و معتقد است تنها برنـده ايـن           به ضرر اعتبار نظام جمهوري اسالمي ايران دانسته و آن را محكوم مي            

در حالي كه مردم منتظر محاكمه و اعـالم نتـايج           . باشند   انقالب، اسالم و استقالل كشور مي      محاكمه دشمنان 

اي، حمله به كوي دانشگاه و ضرب و شتم بهترين فرزندان كـشور و ايجـاد امنيـت                    هاي زنجيره   تحقيقات قتل 

ن دهنـده نـوع   براي همه مردم، بويژه انديشمندان و فرهيختگان هـستند انجـام محاكمـاتي از ايـن قبيـل نـشا       

  .گيرندگان كشور است بندي قوه قضاييه و ساير تصميم حساسيت و اولويت

 به عنوان توصيه به حق، از مسئولين كشور به خصوص رئيس محترم قوه قضاييه               نهضت آزادي ايران  

نمايد با غيرقانوني اعالم نمودن دادگاه ويژه روحانيت، آزادي آقاي نوري و در صورت لزوم                 درخواست مي 

ا ارجاع پرونده آقاي عبداهللا نوري به دادگاه صالح بـا حـضور هيـات منـصفه قـانوني بـه اتهامـات ايـشان                         ب

شـود بـا توجـه بـه شـرايط            از كليه آحاد ملت به خصوص دانشجويان عزيز درخواست مـي          . رسيدگي شود 

هـاي رياسـت محتـرم        سـاز مجلـس شـشم و توصـيه          حساس سياسي كشور، نزديكي انتخابـات سرنوشـت       

طلبان از آن سوء اسـتفاده كننـد جـدا خـودداري نمـوده و مطمـئن                   ري، از هر گونه حركاتي كه آشوب      جمهو

  .باشند پيروزي نهايي با متقيان است

  

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۱۵۶

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۰۱ :شماره

 ۱۴/۰۹/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  رئوس برنامه پيشنهادي نهضت آزادي ايران

  براي شركت در انتخابات مجلس ششم

  

  هموطنان عزيز

ــرار   ــس شــشم ق ــات مجل ــمدر آســتانه انتخاب ــراي كــشورمان   .  داري ــف ب ــات مختل ــس از جه ــن مجل اي

ها، احزاب و نيروهاي درون حاكميت گرم و پر سر و صداست،              فعاليت انتخاباتي گروه  . ساز است   سرنوشت

هـاي حاكميـت در راسـتاي ايجـاد شـرايط مـساعد بـراي           هـاي اميدبخـشي از سـوي جنـاح          ولي هنوز نشانه  

 نيروهاي ملي ـ مذهبي، از جمله نهضت آزادي ايـران، ديـده    مشاركت نيروهاي بيرون از حاكميت، خصوصا

شويم كه با وجود گذشت بيست سال از انقالب، هنوز            در حالي به انتخابات دوره ششم نزديك مي       . شود  نمي

اند، با استفاده از ابزارهاي قـدرت   جمع كوچكي كه از بدو پيروزي انقالب خود را متولي و قيم مردم پنداشته            

بـه دليـل فـشارهاي متنـوع سياسـي          . كوبنـد   انـد، بـر سـر مـردم مـا مـي             انقالب به دست آورده   كه به بركت    

خواهان و به رغم تاكيدهاي مكرر رئيس جمهور منتخب مردم بر ايفاي تعهدات خـود                 طلبان و تمامت    انحصار

نـه محـروم    هنوز احزاب سياسي بيرون از حاكميت، به بهانه غير خودي بودن، از امكانات فعاليت آزاد و بهي                

وار در  هـاي سياسـي شـفاف، بلكـه بـه صـورت تـوده              هنوز نيروهاي مردمي نه بـه صـورت تـشكل         . هستند

  .كنند هاي سياسي، نظير انتخابات، حضور پيدا مي فعاليت

اند كـه در      اما مردم خوب كشورمان با آگاهي و هوشياري سياسي به اين نقطه مثبت و پر ارزش رسيده                

 كنند و از اين حق مدني خود براي اعمال نظر سياسـي و مقاومـت و مقابلـه بـا                     هر حال در انتخابات شركت    

  .طلبان استفاده نمايند انحصار

اي شوراي نگهبان، به بهانه نظارت استصوابي، حـق انتخـاب آزاد را               اگر چه اعمال نظر سياسي و سليقه      

سـي تـصريح شـده اسـت ـ      از مردم سلب كرده است و انتخابات را از صورت مـستقيم ـ كـه در قـانون اسا    

اند كه بـا شـركت        اي و غيرمستقيم تبديل كرده است، مردم ما ياد گرفته           بيرون آورده و به صورت دو درجه      

كـاران افراطـي هـستند، و در     ندادن به داوطلباني كه وابسته به انحصارطلبان و محافظـه   رأي   در انتخابات و  

ان سياسي، اقتصادي و اجتماعي كنوني نقـش و         طول بيست سال گذشته به نحوي در پيدايش وضع نابسام         

مردم در انتخابات مجلس پنجم و نيـز     رأي   واكنش عمومي و  . خواهان مبارزه كنند    اند، با تمامت    سهمي داشته 

  .طلب داشته است هاي انحصار در انتخابات شوراهاي شهر و روستا نقش موثري در ناكام كردن جناح

مردم ديگر نه تنها به داوطلبـاني       . فضاي جديدي پديد آمده است    در آستانه انتخابات مجلس ششم جو و        

نخواهند داد، بلكه كـساني را برخواهنـد گزيـد كـه داراي شناسـنامه                رأي   كه مسئول وضعيت كنوني هستند    

  .اي باشند ساالرانه سياسي و سوابق فكري مشخص و مردم

اي از رشـد   امعه مـدني بـه مرحلـه       ج   نشان داد كه اكنون جنبش     ۷۶حضور آگاهانه مردم در دوم خرداد       



 ۱۵۷

 ،خواهان و يا انتخاب اشخاص      طلبان و تمامت    رسيده است كه به جاي نشان دادن واكنش انفعالي به انحصار          

  .دهد ها و مواضع فكري، سياسي و اقتصادي داوطلبان اهميت مي به برنامه

ه بـه شـرايط سياسـي و        كنـد و بـا توجـ        نهضت آزادي ايران از اين تحول فرخنده و مبارك استقبال مـي           

ــي و      ــصادي مترق ــه سياســي، اقت ــوس برنام ــاعي، رئ ــه از تحــوالت اجتم ــن مرحل ــوني، در اي اقتــصادي كن

  :كند اي را براي مجلس ششم به شرح زير ارائه مي گرايانه واقع

هـاي اساسـي     و تحقـق حقـوق و آزادي       تـأمين  اعتقاد راسخ به كرامت انساني و تالش صادقانه براي           ـ۱

  هاي سوم، پنجم و هفتم قانون اساسي در فصلملت، مصرح 

 تاييد و حمايت جدي، صادقانه و همه جانبه از برنامه توسعه سياسي رئيس جمهور منتخـب مـردم و          ـ۲

  »غيرخودي«و » خودي«اي  هاي عاريه نظرانه گروهي و حزبي و مرزبندي به دور ازمالحظات تنگ

ا بحران اقتصادي و مهـار تـورم و ركـود كنـوني و               همكاري جدي و صميمانه با دولت براي مقابله ب         ـ۳

  كاري جوانان از طريق ايجاد اشتغال مفيد رفع يا كاهش بي

 مـردم در     تالش متعهدانه براي اصالح قانون انتخابات و حـذف تمـامي موانـع مـشاركت همـه جانبـه                   ـ۴

  ه اعمـال شـده    تعيين سرنوشت خود، از جمله حذف نظارت استصوابي به صورتي كه در چنـد دوره گذشـت                

  است

 نهادهـا و     اي كـه بـه اعمـال دخالـت          بـه گونـه   ) نه طرح محدود كننده كنـوني     ( اصالح قانون مطبوعات     ـ۵

نيروهاي غيرمسئول در امر مطبوعات و جو فشار حاكم بر مطبوعـات در جمهـوري اسـالمي ايـران خاتمـه                     

  داده شود

ه بر تعهد و التزام به قـانون اساسـي، از            حذف موانع موجود بر سر راه فعاليت احزاب سياسي با تكي           ـ۶

   احزاب۱۰ساالري براي عضويت در كميسيون ماده  گان معتقد به مردم طريق انتخاب نمايند

 تـأمين  امنيت سياسي، اجتماعي و قضايي از طريق اصالحات اساسي قانونمدارانـه بـه منظـور                 تأمين ـ۷

هـاي ويـژه غيرقـانوني و     ن دادن بـه فعاليـت دادگـاه   استقالل قوه قضاييه از دخالت هر مقام و نهادي و پايـا      

  ها در امور نامربوط به وظايف قانوني آنان دخالت دادگاه

هاي رسمي چه در قلمرو امـور اجرايـي و چـه در قـوه                  تعطيل نهادهاي غيرقانوني موازي با سازمان      ـ۸

  لت در دولتها و ساير نهادها و پايان دادن به وضعيت كنوني دو قضائيه و يا در دانشگاه

   تاكيد بر نقش رئيس جمهور در اجراي همه جانبه قانون اساسيـ۹

   حذف تبعيضات ناروا، اصالح نظام اداري و خاتمه دادن به فساد و ارتشاـ۱۰

كند كه ضـمن آمـادگي بـراي           از هموطنان عزيز در تهران و ساير شهرها دعوت مي          نهضت آزادي ايران  

هاي مورد اعتماد خود و كـساني كـه بـه              ستادهاي فعال، ازشخصيت   مشاركت در انتخابات از طريق تشكيل     

  .وطلب شوند و ثبت نام كنندا اعتقاد داشته باشند بخواهند براي نمايندگي در مجلس ششم د اين برنامه

  به اميد برقراري حاكميت ملت

  نهضت آزادي ايران



 

 ۱۵۸

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۷۰۱ :شماره

 ۱۴/۰۹/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  اي هاي زنجيره داشت يكيمين سالروز قربانيان قتل گرامي

  تاري و محمدجعفر پويندهمحمد مخ

  

اي بـه     هـاي زنجيـره     آيين بزرگداشت محمد مختاري و محمدجعفر پــوينده نـويـسنـدگان قــرباني قتــل             

 در مسجـد فخرالدوله در دروازه      ۱۷ تا   ۳۰/۱۴هاي محتـرم سوگوار، روز دوشنبه از ساعت          دعوت خانـواده 

  .شود شـميـران برگزار مي

كنيم تا با شركت در اين مراسم ياد  زادي و قانونمداري و عدالت دعوت مي  ما از عموم مردم عالقمند به آ      

  .مظلوميت آن بزرگواران را زنده نگهدارند

  

 نهضت آزادي ايران



 

 ۱۵۹

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۲/۱۷۰۱ :شماره

 ۱۵/۰۹/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  "  باالتر از آنها؟گانه يا شوراي نگهبان جزئي از قواي سه"ارسال مقاله 

   وحدتبه دفتر تحكيم

  

  دفتر تحكيم وحدت

   سراسر كشور هاي دانشگاههاي اسالمي  اتحاديه انجمن

شوراي «اي كه تحت عنوان        به پيوست مقاله   ۷/۷/۷۸ ورخ م ۶۳۰۱نامه شماره     بازگشت به دعوت  . با سالم 

تهيه شده بـراي درج در كتـاب در دسـت اقـدام آن اتحاديـه                » گانه يا باالتر از آنها      نگهبان جزيي از قواي سه    

  .گردد محترم ارسال مي

  

  روابط عمومي

 ايراننهضت آزادي 

  

  

  به نام خدا

  !گانه يا باالتر از آنها؟ شوراي نگهبان؛ جزيي از قواي سه

  

   جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي-۱

اش بر طبـق      قانون اساسي، شوراي نگهبان را جزيي از قوه مقننه و يك نهاد حقوقي ديده است كه وظيفه                

  :شود  در دو چيز خالصه مي۹۱اصل 

م و قانون اساسي، از نظر عدم مغايرت مـصوبات مجلـس شـوراي اسـالمي بـا                  پاسداري از احكام اسال   

 نظـارت بـر انتخابـات مجلـس خبرگـان رهبـري، رياسـت جمهـوري، مجلـس                   ۹۹عالوه بر آن در اصل      . آنها

  .پرسي بر عهده شوراي نگهبان واگذار شده است شوراي اسالمي و مراجعه به آراء عمومي و همه

نهاد حقوقي است كه ماهيت اصلي آن، از يك طرف متوجه نظارت و كنتـرل               بنابراين شوراي نگهبان يك     

  .باشد ري ميامصوبات مجلس و از طرف ديگر نظارت بر عملكرد دولت در مورد انتخابات ادو

دهـد و   آيد نيز همين مفهوم را بـه دسـت مـي       مي  آنچه از مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي بر        

  .كند ون اساسي هم چيزي بيشتر از اين را اثبات نمي قان۹۹ تا ۹۱دقت در اصول 

هويت اين نهاد نه اجرايي است و نه قضايي، اگر قرار باشـد در طـرح تقـسيم و تفكيـك قـوا بـراي نهـاد                           

قانون اساسـي هـم ايـن       . شوراي نگهبان جايگاهي پيدا كنيم، اين نهاد به قوه مقننه كشور تعلق خواهد گرفت             

در واقع فصل ششم قانون اساسي .  جاي داده است،باشد بوط به قوه مقننه مي   نهاد را در فصل ششم كه مر      



 ۱۶۰

مبحـث اول و دوم مربـوط       . دار بيان حدود و وظايف قوه مقننه است، در سه مبحث تهيه شده است               كه عهده 

امـا معلـوم نيـست بـه چـه علـت            . به مجلس شوراي اسالمي و مبحث سوم مربوط به شوراي نگهبان اسـت            

اختيـارات و صـالحيت مجلـس       «و مبحـث دوم     » مجلس شـوراي اسـالمي    «عناوين مبحث اول    نويسان   قانون

  !اند را از قلم انداخته» شوراي نگهبان«را درج كرده اما عنوان مبحث سوم براي » شوراي اسالمي

چـه بـسا در طـرح اوليـه چنـين          . آمد  حق اين بود كه اين عنوان نيز، نظير دو عنوان ديگر فصل ششم مي             

هـر  . انـد   مبحث آغاز كـرده    گران بنا به داليلي اصول مربوط به شوراي نگهبان را بي             ولي تصويب  بوده است 

  .تواند به اين نكته ادبي اما مهم توجه كند كس به قانون اساسي بنگرد به خوبي و روشني مي

 و چند اصل ديگـر از شـوراي نگهبـان و نحـوه كـاركرد،      ۹۹ تا ۹۱هاي   و اصل۴قانون اساسي در اصل     

  .حوزه اختيارات و شئون اين نهاد بحث كرده است

در اصل چهارم اين فصل آمده      . پردازد  هاي كلي نظام مي     فصل اول قانون اساسي به اصول و خط مشي        

كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مـالي، اقتـصادي، اداري، فرهنگـي، نظـامي، سياسـي و غيـر                    «: است كه 

همه اصول قانون اساسـي و قـوانين      اين اصل بر اطالق يا عموم     .  باشد ها بايد بر اساس موازين اسالمي       اين

  ».و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است

مـوازين  «در اين اصل به صراحت و روشني تمام، فلـسفه وجـودي نهـاد شـوراي نگهبـان را تـشخيص                      

  .داند و الغير مي» اسالمي

اي كه دارد، انطباق دادن قوانين مصوبه مجلس بر موازين اسالمي است تا اگـر                 ها وظيفه يعني اين نهاد تن   

  .موافق ديد، تاييد كند و اگر مخالف بود، تاييد نكند

اما همين وظيفه اصلي و انحصاري شوراي نگهبان كه با لحن شـديد و تنـدي در اصـل يـاد شـده آمـده                         

  .شود است، در دو مورد با استثنا مواجه مي

نظـر شـوراي نگهبـان    ) ۱۳۶۸الحـاقي سـال   (بر اساس اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي : رد اول مو

دانـد    اي را خالف شرع مي      گاهي عليرغم آن كه شوراي نگهبان قانون يا مصوبه        . همه جا هم پذيرفتني نيست    

هـا بـه     يل رد صـالحيت   مثل اعالم علت و دال    . (شود  آيد و نظر آنها ناديده انگاشته مي        آن قانون به اجرا درمي    

  .)نامزدان انتخابات

مجمع تشخيص مصلحت نظام بـراي تـشخيص        « است    آمده در قسمت اول اصل يكصد و دوازدهم چنين       

مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسالمي را شوراي نگهبان خالف مـوازين شـرع يـا قـانون                    

  »… نكند تأمين نگهبان را اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي

شود صريحا اطالق يا عموم اين اصل بـر اصـل چهـارم حـاكم شـده                   به اين ترتيب بطوريكه مالحظه مي     

است و عليرغم آنكه در فصل چهارم داوري نهايي براي فقهـاي شـوراي نگهبـان اسـت، آن اصـل در اصـل               

  . يكصد و دوازدهم ناديده انگاشته شده است

 براي شوراي نگهبـان اسـت كـه ده روز بـراي     ۹۵ و ۹۴هاي  ديت زماني در اصلتعيين محدو: مورد دوم 

االجـرا و نظـر شـورا از درجـه            اگر ده روز گذشـت مـصوبه الزم       . اظهارنظر به اين شورا فرصت داده است      

شورا تنها حقي كه دارد اين است كه ده روز ديگر فرصت بخواهد، در اين صورت بـا         . شود  اعتبار ساقط مي  

امـا فقهـاي شـوراي نگهبـان،       .  روز، مصوبات مجلس ولو خالف اسالم هم باشد، قابـل اجـرا اسـت              ۲۰اتمام  



 ۱۶۱

 شـامل انطبـاق بـا       ۹۵ و   ۹۴انـد كـه مهلـت مقـرر در اصـل              اند و مدعي شده     تفسير عجيبي از خود ارائه داده     

 اساسـي    بر هر دو مورد، انطبـاق بـا مـوازين اسـالم و قـانون               ۹۴در حالي كه اصل     . موازين اسالمي نيست  

  .صراحت دارد و اين ادعاي شوراي نگهبان خالف قانون اساسي است

 به جـز وظيفـه تطبيـق دادن مـصوبات مجلـس بـا مـوازين شـرع و قـانون اساسـي،                        ۹۹بر اساس اصل    

اين اصل، هم به لحاظ مقـامي و هـم         . مهمترين وظيفه ديگر شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مختلف است         

يعني چون در آخر آمده و چون هويت اصـلي ايـن شـورا، نگهبـاني از اسـالم و                    . ستبه لحاظ رتبي مؤخر ا    

  .شود  نظارت بر انتخابات هم يك وظيفه دست دوم و با رتبه پايين محسوب مي قانون است،

تواند   همانطوري كه نظارت يا داوري اين شورا درباره مصوبات مجلس لزوما نهايي نيست و مجلس مي               

رد و شورا بعد از عدم قبول مجلس قادر به انجام هيچ كـاري نيـست و موضـوع بـه نهـاد                       آنها را ناديده بگي   

 بنـابراين برخـي از حقوقـدانان بـر ايـن             .شـود   ديگري به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجـاع داده مـي           

ري اجراي نتيجه داوري و يا هر ترتيب ديگـ        . باورند كه نظارت بر انتخابات فقط اطالعي و براي داوري است          

دهد كه متولي نهايي اين امر اسـت و در مرحـه دوم خـود نماينـدگان                   را در مرحله اول قوه مجريه انجام مي       

  .نامه را بررسي و قبول يا رد نمايند بايستي اعتبار مجلس، كه مي

تا كنون در ايران سابقه نداشته كه فقط ناظر داشته باشيم بـدون ايـن كـه در كنـار نـاظر يـك مجـري و                         

آيد معنايش ايـن اسـت كـه كـاري در حـال               به ديگر سخن هر جا بحث نظارت پيش مي        !! گري باشد متولي دي 

شـود ولـي در     مقامي هم براي نظارت تعيـين مـي  انجام شدن است، متولي يا كارگزاراني دارد و بعد احتياطاً  

ارد و مورد طرح نظارت استصوابي مورد ادعاي فقهاي شوراي نگهبان فقط خود شوراي نگهبـان حـضور د              

وقتي بحث نظـارت از هـر نـوعي پـيش     ! اصال انكار شده است) وزارت كشور(بس و وجود مجري انتخابات     

آيد بايد مجري يا مجرياني هم وجود داشته باشند و اقداماتي صورت بدهند تا آنگاه نظارت بر آن محقق                     مي

) وزارت كـشور  (مجريـان آن    انتخابات تنها به ركن نظارت محتاج نيست بلكه عمـده بـار آن بـر دوش                 . شود

شـوراي نگهبـان بـر كـار ايـن وزارتخانـه نظـارت        . باشد است و همين وزارتخانه متولي اجراي انتخابات مي  

 صورت گيـرد آنهـا را گـزارش         … و     تعويض صندوق  ،كند تا اگر اقداماتي غير قانوني مثل تقلب و تزوير           مي

يعني نظارت بـر عملكـرد مجريـان امـر انتخابـات، در             نظارت بر انتخابات    . دهد و بعد مقامات تصميم بگيرند     

 هم قائـل اسـت و آن را      ١ها  حالي كه شوراي نگهبان براي خودش حق نظارت بر افراد انتخاب شده و كانديدا             

  !دهد به عنوان كاري اجرايي انجام مي

ه شود كه نظـارت شـوراي نگهبـان از نـوع استـصوابي اسـت و نـ                    به هيچ وجه استفاده نمي     ۹۹از اصل   

در واقع شوراي نگهبان خـود متوجـه        . اند  به همين دليل سراغ مجلس رفته و از آنجا مصوبه گرفته          !! اطالعي

  .بوده است كه اين شورا، يك نهاد حقوقي، نظارتي و كنترلي است و نهاد اجرايي و تصميم گيرنده نيست

   عملكرد شوراي نگهبان-۲

) خبرگـان اول  (ه بـه مجلـس بررسـي نهـايي آن           نويس قانون اساسي نوشته شد و مـوقعي كـ           وقتي پيش 

نويس مصوب دولت موقت و شوراي انقالب را، كه به تاييد و امضاي                آن مجلس ساختار پيش     ارجاع گرديد، 

                                                      
 تكليـف را معـين كـرده    ۱۱۰ اصـل  ۹چون درباره كانديداهاي رياست جمهوري بند .  منظور كانديداهاي مجلس و خبرگان است  .١

  .است
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در مباحث آن مجلـس دو      . امام هم رسيده بود به كلي بر هم زد و انديشه واليت فقيه در قانون گنجانيده شد                

  .كردند ش مينظريه اصولي براي حقانيت خود تال

 فقيـه، بـود و       اي كه قائل به حكومت اسالمي بـر سـبك و سـياق خلفـاي گذشـته، زيـر نظـر ولـي                        انديشه

  .اي كه معتقد به اعمال واليت فقيه در قالب يك نظام سياسي دموكراسي بود انديشه

اسـي و  از شروع انقالب تا كنون كه دو دهه گذشته اين دو انديشه هم چنـان در ميـان كـادر رهبـري سي     

  .پردازند هاي درون نظام اسالمي ايران به مناقشه و منازعه مي گروه

توان گفت در ده ساله اول انقالب انديشه اول حاكم بـود و در ده سـاله دوم بـه تـدريج انديـشه دوم                           مي

چون رجال سياسي دهه دوم از لحاظ نگرش به انديشه دوم تعلق داشتند به سمت همان انديـشه                  . حاكم شد 

  .تندپيش رف

توان حكومت اسـالمي فقيـه را بـه سـبك و سـياق خلفـاي                  ديدگاه اول عقيده داشت در دنياي كنوني نمي       

از . گذشته به اجرا گذاشت اينها به اين نكته نيز واقف بودند كه نبايد دست از اصول ارزشـي خـود بردارنـد                     

سالمي فقيه باشـد امـا، قالـب و         اين رو چاره كار را در اين ديدند كه طرحي بريزند تا محتوا همان حكومت ا               

حكومـت  «بـه جـاي     » جمهـوري اسـالمي   «با اين ترفند شـعار      .  دموكراسي را تداعي نمايد     شكل آن حكومت،  

دانستند كه چرا شعار دهندگان سريع دسـت بـه            علت اين تغيير، روشن بود اما مردم نمي       .  نشست ١»اسالمي

اي معلـوم و بـر اكثريـت بـاز هـم              ت و انگيزه بر عده    وقتي كه شوراي نگهبان خلق شد عل      . چنين اقدامي زدند  

خود طراحان گمان بردند كه با اين سياست از حجم گسترده و شكننده تبليغـات و اعتراضـات     . پوشيده ماند 

 هم خدا را داشته باشند هم خرما را؛ اين گمان با تكيه بر فتواها و احكـام                   اند،  عليه خود كاستند و موفق شده     

كرسي نشست و توانست دهان معترضان را بدوزد و صداها را خفه كند اما در دراز مدت           خشن تا مدتي بر     

  .دوام نياورد و باالخره توجه همگان به سوي اين ترفند معطوف گرديد

و بايد شـهامت ابـراز عقايـد و اصـول ارزشـي             » شود  شترسواري دوالدوال نمي  «: ديدگاه دوم معتقد بود   

  !! خواهد بگويد اند؟ هر كه هر چه مي  مردم چكاره چيه؟ اشه؟ حقوق بشر ب خود را داشته باشيم، غرب كي

در دهه اول صاحبان اين ديدگاه به لحاظ آن كه در پايگاه اصلي قدرت نفوذ كمتري داشتند، ناچار شدند                   

  نـد، دبه مجرد اينكه فرصتي به دسـت آور       . هاي بعدي باشند    در مقابل نگاه اول سكوت كنند و منتظر فرصت        

هـاي    ور شدند نخست تا توانستند از اهـرم         و قالب نظام را واليي محض دانسته به قانون اساسي حمله          شكل  

  .موجود سود جستند و هر جا كه اصول قانون اساسي را وافي به مقصود خويش نديدند راه خود را رفتند

 بـه صـراحت هـر چـه         دانند اكنون   اند و اقتصاد و سودجويي را هدف برتر مي           بازاري عمدتاًاين افراد كه    

دارنـد كـه اصـال بـه      كننـد و بـا صـداي بلنـد اعـالم مـي       تر مواضع فكري و ارزشي خود را مطرح مي     روشن

يـزدي و     اهللا شـيخ محمـدتقي مـصباح        هاي موتلفه اسـالمي آيـت       پرداز جمعيت   نظريه. دموكراسي عقيده ندارند  

  !كنند استدالل ميپردازان بازاري مدام بر اثبات ديدگاه دوم  برخي ديگر از نظريه

اي گذرا به يكي از مباني فكري ايجاد شوراي نگهبان داشت و به اين نكتـه توجـه                    آنچه در باال آمد اشاره    

داد كه شوراي نگهبان اصوال به منظور نگهباني از قدرت مطلقه ولي فقيه تاسـيس شـد و نـه نگهبـاني از                         مي

  !اسالم

                                                      
  !وان بخشي از مقدمه قانون اساسي است كه دست نخورده باقي مانده استحكومت اسالمي هنوز عن. ١
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نظام خوانده  » جمهوريت«و  » اسالميت«ه مظهر دو ركن     اسالم و قانون اساسي را به عنوان دو ابزاري ك         

رسـيدند و   در حقيقت اسالميت و جمهوريت در نهاد شوراي نگهبان به هم مـي            .  به شوراي نگهبان دادند     شد،

  .گرفتند  در اختيار ولي مطلق العنان امر حكومت قرار ميكامالًبا اين حلقه واسطه همه آنها 

 همـه انتخابـات     .رسد  شوراي نگهبان مي    راي تعيين سرنوشت خود، به      هاي مردمي ب    سرانجام همه تالش  

زنـد و عـالوه بـر نگهبـاني از            را اين نهاد رقـم مـي      » جمهوريت«گيرد و لذا      زير نظر صائب اين نهاد شكل مي      

  !.دار جمهوريت نظام نيز هست اسالم سررشته

و سازمان اداري و باالخره همـه       ها و تفسيرهاي حقوقي، هم چنين ايجاد هر نوع سيستم             تمامي برداشت 

به منظـور تحكـيم قـدرت       » اسالميت«فقهاي شوراي نگهبان از اهرم      . امور قانوني نيز زير نظر اين نهاد است       

گيرد و مجموعه اعضاي آن قانون اساسي و تفسير آن را به سود قـدرت             سياسي موجود در ايران كمك مي     

  ابـات بـه جـاي آن كـه نگهبـاني از حـق مـردم تلقـي شـود،                   نظارت بر انتخ  . حاكم ابزار گونه در دست دارند     

  !نگهباني از حق خدادادي واليت مطلقه فقيه است

خواهـد و نـه بـراي اعمـال حاكميـت             شوراي نگهبان استصواب را به منظور تحكيم واليت مطلقه فقيه مي          

  .داند در حالي كه حاكميت ولي فقيه را قانون اساسي مظهر حاكميت مردم مي! مردم

 امـر شـوراي     ولـي . ره آجـدار گيـر كـرده اسـت        بشود كه همه چيز در يك چن         اين توصيف مالحظه مي    با

وجـود شـوراي    . دهـد      و شوراي نگهبان اسالميت و جمهوريت را بـه ولـي امـر مـي               ١كند  نگهبان را تعيين مي   

 اگـر  ٢.اسـت اي متوقف بر وجود شوراي نگهبـان   نگهبان متوقف بر وجود ولي امر و وجود ولي امر به گونه    

بدهنـد،   رأي   شان  شوراي نگهبان در انتخابات دخالت نكند و مردم قادر باشند آزادانه به كانديداي مورد نظر              

توان گفت كه ولي فقيـه را نيـز           شود آنگاه و مي     مجلس خبرگان و شوراي اسالمي به دلخواه مردم ايجاد مي         

  .خود تعيين خواهند كرد

، حق انتخـاب    )كه يك نهاد وابسته به قوه مقننه است       (اي نگهبان   در حال حاضر كه با وجود دخالت شور       

تواننـد بـدون تاييـد        هـا نمـي      ايرانـي  ،آزاد از مردم را سلب و در اين دور تسلسل و تو در تو گير كرده است                

توانند بدون رضايت و تصويب شوراي نگهبان به كانديـداي مـورد              مردم نمي . شوراي نگهبان كانديدا شوند   

بدهند، حتي در همين وضع، بارها اتفـاق         رأي   بدهند و مجبورند به كانديداي از صافي گذشته       ي   رأ نظر خود 

بيشترين آراي كانديداي مورد تاييد شـورا را         رأي   افتاده كه شوراي نگهبان با اطالع از اين كه كدام صندوق          

بارهـا و  . رده اسـت در خود جاي داده است، آن را باطل كرده و كانديداي مورد نظر خـود را بـه مجلـس آو                 

بـا ايـن وصـف اكنـون     . بارها انتخابات شهرها باطل شده و از ورود نمايندگان جلوگيري به عمل آمده است             

اش، بر كانديداها و نمايندگان مجلس        شوراي نگهبان به جاي نظارت بر انتخابات با اعمال نظارت استصوابي          

گذارد و مثل يك  ل امنيتي قضايي وابسته خويش مي     بين عوام   كند و اعمال و رفتارشان را زير ذره         نظارت مي 

كند حاال شوراي نگهبان يك نهاد حقوقي نظارتي نيست بلكه يك نهاد قدرتمنـد سياسـي اسـت                    دولت عمل مي  

                                                      
شش عضو حقوقدان با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و اين رئيس قوه بـاز هـم منـصوب                  . شش عضو فقيه با حكم ولي امر است       . ١

  .ولي امر است

شوراي نگهبان   ⇐ مجلس   ⇐نگهبان  از سوي ديگر؛ شوراي     .  شوراي نگهبان  ⇐ رهبر   ⇐ خبرگان   ⇐ شوراي نگهبان    ⇐ رهبر   .٢

   شوراي نگهبان⇐ مجلس ⇐
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  .اي را به او نداده است كه بر همه اركان نظام سايه انداخته است، در حالي كه قانون اساسي چنين اجازه

داند و درصدد اجـراي طـرح حكومـت           ان قدرت و بازوي ولي مطلقه فقيه مي       شوراي نگهبان خود را نگهب    

دانـد و   اسالمي است، شوراي نگهبان خود را نگهبان قانون اساسي و مسئول تطبيق دادن شرع با قانون نمي    

فقهاي اين شورا بر اين باورند كه شوراي نگهبان منـصوب ولـي فقيـه               . از جمهوري اسالمي دور شده است     

  .ل واليت مطلقه استبراي اعما

  نگهبان دين يا حمايت از جناح خاصي؟

انـد،     حاال رسيده و جواب هـم گرفتـه         رسيد،   به ذهن مردم نمي    سئوالدر گذشته نه چندان دوري اگر اين        

  .اند كه شوراي نگهبان پاسدار قدرت براي جناحي از حاكميت است حاال مردم به خوبي دريافته

  مطـرح بـود،   ) مجلـس بررسـي نهـايي قـانون اساسـي         (ان در خبرگـان     همان موقع كه طرح شوراي نگهب     

نخبگان از قدرت زياد اين نهاد ابراز نگراني كردند چرا كه بر اساس يك اصـل مـسلم قرآنـي انـسانها وقتـي               

اعـضاي شـوراي نگهبـان چـون        » كال ان االنسان ليطغي ان رآه استغني      «كنند    احساس قدرت كنند طغيان مي    

 جهـت رد صـالحيت       بـي .  هر چه خواسـتند كردنـد       ديدند و بر كرسي بلندي تكيه زدند،      خودشان را مستغني    

 آنان بـه    … بي دليل خود را ناظر استصوابي دانستند و          .ي دليل انتخابات را باطل كردند     ببي جهت و    . دكردن

گرا درآمده و ابـزاري شـدند در دسـت افـرادي كـه                صورت نگهبانان قدرت يك جريان فكري سياسي واپس       

طلبيدنـد، ابـزاري شـدند در     خواستند بلكه براي خودشان شـوكت و هيبـت دنيـايي مـي          براي ايران عزت نمي   

ن اجتماعي داشتند و نه شان علمـي، نـه تـدين بيـشتري داشـتند و نـه تـدبير                     أاي بازاري كه نه ش      دست عده 

  .سياسي بهتري و چنين شد كه امروز شاهد آن هستيم

تواننـد بـا دو    اينان مـي . هانه بيشتر براي امتياز خواهان وجود نداردبر اساس اصول قانون اساسي دو ب      

بهانه اول اصل چهـارم قـانون اساسـي اسـت و بهانـه دوم               . بهانه خود را براي استصواب محق جلوه دهند       

  . آن قانون۹۹اصل 

ن ايـ . دانـد   شوراي نگهبان را حافظ اسالميت نظـام ايـران مـي          ) ۹۶و  ۹۴هاي    هم چنين اصل  (اصل چهارم   

دارند تشخيص مغايرت و عدم مغايرت مصوبات مجلس با موازين اسالمي بر عهـده فقهـاي                اصول مقرر مي  

هاي   شوراي نگهبان و تشخيص مغايرت و عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي بر عهده حقوقدان               

  .شوراي نگهبان است

حق نظارت بر انتخابات    ) ها  قوقدانهم فقيهان و هم ح    ( است كه براي شوراي نگهبان       ۹۹بهانه دوم، اصل    

مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي و مراجعه به آرا عمومي و همـه پرسـي،                   

  .قائل شده است

چـون شـوراي نگهبـان حـافظ اسـالميت نظـام            : گويند  حاميان نظارت استصوابي با نقل اين دو بهانه مي        

ار آمدن كساني باشـد كـه بـه اسـالم توجـه ندارنـد و يـا مخـالف                   گر روي ك    تواند بنشيند و نظاره     است، نمي 

 بايد با هر چيـزي كـه موجـب انحـراف نظـام از اسـالميت        براي اينكه از اسالميت نظام دفاع بشود،     . اسالمند

از اين رو چون شوراي نگهبان حافظ اسـالميت نظـام اسـت لـذا نظـارت او بايـد بـر همـه                        . است مبارزه كند  

هـا بـه درون حاكميـت اسـالمي نفـوذ نكننـد و تجربـه         اشد تا خداي ناكرده غيـر خـودي      انتخابات تصويبي ب  

  !!مشروطه تكرار نشود
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گويند چون تشخيص مغايرت و عدم مغايرت مصوبات مجلس با اسالم و قـانون اساسـي، بـر عهـده                      مي

 نباشـد   شوراي نگهبان است و چون نظارت بر انتخابات هم بر عهده اين شورا اسـت اگـر نظـارت تـصويبي                    

اي بـراي نظـارت استـصوابي         آنها اين دو مطلـب را بهانـه       . حفاظت و نگهداري از اسالم بي معني خواهد بود        

گفتنـد كـه مـا          روند اگر در كار آنان صداقت بود بايد به مردم مـي             دهند اما راه را به اشتباه مي        خود قرار مي  

پـرده بيـان     م و منظـور خـود را روشـن و بـي            هـستي  براي دفاع از نظام شما و از آراء شما محتاج نمايندگي          

 و مـردم  …داديد كه ما نظـارت استـصوابي اعمـال كنـيم، قـادر خـواهيم بـود         رأي كردند اگر شما به ما   مي

  . گرفتند حرفي نبود تصميم مي

ها بايد دقيقـا بـه قـانون بنگـريم و هويـت شـوراي نگهبـان را از قـانون                       حاال براي بازكردن اين سفسطه    

براي اين كه بحث ما كامل باشـد بايـد اصـطالح نظـارت را شـناخت، پيـشينه آن را بـه                .  شويم اساسي جويا 

كـنم   پس اول اصطالح نظارت و انواع آن را تعريف مـي . دست آورد و به مباني فكري و عقيدتي آن نظر كرد        

نتيجـه  . دازيمپـر  اش مـي    بعد به پيشينه آن اشاره كرده و در نهايت به مباني فكري و عقيدتي نوع استصوابي               

  .آيد بحث نيز به دنبال همين مطلب مي

  :تعريف

در اينجا از ميان تعـاريف مختلـف فقـط بـه يـك              . حقوقدانان براي واژه نظارت و انواع آن تعاريفي دارند        

هـاي رايـج و موجـود در قـوانين مختلـف بـه دو نـوع                   بنـدي   كنم، هم چنين از ميان تقـسيم        تعريف استناد مي  

پـذير باشـد از دو حالـت استـصوابي و             چرا كه نظارت هر چقـدر هـم تقـسيم         . هم كرد اساسي آن اشاره خوا   

  .توان براي آن نوع سومي فرض كرد اطالعي خارج نيست و نمي

. ناظر در لغت به معني نگـاه كننـده اسـت          «: نويسد  دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي در تعريف ناظر مي       

ينده شـخص يـا اشخاصـي را مـورد توجـه قـرار داده و       در اصطالح به شخصي گويند كه عمل يا اعمال نما       

سنجد و براي اين كار اختيـار قـانوني    صحت و سقم آن عمل يا اعمال را به مقياس معين كه معهود است مي   

دو نوع ناظر را به     » ترمينولوژي حقوق «دكتر جعفري در    » ). قانون تجارت  ۴۲۸مستفاد از ماده    (داشته باشد   

اين اصطالح در اين ماده اختصاص بـه رد و قبـول            : نويسد  كند و مي    ني تعريف مي   قانون مد  ۷۸استناد ماده   

بنابراين . بنابراين حتي در مواردي كه رد و قبول مفهوم ندارد نيز ناظر مذكور صالحيت دخالت دارد               . ندارد

ي بـه   اند، در دعوي وقف طرف دعوي باشد، ابـالغ اوراق دعـو             اگر متولي كه ناظر استصوابي بر او گماشته       

لكن چون صـالحيت    . چه غرض از تصويب ناظر وقف حمايت از منافع موقوفه است          . ناظر مذكور الزم است   

بايد اختيار تصويبي   ) و ناظر و متولي مانند دو وكيل يك مدعي نيستند         (ناظر در طول صالحيت متولي است       

د، ماهيت تصويب و استصواب      كن تأمينيعني همين قدر كه مصالح مورد نظارت را         . ناظر به حداقل تنزل كند    

: نويـسد   اما در مورد ناظر اطالعي او مـي       . شود و زائد بر اين مقدار ضرورت ندارد         به همين مقدار محقق مي    

ناظري است كه اعمال نماينده بايد با اطالع او باشد و عدم تصويب او خدشه بـه عمـل   ) مدني(ناظر اطالعي  «

تواند از طريق اعالم تخلف كسي كـه نـاظر بـر اوسـت، بـه        و مي ) ي قانون مدن  ۷۸ماده  (كند    نماينده وارد نمي  

  »  عملي سازدكامالًدادگاه، نظارت خود را 

شود كه نـاظر استـصوابي حـق رد و قبـول، هـم چنـين حـق                    از بيان آقاي جعفري لنگرودي استفاده مي      

ظر اطالعي خود دخالت    ناظر استصوابي برخالف نا   . دخالت در كليه امور مربوط به واليت بر اوقاف را دارد          
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مخالفـت نـاظر استـصوابي اقـدامات و         . كند و هر گونه اقدام متولي وقف بدون جلب نظر او ممكن نيـست               مي

  .گذارد اعمال متولي را متوقف بلكه معطل مي

اند چرا كه ايشان از مفهوم نظارت غفلت          رسد كه آقاي دكتر لنگرودي اندكي دچار مبالغه شده          به نظر مي  

 قـانون  ۷۸مـاده  ) همان طور كه خود اشاره كردنـد      (اساس مشروعيت و تولد نظارت استصوابي       . دان    ورزيده

اند فراتر از اين ماده قانوني است و حـال آن كـه در چنـين                  آنچه آقاي دكتر استنباط كرده    . مدني ايران است  

  .مواردي بايد در حدود همان ماده محدود بشويم

باشد، آنچه مهم است اين كـه          موافقت ناظر با متولي، شرط نمي      نظارت چون كار اجرايي و اداري نيست،      

به عبارت ديگر، نظارت استصوابي به اين معني اسـت كـه             .ناظر نبايد با اقدامات و اعمال متولي مخالفت كند        

شود نه آن كه همه كارهاي متولي متوقف و           مخالفت ناظر موجب توقف، يا ابطال اعمال و اقدامات متولي مي          

دهـد    تصويب وقتي در كنار نظارت آمد بخشي از مفهوم خـود را از دسـت مـي                .  موافقت ناظر باشد   منوط به 

واقف و يا هر شخص حقيقي و حقوقي كـه بـه            . االختيار وجود دارد    چرا كه در كنار اين ناظر يك متولي تمام        

معنايش اين است . ردگذا ها بر وفق مراد خود ناظر مي       براي اطمينان از حصول كار    . دهد  ديگري نمايندگي مي  

دهـد، در عقـد قـرارداد     النهايه اگر واقف و يا هر شخص ديگري كه نمايندگي مي. كند  كه ناظر فقط نظارت مي    

كند و اگر قيد نكرده باشد       اثر مي  خود تصويب را قيد كرده باشد، مخالفت ناظر، اعمال نماينده يا متولي را بي             

تواند شكايت كند امـا خـود قـادر بـه توقـف اعمـال                 اظر فقط مي   ن ،و يا به اطالعي بودن تصريح نموده باشد       

  . متولي و يا نماينده نخواهد بود

به طور خالصه، در نظارت استصوابي مخالفت ناظر تاثير گذار است و اقدامات متولي يا نماينـده منـوط                   

ر پي جلب موافقت    موافقت شرط نيست لزومي هم ندارد كه متولي و يا نماينده، د           . به عدم مخالفت ناظر است    

  .ناظر استصوابي باشد

  

  نظارت خصوصي و مدني

در حقـوق ايـران     . االفـراد اسـت     اشاره شد كه نوع نظارت در حقوق ايران نظارت مدني و خصوصي بين            

  . آن هم عام و فراگير اصال بي سابقه و بدون مبناستنظارت استصوابي سياسي

  

  پيشينه حقوقي

 ۱۸/۲/۱۳۰۷در تـاريخ    . گـردد   پيـشينه قـانون مـدني ايـران بـازمي         پيشينه حقوقي نظارت استصوابي بـه       

  :  اين قانون آمد۷۸در ماده .  قانون مدني تصويب شد۹۵۵ تا ۱خورشيدي مواد 

  »تواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطالع او باشد واقف مي«

صطالح نظارت اطالعي خلـق شـد حقوقـدانان         از اين تاريخ به بعد اصطالح حقوقي نظارت استصوابي و ا          

اي بر اين باور شدند       عده. ها و تفسيرهايي بر اين ماده نوشته و جايگاه متولي و ناظر را مقايسه كردند                شرح

اي هم نظرات ديگري مطرح       كه ناظر استصوابي وقف در عرض متولي نيست بلكه در طول او قرار دارد عده              

  .كنند مي

 مجلـس   ۱۳۷۰تا آن كه در سال      . ود جديد در حد همين ماده محصور و محدود بود         به هر تقدير، اين مول    
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شوراي اسالمي نظام جمهوري اسالمي، اقدام به تصويب نظارت استصوابي نمود و براي دومـين بـار ايـن                   

  .واژه را بر زبانها انداخت

كـه نظـارت   تـوان مالحظـه كـرد اول ايـن اسـت       تفاوت فاحشي كـه در مـورد ايـن دو مولـود جديـد مـي             

 قـانون مـدني     ۷۸استصوابي با اين تعبير براي اولين بار در تاريخ حقوق ايران ايجاد شد چـرا كـه در مـاده                     

، )بعـد از تـصويب ايـن قـانون        (اصطالح نظارت استـصوابي وجـود نـدارد، كلمـه تـصويب وجـود دارد كـه                  

  .حقوقدانان آن اصطالح را ايجاد كردند

. كنـد  نظارت يك ناظر قرار دارد كه اين ناظر اعمال او را تصويب مي      اعمال متولي تحت    » در قانون مدني  «

در حـالي كـه   . اسـت ) خصوصي( قانون مدني موضوع و محور نظارت افرادند و قرارداد معاملي        ۷۸در ماده   

در نظارت استصوابي انتخابات، محور نظارت يك نهاد و طرف آن مردمند و قرارداد جنبه خصوصي نـدارد   

زيـرا كـه    . كنند  اي به حق در مشروعيت آن ترديد ايجاد مي          از همين جا است كه عده     .  دارد بلكه جنبه عمومي  

  .گيرد نظارت استصوابي امري خصوصي است و با توافق صورت مي

. اي اسـت    حتي در امور مـدني نيـز موضـوع بـي سـابقه            . اي ندارد   استصواب در فقه ديني هم هيچ سابقه      

  .ن اسالم است، بايد بر اثبات اين ادعاي خود دليل بياورندقانو اند قانون ما،  كساني كه مدعي

  . خواه است داليل و مدارك اثبات اين ادعا بر دوش جناح امتياز» المدعي البينته علي«طبق قاعده فقهي 

پس عالوه بر اين، گناه اين      . بينيم   لزومي براي اقامه دليل مبني بر انكار اين بدعت نمي          شرعاًنه عقال و نه     

اند به اين زودي از دامن آنها زدوده نخواهد شد و گناه              خواهي به وجود آورده     كه آقايان مدعي اسالم   بدعت  

  .آن تا قيامت در پرونده اعمالشان ثبت است

  

  مباني فكري، نظارت استصوابي

هـاي خـاص جنـاح     اي دارد كه در يك كـالم، ويژگـي   پرده نظارت استصوابي حكايت از مباني فكري پشت    

  .دهد  تشكيل ميانحصار را

  :كنم اي از اين مباني فكري و عقيدتي ـ فقط ـ اشاره مي در مجال حاضر به پاره

اي كـه شـوراي نگهبـان اجـرا      ـ نظارت استصوابي آن هم به شـيوه مبناي انتصاب به جاي انتخاب   ) الف

امـر همـه      كند مبتني بر اين بينش است كه مردم هيچ حقي در حكومت و نظام سياسي خـود ندارنـد ولـي                      مي

  .كند مقامات، حتي نمايندگان را نصب مي

  ١!ها قصد انشاء هم بكنند چه بسا پس از تاييد صالحيت نمايندگان در مجلس و تصويب، اعتبارنامه

كنند خداوند فقط و فقط آنها را ممتاز آفريده و لذا            خواهاني كه ترويج مي     از نظر صاحبان قدرت و امتياز     

  .هيچ ارزش و اعتباري ندارد) ها توده(عوام  رأي  كرده است،آنان را بر همه مردم مسخر

اند، علنا و صريحا به اين بيـنش اعتـراف            خواهي كه نظارت استصوابي را خلق كرده        قدرت طلبان تماميت  

مهمتـرين  ) اش  به لحاظ منافع اقتـصادي    (در بي اعتباري اين انديشه همين بس كه بازار سنتي ايران            . اند  كرده

بازاريان مكرر و مدام به جاي جمهوري اسالمي بـه حكومـت اسـالمي تاكيـد كـرده و                   . كر است حامي اين تف  

                                                      
قاضي يا حاكم اسالمي بايد بر زبان آورد و بگويد من حكـم كـردم كـه                . و احكام قضايي است   ) ها  ابالغ( در موارد احكام اداري      .١

  .گويند قصد انشاء  نصب كردم، به اين مي… يا تصريح كند من فالني را به …
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استراتژي اخير آنهـا ايـن بـوده كـه چـون رسـما و علنـا قـادر بـه تغييـر نظـام                         . اند  هنوز هم بر همين عقيده    

 سـمت   هاي قدرت و سياسـت بـه        جمهوري اسالمي به حكومت اسالمي نيستند، به تدريج و با جابجايي اهرم           

بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرده      ) بـازار ( يكي از مقامات سياسي روي صحنه        اخيراً. حكومت اسالمي پيش بروند   

  .است

بـه  . اسـت ) قـيم بـودن  ( ـ يكي از مباني فكري و عقيدتي نظارت استصوابي، قيموميت  مبناي قيموميت) ب

بـراي عالمـان سـمت قيموميـت        بيننـد و      كنند و خود را عالم مـي        اين معني كه چون مردم را جاهل فرض مي        

امتيـاز  . يكي از اقدامات قيموميتي آنان همـين نظـارت استـصوابي اسـت            . دانند  اند، خود را قيم مردم مي       قايل

نقـل شـده    ) ع( از زبان امام صادق      عمدتاًخواهان افزون طلب، براي اثبات قيم بودن خودشان به رواياتي كه            

هـا اشـاره كـرده بـا          از اعضاي شـوراي نگهبـان بـه ايـن روايـت           چند ماه گذشته يكي     . كنند  است، استناد مي  

  .صراحت تمام خود و يارانش را قيم مردم دانسته بود

تفاوت مبناي قيموميت با مبناي انتصاب در اين است كـه قيموميـت بـر فرضـيه جهالـت مـردم اسـتوار                       (

  .)باشد اما مبناي نصب بر فرضيه عدم تميز و عدم رشد مردم استوار است مي

از . تـوان اعتمـاد كـرد     ـ در نگاه پدران و مادران نظارت استصوابي، به مردم نمـي   نظريه بي اعتمادي)ج

يعنـي تنهـا اسـتثناي اصـل        .  و مجرميـت مـردم اسـت       ١نگاه والدين اين كودك نامشروع، اصل بر گناه كاري        

  ! وجود خودشان است برائت، وجود ذي

ون كه مردم اصوال گناهكارند و اصل بر مجرميـت آنـان            نمود و چ  ) اعتماد(توان بر مردم تكيه       چون نمي 

بنابراين، ! شود  است، لهذا با نظارت استصوابي از ورود گناهكاران و مجرمان به مجلس پاكان جلوگيري مي              

  .مجلس با اهرم نظارت استصوابي قابل كنترل خواهد بود

  

  نظارت استصوابي ويژه جوامع بدوي

در كـشورهاي   . وابي، جملگـي متعلـق بـه جوامـع بـدوي اسـت            هاي سازندگان نظارت استـص      پيش فرض 

. انـد   اي ندارند و به كلي منقـرض شـده          جوامعي كه در حال حاضر نمونه     . سوسياليستي سابق هم بوده است    

اي اسـت كـه بـشر         دانـد متعلـق بـه دوره         شعور و گناهكـار مـي       تميز و كم    هايي كه مردم را جاهل بي       انديشه

در حال حاضر جوامع گوناگون بـشري در هـر          . داشت  تجارب زندگي جمعي برمي   هاي اوليه خود را در        گام

اند كه بتوانند خير و شر خـود را تـشخيص دهنـد و     اي از دنيا بدان پايه از شعور، علم و سواد رسيده            منطقه

  .سرنوشت خودشان را خود رقم بزنند

همـين ديـدگاه    . شتن اسـت  ديدگاه ممتازپنداران خودمعصوم شمار، مـدام در تـضاد و تعـارض بـا خويـ               

كند اما وقتـي منـافع    ها و انتخابات استناد مي  داند و به تظاهرات و نماز جمعه        مشروعيت خود را از مردم مي     

كند و بـه نخبگـان مـردم بـه ديـده              بيند مردم را فاقد شعور، دانش و صالحيت اعالم مي           خود را در خطر مي    

  .نگرد كاري مي ترديد و گاه به ديده گناه

                                                      
امتيـاز خواهـان مـدعي كمـال، چـون قـادر نيـستند خـود را                 . رتباط با نظريه عصمت در كالم شيعي نيست        نظريه ياد شده بي ا     .١

 اين هم نوعي از عصمت اما در لفافه و با         . دانند  معصوم بدانند و محدوده عصمت را بشكنند، خود را ناظران مصاب در كشور مي             

  .لباسي جديد است
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ن بر همه اهالي كشور معلوم و آفتابي شده كه اين جماعت فقط در پي كسب قدرت خويش هستند و                    اكنو

  .اي هم خودپروايي ندارند كنند و ذره براي رسيدن به اين هدف، همه چيز را خرج مي

  

  هاي نظارت استصوابي اشكال

هاي گوناگون ديگري نيز      نظارت استصوابي، عالوه بر آنچه تا كنون ذكر شد داراي اشكال           ١پديده بدعتي 

  .گذريم كنيم و مي ها اشاره مي اي از اشكال هست كه به پاره

نظارت استصوابي كه بايد يك ابزار حقوقي دائمي و عام باشد، تغيير هويت داده بـه يـك ابـزار سياسـي                    -۱

  .حقيقي و فقط براي حفظ منافع قليلي از افراد سياسي بدل شده است

. كنـد   از لحاظ ريشه و بنا پايه علمي ندارد و لذا بر وهم تكيه مي             .  است نظارت استصوابي مبهم و موهوم     -۲

هاي ظاهري شناخته شـده نيـست، مـبهم     از لحاظ شكل و مبناي ظاهري چون بر اساس هيچ يك از نقشه    

  .است

اين مردم هستند كه بايد در اين خـصوص نماينـدگي           . استصواب يك حق اساسي و متعلق به مردم است         -۳

 .اند تصويب بي معني و باطل است ادهبدهند و چون ند

  

  نظارت استصوابي ابزاري سياسي

نظارت استصوابي يك ابزار سياسي براي تحكيم قدرتي است كه در برابـر ملـت پاسـخگو نيـست اينـان                     

بـديهي اسـت احالـه امـر بـه      ( كنـد  سئوالتواند از آنها  اند، كسي نمي كنند در مقابل خدا مسئول      چون ادعا مي  

  .) قابل دسترسي به معني ناديده گرفتن حق مردم استاي غير نقطه

بايد از كسي بپرسـند     . اند  مردم براي امر دنياي خود به يك نقطه اتكاي قابل دسترس و محسوس محتاج             

شـوند و چگونـه بـه امـر دنيـاي خـود        اگر چنين نباشد چگونـه هـدايت مـي     . و بايد كسي به آنها جواب بدهد      

  !رسند؟ مي

داند و قرآن كريم و روايات به قدري در اين            ه مردم را در قبال يك ديگر مسئول مي        هم) ص(پيامبر اكرم   

  .اند كه جاي ترديد و انكاري باقي نگذاشته است امور سخن گفته

داند   مقامات را مسئول مي   ) كه خوشبختانه در چنين اموري از دين ارتزاق كرده است         (قانون اساسي نيز    

 بر مسئوليت و تعهـد حقـوقي آنـان    ۱۴۲ و ۱۳۷ و ۱۲۲ و ۱۱۱ و ۱۰۷ و ۹۰ و ۸۴ و  ۷۶ و   ۶۹هاي    و در اصل  

رهبر مثل هر يك از افراد كشور در برابر قانون مساوي اسـت رئـيس جمهـور مـسئول                   . تصريح كرده است  

. توان از طرز كار مجلس و قوه قضاييه و قوه مجريه شكايت كرد              اند و مي    است، مجلس و نمايندگان مسئول    

هبري را زير نظر دارند تا اگر ناتوان شود يا فاقد شرايط گرديد يا معلوم شود كـه از اول           خبرگان مديريت ر  

  . فاقد شرايط بوده وي را بركنار كند

گمان مجلس و شوراي نگهبان كه بخشي از قوه مقننه است در برابر مردم مسئول و پاسخگو هـستند              بي

  .مردم استتوانند به راهي بروند كه خالف خواسته و مصالح  و نمي

                                                      
هر چند در لغت به معني نوآوري آمده است از          . هاي زشت و انحراف آفرين است        بدعت در اصطالح فقه و حديث ناظر به سنت         .١

  .شود اين رو براي نوآوري واژه ابداع به كار گرفته مي
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  نظارت استصوابي، مبهم و موهوم

نه . باشد امري موهوم و مبهم است    كه مورد نظر جناح حاكم مي     ) سياسي(نظارت استصوابي با مفهومي     

ايهام و ابهام به قدري آشكار است كه نيازي بـه اسـتدالل   . اي دارد و نه روشن و صريح است         اصل و ريشه  

  .ندارد

سـابقه و مجهـول        حقوقدانان و پژوهشگران حقوق و فقه اسـالمي بـي          هم چنين نظارت استصوابي براي    

  .است و تا كنون تعريفي براي آن ارائه نشده است

 شكل و ظاهر خوبي     ثانياً.  داراي مبناي حقوقي و فقهي باشد      اوالًدر عالم حقوق هر ادعا و يا طرحي بايد          

امور موهوم هر چند داراي پايه و       . را بپذيرند داشته باشد تا براي مردم قابل قبول بشود و مردم بتوانند آن             

  .شود و هرگز پذيرفته نخواهد شد اساس محكمي باشد، با استقبال مردم روبرو نمي

افكار عمومي اگر چه از نظر آقايان در مبنـا دخالـت ندارنـد و قالـب سـازي نكـرده بـه مفـاهيم حقـوقي                           

شـود مردمـي كـه     قانون براي مـردم وضـع مـي   باالخره اين . دهند اما پسند آنان شرط است  مشروعيت نمي 

! شوند و آن را بپذيرند دانند اين چه هيواليي است و چه مقصد و مقصودي دارد، چگونه به آن ملتزم مي نمي

  !!مگر اين كه آقايان اين جا هم از مردم تعبد بخواهند

  

  نظارت تصويبي محتاج اعطاي نمايندگي است

) هـايي در بـين اسـت        هر چنـد تفـاوت    ( قانون مدني ايران     ۷۸ماده  به قياس نظارت استصوابي مندرج در       

  .اعطاي نمايندگي شرط اصلي نظارت تصويبي است

مـردم بـه خـود مـردم واگـذار شـده و از لـوازم                 رأي   نظر به اين كه تصويب و هر گونه دخالت در امـر           

وراي نگهبـان بـراي     آيد و نظر به اين كه اين حق يك خواسته اساسي است، شـ               حاكميت مردم به حساب مي    

  .نظارت استصوابي خود محتاج به اذن مستقيم مردم است

مستقيم خود اين حق را بـه        رأي   شود كه مردم با     تصويب وقتي براي شوراي نگهبان قانوني و مجاز مي        

آيند، اما به لحـاظ آن كـه فعاليـت            مجلس شوراي اسالمي هر چند نمايندگان مردم به حساب مي         . آنان بدهند 

دود به قانون اساسي و پس از اثبات و مسلم شدن حقوق اساسي مردم است، حـق دخالـت در ايـن                      آنها مح 

  .مساله را ندارند

ايـن مجلـس حقـوق    . كنـد  مجلس شوراي اسالمي در چهـارچوب قـانون اساسـي كـار مـي        ،به تعبير ديگر  

يـد دخالـت   آ دهد و چون استصواب يك حق اساسي به حـساب مـي             اساسي را در دستور كار خود قرار نمي       

  .عتبار است مجلس در اين جا خروج از دايره نمايندگي و لذا بي

. كـرد   تاييد مـي  » استصواب«كرد نبايد مصوبه مجلس را پيرامون         طرف داوري مي    شوراي نگهبان اگر بي   

  .اما چون اين موضوع به نفع اقتدار شورا بوده است آنرا تاييد كرده است

داننـد    ب مجلس و تاييد شـوراي نگهبـان، استـصواب را حـق مـي              با اين وصف ترفند كساني كه با تصوي       

مردم بـه مجلـس حـق تـصويب         . شود چرا كه مجلس صالحيت ورود به اين حوزه را نداشته است             برمال مي 

حق نمايندگي مردم در دايره حقوق اساسي است و نـه دايـره حقـوق               . اند  هاي اساسي خود را نداده      خواسته
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هـاي آنـان را ناديـده بگيـرد، يـك حـق               تواند تمـامي آرا و تـالش        صويب كه مي  عادي آنها، امري به اهميت ت     

در ايـن صـورت راه چـاره آن اسـت كـه نظـارت               . اين حق را خـود مـردم بايـد واگـذار كننـد            . اساسي است 

  .دادند، قانوني است رأي اگر. مستقيم مردم گذاشته شود رأي استصوابي به

  

  



 

 ۱۷۲

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠يس تاس

  ۳/۱۷۰۱ :شماره

 ۱۶/۰۹/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

   ه و ضرب و شتم دكتر پيمانحمل

  كنيم حكوم ميرا م

  

اهللا پيمان، دبيركل جنبش مسلمانان مبارز كه بنا به دعوت دانـشجويان سـمنان بـه ايـن                    آقاي دكتر حبيب  

شهر سفر كرده بودند توسط جمعي از اعضاي گروه فشار مورد حملـه قـرار گرفتنـد و عـالوه بـر تخريـب                        

  . وسيله نقليه، خود ايشان را هم مورد ضرب و شتم قرار دادند

آميـز و     زادي ايران بدين وسيله اعتراض شديد خود را نسبت به اين گونـه رفتارهـاي خـشونت                نهضت آ 

نمايد و از مقامات مسئول خواستار شناسايي هر چه زودتر مهاجمان و            هاي فشار ابراز مي     خودسرانه گروه 

  .باشد رسيدگي و مجازات قانوني مرتكبان آن مي

  

 نهضت آزادي ايران

  



 

 ۱۷۳

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۴/۱۷۰۱ :شماره

 ۱۷/۰۹/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  ر در مورد تالش مغرضانه روزنامه ابرار در نامه به وزارت كشو

  به زير سئوال كشيدن وزراي كشور

  

  وزارت محترم كشور 

  اداره كل سياسي

 در محـل دفتـر آقـاي دكتـر     ۱۴/۹/۷۸رساند نهضت آزادي ايـران روز يكـشنبه     محترما به استحضار مي   

مجلـس شـشم طـي يـك        يزدي با حضور خبرنگاران داخلي و خـارجي مواضـع خـود را دربـاره انتخابـات                  

  .مصاحبه مطبوعاتي اعالم كرد

آقاي مهندس صباغيان در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه ابرار مبنـي بـر غيرقـانوني بـودن نهـضت                   

  :آزادي اظهار داشت كه

زاده اعـالم     آقاي عبداهللا نوري زماني كه وزير كشور بودند و آقاي موسوي الري وزير كشور و آقاي تـاج                 «

 قانون اساسي كه ۲۶هضت آزادي يك حزب قانوني است اما رسمي نيست و ما بر اساس ماده اند كه ن داشته

  »دانيم داند خود را قانوني مي همه احزاب را قانوني مي

 ۱۵/۹/۷۸امـروز   ويچ، انتخاب، عصرآزادگان و صبح هاي جوان، ايران، ايران     شايان ذكر است كه روزنامه    

انه تأسـف لـيكن م  . انـد   هـاي خـود درج كـرده        ود اسـت در روزنامـه     عين مطلب را كه نوار ضبط شده آن موج        

  : مطلب فوق را تحريف كرد و نوشته است۱۵/۹/۷۸روزنامه ابرار مورخ 

زاده معـاون سياسـي ايـن     الري و وزراي كـشور سـابق و فعلـي همچنـين تـاج        آقايان نـوري و موسـوي     «

  »!ي استاند كه نهضت آزادي رسم وزارتخانه بارها با صراحت اعالم كرده

با توجه به تالش مغرضانه روزنامه ابرار مبني بر زيـر سـئوال كـشيدن وزراي محتـرم كـشور مراتـب                      

شناس مدير كل     شنبه از طريق تلفن به اطالع دفتر آقاي دكتر حق            روز سه   توسط نماينده نهضت آزادي صبح    

. زارت كـشور نگـردد    محترم سياسي رسيد تا كوشش غيرمسئوالنه آن روزنامه موجب برخـورد انفعـالي و             

 تكذيبيه دريافتي از روابط عمـومي وزارت كـشور مبنـي بـر              ۱۶/۹/۷۸انه روزنامه ابرار در روز      تأسفليكن م 

نهـضت  .  را با توضيحات مغرضانه ديگري به چاپ رسانده است         ۱۵/۹/۷۸خبر تحريف شده مندرج در روز       

 جـوان، ايـران، انتخـاب،       هـاي   امـه صالح به پيوست بريـده روزن       آزادي ضمن پيگيري موضوع در مراجع ذي      

  .دارد امروز را جهت پيگيري و هرگونه اقدام مقتضي تقديم مي عصرآزادگان و صبح

  ومن اهللا التوفيق

  نهضت آزادي ايران

  رئيس هيات اجرايي

 مهندس هاشم صباغيان



 

 ۱۷۴

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۰۲:شماره

 ۲۴/۰۹/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  درخواست برگزاري مناظره نهضت با آقاي حميد انصاري 

  از رئيس سازمان صدا و سيما

  

  

   آقاي علي الريجانيجناب

  رئيس محترم سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

 در چند نوبت از اخبار سراسري صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايـران مـتن نامـه                 ۲۰/۹/۷۸روز شنبه   

بـا  . آقاي حميد انصاري قرائت شد كه در آن تعرضاتي نسبت به نهضت آزادي ايران روا داشـته شـده بـود                    

شود فرصت مناسـبي در       لذا تقاضا مي   ،اي متعلق به مردم ايران است        كه صدا و سيما مجموعه     توجه به اين  

ضمنا نهضت آزادي ايران آماده اسـت       . اختيار نماينده نهضت آزادي ايران جهت پاسخگويي قرار داده شود         

 ايـشان   تا در خصوص مطالب منتشر شده از سوي آقاي حميد انصاري، در يك برنامه زنده تلويزيـوني بـا                  

 تشكر نموده و اميد است هر چه زودتـر          قبالًداريد    از اقدام مساعدي كه در اين مورد مبذول مي        . مناظره كند 

  .ما را از نتيجه مطلع نمائيد

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

 



 

 ۱۷۵

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۷۰۲ :شماره

 ۲۴/۰۹/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  تكذيب مصاحبه روزنامه گزارش روز با آقاي دكتر يزدي

  

  

البي را به عنوان مصاحبه با آقـاي دكتـر ابـراهيم يـزدي               مط ۲۳/۹/۱۳۷۸روزنامه گزارش روز در تاريخ      

  . منتشر كرده است

اي صورت نگرفته است و مطالب نقل شده كـذب   رساند كه چنين مصاحبه بدين وسيله به اطالع عموم مي     

  .محض و فاقد اعتبار و اصالت است

  

  روابط عمومي

 نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۰۳ :شماره

 ۲۵/۰۹/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  

  ت آزادي ايران ناطق نوري عليه نهضآقايپراكني  تهمت

  در آستانه انتخابات مجلس ششم

  

  اهقزبـل نـقـذف بـالـحق عـلي البـاطـل فيـدمـغه فـاذا هي 

و به اين    كوبيم تا آن را هالك سازد       بلكه ما حق را بر سر باطل مي       

  )۱۸انبياء ـ (شود  ترتيب باطل محو و نابود مي

ن و معرفي رئوس برنامه پيشنهادي بـراي         نهضت آزادي ايرا   ۱۴/۹/۷۸بعد از مصاحبه مطبوعاتي مورخ      

هـاي وابـسته بـه جريـان انحـصار            شركت در انتخابات مجلس ششم، صدا و سيما، مطبوعـات و شخـصيت            

حاكميت، تبليغات وسيعي را عليه نهضت آزادي ايران، دولت موقت و نيروهاي ملي تـدارك ديدنـد، از جملـه                    

هايي در جمـع دانـشجويان دانـشگاه          ي طي سخنراني  اكبر ناطق نوري رئيس مجلس شوراي اسالم        آقاي علي 

هاي تاريخي، اتهامـاتي را عليـه         آزاد اسالمي و ائمه جماعات مساجد جنوب و غرب تهران با تحريف واقعيت            

نهضت آزادي ايران مطرح كرد كه از مصاديق بارز توهين و افترا بود و با پخش وسيع آنها از صدا و سيما           

  .ادي ايران در آستانه انتخابات مجلس ششم تشديد گرديدجو تبليغاتي عليه نهضت آز

  : است ايشان در همايش سراسري دانشجويان هنرمند دانشگاه آزاد اسالمي گفته

انـد    گراياني كه دل در گرو آمريكا دارند، تجربه مديريت ضعيفشان را پس داده              جريان نهضت آزادي و ملي    «

 اعـضاي دولـت     …هـا گذاشـتند       سوس و منافق را بر سر كار      و در همان ابتداي پيروزي انقالب يك عده جا        

موقت به خاطر وقايع كردستان بايد محاكمه شوند، آنها يـك جاسـوس را بـه عنـوان اسـتاندار كردسـتان                      

هـاي كـشور       اينها براي اولين بار در تـاريخ دانـشگاه         …گرفت    ها حقوق مي    منصوب كردند كه از آمريكايي    

  )۱۷/۹/۷۸رسالت ـ (» …اند   دادهزمزمه حمايت از آمريكا را سر

  :است و در جمع ائمه جماعات مساجد جنوب و غرب تهران نيز اضافه كرده 

هاي ما در     گراها و نهضت آزادي، مستقيم و غيرمستقيم در دانشگاه          اي در كار است؛ ملي      توطئه! توجه كنيد «

عـصر  (».يروهايـشان را نفـوذ دهنـد      تواننـد ن    حال فعاليت هستند و من خبر دارم بنا دارند تا جايي كه مـي             

  )۱۸/۹/۷۸آزادگان ـ 

رئيس مجلس شوراي اسالمي كه بايد الگوي رعايت اخالق اسـالمي و اجـراي قـانون باشـد بـا تحريـف                      

 سال قبل كه نسل جوان امروز كمتر با آنها آشناست به فحاشي، اشاعه اكاذيب و ايـراد افتـرا              ۲۰رخدادهاي  

هـاي عمـومي    گونه سند و مدركي در مالء عام و رسانه حابا بدون ارائه هيچم و تهمت پرداخته و اين طور بي   

شادروان مهندس مهدي بازرگان و ساير خدمتگزاران ملي و مسلمان اين سرزمين را كه در دولت موقـت و                   

اي   نهضت آزادي ايران همكاري داشته و يا دارنـد مـتهم بـه وابـستگي بـه آمريكـا و بـه كـار گمـاردن عـده                           

  !!هاي مختلف از جمله استانداري كردستان نموده است در سمت! مزدور آمريكاو ! جاسوس
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آموزي از    هاي همسو به جاي عبرت      ايشان و دوستان و همفكرانشان در جامعه روحانيت مبارز و تشكل          

هـاي خـود و جلـب         هـا و برنامـه       و تالش براي اصالح ديـدگاه      ۷۶علل شكست در انتخابات دوم خرداد سال        

اند   ر عمومي، با عملكرد ناصواب و خالف مصالح ملي، خشم بيشتر مردم را عليه خود برانگيخته               حمايت افكا 

و در حالي كه براي ارتباط با مردم آگاه، به ويژه نـسل جـوان برآشـفته از عملكـرد دو سـال اخيـر جريـان               

انـد غافـل از آن كـه       انحصار منطقي ندارند، براي نجات خود به اشاعه اكاذيب و ايراد تهمت و افترا پرداختـه               

 به كلي متحول شده و با رشد و آگاهي كه در سطح وسيعي از جامعه ـ به  ۶۰امروز فضاي شعارگونه دهه 

اعتباري و ضربات سـخت بيـشتر    ها بي گونه روش آمد اين ويژه بعد از دوم خرداد ـ به وجود آمده است، پي 

انـد پيـام      اند و يا نخواسته      نتوانسته ظاهراًشان  آقاي ناطق نوري و همفكران    . به موقعيت جريان انحصار است    

  .رساي دوم خرداد را بشنوند و خود را با فضاي جديدي كه پديد آمده است هماهنگ كنند

اگر نهضت آزادي ايران با استفاده از حقوق شـهروندي در راسـتاي تقويـت برنامـه توسـعه سياسـي و           

! كنـد، نـام آن را توطئـه         انتخابـات شـركت مـي      در) هـا و فـشارها      عليـرغم محـدوديت   (جلب مشاركت مـردم     

هـا و حقـوق اساسـي         البد دو دهه انحصار و در اختيار گرفتن تمامي منابع قدرت و سـلب آزادي              . گذارند  مي

و به جاي ايـن كـه نيروهـاي مـستقل و بيـرون از               !! كنند  نامگذاري مي ! »خدمت«ملت و اشاعه فقر و فساد را        

  !كنند  بپردازند، خودشان با خوشحالي از كار خود تعريف ميحاكميت به ارزيابي عملكرد آنان

هـا و نـشر     دهد پاسـخ ايـن تهمـت        نهضت آزادي ايران در شرايط كنوني به خاطر مصالح ملي ترجيح مي           

 قـانون اساسـي و بـا حـضور هيـات            ۱۶۸اكاذيب را در فرصت ديگري در دادگاهي صالح كه مطـابق اصـل              

ران عرضه كند و براي اين منظور عليـه آقـاي نـاطق نـوري بـه قـوه                  منصفه تشكيل شود به مردم شريف اي      

اگر چنين دادگاهي تشكيل شود، آنگاه مشخص خواهد شـد چـه كـساني در دو                . قضائيه شكايت خواهد كرد   

هاي اصيل انقالب و مطالبات بر حق ملت ايران در مبارزات يكصد سال اخيـر                 دهه گذشته از اصول و آرمان     

انـد و چـه كـساني         مداري بوده است پاسداري كرده      ساالري و قانون    الل، عدالت، مردم  كه شامل آزادي، استق   

مآبانه با سوء استفاده از عواطف مذهبي مردم سلطه جناحي خود را بـر مـردم تحميـل كـرده و موجـب                         قيم

  .اند هالكت حرث و نسل و فقر و فساد شده

و » يتـيم «،  »صـغير «،  »عـوام «كـه مـردم را      اشتباه بزرگ آقاي ناطق نوري و همفكرانشان اين بوده است           

انـد و   و صاحب شعور و قيم و متولي مـردم دانـسته   » بالغ«،  »عالم«فاقد فهم و درك و شعور و خودشان را          

هايي كه در طول بيش از پنجاه سال عمـر   ها، آن هم به شخصيت      ها و دشنام    اند كه با اين توهين      تصور كرده 

تواننـد   هاي مختلف براي مـردم روشـن بـوده اسـت، مـي       ن در عرصه  خود مراتب صداقت امانت و خدماتشا     

مـرگ بـر    «اگر در طول دو دهه گذشته براي حفـظ قـدرت از شـعار               . اعتبار سازند   انديشه و تفكر آنان را بي     

انـد، در     هاي ملي و روشنفكران ديني استفاده كرده        ، ساخته احزاب غير ملي، عليه شخصيت      »گرا  ليبرال و ملي  

و ضديت بـا اسـتبداد و خودكـامگي         » دوستي  وطن«و  » خواهي  آزادي«و  » آزادگي«ان را نماد    عوض مردم آن  

عملكرد ناصواب جريان انحصار نقش موثري در هدايت و آگاهي بخشي مردم داشـته اسـت، نـه                  . اند  دانسته

و ايـن قانونمنـدي، مـشيت        . …هـا و      سازمان و تشكيالت و نفوذ اعضاي نهضت آزادي ايـران در دانـشگاه            

كوبيم تـا آن را هـالك     بلكه ما حق را بر سر باطل مي       «. سنت الهي است كه بر تحوالت اجتماعي سيطره دارد        

  ».شود سازد و به اين ترتيب باطل محو و نابود مي
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كند قبل از اين كه بسيار دير  نهضت آزادي ايران مشفقانه به آقاي ناطق نوري و همفكرانشان توصيه مي     

 خـارج شـوند و      ۶۰هـاي دهـه       هاي امروز جامعه بپردازند و از الك ذهنيت         ت واقعيت شود، به تحليل و شناخ    

هاي الهي گردند كه اين امر به حق، تقوي و رستگاري نزديكتـر               تسليم اراده و خواست اكثريت مردم و سنت       

  .است

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۱۷۹

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

   :شماره

 ۲۹/۰۹/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  نامـه دوستان هفتـهسئواالت به آقاي دكتر يزدي پاسـخ 

  

باشـند و علـت ايـن مخالفـت           صا چه كساني مخالف دادن پروانه كار قانوني بـه نهـضت مـي             ـ مشخ ۱:سئوال

  چيست؟

 موظف به رسـيدگي بـه درخواسـت صـدور پروانـه             ۱۰كميسيون ماده    بر طبق قانون احزاب،    ـ۱پاسخ  

ز اعضاي اين كميسيون عبارتند از دو نفر نماينده مجلس، به انتخاب خود مجلـس، دو نفـر ا                 . باشد  احزاب مي 

به جز نماينده وزارت كشور، دو نفـر نماينـده مجلـس از وابـستگان          . قوه قضائيه و يك نفر از وزارت كشور       

اهللا شـاهرودي، از وابـستگان        دو نفر نماينده قوه قضائيه، تا قبل از تـصدي آيـت           . اند  خط راست افراطي بوده   

ن ديني و نيروهاي ملي ـ مـذهبي   اين افراد احزاب بيرون از حاكميت و روشنفكرا. برجسته خط راست بودند

دانند كه نه تنها نبايد اجازه فعاليت سياسي به آنها داده شود، بلكه بر حـسب       مي» غيرخودي«را به طور كلي     

پردازان شناخته شده اين جريان، بايد با آنها بـا خـشونت برخـورد نمـوده و از همـه                      تجويز برخي از نظريه   

داليل مخالفت  . خواست نهضت آزادي براي صدور پروانه مخالفت كرد       بنابراين كميسيون با در   . رانده شوند 

  بنابراين روشن نيست كه چرا؟. اند خود را هم به نهضت آزادي ننوشته

ـ   ـ آقاي ساوجي گفته بودند چنانچه نهضت نام خود را تغييـر دهـد مـي               ۲سئوال    بـه صـورت قـانوني       دتوان

  چرا اين پيشنهاد را قبول نكرديد؟. فعاليت كند

تواننـد    آقاي موحدي ساوجي در صورتي كه واقعا به چنين چيـزي اعتقـاد داشـته باشـند مـي                   ـ۲سخ  پا

، كه عضو آن هستند، مطرح كنند و اگر كميسيون با اين نظر موافقت كـرد                ۱۰نظرشان را در كميسيون ماده      

و بررسـي و    تنها در اين صورت اسـت كـه پيـشنهاد قابـل بحـث               . آن را رسما به نهضت آزادي ابالغ نمايند       

  .مطالعه خواهد بود

زاده معاون سياسي وزارت كشور نيز با نماينـدگان نهـضت آزادي مطـرح                نظير اين پيشنهاد را آقاي تاج     

را منحـل  رفـاه  كردند و توصيه نمودند كه نهضت آزادي هم مثل حزب رفاه تركيه عمل كند، كه وقتي حـزب        

 اين بود و هست كه حاكميت ايران هم بـا نهـضت             پاسخ نهضت آزادي  . كردند حزب فضيلت را تشكيل دادند     

يعنـي ابتـدا پرونـده      . آزادي همان طور رفتار كند كه حكومت الئيك و نظاميان تركيه بـا حـزب رفـاه كردنـد                  

 قانون اساسـي  ۱۶۸نهضت آزادي به دادگاه صالحه فرستاده بشود تا با حضور هيات منصفه بر طبق اصل       

دادگاه، نظيـر دادگـاه حـزب        رأي   .ضت آزادي داد بر طبق آن عمل شود       به انحالل نه   رأي   اگر. محاكمه شود 

 كننـد يـا خيـر، در ايـران          تـأمين توانند حزب ديگـري       سازد كه آيا اعضاي نهضت آزادي مي        رفاه روشن مي  

ان نهـضت آزادي  عالقمنـد انه نه تنها چنين عمل نشده است بلكه حاكميت كنوني، حتي براي اعـضاء و    تأسفم

در تركيه حزب رفـاه منحـل شـد و     . ل نيست ئبرخورداري از حقوق شهروندي را قا     سي و   هم حق حيات سيا   

هاي وابسته بـه      اما روزنامه .  نفر از رهبران آن براي مدت معيني از حق فعاليت سياسي محروم شدند             ۵تنها  

  .حزب، فرستنده راديويي و تلويزيوني حزب تعطيل نشد
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ساالري اكثريت    طي و نيروهاي ضد دموكراسي و مردم      مجلس شوراي اسالمي ايران كه خط راست افرا       

اند و  سپرده» مقامات صالحه« قانون انتخابات اعالم انحالل احزاب را به دست     ۳۰را در دست دارند در ماده       

  .اند ان به اين چنين حزبي را از داوطلبي نمايندگي مجلس محروم اعالم كردهعالقمندنه تنها اعضا بلكه 

  نوري با نهضت چيست؟ خير و شديد آقاي ناطقارد ـ علت برخو۳سئوال 

ـ ۳پاسخ  رسد انگيزه اصلي شكست در انتخابات رياست جمهوري و محبوبيـت روز افـزون    به نظر مي  

آقاي ناطق نوري و دوستان افراطي خط راستي ايشان بـه وضـوح مالحظـه كننـد كـه                   . نهضت آزادي باشد  

اند و با هر  اند، كرده    در اختيار دارند، هر كاري را كه خواسته        بيست سال كليه امكانات و ابزارهاي وزارت را       

تـر و   اما امروز نهضت آزادي، به اقرار خود آقاي ناطق نوري، قوي. اند اي بر سر نهضت آزادي كوبيده   بهانه

اين واقعيت تلـخ بـراي      . تر از هر زمان در جامعه ما، به خصوص در ميان جوانان حضور زنده دارد                محبوب

هـاي عـصبي و نـامعقول بـروز داده            بنـابراين واكـنش   .  و حزب هوادارش قابل درك و هـضم نيـست          ايشان

  .شود مي

در صورت پاسخ مثبت به چه نحـو در ايـن انتخابـات             . ـ آيا تصميم به شركت در انتخابات را داريد        ۴سئوال  

  شركت خواهيد كرد؟

ـ ۴پاسخ  اعـضايي از نهـضت و   . كنـد  مـي نهضت آزادي با تمام قوا در انتخابات مجلس شـشم شـركت     

نهضت آزادي حداقل برنامه پيشنهادي خود را اعـالم نمـوده اسـت و از مـردم            . اند  نام كرده   انش ثبت عالقمند

يعنـي بـه    . بدهنـد  رأي   ها  كند در انتخابات با تمام قوا شركت كنند و نه به اشخاص، بلكه به برنامه                دعوت مي 

  .دانند ها مي  و ايمان آنها را به برنامهبدهند كه اعتبار، تعهد، صداقت رأي كساني

   ـ كانديداهاي مورد نظر شما چه كساني هستند؟۵سئوال 

ـ ۵پاسخ  نام كرده نهضت آزادي مورد تاييـد شـوراي    وطلب و ثبتادر صورتي كه صالحيت اعضاي د  

شـده نهـضت آزادي      اعـالم     ها، كه به برنامـه      نگهبان قرار بگيرد، از ميان آنها و كسان ديگري از ساير گروه           

  .متعهد باشند، ليستي تهيه و به مردم معرفي خواهد شد

تواننـد در   هـايي مـي   هاي شركت كننده در انتخابات بـا چـه شـعارها و وعـده      ـ به نظر شما گروه ۶سئوال 

  ) آقاي خاتمي روي جامعه مدني، توسعه سياسي و جوانان تاكيد داشتندمثالً(انتخابات موفق باشند 

ـ ۶پاسخ  در .  مجريـان دو دهـه گذشـته هـستند     هـا و برنامـه   دم خواهان تغيير و تحول در سياسـت مر  

مـردم خواسـتار بهبـود    . منفـي دادنـد   رأي انتخابات رياست جمهوري به عملكـرد حاكمـان دو دهـه گذشـته        

 تـسامح    و  تـساهل  ،گرايـي و جامعـه مـدني        مناسبات سياسي در راستاي توسعه سياسي، قانونمندي، قانون       

آنهـا در   . باشند   جوانان خواستار فضاي باز مناسب براي رشد و ارتقاي سياسي و فرهنگي خود مي              .هستند

هـاي مـستمر     جوانان از دخالت  . ، نيازمند امنيت اجتماعي و اشتغال هستند      يآستانه ورود به زندگي بزرگسال    

بنـابراين در   . نـد ا  هاي فشار، تحت عناوين مختلف در زندگي فـردي و اجتمـاعي آنـان بـه سـتوه آمـده                     گروه

هـا باشـد،     دهند و هر كس كه معتقد به اين برنامه          مي رأي   انتخابات آينده مردم به روند اصالحات و تحوالت       

  .مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت

كنيد و به نظر شما آيـا ايـشان در زمينـه     هاي توسعه سياسي آقاي خاتمي را تاييد مي  ـ آيا برنامه ۷سئوال 

  اند؟  موفق بودهتوسعه سياسي

ـ ۷پاسخ  هـاي اعـالم شـده     ايم، مـا از برنامـه   ها متذكر شده ها و مصاحبه همان طور كه بارها در بيانيه  
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گرايي، جامعه مدني، تـساهل و تـسامح، حـق فعاليـت              آقاي خاتمي، شامل توسعه سياسي، قانونمندي، قانون      

مت دوم سـئوال شـما بايـد عـرض كـنم كـه              اما در مورد قس   . كنيم   حمايت مي  …آزادانه مخالفين سياسي و     

. اما ايـن كـافي نيـست      . ، به ميزان وسيعي باز و مدني شده است        ۷۶فضاي سياسي ايران بعد از دوم خرداد        

تعـادلي كـه هنـوز پايـدار نـشده          . شـود   آنچه كه اكنون ما ناظر آن هستيم، اصطالحا تعادل ناپايدار گفته مي           

كند، ولي هنوز موفق به ثبات و پايداري تعادل سياسي موجـود              يآقاي خاتمي تالش خود را كرده و م       . است

  .رود به سود تثبيت و پايداري اين تعادل پيش مي قطعاًاگر چه آينده . نشده است

   ـ به نظر شما موانع توسعه سياسي چگونه بايد برطرف شود؟ ۸سئوال 

ـ ۸پاسخ  هم موانع فرهنگي . د بعدي استاي نظير ايران، چن موانع توسعه سياسي در يك جامعه پيچيده  

براي از بين بردن موانع توسعه سياسي ضروري است در تمام           . وجود دارد و هم موانع ساختاري و شكلي       

. قـدرت سياسـي خالصـه كـرد     به عنوان مثال، استبداد را نبايد تنهـا در مناسـبات قـدرت            . اين ابعاد كار كرد   

در طول صد سال گذشـته  . استبدادي به وجود آورده استسلطه ساليان دراز استبداد در ايران، يك فرهنگ        

ايم اما به علت وجود فرهنگ اسـتبدادي، بـه سـرعت بـا                ما با مستبد مرتب مبارزه كرده و آن را ساقط كرده          

اگـر، آب پيـدا   . در درون هر يك از ما ايرانيان، يك شاه كوچك نشـسته اسـت         . ايم  مستبد ديگري روبرو شده   

حضور اين شاه نفس ما در تمام مناسـبات         . همه ما استعداد شاهنشاه شدن را داريم      . كند شناور قابلي است   

يكي از موانع عمده بـر سـر        . آورد  اجتماعي، خانوادگي، فرهنگي مشهود است و به اشكال مختلف سر بر مي           

امـا موانـع     .راه توسعه سياسي، همـين رسـوبات بـر جـاي مانـده از دوران طـوالني سـلطه اسـتبداد اسـت                      

رفـع هـر دو نـوع موانـع         . ري و شكلي در مناسبات قدرت سياسي نيز سد راه توسعه سياسي هستند            ساختا

  .نياز به زمان دارد

كنيد؟ به نظر شما موضـع مناسـب ايـران در      ـ وضعيت روابط خارجي ايران را چگونه ارزيابي مي ۹سئوال 

  كند؟ ميها چگونه تحقق پيدا  مقابل آمريكا چگونه بايد باشد و رابطه بين ملت

ـ ۹پاسخ  مگـر در مـوارد   . االصول داشـتن ارتبـاط بـا تمـام كـشورهاست      اصل در روابط خارجي علي  

نظير آفريقاي جنـوبي در دوران      . خاصي كه داشتن ارتباط با اصول و موازين ارزشي، مغايرت داشته باشد           

بـط ميـان دو كـشور آن        در برخي از موارد استثنايي ممكن اسـت روا        . يد و يا اسرائيل در حال حاضر      اآپارت

اما در بعضي از موارد هم، حتي يك جنگ تمـام عيـار ميـان دو                . چنان تيره شود كه به قطع ارتباط بيانجامد       

  .شود، نظير روابط ديپلماتيك ايران و عراق، در دوران جنگ كشور لزوما به قطع روابط منجر نمي

هنگامي كه اين   . لي همان كشور است   ها و برنامه هاي كالن م       سياست خارجي هر كشوري ادامه سياست     

هـا و      و تحقـق آن سياسـت      تأمينشوند، سياست خارجي در جهت        ها تدوين و تصويب مي      سياست و برنامه  

  .گيرد ها شكل مي برنامه

زاديي است كه در راسـتاي منـافع و مـصالح ملـي اسـت و                 سياست خارجي دولت خاتمي بر محور تنش      

هاي كـالن ملـي هنـوز تعريـف و تـدوين              ها و برنامه    ما از آنجا كه سياست    ا. توان آنرا مثبت ارزيابي كرد      مي

  .شده نيستند، اين سياست به تنهايي بارور نخواهد بود

ترين راه ايـن اسـت كـه     ها باشد و مناسب   موضع ايران در قبال آمريكا نيز بايد در چارچوب كاهش تنش          

 تـأمين  دولـت آمريكـا، بـراي حـل اختالفـات و             دولت ايران آمادگي خود را براي مذاكرات رسمي و علني بـا           
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  .هاي خود براي اين مذاكرات اعالم نمايد شرط مطالبات ايران همراه با پيش

ممكـن اسـت رابطـه رسـمي     . ها متفـاوت اسـت   ها، مقوله ديگري است و به كلي با رابطه دولت      رابطه ملت 

هـا در     رابطـه ميـان ملـت     .  برقرار بماند  هايشان هم چنان    ميان دو دولت قطع شده باشد، اما روابط ميان ملت         

شود و شكل و ساختار و گـسترش آن بـه نيازهـاي               چارچوب روابط عموما فرهنگي و اقتصادي تعريف مي       

  .فرهنگي و يا اقتصادي دو طرف بستگي دارد

  اي چيست؟ هاي زنجيره  ـ پيشنهادات شما براي به ثمر رسيدن پرونده قتل۱۰سئوال 

ـ ۱۰پاسخ  كنـد، مـردم در جريـان     حبان اصلي اين سرزمين هستند، منافع ملي ايجاب مـي اگر مردم صا  

در درازمدت اين امر به نفع ملت و مملكت و حتي حاكميـت تمـام        . ها قرار بگيرند    كليه اطالعات مربوط به قتل    

  . خواهد شد

  توضيح دهيد؟اي برخوردي داشتند يا خير،  هاي زنجيره  ـ آقاي يزدي تا به حال با عوامل قتل۱۱سئوال 

ـ ۱۱پاسخ  اند، اما تا آن جا كه به  اي با عكس و تفصيالت معرفي نشده هاي زنجيره البته همه عوامل قتل  

  .ام اند ـ نظير سعيد امامي ـ برخوردي نداشته خاطر دارم با آن عواملي كه معرفي شده

  

  

  



 

 ۱۸۳

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۷۰۳ :شماره

 ۳۰/۰۹/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  تبريك به دبيركل جديد حزب همبستگي ايران اسالمي

  

  چمني اهجناب آقاي دكتر ر

  دبيركل محترم حزب همبستگي ايران اسالمي

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

از طرف خود و نهضت آزادي ايران موفقيت حزب همبستگي ايران اسالمي در توسعه و تثبيت سازماني                 

  .گويم يو انتخاب دبيركلي جديد را به جنابعالي و ساير همگامانتان تبريك م

بدون ترديد يكي از مشكالت اساسي فراروي ركـن جمهوريـت نظـام و فراينـد توسـعه سياسـي، فقـدان                      

  .احزاب به معنا و مفهوم جديد آن است كه بايد بر آن فائق آمد

تـرين وظـايف ملـي در برابـر      در جمهوري سوم كه با انتخاب آقاي خاتمي آغاز شده است، يكي از جدي            

هاي  هاي واالي انقالب و معتقد به توسعه سياسي، خروج از فعاليت         وفادار به آرمان  تمامي نيروهاي سياسي    

بر اين اساس   . هاي همكاري جمعي و حزبي است       ها و محدوديت    فردي و جناحي و ورود به قلمرو مسئوليت       

ران شود ـ از جمله موفقيت حزب همبستگي ايـ   نهضت آزادي ايران هر گامي را كه در اين راستا برداشته مي

نظــر از مواضــع مــشترك و غيرمــشترك ـ مثبــت ارزيــابي نمــوده، توفيــق جنابعــالي و    اســالمي را صــرف

  .همكارانتان را از خداوند متعال خواستار است

  

  دكتر ابراهيم يزدي

 دبيركل نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۲/۱۷۰۳ :شماره

 ۳۰/۰۹/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  

  )ع(تبريك سالروز ميالد عيسي بن مريم

  

داوند بـر آن دو بـاد، در قـرآن كـريم و در ميـان                ، كه درود خ   )ع(حضرت مريم و فرزندش عيسي مسيح     

  .مسلمانان مقامي بس بزرگ و عزيز دارند

نهضت آزادي ايران تولد اين پيامبر صلح و دوستي و عشق و محبت را در آستانه سال جديد ميالدي به        

  .گويد كوش مسيحي خود تبريك مي هموطنان عزيز و سخت

  .كنيم دم جهان در سال نو مسيحي آرزو مياز خداوند بزرگ، صلح و آرامش را براي مر

  

 نهضت آزادي ايران

  

  

  



 

 ۱۸۵

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۳/۱۷۰۳ :رهشما

 ۰۱/۱۰/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  نامه به دبيركل سازمان ملل متحد

   در مورد حمالت ارتش روسيه به مسلمانان چچن

  

  عنان جناب آقاي كوفي

  دبيركل محترم سازمان ملل متحد

  با سالم و تبريك سال جديد ميالدي

 ارتـش فدراسـيون روسـيه از هـوا و زمـين مـسلمانان          دانيـد هـم اكنـون       طـور كـه مـي       جناب همـان    عالي

نهضت آزادي ايران به عنوان يك حـزب مـستقل و مـسلمان             . كشد  طلب چچن را به خاك و خون مي         استقالل

  :داند كه مطالب زير را به اطالع شما برساند ايراني وظيفه خود مي

اري و اتحاد جمـاهير شـوروي       هاي روسيه تز    با توجه به سابقه تاريخي مبارزات مردم چچن با حكومت         

شـدن چنـد كـشور از اتحـاد           و كسب استقالل مشروط پس از فروپاشي رژيم كمونيستي و با رونـد مـستقل              

ها تـالش و مجاهـدت، اسـتقالل كامـل            رفت كه مردم مسلمان چچن نيز پس از قرن          جماهير شوروي اميد مي   

  .خود را بازيابند

هـا منـتــشر شـده        روسيه در مورد عمليـات تروريـستي چچنـي        البته ما آنچه را كه تنها از مراكز خبري          

است ـ و هنوز هيچ منبع مستقلي آنها را تاييد ننموده است ـ به عنوان اعمال تروريستي و غيرانساني تقبـيح    

  .كنيم و محكوم مي

گي مردم عادي و كـشته شـدن مـردم و رزمنـدگان               ما حمله نظامي روسيه را به گروزني، كه باعث آوار         

دانـيم   است و هنوز هم ادامه دارد، خالف اخالق، انسانيت، حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد مـي            شده  

كنيم كه با استفاده از همه اختيارات و امكانات مقام و موقعيـت خـود در    و از آن جناب مصرا درخواست مي 

اد بزرگ ايـن فاجعـه      سازمان ملل متحد به كمك مردم مظلوم و مسلمان چچن شتافته از گسترش بيشتر ابع              

  .انساني و ادامه جنايت و خونريزي جلوگيري فرماييد

هاي سـازمان كنفـرانس اسـالمي و دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران را در                    نهضت آزادي ايران سياست   

رساني به آوارگان، مذاكره با طرفين مخاصمه و توصيه به مصالحه و گفتگو بين مسئوالن فدراسـيون            كمك

حـل   كنـد و آن را تنهـا راه    چن كه در چارچوب منشور سازمان ملل متحد است تاييد ميروسيه و مقامات چ   

  .داند اختالفات دو طرف مخاصمه مي

  .با آروزي سالمتي و توفيق خدمت به بشريت خسته از جنگ و آوارگي

  دكتر ابراهيم يزدي- با احترام

  دبيركل نهضت آزادي ايران

 يرانوزير امورخارجه اسبق جمهوري اسالمي ا



 

 ۱۸۶

  تعالي بسمه
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  ۱۷۰۴ :شماره

 ۰۲/۱۰/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  

  پاسخ به نامه آقاي حميد انصاري

  

كـه اراده    دهـيم   اني قـرار مـي    راي كـس  اين سراي آخرت را تنهـا بـ       

و عاقبـت نيـك بـراي        اد را ندارنـد   ن و فـس   جويي در زمـي     برتري

  پرهيزگاران اسـت

علوا في االرض و الفـسادا       علها للذين اليريدون  جتلك الدار االخره ن   

  )۸۳قصص ـ (والعاقبه للمتقين 

اي   مزمان با اعالم مشاركت فعاالنه نهضت آزادي ايران در انتخابـات مجلـس شـشم، حمـالت گـسترده                  ه

نوري ناگهان روزه سكوت خود را كه بعـد از شكـست غيـر مترقبـه در                   آقاي ناطق . عليه آن آغاز شده است    

 را  شـكند و شـركت نهـضت آزادي ايـران در انتخابـات              انتخابات رياسـت جمهـوري اتخـاذ كـرده بـود، مـي            

هـاي وابـسته بـه جريـان انحـصارطلب و يـا بـه              روزنامه. نمايد  عليه جمهوري اسالمي قلمداد مي    » اي  توطئه«

محافل نزديك به باند جنايتكار سـعيد امـامي، نهـضت آزادي ايـران را مـورد حمـالت گـسترده خـود قـرار                         

سـسه تنظـيم و نـشر آثـار     مقـام مو  در چنين شرايطي است كه آقاي حميد انصاري ـ به عنوان قائم . دهند مي

صدا و سيماي . كند ها ارسال مي  عليه نهضت آزادي ايران به رسانه۱۸/۹/۷۸اي در تاريخ  خميني ـ نامه  امام 

هاي جناحي مرسوم خود ايـن نامـه و سـخنان آقـاي نـاطق نـوري و                    جمهوري اسالمي نيز بر طبق سياست     

هاي نهضت آزادي ايـران       اضر به پخش پاسخ   ساير حمالت را چندين نوبت پخش نموده است در حالي كه ح           

  . نيست

داند به منظور استفاده از حق دفاع كه الزمه حيات هـر موجـودي اسـت بـه                    نهضت آزادي ايران الزم مي    

: اين جوابيه در دو بخـش تـدوين شـده اسـت، بخـش اول             . مطالب و ادعاهاي آقاي حميد انصاري پاسخ دهد       

  .نقد نامه: مها و بخش دو چگونگي طرح نامه و واكنش

  ها چگونگي طرح نامه و واكنش

 طي  ۱۹/۱۱/۶۶ـ آقاي حميد انصاري در نامه خود آورده است كه آقاي محتشمي وزير كشور وقت در                 ۱

اي به امام نظرشان را در مـورد بـه رسـميت شـناختن نهـضت آزادي سـئوال نمـوده اسـت و امـام در            نامه

  : اقدام آقاي محتشمي ايرادهاي اساسي زير وارد استبه اين . اند  به اين پرسش جواب داده۳۰/۱۱/۶۶

گردد، اما اصل ايـن    ـ هر چند براي اولين بار است كه تاريخ نامه وزير كشور وقت به امام اعالم مي اوالً

  نامه كجاست، متن آن چيست و چرا تا كنون منتشر نشده است؟

در آن . تـش بعـث عـراق قـرار داشـت     ، كشورمان مورد تهاجم گسترده موشكي ار۱۳۶۶در بهمن   ـ ثانياً

نامـه    شرايط هيچ جا بحث از اجراي قانون احزاب و صدور پروانه براي نهـضت آزادي ايـران نبـود و آئـين                     

  .  هنوز تشكيل نگرديده بود۱۰اجرايي قانون احزاب تدوين و تصويب نشده و كميسيون ماده 
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نامـه بـه رهبـر انقـالب را نزديـك بـودن       آقاي محتشمي علت نوشتن .  ـ چنين سئوالي مورد نداشت ثالثاً

قـانون  . اين توجيهي بي اساس است). ۶۸نشريه پاسدار اسالم ـ ديماه  (انتخابات دوره سوم ذكر كرده است 

انتخابات مجلس سوم شرايط نامزدهاي انتخاباتي را معين كرده بود و مسئوليت نظارت بر انتخابات هم بـه                  

نهـضت  . اعتنا به قانون عمـل كنـد        بنابراين وزير كشور مجاز نبود بي     . عهده شوراي نگهبان واگذار شده بود     

هـاي سياسـي       آزادي تـأمين آزادي ايران هم شركت خود را در انتخابات مجلـس دوره سـوم، مـشروط بـه                  

  . ها از شركت در آن خودداري كرد  آزاديتأمينمصرح در قانون اساسي ذكر كرده بود كه به علت عدم 

اي از نامه   خود به مجله پاسدار اسالم، ضمن ارسال نسخه۴/۹/۶۸ي در نامه مورخ  ـ آقاي محتشم رابعاًً

  : نويسد امام در مقدمه مي

از آنجا كه اينجانب از سوابق و اسناد مربـوط بـه ارتباطـات نهـضت و رهبـران آن و وابـستگي بيـنش                         «

  »…باشم  ع ميسياسي آنان به آمريكاي جهانخوار، اين دشمن اسالم و بشريت و ملت ايران مطل

 قانونا مسئول نظارت بر فعاليـت احـزاب سياسـي           ۱۰با توجه به اين كه وزارت كشور و كميسيون ماده           

هستند، اين سئوال مطرح است كه چرا آقاي محتشمي به عنوان وزير كشور اين اطالعـات و اسـنادي را كـه                  

ت تا آنها را بررسي نموده و بر        مدعي است در دسترس داشته است در اختيار دادگاه صالحه قرار نداده اس            

 قانون اساسي و قانون احزاب دربـاره ادامـه فعاليـت نهـضت آزادي ايـران تـصميم بگيـرد؟                    ۱۶۸طبق اصل   

 قطعـاً آقـاي وزيـر كـشور    . بيني و معين كرده اسـت  قانون احزاب چگونگي انحالل احزاب را به روشني پيش        

گونـه   ن احـزاب در مـورد انحـالل احـزاب سياسـي هـيچ      داند كه نه قانون اساسي و نه قـانو         دانسته و مي    مي

آقاي محتشمي چه لزومـي داشـت و چـرا بـرخالف     . اختياري به مقام رهبري و هيچ مقام ديگري نداده است    

  قانون عمل كرده و پاي رهبر فقيد انقالب را به اين ماجرا كشانده است؟

 ايران كه ريـشه در جـاي ديگـري    آقاي محتشمي بايد توضيح دهند كه در تخاصم خود با نهضت آزادي      

  .دارد، چرا از مجاري قانوني عمل نكرده و به بيراهه رفته و خالف قانون عمل كرده است

هايي را كه خود مدعي است  ـ چرا آقاي محتشمي ـ وزير وقت كشور ـ بعد از دريافت نامه امام، پرونده  ۲

 كه در نامه به آنها استناد شده اسـت همـه را        هايي  عليه نهضت آزادي ايران در اختيار داشته است و پرونده         

آوري نكرده و به همراه نامه به دادگاه نفرسـتاده اسـت تـا در حيـات امـام، دادگـاه صـالحه سـوابق و                       جمع

  عملكرد نهضت آزادي ايران را بررسي كرده، حكم مقتضي صادر نمايد؟

د و دو سـال بعـد ـ يعنـي در آذر      بالفاصله در زمان حيات امام منتشر نش۳۰/۱۱/۶۶ـ چرا نامه مورخ ۳

، شش ماه بعد از درگذشت امام ـ براي اولين بار، آن هم نه از طرف مقامـات رسـمي وزارت كـشور،     ۱۳۶۸

بلكه توسط خود آقاي محتشمي كه ديگر سمتي نداشت، در يك جلسه سخنراني بـراي دانـشجويان خوانـده                   

   آن را چاپ كرد؟۶۸ماه  ه ديهايش، مجله پاسدار اسالم در شمار شد و سپس با پيگيري

 شوراي امنيت سازمان ملل در مورد جنگ ايـران و عـراق             ۵۹۸، دولت ايران قطعنامه     ۱۳۶۷ـ در تيرماه    ۴

را پذيرفت و در بهمن همان سال دولت آمادگي خود را براي اجراي قانون احزاب، بعد از گذشت هفت سـال                     

كيل يـك كنفـرانس مطبوعـاتي از ايـن حركـت دولـت              نهضت آزادي ايران با تـش     . از تصويب آن، اعالم نمود    

  :آقاي محتشمي به عنوان وزير كشور وقت در مورد اين كنفرانس مطبوعاتي گفت. استقبال كرد

فـردي كـه در چـارچوب يـك         . مصاحبه مهندس بازرگان با مطبوعات بيانگر وجود آزادي در جامعه اسـت           «
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زمان دولت موقـت و چـه بعـد از آن انجـام داده و               هاي غيرمناسب چه در       تشكيالتي بوده و آن همه حركت     

كننـد و ايـن    كند و مطبوعات هم آن را پخش مي    مردم نسبت به او و تشكيالتش بدبين هستند، مصاحبه مي         

  )۸/۱۱/۶۷جمهوري اسالمي ـ (» .بهترين دليل براي وجود آزادي است

، عليرغم اظهارنظرهـاي    ۱۳۶۷شود، آقاي محتشمي وزير كشور وقت، در بهمن           به طوري كه مالحظه مي    

جاي يك طرفه عليه آقاي مهنـدس بازرگـان و نهـضت آزادي ايـران، و اسـتقبال از كنفـرانس مطبوعـاتي                         بي

 وجـود داشـته اسـت،       ۱۳۶۷اي كه مـدعي اسـت در بهمـن            اي به نامه    نهضت آزادي ايران، نه تنها هيچ اشاره      

احزاب، در مورد احزابي كـه تـا آن زمـان مـشغول     كند، بلكه هنگام اعالم تصميم دولت در اجراي قانون      نمي

توانند به فعاليت خود ادامه دهنـد         كند كه مي    اند، نظير نهضت آزادي ايران، تنها به اين بسنده مي           فعاليت بوده 

رئـيس و عـضو كميـسيون       . نامه اجرائي قانون احزاب تطبيق دهند       بايستي اساسنامه خود را با آئين       ولي مي 

در . كنند  ب نيز به طور علني و با صراحت آزادي فعاليت نهضت آزادي ايران را تائيد مي                قانون احزا  ۱۰ماده  

كه در آن زمـان اعـضاي       ) وزير كشور كنوني  (الري    االسالم موسوي   ، آقايان اصغرزاده و حجت    ۱۳۶۷بهمن  

كشور  قانون احزاب بودند و همچنين آقاي دكتر صدر، نماينده وزارت            ۱۰منتخب مجلس در كميسيون ماده      

اي پيرامون آزادي فعاليت احزاب كه در دانشگاه تهران برگزار شده بود شركت               در اين كميسيون، در برنامه    

اي به نامه مورد بحث ننمودند بلكه هر دو نماينده مجلس و عضو كميـسيون ـ    هيچ يك از آنان اشاره. كردند

 بالمانع بودن فعاليت نهـضت آزادي ايـران   اند ـ با صراحت بر  هاي احزاب اشراف داشته كه قاعدتا به پرونده

  .تاكيد كردند

 درباره نهضت آزادي ۱۳۶۶بنابراين چگونه ممكن است مكاتباتي ميان وزير كشور وقت و امام در بهمن         

ايران مبادله شده باشد، اما در پرونده اين حزب در وزارت كشور موجود نباشـد و مقامـات ذيـربط وزارت                     

  خبر باشند؟  از آن بي۱۰ده كشور و اعضاي كميسيون ما

در حـالي كـه در تمـام        . در باالي صفحه بيرون از متن نوشته شده اسـت         ) ۳۰/۱۱/۶۷(ـ تاريخ اين نامه     ۵

  . هاي امام تاريخ در پائين صفحه در كنار امضا قرار دارد نامه

 سـالم دعـوت   كه آن را اصـطالحا      . شود  ختم مي » السالم علي من اتبع الهدي    «ـ نامه مورد نظر با جمله       ۶

سالم دعوت در مكاتبـات     . شوند   ناميده مي  سالم وداع  و   سالم تَحـّيت هاي ديگر كه      گويند، در برابر سالم     مي

رود و نوشـتن آن بـراي يـك مـسلمان تـوهين بـه او تلقـي                    با كفار و براي دعوت آنان به اسالم به كار مـي           

خطاب به فرعون و براي دعـوت او بـه          ) ع(گردد، كما اين كه قرآن همين جمله را از زبان حضرت موسي             مي

هاي پيامبر گرامي به پادشاهان ايران و مصر و حبشه نيز همين نـوع سـالم بـه      كند و در نامه     توحيد نقل مي  

اند، نيز با همين نوع سـالم         البالغه گردآوري شده    هاي حضرت علي به معاويه كه در نهج         نامه. كار رفته است  

آيا رهبر فقيد انقـالب از      . طاب به وزير كشور جمهوري اسالمي ايران است       نامه مورد بحث، خ   . شود  ختم مي 

  اند؟ اطالع بوده دار ديني بي چنين رسم ريشه

هاي فشار وابسته به برخي از نهادها بـه دفتـر نهـضت             ، افراد مسلح و غيرمسلح گروه     ۱۳۶۳ـ در بهمن    ۷

دستاني انقالب مستقر در اوين برده و دفتر        آزادي ايران يورش بردند و اسناد و اموال و آرشيو آن را به دا             

پس از اعتراضات نهضت آزادي ايـران       . نهضت آزادي ايران به دستور دادستان وقت تهران مهر و موم شد           

و پيگيري امر، سرانجام به دستور دفتر امام از دفتر نهضت آزادي ايران رفع توقيف به عمل آمـد و قـسمت                      

اي خـصوصي   اي كه به آقاي محتشمي نوشته شـده اسـت، نامـه    نامه. اعظم اسناد و آرشيو بازپس داده شد   
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رهبر فقيد انقالب با كسي رودربايستي نداشتند و اگـر          . اي خطاب به وزير كشور وقت است        نيست، بلكه نامه  

دانستند كه فعاليت نهضت آزادي ايران تعطيل و متوقف گردد، در زمان حيات               خواستند و يا مصلحت مي      مي

  . نه آن كه دستور لغو اقدام دادستان وقت تهران را صادر كنند. كردند م ميخودشان اقدا

آقايـان محمـد توسـلي،      (، جمعي از فعالين و مسئوالن نهضت آزادي ايـران           ۱۳۶۷ـ در خرداد ماه سال      ۸

هـاي    به دستور شوراي امنيت ملي بازداشت شـدند و مـورد شـكنجه            ) هاشم صباغيان و خسرو منصوريان    

گـاه بـه    هاي متعدد از اين برادران دستگير شـده هـيچ         چرا در بازجويي  . ختي قرار گرفتند  روحي و جسمي س   

اي استناد نشد و سرانجام پس از هشت ماه و نيم حبس در سلول انفرادي به علت فقدان داليـل و                       چنين نامه 

  .مدارك آزاد شدند

ران اشاره كرده و مطالبي را ـ آقاي حميد انصاري در نامه خود به پرونده تشكيل شده در دادسراي ته        ۹

  :شرح درست آنها به قرار زير است. اند به صورت غيرواقعي و يك سويه مطرح ساخته

 بـه شـكايت نهـضت آزادي ايـران بـه دبيركلـي آقـاي مهنـدس                  ۱۸/۱۰/۶۸ـ اولين پرونـده در تـاريخ        ۱ـ۹

اطر مطـالبي كـه در      بازرگان و به وكالت آقاي سيد احمد صدر حاج سيد جوادي از آقـاي محتـشمي، بـه خـ                   

 ۳۲ايـن شـكايت در شـعبه        .  مجله پاسدار اسالم نوشته بود، به قوه قـضائيه تـسليم شـد             ۶۸شماره دي ماه    

بـازپرس ايـن شـعبه آقـاي        . دادسراي عمومي تهران طي چند جلسه مورد بررسي و رسـيدگي قـرار گرفـت              

. شان توضـيحاتي خواسـت    محتشمي را احضار و در مـورد اتهامـات وارده بـه نهـضت آزادي ايـران از ايـ                   

. نامبرده در دفاع، اظهارات موهن خود عليه نهضت آزادي ايران و رهبري آن را مـستند بـه نامـه امـام كـرد             

بازپرس شعبه به درخواست آقاي مهندس بازرگان، قرار كارشناسي خط و امضاي نامـه را صـادر كـرد و                    

امـا  .  موعد مقرر در دادگاه حاضر شـدند       سه نفر از كارشناسان اداره هويت شهرباني جمهوري اسالمي در         

نه آقاي محتشمي در دفاع از خود . به دليل عدم وصول اصل نامه توسط دادگاه، كارشناسي صورت نگرفت          

و در تاييد اصالت نامه به صالحيت موسسه تنظيم و نشر آثار امام استناد نمود و نه مسئولين دفتـر تنظـيم           

، بـازپرس   )۱۳۶۹سـال   (در آخـرين جلـسه دادگـاه        .  اعالم نمودنـد   و نشر آثار صالحيت خود را به بازپرس       

  :  خطاب به آقاي مهندس بازرگان گفت۳۲شعبه 

» .خـواهم   آورند و از شمـا به خـاطر اتـالف وقـت و انتـظار كـشيدن معـذرت مـي                 نامه را نياوردند و نمي    «

  .دادگاه هيچ رايي صادر نكرد و پرونده معوق و معلق ماند

.  آقاي حميد انصاري عليه نهضت آزادي ايران به قوه قضائيه شكايت كـرد             ۱۳۶۹ دي ماه    ـ در تاريخ  ۲ـ۹

.  ارجاع شـد   ۳۲اين شكايت به همان شعبه      . موضوع شكايت نسبت دادن جعل نامه به حاج سيد احمد آقا بود           

رسـيدگي و   . بازپرس شعبه مذكور، آقاي مهنـدس بازرگـان دبيركـل نهـضت آزادي ايـران را احـضار كـرد                   

آقـاي مهنـدس بازرگـان از       .  انجـام شـد    ۱۳۷۰ و ارديبهشت    ۱۳۶۹هاي بهمن     زپرسي در چند جلسه در ماه     با

دادگاه خواستند كه اگر حاج احمد آقا شكايتي از نهضت آزادي ايران دارد، خود ايشان مطرح كنند، نه آقـاي                    

 نـشد كـه موسـسه،       به هر حال آقاي حميد انصاري در شكايت خود به دادگاه هرگـز مـدعي              . حميد انصاري 

نامـه    صالحيت كارشناسي خط و امضاي نامه را دارد و يا كارشناسي خط و امضا بـر طبـق نـص وصـيت                     

  .صورت گرفته است

  .بازپرس شعبه، موضوع شكايت را مسكوت گذاشت و رايي صادر نكرد
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 ۱۰ با شكايت نهضت آزادي ايران از وزارت كشور و كميـسيون مـاده               ۱۳۷۱ـ پرونده سوم در سال      ۳ـ۹

شعبه پـنجم دادگـاه حقـوقي       .  قانون احزاب تشكيل شد    ۱۳ بر طبق ماده     ۱۲/۱۲/۷۱به قوه قضائيه، در تاريخ      

 موارد و مستندات پرونده را در مورد رد درخواسـت نهـضت آزادي ايـران                ۱۰يك تهران از كميسيون ماده      

 مـوارد مـورد نظـر       ۱۵/۱۲/۷۱اي در تاريخ      ، طي نامه  ۱۰در پاسخ دادگاه، رئيس كميسيون ماده       . مطالبه كرد 

. اي به انجام كارشناسي خط و امضاي نامه نـشده اسـت             در اين توضيحات اشاره   . كميسيون را توضيح داد   

 نظر نهضت آزادي ايران را درباره اين نامه خواسـتار شـده بـود و نهـضت                  ۱۰در حالي كه كميسيون ماده      

بـه   رأي   دريافت و استماع نظرات نهضت آزادي ايران،      دادگاه بعد از    . آزادي ايران كتبا نظر خود را داده بود       

عدم صالحيت خود صادر كرد و پرونده به ديـوان عـالي كـشور ارجـاع و سـپس بـه ديـوان عـدالت اداري                          

ديوان عدالت اداري پرونده را مسكوت گذاشت و هنـوز هـم نـه رسـيدگي شـده و نـه حكمـي                       . فرستاده شد 

  .صادر شده است

.  به شكايت آقاي حميد انصاري تشكيل شـد       ۱۳۷۵هضت آزادي ايران در سال      ـ پرونده چهارم عليه ن    ۴ـ۹

، )۱۳۷۴مهر مـاه  (اي با نشريه صبح    آقاي اسداهللا بادامچيان، دبيراجرايي جمعيت موتلفه اسالمي در مصاحبه        

كنـد، و نامـه مـورد بحـث را عنـوان       براي ابراز دشمني خود با نهضت آزادي ايران، امام را خـرج خـود مـي    

  . دهد نهضت آزادي ايران در پاسخ به وي در مورد نامه توضيح مي. مايدن مي

شكايت آقاي  . نمايد  آقاي حميد انصاري به استناد جوابيه نهضت آزادي ايران، عليه اين حزب شكايت مي             

شود و دادگاه آقاي دكتـر ابـراهيم           دادگاه عمومي مجتمع ويژه قضايي ارجاع مي       ۳۱حميد انصاري به شعبه     

  . كند ا احضار مييزدي ر

توزانـه و     در حالي كه مستندات شـاكي، جوابيـه روابـط عمـومي نهـضت آزادي ايـران بـه مطالـب كينـه                      

اساس دبير اجرايي جمعيت موتلفه اسالمي چاپ شده در نشريه صبح بود و با امضاي شـخص خاصـي                     بي

يا آقـاي   ) حزب سياسي (است  نبود، دادگاه در تفهيم اتهام نتوانست روشن كند كه متهم نهضت آزادي ايران              

اگر نهضت آزادي ايران متهم است كه رسيدگي بايد در دادگاه علنـي بـر طبـق                 ). شخص حقيقي (دكتر يزدي   

 و با حضور هيات منصفه باشد و اگر عليه شخص است، سندي كه امضاي متهم را داشته باشـد                    ۱۶۸اصل  

آقاي دكتر يزدي را به علـت مخـدوش خوانـدن           اعتنا به اين نقص پرونده، شخص         دادگاه بي . ارائه نشده بود  

در ايـن دادگـاه شـاكي حـضور         . كرد» )ره(اهانت به مقام حضرت امام خميني     «نامه منتسب به امام متهم به       

در اتاقي دربسته، البته با حضور وكيـل نهـضت آزادي ايـران آقـاي صـدر حـاج سـيد                     » محاكمه«. پيدا نكرد 

بار ادعاي صالحيت موسسه براي كارشناسي خـط و امـضاي             اوليندر اين دادگاه براي     . جوادي، انجام شد  

قاضي چون رسيدگي به اتهـام اهانـت بـه مقـام رهبـري را در صـالحيت دادگـاه انقـالب                      . نامه مطرح گرديد  

 ۱۲ايـن پرونـده در شـعبه        . به عدم صالحيت خود داد و پرونده را به دادگاه انقالب فرسـتاد             رأي   دانست  مي

محاكمه در اتاقي دربسته و غيرعلني، تنهـا بـا حـضور شـاكي و مـتهم و وكيـل               . ي شد دادگاه انقالب رسيدگ  

در اين دادگاه نيز سند ارائه شـده توسـط شـاكي، جوابيـه روابـط عمـومي                  . نهضت آزادي ايران برگزار شد    

بنابراين مجددا در تفهيم اتهام اين سئوال مطرح شـد كـه آيـا مـتهم نهـضت آزادي                  . نهضت آزادي ايران بود   

  .دادگاه آشكارا با يك تضاد روبرو بود. يران است يا شخص آقاي دكتر يزديا

سيدجوادي بعنوان وكيل نهضت آزادي ايران به دبيركلي دكتر ابـراهيم يـزدي،              آقاي سيد احمد صدرحاج   
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و نه وكيل شخصي ايشان، در دادگاه حضور پيدا كرده بودند و دادگـاه وكالتنامـه را بـا همـين مشخـصات                       

  . عليه نهضت آزادي ايران به دبيركل آن تفهيم شد» توهين به مقام رهبر فقيد انقالب«تهام ا. پذيرفت

در جلسه دوم، قاضي از نظر خود در جلسه اول عدول كرد و اظهـار داشـت اتهـام عليـه نهـضت آزادي                      

ريخ در تـا . اعتراض متهم و وكيل مدافع وي به صالحيت دادگاه رد شـد          . ايران نيست بلكه عليه شخص است     

اسـاس بـودن شـكايت را         اي بـي     آقاي صدر به وكالت از طرف نهضت آزادي ايـران طـي دفاعيـه              ۲۷/۱۱/۷۵

  :برشمردند و از آن جمله اظهار داشتند

بررسـي شـكايت از يـك       . ـ اسناد ارائه شده در دادگاه با امضاي نهضت آزادي است نه شخص دكتر يزدي              

  .باشد  قانون اساسي مي۱۶۸ات منصفه طبق اصل حزب سياسي در صالحيت دادگاه عادي با حضور هي

  .كند ـ اتهام با تعريف جرم در قانون تطبيق نمي

انكار اصالت نامه مترادف با انكار شأن و مقام و نقش موثر رهبر انقـالب               . ـ انكار صحت حديث جرم نيست     

  .باشد گذار جمهوري اسالمي ايران نمي و بنيان

 مطالب منتشر شده بعد از درگذشت امام را ندارد و بـر طبـق نـص                 ـ موسسه صالحيت قانوني براي تاييد     

  .نامه بايد در مورد خط و امضاي نامه كارشناس رسمي نظر بدهد صريح وصيت

توانـد وصـيت       سوره بقره بر اين اساس است كه هيچكس نمـي          ۱۸۱ـ اجماع نظر فقهاي اماميه بر طبق آيه         

  .متوفي را تغيير بدهد

هائي در ارتبـاط بـا نامـه موجـود             تهران به شرحي كه در باال آمده است پرونده         از آنجا كه در دادسراي    

  .است، درخواست شد آن سوابق به دادگاه آورده شود، اما اين درخواست پذيرفته نشد

 دادگاه انقالب بدون توجه به مدافعات وكيل متهم و برخالف واقعيت، انتشار بيانيه بـه امـضاي        ۱۲شعبه  

مصاديق بـارز تـوهين   «عنوان كرد و آن را از » اطالعيه آقاي يزدي در نشريه صبح     «را  نهضت آزادي ايران    

  .به محكوميت متهم صادر نمود رأي دانست و» و نشر اكاذيب

محكوميت آقاي دكتر يزدي، نظير نامه اخير آقاي حميد انصاري، مصادف بود بـا               رأي   صدور شكايت و 

بعـد از پايـان   .  دكتـر يـزدي از طـرف نهـضت آزادي ايـران       انتخابات رياست جمهوري و كانديدا شدن آقاي      

جلسه دادگاه و بيرون از جلسه آقاي حميد انصاري به آقاي دكتر يزدي اصرار نمود كه چرا نهـضت آزادي    

مانـد و كـسي هـم متعـرض نهـضت       كرد نامه در بايگاني اسناد موسسه مـي      كند و اگر نمي     نامه را مطرح مي   

 بود كه اگر در اصالت يك نامه از امام شك و ترديد بـه وجـود آيـد بـه اصـالت                       استدالل ايشان اين  . شد  نمي

) ص(تكـذيب يـك روايـت از پيـامبر گرامـي        . اساسـي اسـت     اين سخن بـي   . خورد  تمام مطالب ايشان لطمه مي    

هاي ديگـري داشـته    سازد، مگر آن كه گوينده اين سخن نگراني خدشه به تمام احاديث آن بزرگوار وارد نمي    

  .باشد

 ۱۳۷۵ اسـفند    ۲۸ دادگاه انقالب، آقاي صدر در آخـرين سـاعات اداري            ۱۲بنا به پيگيري و اصرار شعبه       

اي و  اژه نظـر تهـران، آقايـان محـسني     مستـشاران شـعبه اول دادگـاه تجديـد    . درخواست تجديـد نظـر دادنـد      

يل دادند و اتهام    فخرالدين صدرنيا، دادگاه تجديدنظر را بدون حضور متهم و وكيل نهضت آزادي ايران تشك             

امـا پرونـده بـه      . دانـستند » اشاعه اكاذيـب  «توهين به رهبر را حذف و بيانيه نهضت آزادي ايران را مصداق             

از اتهـام و محـدود      » توهين بـه رهبـر    «در حالي كه با حذف      .  دادگاه انقالب برگشت داده شد     ۱۲همان شعبه   

در . گرفـت، نـه دادگـاه انقـالب         ادي صورت مـي   بايستي در دادگاه ع     رسيدگي مي » نشر اكاذيب «كردن آن به    
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بنابراين، . حكم دادگاه تجديدنظر اشكاالت جدي و اساسي وجود داشت كه در اليحه اعتراضيه منعكس است              

  .اند عاري از حقيقت است آن چه آقاي حميد انصاري در نامه اخير خود عليه نهضت آزادي ايران ادعا كرده

 نشريه  ۱۳۷۴يك سال بعد، در اسفند      .  به طور ناگهاني درگذشتند    ۱۳۷۳ـ حاج سيد احمد آقا در اسفند        ۱۰

اهللا پـسنديده، بـرادر رهبـر فقيـد      اي از آقاي حاج احمد آقا به آيـت  شهري، نامه به مسئوليت آقاي ري  » هنگام«

ي اهللا پـسنديده ـ عمـو    در اين نامه مرحوم حاج احمد آقا از نهضت آزادي ايران به آيت. انقالب منتشر ساخت

  :در بخشي از اين نامه آمده است. بزرگوارش ـ شكايت كرده است

هاي پاك او و براي خاطر دفاع او از اسالم عزيز و به خـاطر                 از شما تقاضا دارم براي دفاع از امام و آرمان         «

گراهـا   نماها و ملي   هاي بسياري كه از آخوندهاي درباري و متحجرين و مقدس           تحمل رنج و زحمت و مرارت     

را محكوم كرده و صحت خط      ) يعني نهضت آزادي  (اي آنان     ها و منافقين كشيده حضرتعالي طي نامه       و چپ 

امام و پيشواي ملي و دينيمان را اعالم فرمائيد و روح بزرگ امام را از خودتان شاد كنيد و مطمـئن باشـيد                       

 ثبـت در تـاريخ نگـه    كـنم ولـي بـراي    كه با اين كار اجر بزرگي را خواهيد داشت و نامه را من منتشر نمـي             

  .دارم مي

اند مجعول دانسته و در عين اين كـه نـسبت             سره با خط مباركشان نوشته      اي را كه امام قدس      اينان اعالميه 

اند ولي با قرار دادن خط من باالي نامه امام به آقاي محتشمي، جعـل را از مـن                      به من نداده   مستقيماًجعل را   

انـد و ادعـا    اسـت را آورده  » من به خال لبت اي دوست گرفتار شـدم        «: اند و خطي از امام را كه شعر         دانسته

  ».اند كه خط امام اين است كرده

  :در پايان اين نامه آمده است

بار ديگر از شما تقاضامندم كه اگر اين نامه يعني نامه امام به آقاي محتشمي خط امام اسـت، كـه هـست،                       «

  ».اند، خائن بدانيد  را به من دادهمرقوم فرمائيد و كساني كه به دروغ چنين نسبتي

در اين نامه مرحوم حاج احمد آقا در هيچ كجا ادعاي آقاي حميـد انـصاري مبنـي بـر ايـن كـه موسـسه                          

بلكه براي اثبـات اصـالت نامـه و دفـاع از خـود،              . قانونا حق اظهارنظر و كارشناسي دارد، عنوان نشده است        

موي بزرگوارش درخواست كمك در تاييد نامـه نمـوده      نامه و به جاي كارشناسي از ع        برخالف نص وصيت  

  .است

اي كـه بـه مناسـبت     اهللا پسنديده در نامه  آيت۲۲/۶/۷۵در تاريخ  . اهللا پسنديده به اين نامه جواب ندادند        آيت

اهللا طالقاني براي آقـاي دكتـر يـزدي دبيركـل نهـضت آزادي ايـران فرسـتادند چنـين                      سالروز درگذشت آيت  

  :نوشتند

اهللا طالقاني    توانستم در مجلس سالگرد ركن ركين انقالب و مجاهد بزرگ و بزرگوار حضرت آيت             هر چند ن  «

شركت كنم و از اين بابت بسيار مغبون و مغموم و متاثرم، لكن اين توفيق را يافتم كه عرض تسليت خـود                      

ت و  را حضور مردم قـدردان و قدرشـناس و عزيـز ايـران و خـانواده معـزز و معظـم و گرامـي آن حـضر                          

شـمارم كـه يـاد و خـاطره و       موقع را مغتنم مي    …. تقديم كنم ) نهضت آزادي ايران  (برگزاركنندگان سالگرد   

مجاهدات و خدمات فراموش ناشدني مرحوم جناب آقاي مهندس بازرگان را نيز ارج بگذارم كه اجرا ايـشان                  

  ».در نزد خداوند سبحان محفوظ و ملحوظ است

  

  نقـد نـامـه

ان تا كنون بنا به علل و داليلي مايل نبوده است كه بـه نقـد محتـواي نامـه و برخـي از                        نهضت آزادي اير  
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اما با حركت اخيـر آقـاي حميـد انـصاري الجـرم وارد              . مواضع اعالم شده توسط رهبر فقيد انقالب بپردازد       

  .پردازيم شويم و به نقد مطالب آن مي محتواي نامه مي

است نهضت آزادي ايران براي صدور پروانـه، نظـر نهـضت     در رسيدگي به درخو۱۰ـ كميسيون ماده   ۱

 در پاسخ كميسيون مـاده  ۲۷/۴/۱۳۷۱نهضت آزادي ايران در تاريخ   . آزادي ايران را در مورد نامه جويا شد       

  : عالوه بر ذكر مطالبي كه در بخش اول در باال آمده است، نوشت۱۰

ران و اعضاي آن آمده است از مقوله تهمـت و           آن چه در نامه مورد بحث درباره نهضت آزادي ايران و رهب           «

باشد و تا زماني كه در يك دادگاه صالح قانوني رسيدگي و اثبـات نـشود فاقـد ارزش و اعتبـار و                     افترا مي 

  .»غيرقابل اعتنا خواهد بود

  : در واكنش به اين موضع نهضت آزادي ايران در نشريه صبح نوشت۱۰رئيس كميسيون وقت ماده 

صـادر شـده اسـت      ) ره( است كه اگر مسلم شود كه نامـه توسـط حـضرت امـام راحـل                بنابراين مشخص «

يعني به امام راحـل تهمـت       . دانند  ها به جاي تبعيت و اصالح خود، آنها را از مقوله تهمت و افترا مي                نهضتي

آيا .  داشت دانند و به آن اعتنايي نخواهند       آورند و آن را فاقد ارزش و اعتبار مي          ايراد تهمت و افترا وارد مي     

جسارت به مرجع تقليد و رهبري انقالب و ملت و امام و متهم كردن ايشان به تهمـت و افتـرا نـشانگر عـدم      

  ».التزام اينان به اصل واليت فقيه و قانون اساسي نيست

دانند، آيا به تمام آنچه رهبر فقيـد    ـ آنها كه خود را ملتزم به اصل واليت فقيه و ذوب شده در آن مي اوالً

باشند يا آن كه هر كجا منافع حزب و گروه و قدرت آنان ايجاب نمايـد بـه                    اند، متعهد و ملتزم مي      انقالب گفته 

نمايند؟ مگر رهبر فقيد انقالب درباره برخي از اعضاي حـزب و گـروه                چسبند و امام را خرج خود مي        آن مي 

د كه اگر از سر تقصيرات صدام بگـذريم بـا           حاكم نگفتند كه آنها توان اداره يك نانوايي را ندارند؟ مگر نگفتن           

  …طلبگي خود خارج نشوند؟ و  ملك فهد هرگز صلح نخواهيم كرد؟ آيا نفرموده بودند كه روحانيان از ذي

پذيرنـد و     مخالفان نهضت آزادي ايران، برخي از سخنان رهبر فقيد انقالب را كه بـه نفعـشان اسـت، مـي                   

  .پذيرند بسياري را نمي

اي در تـاريخ ايـران و    ديد رهبر فقيد انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران مقام برجستهتر  ـ بي ثانياً

هاي انقالب اسـالمي و مناسـبات جهـان پيـشرفته كنـوني،               اما بر اساس معارف قرآني و ارزش      . جهان دارند 

  .روي در حق شخص باشد تواند موجب غلو و زياده برجستگي مقام نمي

. گويي و غلو در دين و رهبران ديني برحـذر داشـته اسـت               روي و گزافه    ا از زياده  قرآن كريم مسلمانان ر   

دهـد و خطـاب    هاي نسا و مائده، اهل كتاب را مورد مالمت قرار مي    سوره ۷۷ و   ۱۷۱در قرآن كريم در آيات      

) ع(سيروي در مقـام حـضرت عيـ         مسيحيان به علت غلو و زياده     . »يا اهل الكتاب التغلوا في دينكم     «: نمايد  مي

وقتي ما حـق نداشـته باشـيم در مـورد كتـاب خـدا و پيـامبران                  . اند  مورد شماتت و مالمت قرآن قرار گرفته      

  .برگزيده خدا غلو نمائيم به طريق اولي در مورد رهبر فقيد انقالب نيز چنين حقي را نداريم

  :مده است، نظيردر نهي غلو آ) السالم عليهم(عالوه بر آيات كريمه، روايات معتبري از معصومين 

گويان برحذر باشيد كه آنهـا را      ـ در مورد جوانانتان از غالت و زياده       » احذروا شبابكم الغاله اليفسدوهم   «ـ  

  )۲۶۴امالي شيخ طوسي ص(فاسد نكنند 

 از  ۳۰۲۹حـديث   (گـويي در ديـن        ـ اي مردم برحذر باشيد از زيـاده       » يا ايها الناس اياكم و الغلو في الدين       «ـ  

  )سنن
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دوستدار زياده روي كننده از     . در مورد من دو نفر هالك شدند      » لك في رجالن محب مفرط و باهت نفر       يه«ـ  

  )۴۶۱البالغه حكمت  نهج(محبت و بهتان زننده دوري كننده 

رهبر فقيد انقالب هرگز در هيچ موردي خود را معصوم و باالتر و يا حتي هم طراز بـا امامـان معـصوم                  

و قاضي زمان آن بزرگوار با ادعاي مالكيت زره آن حـضرت در             ) ع(ورد امام علي  حال ببينيم برخ  . ندانستند

نزد يك يهودي چه بود؟ هزار و چهارصد سال است كه شيعيان جهان افتخار پيروي از آن امام بـر حـق را                       

هزار و چهار صد سال است كه راويان و يادآوران آن امام راستان در كتب معتبر خود نوشته و بـر                     . دارند

امام و خليفه مسلمين در شهر كوفـه زره خـود را در دسـت يـك مـرد               ) ع(اند كه حضرت علي     ر منابر گفته  س

امام و خليفه مسلمين بـه  . كند يهودي ادعاي خليفه مسلمين را رد مي. نمايد بيند و آن را مطالبه مي  يهودي مي 

شـاهد مطالبـه كـرد و چـون         كه منـصوب او بـود       ) ع(قاضي از شاكي، يعني امام علي     . كند  قاضي شكايت مي  

  .كرد را رد ) ع(نتوانست شاهدي يا سندي ارائه دهد قاضي شكايت و ادعاي علي) ع(علي

اين حادثـه خـود بـه تنهـايي گـواه بـر             . يك دنيا ارزش به عظمت تمام تاريخ است       . اين يك داستان نيست   

  .حقانيت امامت و خالفت آن بزرگوار و آن امام همام است

  :تم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران صراحت دارد كهـ اصل يكصد و هف۲

  »رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است«

معناي اين برابري چيست؟ آيا غير از اين است كه اگر شهروندان حق ندارند بـه يكـديگر تهمـت، افتـرا و                  

اد آقـاي حميـد انـصاري مـشحون از     نامـه مـورد اسـتن   . بهتان بزنند، رهبر انقالب نيز چنـين حقـي را نـدارد    

  :اتهاماتي است به رهبران نهضت آزادي ايران و اعضاي آن

نهضت به اصطالح آزادي طرفدار جـدي وابـستگي كـشور بـه آمريكاسـت و در ايـن بـاره از هـيچ                        «ـ  ۱ـ۲

خوار را، كـه هـر        كوششي فرو گذار نكرده است و حمل بر صحت اگر باشد آن است كه شايد آمريكاي جهان                

هاي تحت سلطه او دارند از ستمكاري اوست، بهتـر از شـوروي               ه بدبختي ملت مظلوم ايران و ساير ملت       چ

  ».دانند و اين از اشتباهات آنهاست ملحد مي

موسسين، رهبران و فعالين نهضت آزادي ايران، افراد ناشناخته و فاقد هويت و كارنامـه سياسـي و يـا                    

 سال يا بيشتر و يا كمتـر در مبـازرات   ۵۰ طوالني   ام از آنها، سابقه   هر كد . سابقه غير روشن نبوده و نيستند     

هـا    ها و شريعتي    ها، سحابي   ها، چمران   ها، بازرگان   طالقاني. اند  فكري، سياسي در داخل و خارج كشور داشته       

د و در   انـ   اطالع نبـوده    رهبر فقيد انقالب از اين سوابق بي      . هاي روشن هستند    اي با كارنامه    افراد شناخته شده  

  :آنجا كه آمده است. وزيري آقاي مهندس بازرگان اين سابقه مورد توجه بوده است حكم نخست

به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسالم و اطالعي كـه از سـوابقتان در مبـارزات                      «

  » …اسالمي و ملي دارم جنابعالي را 

موسـسين و رهبـران و فعـالين    . انـد  ريافـت وجوهـات بـوده    ها نماينده امام براي د      آقاي دكتر يزدي سال   

با كـدام سـند و مـدرك و         . اند  ها به اين مرز و بوم و به ايران و اسالم خدمت كرده              نهضت آزادي ايران سال   

اي از  اي به اين افراد چنين اتهامات بزرگي زده شـده اسـت؟ در كـدام نـشريه يـا سـخنراني و يـا بيانيـه                بينه

داننـد؟     يا رهبران آن اين مطلب آمده است كه آنان آمريكا را از شوروي ملحد بهتر مـي                 نهضت آزادي ايران  

  .آن چه به مناسبتي گفته شده است اين بود كه اگر آمريكا شيطان بزرگ است شوروي شيطان اكبر است

بتني در يك سياست خارجي م    . ترند  اتفاقا در فقه سنتي است كه اهل كتاب از ملحدين به مسلمانان نزديك            
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بر فقه سنتي، الجرم روابط ديپلماسي با كـشورهاي مـسيحي و يهـودي، يعنـي اهـل كتـاب بايـد نـسبت بـه                          

اما نهضت آزادي ايران عملكرد سياست خـارجي دولـت آمريكـا را بهتـر از                . كشورهاي الحادي مرجح باشد   

و نهـضت آزادي    (داند، بلكه اساس سياست خارجي مورد نظر دولت موقـت             دولت شوروي يا انگلستان نمي    

  .سياست موازنه منفي و رعايت منافع ملي با ديد كارشناسي بوده است) ايران

  : ـ در اين نامه ادعا شده است كه۲ـ۲

هاي مكرر اعضاي نهضت چه در منازل خودشان و چه در سفارت  هاي قطور و نيز مالقات بر حسب پرونده«

  »…آنها آمريكا و بر حسب آن چه من مشاهده كردم از انحرافات 

هائي موجود است چرا به وزير كشور وقـت            اگر چنين پرونده    هاي قطور چيست و كجا است؟       اين پرونده 

نشده است؟ كدام عضو نهـضت آزادي ايـران در            يا به مقامات قضايي براي رسيدگي و پيگيري تحويل داده           

  سفارت آمريكا با آمريكائيان ديدار داشته است؟

ي قبل از انقالب كه براي تسهيل و تسريع در پيروزي ضـروري بـوده اسـت                 ها و مذاكرات سياس     مالقات

در داخـل كـشور قبـل از تـشكيل شـوراي انقـالب              . هم در داخل و هم در خارج از كشور انجام گرفته اسـت            

 شـامل آقايـان مهنـدس    ۱۳۵۷توسط كميسيون منتخب شوراي مركزي نهضت آزادي ايران در اوايـل سـال              

 آقاي عبـاس    ۵۷بعد از شهريور  . سيدجوادي و محمد توسلي بود     حاجدرصحابي، احمد   بازرگان، دكتريداهللا س  

پـس از تـشكيل شـوراي انقـالب ايـن           . جاي آقاي محمد توسلي ارتباط مذاكرات را پيگيري كـرد         اميرانتظام، ب 

اهللا موسـوي     مذاكرات سياسي نه تنها مورد تائيد شوراي انقالب قرار گرفت بلكـه بـا مـشاركت آقايـان آيـت                   

در خارج از كشور نيز ابتدا بـا پيـام كـارتر رئـيس جمهـور وقـت                  . اهللا دكتر بهشتي ادامه يافت      اردبيلي و آيت  

دولت آمريكا به امام در پاريس آغاز و سپس با مبادله پيام توسط نماينده سفارت آمريكا در پـاريس ادامـه                     

رگـان طـي يـك مـصاحبه راديـو      ها و مذاكرات قبل از انقالب توسـط آقـاي مهنـدس باز      مشروح تماس  .يافت

بايستي در همـان      اگر مورد ايراد و اعتراض بود مي      .  به اطالع عموم رسانده شد     ۱۳۵۸تلويزيوني در آذرماه    

در حالي كه بعد از استعفاي دولت موقت از آقاي مهندس بازرگان و يارانشان در دولت                . شد  زمان مطرح مي  

تـاب  مشروح مذاكرات پـاريس نيـز بـه طـور كامـل در ك             . شوراي انقالب دعوت شد كه حضور فعال داشتند       

  .نوشته مرحوم سرهنگ نجاتي آمده است) از كودتا تا انقالب( ساله معاصر ۲۵تاريخ سياسي 

بعد از . ها با آمريكائيان مربوط است به دوران بعد از انقالب در دولت موقت         ها و گفتگو    بخش دوم تماس  

نه رهبر انقالب، نه شوراي انقالب، نه دولت موقـت          . آمريكا ادامه يافت  انقالب روابط ديپلماتيك ميان ايران و       

طبيعـي  . هاي روحاني و غيره نخواسته بودند كه با دولت آمريكا قطع رابطه شـود                 و نه هيچ يك از شخصيت     

روابط ديپلماتيك عادي ) به جز اسرائيل و آفريقاي جنوبي (بود كه دولت جديد بعد از انقالب با همه كشورها           

هيچ . هيچ مطلبي كه مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته باشد، نبود          . داشته باشد و مبادله سفير و نماينده كند       

اسـناد مـذاكرات كـه در محـل وزارت          . كدام از اين روابط رسمي ديپلماتيك پنهاني و خصوصي نبوده است          

ت امـور خارجـه نگهـداري    گرفتـه اسـت، تمامـا در بايگـاني وزار     امور خارجه ايران در تهـران صـورت مـي       

پس از استعفاي دولت موقت، در دوران دولت شوراي انقالب نيز روابط ديپلماتيك ايران و آمريكـا                 . شود  مي

ادامه يافت و اعضاي دولت موقت و يا نهضت آزادي ايران هيچ تماس و يا گفتگـويي بـا مقامـات آمريكـايي                       

  . نداشتند
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خورد؟ بلكـه بـرعكس    متي از تالش براي وابستگي به چشم ميدر كدام يك از اين ديدارها و گفتگوها عال      

 تـأمين دهد كه در دولت موقت تـالش فـراوان بـراي حفـظ منـافع ايـران و                     اسناد و مدارك موجود نشان مي     

المللـي   ها در اسناد دفتر خدمات حقوقي بـين     هايي از اين تالش     نمونه. مطالبات حقه ايران صورت گرفته است     

  . ان ـ معاونت رياست جمهوري موجود و موجب افتخار استجمهوري اسالمي اير

  : ـ رهبر فقيد انقالب، بعد از استعفاي دولت موقت، ضمن پذيرش استعفاي مهندس بازرگان نوشتند۳ـ۲

فرساي ايشان در دوره اشتغال و با اعتماد به ديانت و امانت و حسن نيـت                 ضمن قدرداني از زحمات طاقت    «

  ».ل نمودممشاراليه استعفا را قبو

انـد، بـدون      اما در نامه رهبر فقيد انقالب آمده است كه انحرافات نهضت آزادي را شخصا مشاهده كـرده                

آيا در شأن رهبر فقيد انقالب است كه اين گونه با ابهام و             . ات ذكر شده باشد     آن كه يك نمونه از اين مشاهد      

 كشور را كه سابقه فراواني در خـدمت بـه           ايهام سخن بگويند و بي هيچ دليل و مدركي جمعي از شهروندان           

ايران و اسالم دارند اين چنين متهم كنند؟ در حالي كه اسناد و شواهد زيادي وجود دارد كـه بـرخالف ايـن                       

بـه عنـوان   . انـد  كـرده  ها مرتب عليه دولت موقت و براي سقوط آن توطئه مي    دهد كه آمريكايي    بيان نشان مي  

  .شود نمونه به دو نقل قول اشاره مي

 و اعالم آمادگي دولت در اجراي قانون احـزاب، مطـالبي پيرامـون             ۱۳۶۸بعد از درگذشت امام در خرداد       

به عنوان نمونـه آقـاي اصـغرزاده، نماينـده          . هاي دولت آمريكا براي سقوط دولت موقت مطرح گرديد          توطئه

  :  اظهار داشت۱۰مجلس و عضو كميسيون ماده 

رسالت (» .را ساقط كنند  ) موقت(اي خـودشـان را به كار بردند تا اين دولت          ه  ها تمـام توطئـه    آمريـكايـي«

  )۷/۶/۱۳۶۸ـ 

هـاي   هـاي نامناسـبي در مـورد دولـت موقـت، از توطئـه       رئيس مجلس وقت نيز، ضمن به كار بردن واژه      

  :آمريكا عليه دولت موقت چنين سخن گفت

بي ملي و مردمي را ساقط كردند يـا مـشكالت           هاي انقال   ها دهها و صدها توطئه كردند و حكومت         آمريكايي«

گراهـا و     قـدرت تحمـل همـان ملـي        حتي اسـنادي كـه ارائـه شـد آمريكـا          . حادي براي آنها به وجود آوردند     

كردند را هم نـداشتند و مكاتبات نشان دهنده و گوياي اين             هايي را كـه با آمريكا مالقات و گفتگو مي          ليبرال

خواهـد فعـال مايـشـاء و حـاكم      زيرا كه آمريكا مـي . اند ودي آنـها نيز بودهاسـت كه به دنـبال سقوط و ناب    

  )۱۰/۸/۶۸كيهان ـ (» .باشـد و يك حكومت مـزدور و سـرسپرده در ايـران وجود داشته باشد

هـاي   كرد؟ و چه كساني، در راستاي توطئـه  دولت آمريكا به چه دليل براي سقوط دولت موقت توطئه مي        

  كردند؟ موقت تبليغات و توطئه ميآمريكا، عليه دولت 

اين سخنان از زبان كساني ادا شده كه هيچ گونه سابقه دوستي و عالقه ويژه به دولت موقت و نهـضت                     

و رئـيس وقـت     ) از رهبران دانشجويان خط امـام     (آزادي ايران ندارند و با توجه به اشراف آقاي اصغرزاده           

توان بسادگي از آنها  ق آمريكا، قابل توجه بوده و نمي مجلس شوراي اسالمي به مجموعه اسناد سفارت ساب       

  .گذشت

  : ـ در اين نامه آمده است كه۴ـ۲

  » نهـضت آزادي و افـراد آن از اسـالم اطـالعي نـدارنـد و بـا فقـه اسـالمي آشنـا نيـستـند«

ازرگـان، دكتـر    اهللا طالقـاني، مهنـدس ب       اطالعي از اسالم و عدم آشنايي چيست؟ آيا آيـت           منظور از اين بي   
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اطالع بوده و هستند؟ آيا طالقاني مجتهـد برجـسته و              از اسالم بي   …شريعتي، دكتر چمران، دكتر سحابي و       

در تـاريخ ايـن     .  سالگي به جوار رحمت حق شـتافت       ۸۷مفسر واالمقام قرآن نبود؟ مهندس بازرگان در سن         

والت فرهنگي، سياسـي، دينـي و قرآنـي    مهندس بازرگان بيش از سيصد كتاب و مقاله در مق   ) ۶۶بهمن  (نامه  

اطالعي ايشان از اسالم دارد؟ مقام فعلي رهبري به مناسـبت            آيا اين آثار حكايت از بي     . به چاپ رسانيده بود   

 بـه آقـاي دكتـر سـحابي فرسـتادند از      ۵/۱۱/۷۳اي كـه در تـاريخ    درگذشت مهندس بازرگان در تسليت نامه    

  :مهندس بازرگان چنين ياد كردند

هاي ناب  شاهي و نيز از جمله پيشروان ترويج و تبيين انديشه ن يكي از مبارزين ديرين با رژيم ستم  ايشا«

ان به گـسترش و     عالقمندشك در چشم همه       اسالمي به زبان و منطق و شيوه نوين بود و از اين رهگذر بي             

 پهلـوي داراي شـأن و       زدايي رژيم   رواج ايمان اسالمي در ميان طبقات تحصيل كرده در دوران خفقان و دين            

  ».ارزش بخصوصي بود

در مورد آشنايي افراد و نهضت آزادي ايران با فقه اسالمي بايد گفت كه مگر نهضت آزادي ايران حوزه                   

علميه است كه اعضاي آن بايد فقيه باشند؟ اعضاي نهضت آزادي ايران، نظير هر مسلماني هر يك به مراتب      

  .اند ائل فقهي آشنا هستند، اما هيچ كدام ادعاي فقيه بودن نكردهو به فراخور حال و نياز خود، با مس

  :ـ در نامه آمده است كه۵ـ۲

هـاي    مورد در تفـسير قـرآن كـريم و احاديـث شـريفه و تاويـل                 هاي بي   نهضت آزادي و افراد آن با دخالت      «

  ».جاهالنه موجب فساد عظيم ممكن است بشوند

خش قبلي، افرادي از نهضت آزادي ايران هم از اسالم و هم دهد كه برخالف ب اين بخش از نامه نشان مي     

اي  انه در اين نامه هيچ نمونـه تأسفم. كنند هاي جاهالنه مي از قرآن و حديث اطالع دارند، اما تفسيرها و تاويل      

  .ها ارائه نشده است كه در مورد جاهالنه بودن آنها بتوان قضاوت كرد از اين تفسيرها و تاويل

هـاي اول و دوم بعـد از          هاي متعددي كه از مهندس بازرگان بر جاي مانده است، در سال             عالوه بر كتاب  

. گفـت   همه هفته سخن مي   » بازگشت به قرآن  «انقالب، مهندس بازرگان در يك برنامه تلويزيوني، تحت عنوان          

هـار جلـد    آن مجموعه و ادامه آنها در چ      . ها هنوز هم در آرشيو صدا و سيما موجود است           نوار آن مصاحبه  

كدام يك از علماي عزيز و گرامي و صاحب فضل بر آن برنامه و              . چاپ شده است  » بازگشت به قرآن  «كتاب  

اند؟ آيا اثر  اند و مطلبي را كه جاهالنه باشد در آنها يافته و اظهار داشته      هاي منتشر شده نقد ارائه كرده       كتاب

ه مطالعه آن موجب فساد عظيم گردد؟ از آقـاي          مهندس بازرگان جاهالنه است ك    » سير تحول قرآن  «گرانقدر  

در كـدام   . عبدالعلي بازرگان نيز آثار قرآني فراواني به چاپ رسيده است كه در دسترس همگـان قـرار دارد                 

  يك از اين آثار مطالبي خالف يافت شده است؟

  : ـ در اين نامه ادعا شده است كه۶ـ۲

 مستلزم آن است كه دستورات حضرت مولي اميرالمومنين  اند، گفتارها و نوشتارهاي آنها، كه منتشر كرده«

را در نصب والت و اجراي تعزيرات حكومتي، كه گاهي برخالف احكام اوليه و ثانويه است، برخالف اسـالم          

باهللا تخطئه بلكه مرتد بدانند يا آن كه همه اين امور را از وحي الهي بدانند كه  دانسته و آن بزرگوار را نعوذ 

  ».خالف ضرورت اسالم استآن هم بر

  .در هيچ يك از آثار منتشر شده نهضت آزادي ايران يا افراد آن چنين مطالبي وجود ندارد
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  االمر ـ تنازع امت با اولي۳

توانـد مـصداق    گويد، در واقع مـي  آن چه در اين نامه آمده است و آن چه نهضت آزادي ايران گفته و مي             

  .تنازع ميان رهبري و مردم تلقي گردد

  : سوره نساء آمده است كه۵۹در آيه شريفه 

 الـي اهللا و      االمر منكم فان تنازعتم في شـيء فـردوه          يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولي          «

  الرسول ان كنتم تومنون باهللا و اليوم االخر ذلك خير و احسن تاويال

االمر برگزيده خودتان؛ و چون در امري  ت كنيد و از اولي ايد، از خدا و رسول اطاع       اي كساني كه ايمان آورده    

اي بهتر اسـت   چنين شيوه. اختالف كرديد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، به خدا و پيامبر رجوع كنيد            

  ».و سرانجامي نيكوتر دارد

ا قبل از انقالب ت. االمر، ميان مفسرين شيعه و سني اختالف نظر وجود داشته است     در معنا و مفهوم اولي    

علماي شيعه بدون استثنا با استناد به رواياتي از امام باقر و امام صادق عليهم السالم معتقد بودند كه مراد                    

االسـرار، امـام خمينـي، صـفحات       كـشف : به عنوان مثـال   . (هستند) ع(االمر در اين آيه ائمه معصومين       ياز اول 

  )۱۱۲ـ۱۰۹

االمر همان    داند و اين سخن را كه اولي        االمر را معصومين مي     ولي طباطبايي در بحث خود ا      مرحوم عالمه 

در اين نگرش گناهكار و مقصر بودن مردم، يا بخش و جزئي از مردم              . كند  خلفا يا امرا يا علما هستند رد مي       

اهللا  طباطبايي ارجاع به كتاب خـدا و رسـول  . در اختالف و تنازع با معصوم، بديهي و مسلم دانسته شده است    

رسد، كه در ايـن       شمرده است، اما به نظر مي     ) نه مسئولين (ر اين آيه را مربوط به اختالف مردم با يكديگر           د

در صورت بروز اخـتالف رجـوع بـه    . االمر مطرح است خدا، رسول و اولي   : اي از   آيه بحث اطاعت سه مرحله    

روشـن  . توصيه شده است  ) ص(االمر حذف شده است و تنها ارجاع به كتاب خدا و سنت رسول گرامي               اولي

تـرين راه مراجعـه بـه همـان           تـرين و عملـي      االمر مورد نظر آيه بود، سـاده        است كه اگر اختالف با غير اولي      

  رفت  هاي قضائي او به شمار مي االمر و دستگاه اولي

انـد و مـصداق       االمـر دانـسته     در عهدنامه مالك اشتر، رهبران و مسئوالن امـت را نيـز اولـي             ) ع(امام علي 

در بخـشي از عهدنامـه آمـده        . اند  اختالف و تنازع مورد بحث آيه شريفه را ميان رهبران و مردم تلقي نموده             

  :است

در رابطـه بـا مـردم و        (آنچه از كارهاي مهم كه ترا به سختي بيفكند و امـوري كـه بـر تـو مـشتبه گـردد                       «

د سبحان براي مردمي كـه ارشـاد        همانا خداون . آن را به خدا و رسولش رد كن       ) داري  مسئوليتي كه بر عهده   

ايد اطاعـت كنيـد از خـدا و اطاعـت كنيـد از              اي كساني كه ايمان آورده    : آنها را پسنديده چنين فرموده است     

  ».االمر از خودتان، پس اگر در حكمي اختالف پيدا كرديد آن را به خدا و رسولش ارجاع دهيد رسول و اولي

به والـي و رهبـر جامعـه چنـين حـق و             ) ع( رويه امام علي   و) ص(آيا در كتاب خدا و سنت رسول گرامي       

ها و افترائـات وارد شـود، و حكـم غيـابي              اي داده شده است كه به جمعي از شهروندان اين نوع تهمت             اجازه

تعـالي در كتـاب محكـم     صادر گردد، و آنان به محروميت ابدي از حقوق اوليه محكوم گردند؟ خداوند بـاري         

شـود و گفتـه       فرمايد ابتدا كتاب اعمالشان به دستشان داده مـي          ه پرونده خاليق مي   خود به هنگام رسيدگي ب    

آيا شأن مقام رهبري اجـل از       . گردد  سپس رسيدگي و حكم صادر و اجرا مي       . شود بخوانيد كتاب خود را      مي

د مـا   هاي مورد اشاره در اين نامه به نهضت آزادي ايران ارائه نشده است تا خـو                 خداوند است؟ چرا پرونده   
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ايم و يا اعمالي از ما سر زده است كه موجب ايـن قـضاوت و                  هايي زده   هم پي ببريم كه كي و كجا چه حرف        

  محكوميت و محروميت شده است؟

منـشور  «آقاي حميد انصاري در قسمتي از نامه اخير خود، بـراي تائيـد اصـالت نامـه، قـسمتي از پيـام                       

  :ز پيام آمده استدر اين بخش ا. اند امام را نقل كرده» روحانيت

كنم كه بعـضي تـصميمات        من امروز بعد از ده سال از پيروزي انقالب اسالمي همچون گذشته اعتراف مي             «

ها و امور مهم كشور به گروهي كه عقيده خالص و واقعي بر اسالم ناب محمدي  اول انقالب در سپردن پست   

رود، گـر چـه در آن موقـع هـم مـن               ميان نمي اند اشتباهي بوده است كه تلخي آثار آن به راحتي از              نداشته

  ».شخصا مايل به روي كار آمدن آنان نبودم ولي با صالحديد و تائيد دوستان قبول نمودم

اگر چه چنين قضاوتي درباره عقيده و ايمان افراد فاقد مبناي قرآني است، اما آيا اين مهندس بازرگان و                   

ورزيدند يـا بـر        قبول مسئوليت دولت موقت اصرار مي      دوستانش بودند كه بر عضويت در شوراي انقالب و        

عكس، آنها استنكاف داشتند و شخص امام و روحانيان عضو شوراي انقالب به خصوص در مورد مهندس                 

  ورزيدند؟ بازرگان اصرار مي

آيا اين افراد ناشناخته بودند كه در مورد آنان اشتباه صورت گرفته باشـد؟ اگـر اشـتباهي هـم صـورت             

ها را بـر دوش دولـت موقـت گذاشـتند يـا دولـت        ت مقصر كيست؟ آنان كه با اصرار اين مسئوليت گرفته اس 

هـاي نابجـا اسـتعفا داده و بـه قـول آقـاي        موقت كه پذيرفت و با مشاهده تخلف از قول و قرارهـا و دخالـت              

 به اكـراه بـه      ؟ آيا اگر مهندس بازرگان و يارانش اين مسئوليت را كه          »نجيبانه كنار رفت  «هاشمي رفسنجاني   

شد، نسل امروز چه قـضاوتي داشـت؟          هاي ناخواسته مي    پذيرفتند و انقالب دچار تالطم      آنها واگذار شد، نمي   

  .شود پذيرفتن چنان مسئوليتي در آن زمان پرآشوب يك فداركاري بزرگ محسوب مي

∗ ∗ ∗  
الب ارزيـابي كـرده     نهضت آزادي ايران مطالب و محتواي نامه مورد بحث را موجب وهن رهبر فقيد انقـ               

بود و بر اساس شواهد و قرائن ارائه شده در قسمت اول اين جوابيه، تائيد اصالت آن را با كارشناسي خـط    

شـان ـ خـصوصا طـرح      اما اصرار آقاي حميد انـصاري و دوسـتان سياسـي   . دانسته است و امضا الزم مي

يـه نهـضت آزادي ايـران صـورت     مجدد آن در آستانه انتخابات مجلس ششم ـ كه به منظـور جوسـازي عل   

گيرنـدگان صـالحيت داوطلبـان وابـسته بـه            گرفته است، ما را بر آن داشت كه به جهت روشن شدن تصميم            

طبيعي است قضاوت در مـورد نهـضت آزادي ايـران و    . نهضت آزادي ايران به نقد مطالب نامه نيز بپردازيم 

  .نهايي در پيشگاه عدل الهي خواهد بوداساس عليه آن با افكار عمومي است و قضاوت  اتهامات بي

  نا ان الحمدهللا رب العالمين يو آخر دعو

  االبرار عنا سيئاِتنا و توفّنا مع ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۲۰۰

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  الف/۱۷۰۴ :شماره

 ۰۲/۱۰/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  ارسال پاسخ به آقاي حميد انصاري جهت روزنامه عصر آزادگان

  

  

  الواعظين اهللا شمس جناب آقاي ماشاء

  آزادگان رم روزنامه عصرسردبير محت

با سالم و آرزوي قبول طاعات و عبادات در ماه مبارك رمضان، بدين وسيله متن كامـل پاسـخ نهـضت                     

آزادگان درج شـده بــود،         در روزنامه عصر   ۲۰/۹/۷۸آزادي ايران به نامه آقاي حميد انصاري كه در تاريخ           

ر فـرماييـد نـسبـت بــه درج آن در اوليــن           خواهشـمند است طبق قانون مطبـوعات دستـو     . گردد  ارسال مي 

    .شـمـاره آن روزنـامه اقدام گردد

  

  روابط عمومي ـ با تشكر

 نهضت آزادي ايران

  



 

 ۲۰۱

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  الف/۱۷۰۴ :شماره

 ۰۲/۱۰/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  اسازمان صدا و سيمارسال پاسخ به آقاي حميد انصاري جهت 

  

  جناب آقاي علي الريجاني

  رئيس محترم سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

زوي قبول طاعات و عبادات در ماه مبارك رمضان، بدين وسيله متن كامـل پاسـخ نهـضت                  با سالم و آر   

 در چند نوبـت در اخبـار سراسـري صـدا و             ۲۰/۹/۷۸آزادي ايران به نامه آقاي حميد انصاري كه در تاريخ           

خواهشـمند است دستـور فـرماييـد نسبـت بـه پخش مناسـب آن از صـدا             . گردد  سيما پخش شد، ارسال مي    

  . سيما اقدام گرددو 

  

  روابط عمومي -با تشكر

 نهضت آزادي ايران

  

  

  



 

 ۲۰۲

  اليتع بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۷۰۴ :شماره

 ۰۶/۱۰/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  درخواست اعالم احزاب غيرقانوني 

  از رئيس قوه قضائيه

  

  

  اهللا جناب آقاي محمود هاشمي شاهرودي آيت

  رياست محترم قوه قضائيه

  با سالم و دعاي قبولي طاعات در ماه مبارك رمضان

الري وزيـر محتـرم كـشور، روز گذشـته در يـك               آقـاي موسـوي   در جرايد امروز منعكس بود كه جناب        

نشست مطبوعاتي در پاسخ به سئوال مربوط به مشاركت نهضت آزادي ايران در انتخابـات مجلـس شـشم                   

 گونـه   معرفي احزاب غيرقانوني به عهده مراجع قضايي است و قرار است اسامي اين   «: اظهار داشته است كه   

  ».هاي قضايي كشور اعالم شود قام جاري از سوي م احزاب طي هفته

مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام   آقاي حميد انصاري ـ به عنوان قائم اخيراًجنابعالي مستحضريد كه 

اي براي چندمين بار متني را كه آقاي محتشمي ـ وزير كشـور وقت ـ پس از اسـتعالم     ـ طي نامه) ره(خميني

، دريافت كرده است و به موجب آن به اين نتيجـه رسـيده اسـت كـه                  ۱۳۶۶از رهبر فقيد انقالب در بهمن ماه        

  .اند نهضت آزادي ايران نبايد رسميت يابد، منتشر ساخته

نهضت آزادي ايران در پاسخي كه به نامه آقاي حميد انصاري داده است و يك نسخه از آن به پيوسـت                     

  .ت آزادي ايران را نمايان ساخته استگردد، با داليل روشن و منطقي قانوني بودن فعاليت نهض تقديم مي

در اصل بيست و ششم قانون اساسي به صراحت آمده است كه احـزاب سياسـي آزادنـد، مـشروط بـه                      

  .اينكه اصول استقالل، آزادي، وحدت ملي، موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي را نقض نكنند

سـيدگي بـه جـرائم سياسـي و         كنـد كـه ر      اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي نيز تـصريح مـي            

  .گيرد مطبوعاتي، علني و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي

 قـانون احـزاب و نـه وزارت كـشور           ۱۰ماده هفده قانون احزاب نيز صراحت دارد كه نه كميسيون ماده            

ن حـزب بـه     توانند فعاليت يك حزب سياسي را متوقـف سـازند، مگـر پـس از ارجـاع پرونـده آ                     هيچ يك نمي  

  .دادگاهي كه موضوع اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي است

با اين توضيحات ضمن استقبال از اظهارات وزير محتـرم كـشور مبنـي بـر معرفـي احـزاب غيرقـانوني                      

توسط مراجع قضايي از جنابعالي تقاضا دارد با عنايت به نكات قانوني اشاره شده در بـاال و بـا توجـه بـه                        

ايي در اجراي قانون و اين كه نهضت آزادي ايران تا كنون در هيچ دادگاهي بـر طبـق اصـل               وظايف قوه قض  

 پاسـخ وزارت    ،يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي محاكمـه نـشده و غيرقـانوني اعـالم نگرديـده اسـت                   

اي باشـد كـه حـق مـسلم قـانوني احزابـي كـه نقـش اساسـي در                      كشور و معرفي احزاب غيرقانوني به گونه      



 ۲۰۳

ها و اهداف اصلي انقالب تـالش   اند و پس از انقالب نيز همواره در جهت اعتالي آرمان      انقالب داشته پيروزي  

  .اند، به ناحق ضايع نگردد كرده

در آستانه ششمين دوره انتخابات مجلـس شـوراي اسـالمي قـرار داريـم و جنابعـالي مستحـضريد كـه            

 شد، مگر اين كه مردم احساس كنند كليه         حضور پرشور و گسترده مردم در صحنه انتخابات ميسر نخواهد         

تواننـد در چـارچوب قـانون در انتخابـات             و احـزاب سياسـي و صـاحبان آرا و عقايـد مختلـف مـي                 ها            گروه

  .مشاركت كنند

بـا   .نمايـد   اي كه در اين راستا مبـذول خواهيـد فرمـود صـميمانه تـشكر مـي                  گرايانه  عاجل و حق    از اقدام   

  . جنابعالي در جلب رضاي حق و خدمت به خلقآرزوي توفيق روزافزون

  

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران



 

 ۲۰۴

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۲/۱۷۰۴ :شماره

 ۱۹/۱۰/۱۳۷۸: تاريخ

  

  سيما  نامه به رئيس سازمان صدا و

   عليه نهضتدر مورد پخش سخنان آقاي محتشمي

  جناب آقاي علي الريجاني

  رئيس محترم سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم

هاي مختلف خبري با پخش سـخنان آقـاي            در بخش  ۱۲/۱۰/۷۸ت اوليه بامداد روز     صدا و سيما از ساعا    

بازي در پرونده مـديران آن سـازمان را           عدالتي و خط    محتشمي عليه نهضت آزادي ايران برگ ديگري از بي        

  .ورق زد

وفق او گرچه گفتار و بيانات شتابزده و عاري از حقيقت آقاي محتشمي عليه نهضت آزادي ايران و تالش نام                

براي ايجاد ادله در باب صحت عملكرد خود در دوران تصدي وزارت كشور و همچنين داليل واهي وي بر عـدم           

انتشار نامه در زمان حيات رهبر فقيد انقالب سخن جديدي نبود ـ و نهضت آزادي ايران تناقـضات گفتـار آقـاي     

  .ملكرد صدا و سيما موجب شگفتي بسيار استمحتشمي را هم به ياري خدا پاسخ خواهد داد ـ اما در اين ميان ع

كند در كمال  چگونه صدا و سيما كه متعلق به همه شهروندان ايراني است و از بودجه عمومي ارتزاق مي     

عدالتي و عدم رعايت انصاف، جوالنگاه يك تفكر خاص عليـه مـصالح و منـافع ملـي از جملـه يـك حـزب                           بي

 سال گرديده است؟ مـديران صـدا و سـيما بـا كـدام      ۴۰ديك به سياسي ملي ـ اسالمي با سابقه درخشان نز 

معيار قانوني و بر اساس كدام مبناي اسالمي چنـين ظلمـي را بـر جمعـي از شـهروندان ايـن سـرزمين روا                         

دارند؟ در حالي كه كمترين امكان دفاع براي اين جمع مسلمان وجود ندارد، چگونه است كه صدا و سيما                     مي

  پردازد؟ واقعيت عليه اين حزب به تحريف واقعيات مسلم تاريخي ميبا پخش مطالب دور از 

در كارنامـه   » غ چـرا «و  » هويـت « سعيد امامي و همكارانش، نظير        هاي ساخته و پرداخته     آيا پخش برنامه  

مديران صدا و سيما عليه روشنفكران و جمعـي از مـسلمانان بـراي اثبـات تـضييع حقـوق شـهروندان ايـن                        

  اند؟  است كه باب جديدي را عليه نهضت آزادي ايران گشودهسرزمين كافي نبوده

كنند بايد همچنـان شـاهد    هاي عوامل خودسر را نفي و طرد مي    آيا اكنون كه همه مسئوالن مملكت، شيوه      

  ها در مديريت صدا و سيما باشيم؟ هاي محفلي سعيد امامي ادامه روش

شـود و آبـروي       محافـل خودسـر گرفتـه مـي       اي كه جان روشنفكران و نويسندگان آن توسط           در جامعه 

  توان پناه برد؟ ريزد، جز خدا به كجا مي مسلمانان در صدا و سيما بر زمين مي

اميد است براي جبران اين خطاي خود به نماينده نهضت آزادي ايران اين فرصت را بدهيد تا به ادعاهاي         

  . غيرواقعي و عاري از حقيقت آقاي محتشمي پاسخ دهند

  .ت از خداي قادر يكتا، براي مديران صدا و سيما رعايت انصاف و عدالت و تقوا آرزومنديمبا استعان

  روابط عمومي

 نهضت آزادي ايران



 

 ۲۰۵

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۰۵ :شماره

 ۲۲/۱۰/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  داري ها و دعوت مردم به خويشتن اعتراض به رد صالحيت

  

هاي نظارت بر ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي طي دو روز گذشـته نظـر                  سرانجام هيات 

در ارتباط با صالحيت كانديداهاي مجلس ششم اعالم كردند و رد صالحيت بسياري از كانديـداهاي     خود را   

  .تهران را كتبا به اطالع آنان رساندند

 تـن از داوطلبـان بـا سـابقه و           ۷۰طبق اطالعات و اخبار منتشر شده، در حوزه انتخابيه تهران، در حدود             

هاي ملي ـ مذهبي، از جمله نهضت آزادي ايـران     از گروههاي مختلف سياسي، به ويژه شناخته شده از طيف

هـا پـيش در       بدين ترتيب، آنچه از مـاه     . طلبان موثر طيف دوم خرداد رد صالحيت شدند         و همچنين از اصالح   

خواهان و انحصارطلبان حكومـت، جـسته    مورد قلع و قمع داوطلبان هوادار توسعه سياسي و مخالف تمامت   

تـر و      به وقوع پيوست و با ريزش داوطلبان، دامنه انتخاب اقتدارگرايان وسـيع            عمالًشد،    و گريخته شنيده مي   

  .تر شد دايره انتخاب مردم تنگ

كـرده و تعـداد بيـشتري از          هـاي اجرائيـه را نقـض          هيـات  رأي   اين تصميم هيات نظارت بر انتخابات كـه       

يز قادر نخواهند بود كه از ميان طيف        كند و در نتيجه، مردم ن       داوطلبان را از شركت در انتخابات محروم مي       

تري از داوطلبان، كانديداهاي مورد نظر خود را انتخاب كنند و به افراد شناخته شـده و مـورد وثـوق                       وسيع

دهند، موجب افزايش نگراني و بيم از آميزه نمايندگان مجلس ششم در ميان مـردم شـده اسـت و                     رأي   خود

اند كه چرا در حالي كه حتي يك نفر از جناح راست بـه   قرار گرفتهمردم در برابر اين سئوال بزرگ و روشن      

ترين فعاالن سياسـي      ترين و موجه    شود، طيف وسيعي از معروف      هاي نظارت رد صالحيت نمي      وسيله هيات 

هـا و كـساني كـه متعلـق بـه       نگاران، اسـتادان دانـشگاه   هاي ملي ـ مذهبي، نويسندگان، روزنامه  اعم از گروه

شـوند تـا صـحنه      رد صالحيت مـي  شناخته شده هستند، به اين آساني و با كوچكترين بهانه      احزاب سياسي   

  براي داوطلبان جناح مقابل هموار گردد؟ 

طرفانه همراه با عـدل و انـصاف و پاسـداري از حقـوق ملـت و                   شوراي نگهبان به جاي اتخاذ روشي بي      

تخابـات كنـوني، از قـانون بـه نفـع يـك جنـاح               هاي قبلي مجلس و ان      اجراي قانون اساسي، در انتخابات دوره     

داند و    ها استفاده كرده، خود را فعال مايشاء در تعيين سرنوشت انتخابات مي             و به ضرر ساير جناح    ) سنتي(

  ! كند هاي نامشخص و غيرقانوني، صالحيت داوطلبان را رد مي مآبانه، به بهانه قيم

 توقيف و تعطيل شدند و آقاي عبداهللا نوري به جرم نشاط و خرداد هاي سالم،  از چندي پيش كه روزنامه    

حقگويي و انتقاد محكوم به پنج سـال زنـدان گرديـد و از سـوي ديگـر، آقـاي هاشـمي رفـسنجاني بـه نفـع                            

 رقابـت   طلبـان بـه ميـدان       گرايان و ايجـاد شـكاف در جبهـه اصـالح            كاران و براي تقويت جبهه سنت       محافظه

ه خوبي دريافتند كه مسئله در اين جا متوقـف نـشده و شـوراي نگهبـان                 نظران ب  انتخاباتي گام نهاد، صاحب   

  . كاران پرتاب خواهد كرد هاي مجلس ششم توسط محافظه آخرين تير تركش خود را براي تصاحب كرسي

عالقه شدن مردم نسبت به انتخابات، ورود داوطلبـان مـستقل و    خروج نامزدهاي موثر از صحنه و كم  با  



 ۲۰۶

دت با چالش مواجه خواهد شد تا از يـك سـو اقتـدارگرايان ماننـد انتخابـات رياسـت                    موافق اصالحات به ش   

سنگين و عظيم مردم كه خود شكستي براي آنان اسـت روبـرو نـشوند و از سـوي ديگـر،       رأي   جمهوري با 

  .طلبان با آراي بسيار كم به مجلس راه يافته و آن را در اختيار خود گيرند انحصار

هاي ملي ـ مـذهبي و نيروهـاي اصـالح      بسته به نهضت آزادي ايران و ساير گروهقلع و قمع داوطلبان وا

بـه عنـوان   . زده و بدون رعايت موازين قانوني صورت گرفتـه اسـت         طلب در بسياري از موارد بسيار شتاب      

 قـانون   ۲۸ از مـاده     ۳ و   ۱ و بنـدهاي     ۳۰ از مـاده     ۳ نامزدها به اسـتناد بنـد         مثال، در موارد متعدد صالحيت    

  .نتخابات رد شده استا

 قانون انتخابات كساني را كه اعتقاد و التزام عملي به دين اسالم و نظام جمهوري اسالمي                 ۲۸ ماده   ۱بند  

نامه اجرايي قانون انتخابات صـراحت         آيين ۲۸ ماده   ۴اما تبصره   . نداشته باشند، فاقد صالحيت دانسته است     

 قـانون، رعايـت حـدود شـرعي و     ۲۸ ماده ۱سالم، موضوع بند منظور از اعتقاد و التزام عملي به ا  «: دارد كه 

موازين اسالمي است و معيار آن با توجه به اصل برائت، عدم محكوميت قطعي كيفري از دادگاه صـالح كـه                     

ناشي از عدم التزام عملي به اسالم باشد و اعالم داوطلب و فقدان هر گونـه گـزارش مـستند مراكـز قـانوني              

وزارت اطالعات، دادستاني   :  قانون انتخابات، مراكز چهارگانه عبارتند از      ۴۸وجب ماده   به م » .چهارگانه است 

  . الملل كل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخيص هويت و پليس بين

هايي، صالحيت داوطلبان وابسته به نهضت آزادي ايـران           هيات نظارت بر اساس چه مدارك و يا گزارش        

ي بـوده و سـاليان دراز در مبـارزات ملـي ـ اسـالمي و پيـروزي انقـالب         هـاي مـذهب   را كه همگي از خانواده

 رد كـرده اسـت؟ هيـات نظـارت در جايگـاه ارزيـابي               ۲۸ مـاده    ۱اند به اسـتناد بنـد         اسالمي مشاركت داشته  

  .صادر كند رأي هاي خودساخته تواند بر حسب معيارها و ميزان دينداري مردم قرار ندارد و نمي

منظور از اعتقاد و التـزام عملـي بـه         «: نامه اجرايي انتخابات روشن كرده است كه        ن آيي ۲۸ ماده   ۵تبصره  

 قانون، اعالم داوطلب و عدم ارتكاب جرائم عليه       ۲۸ ماده   ۱نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، موضوع بند        

موجوديت نظام جمهوري اسالمي ايران منتهي به صدور حكم محكوميـت قطعـي كيفـري در دادگـاه صـالح                    

  ».ستا

شوراي نگهبان بايد پاسخ دهد كه داوطلبان معرفي شـده نهـضت آزادي ايـران در كـدام دادگـاه صـالح                      

  اند؟ محاكمه و به چنين كيفري محكوم شده

  ».ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه فقيه«:  مربوط است به۲۸ ماده ۳اما بند 

قـانون  «منظـور از ابـراز وفـاداري بـه     . ن اساسـي آمـده اسـت     در چند اصل قـانو    » واليت فقيه «موضوع  

خـارج سـاختن يـك موضـوع از چـارچوب      . ، ابراز وفاداري به مجموعه اصول قانون اساسي است        »اساسي

  .قانون اساسي ضرورت نداشته و نقض غرض است

تصويب آنچه مسلم است، اصولي از قانون اساسي در مجلس خبرگان قانون اساسي با اكثريت مطلق به       

 مـثالً . اند  مخالف يا ممتنع داده    رأي   رسيده است، يعني تعدادي از نمايندگان به دليل عدم اعتقاد به آن اصول            

نظير بسياري از وابـستگان     (به اصل واليت فقيه و برخي از نمايندگان         ) نظير مرحوم طالقاني  (برخي از علما    

 رأي اما وقتـي اصـلي بـا   .  و يا آزادي احزاببه اصول مربوط به حاكميت ملت) گرايان به خط راست و سنت    

بيرون كشيدن يـك اصـل و قـرار دادن آن در امتـداد              . اكثريت به تصويب رسيد، براي همه الزم االتباع است        
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كند كه جايگاهش در مراكـز علمـي اسـت، نـه در               ها و مناقشات كالمي فراواني ايجاد مي        قانون اساسي بحث  

  .عرصه سياست عملي

بخواهـد؛  ) تر از ابراز وفاداري است      كه سنگين (شهروندان التزام عملي به قانون اساسي را        قانون بايد از    

  .باشد چنين التزامي كافي است و در برگيرنده تمام اصول آن مي

منظور از ابراز وفـاداري بـه       «: گويد  نامه اجرايي قانون انتخابات مي       آيين ۲۸ ماده   ۶با وجود اين، تبصره     

هاي نظـارت     حال بايد ديد كه هيات    » .ترقي واليت فقيه اعالم آن توسط داوطلب است       قانون اساسي و اصل م    

  .اند  رد صالحيت كرده۲۸ ماده ۳به چه دليلي برخي از داوطلبان را به استناد بند 

ساالري و خودسرانه، به شيوه كار و تـصميم           هاي ضد مردم    نهضت آزادي ايران ضمن تقبيح اين روش      

كند و اين مشي و روش را به نفـع نظـام جمهـوري اسـالمي و مـشاركت                     اعتراض مي  شديداًشوراي نگهبان   

هاي نظارت و شوراي نگهبان بـا تامـل بيـشتر در روش         داند و اميدوار است كه هيات       مردم در انتخابات نمي   

خود در آراي صادره تجديدنظر كرده، و آرايي صادر كنند كه با عقـل و منطـق و قـانون اساسـي مغـايرتي                     

  .ته و موجب دلسردي مردم نگرددنداش

نهضت آزادي ايران به منظور تقويت روند اصالحات و برنامه توسعه سياسـي بـا وجـود رد صـالحيت                    

طلبـان مـوثر طيـف دوم خـرداد، برنامـه       نامزدهاي اصلي خود و سـاير نيروهـاي ملـي ـ مـذهبي و اصـالح      

داري و اعـالم نظـر         را بـه خويـشتن     مشاركت خود را در انتخابات با جـديت پيگيـري خواهـد كـرد و مـردم                

طلب در انتخابات مجلس شـشم        هوشمندانه نسبت به عملكرد خالف قانون شوراي نگهبان و جريان انحصار          

  والعاقبه للمتقين. كند دعوت مي

  

  نهضت آزادي ايران 

  

  



 

 ۲۰۸

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

   :شماره

 ۲۷/۱۰/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  اعالم ديدار سركنسول سفارت كانادا در تهران با دكتر يزدي 

  به وزارت امورخارجه

  

  

  ل محترم تشريفاتمديرك

  وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران

  با سالم و آرزوي سالمتي و توفيق خدمت به ايران و اسالم

رساند كه به دنبال درخواست سركنسول سفارت كانادا در تهـران، ايـشان روز                بدين وسيله به اطالع مي    

 ۲۱ابان وليعصر كوچه تورج شـماره       ، در منزل مسكوني اينجانب، خي     ۳۰/۱۵ ساعت   ۷۸ ماه     دي ۲۸شنبه    سه

  .با اينجانب ديدار و گفتگو خواهد داشت

  

  

  با سالم مجدد

  دكتر ابراهيم يزدي

 



 

 ۲۰۹

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

   :شماره

 ۰۱/۱۱/۱۳۷۸: ختاري

  

  

  به سئواالت نشريه كوچآقاي دكتر يزدي پاسخ 

  

هـاي    اي از سوي تمام نهادهاي انحصارطلب و گروه         جناب آقاي دكتر يزدي هم اكنون حمالت گسترده       : سئوال

گيرد و از طرف ديگر دولت دوم خرداد و مردم حامي قانون هستند                و نهضت آزادي صورت مي     فشار به جنابعالي  

  طلبند، سياست اتخاد شده از سوي نهضت آزادي در اين مورد چيست؟ و حركت نهضت را در چارچوب قانون مي

مـا بـه قـانون اساسـي     . سياست نهضت آزادي ايران در اين مورد خيلي روشـن و شـفاف اسـت     : پاسخ

خـود را  ) ۱۳۶۰مـصوب شـهريور   ( قـانون اساسـي و قـانون احـزاب      ۲۶بر طبق اصل    . تقد و التزام داريم   مع

انـد، بـا    داده كاران افراطـي تـشكيل مـي    ، كه اكثريت آن را محافظه    ۱۰اگر چه كميسيون ماده     . دانيم  قانوني مي 

 آزادي جـز در     حركـت نهـضت   امـا   انـد     ناديده گرفتن قانون حاضر به صـدور پروانـه بـراي نهـضت نـشده              

  .چارچوب قانون نبوده است

هاي اخيـر، بـه خـصوص در ايـام انتخابـات، مظلوميـت نهـضت آزادي مـورد توجـه بـسياري از                    در ماه 

وزارت كـشور بـا تائيـد       . هاي دوم خردادي قرار گرفته آنها نيز به قانوني بودن نهضت اعتراف دارنـد               گروه

نامـه دادگـاه انقـالب در مـورد           بخـش . تائيد كرده است  صالحيت كانديداهاي نهضت قانوني بودن نهضت را        

بر طبق قانون تنها يك دادگاه صالحه، محاكم عادي، كـه بـر طبـق    . پذيرفته استنغيرقانوني بودن نهضت را    

تا به حال . انحالل حزب را دارد رأي  قانون اساسي تشكيل شده باشد صالحيت محاكمه و صدور      ۱۶۸اصل  

نهـضت همچنـان بـر ايـن مواضـع خـود ايـستادگي              . ه و محكوم نشده است    نهضت در هيچ دادگاهي محاكم    

  .كند مي

آيا بهتر نيست نهضت طي يك ميتينگ سياسي يا يـك سـمينار بـا حـضور افـراد نخبـه سياسـي و                  : سئوال

  موافقان و مخالفان، نهضت آزادي را در بوته نقد قرار داده و عملكرد خود را ارزيابي نمايد؟

در چند ماه پـيش، آقـايي بـه         . ايم  اد شما موافق هستيم و بارها بر آن اصرار ورزيده         با اين پيشنه  : پاسخ

هـا عليـه نهـضت آزادي         نام مجتبي سلطاني به دعوت بسيج دانشجويي در دانشگاه صنعتي شريف، سـاعت            

نهضت آزادي  . گفت  چرا كه يك طرفه سخن مي     . سخنراني كرد كه مورد اعتراض دانشجويان نيز قرار گرفت        

اي به رئيس دانشگاه صنعتي شريف به اين روش يك جانبه اعتـراض و درخواسـت وقـت مـساوي                      امهطي ن 

بسيج دانـشجويي پيـشنهاد نهـضت را بـراي يـك            . گويي به حمالت نادرست و يك جانبه را نمود          براي پاسخ 

  .گويي نهضت به انتقادات پذيرفت جلسه مشترك جهت پاسخ

 تعيين شـد تـا در جلـسه         يهاي   شد، كه متن پياده شده و پاسخ       نوار سخنراني آيا سلطاني به نهضت داده      

زماني براي جلسه تعيين شد، اما سه بار، پي در پي تشكيل جلسه را لغو كردند و                 . بحث و انتقاد مطرح گردد    

در نهايت مسئولين بسيج دانشجويي اطالع دادند كه دانشگاه و نمايندگي برخـي نهادهـا بـا برگـزاري چنـين               

اي فـراهم     انـد محلـي بـراي برگـزاري چنـين جلـسه             ق نيستند و دانشجويان هنوز هم نتوانسته      اي مواف   جلسه

  .سازند
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خانه امريكا و بحث و جدل سياسي كه پيرامون آن وجود داشـت، ممكـن اسـت كمـي            در مورد سفارت  :  سئوال

  .درباره موضع آقاي بازرگان و داليل استعفاي ايشان توضيح بفرماييد

وزيـر و اينجانـب بـه عنـوان وزيـر             شـخص مهنـدس بازرگـان بـه عنـوان نخـست           دولت موقـت،    : پاسخ

امورخارجه دولت مهندس بازرگان با اشغال سفارت آمريكا و گروگانگيري كارمنـدان آن موافـق نبـوديم و                  

  .صريحا هم اعالم كرديم

 شـد،   بعد از پيروزي انقالب، وقتي دولت جديد مستقر شد و از طرف جامعه جهاني به رسـميت شـناخته                  

هـاي    خانـه   يعني حفظ امنيت سـفارت    . المللي به تعهدات خود عمل كند       موظف است در چارچوب معاهدات بين     

هيچ دولتي حاضر نيست بپذيرد كه فاقد قدرت و اقتـدار           . خارجي و كاركنان آنها برعهده دولت ميزبان است       

بازرگـان، در همـان حـال كـه         بنابراين دولت مهنـدس     . است و چنين اعمالي موجب وهن دولت انقالب گرديد        

المللي به دولت امريكا به سـبب ورود شـاه ممنـوع اعتـراض كـرد، بـا عمـل                      رسما در چارچوب مقررات بين    

انـد، از برنامـه     بـر اسـاس آن چـه كـه دانـشجويان بارهـا گفتـه               .خودسرانه دانشجويان نيز، مخالفـت نمـود      

 نفر دانشجو با ۷ ـ  ۵ در واقع ، به شوراي انقالبخودشان نه به دولت خبري دادند و نه به رهبر انقالب و نه

يك روحاني تصميم گرفتند، و دولت و ملت و رهبري را در مقابل عمـل انجـام شـده قـرار دادنـد و گذشـت                          

  . زمان نشان داده است كه چه خساراتي بر ملت ايران تحميل گرديد

نگيري توسط خود دولت قطعـي و  اما استعفاي مهندس بازرگان و دولت ايشان، گر چه همزمان با گروگا  

هاي مكرر و بيجاي برخي از روحانيـان حـزب جمهـوري     ها پيش به دليل دخالت     علني اعالم گرديد اما از ماه     

  .اسالمي، به طور جدي مطرح بوده است

با توجه به مسائل و جريانات كنوني، در آستانه انتخابات مجلس شـشم، جنابعـالي ايـن مجلـس را                    :  سئوال

  هاي مردم را سلب نمايد؟ تواند آزادي كنيد نظارت استصوابي تا چه حد مي يابي نموده و تصور ميچگونه ارز

درگذشت رهبر انقالب و از مجلس سـوم بـه بعـد،            نظارت استصوابي، حداقل به شكلي كه بعد از         : پاسخ

صـلي  صورت گرفته است، در شكل و صورت و در معنا و محتوا مغايرات با حـق حاكميـت ملـت و عامـل ا                       

  .محدود كننده حقوق مردم است

رسـد، شكـست جريـان     اما به نظر مي. بيني كرد تركيب آينده هنوز زود است كه بتوان به طور دقيق پيش  

  .هاي خود را در مجلس از دست خواهند داد اي از كرسي راست قطعي باشد و آنها تعداد قابل مالحظه

  

  دكتر ابراهيم يزدي

  نهضت آزادي ايراندبيركل 

  



 

 ۲۱۱

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

   :شماره

 ۰۲/۱۱/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  تك آلمان  سئواالت روزنامه فرايي به دآقاي دكتر يزپاسخ 

 
  كنيد؟ وضعيت توازن قوا و جنگ قدرت را در ايران چگونه ارزيابي مي:  سئوال

 سال گذشته، به خصوص بعد از درگذشـت امـام در            ۱۵كار و خط راست كه طي         جريان محافظه  :پاسخ

احب كـرده بـود، اكنـون موقعيـت خـود را در افكـار       هاي قدرت را يكي پس از ديگري تص    ، پايگاه ۱۹۹۰سال  

  .بيند عمومي به شدت از دست رفته مي

طلب، با حمايت از برنامه سياسي آقاي خاتمي، پايگاه مردمي پيـدا كـرده اسـت امـا هنـوز                      جريان اصالح 

  .نتوانسته است مراكز قدرت موثري را به دست آورد

  باشند؟ شخص قابل تشخيص ميهايي به طور م ها و فراكسيون چه جناح:  سئوال

هـاي   هـا و فراكـسيون     كاران با شاخه    جريان راست محافظه  . دو جريان عمده قابل شناسايي است      :پاسخ

ها، جامعه روحانيـت مبـارز تهـران،          داخلي خود، كه عمده آنها عبارتند از فقهاي سنتي قم و ساير شهرستان            

بـه لحـاظ    . هـاي اسـالمي وابـسته بـه آنـان            جامعـه  هـا،   جامعه مدرسين قم، جمعيت موتلفه اسالمي و انجمن       

طلب دو طيف عمده دارد كـه عبارتنـد          جريان اصالح . داري تجاري است    اقتصادي اين جريان طرفدار سرمايه    

نيروهـاي درون حاكميـت عبارتنـد از جبهـه دوم           . از نيروهاي درون حاكميت و نيروهاي بيرون از حاكميت        

  .…بستگي و  مي، جامعه روحانيون مبارز و جمعيت حزب همخرداد شامل جبهه مشاركت ايران اسال

تـرين و   طلبان بيرون از حاكميت به طور عمده شامل نيروهـاي ملـي ـ مـذهبي هـستند كـه قـديمي        اصالح

هـاي اسـالمي      دفتر تحكيم وحـدت، كـه فدراسـيوني از انجمـن          . ترين آنها، نهضت آزادي ايران است       شاخص

شـوند كـه      طلب محسوب مي    ترين بخش جبهه اصالح     قل دانشجويي، فعال  هاي مست   دانشجويان است و انجمن   

طلـب بيـرون از حاكميـت، از جملـه            اند و به نيروهـاي اصـالح        به تدريج از نيروهاي درون حاكميت جدا شده       

  .اند نيروهاي ملي ـ مذهبي و نهضت آزادي ايران نزديك شده

د؟ در كجا اين اهداف نقاط تماس دارنـد و در كجـا   ها كدام هستن    اهداف سياسي و اقتصادي اين جناح     :  سئوال

  در تباين با يكديگر قرار دارند؟

ها قابل تعريـف      كاران، بيش از ساير گروه      هاي سياسي و اقتصادي جناح راست و محافظه         ويژگي :پاسخ

 اصلي  گرايش. اين جبهه از نظر اقتصادي به آزادي كامل اقتصادي يا ليبراليسم اقتصادي اعتقاد دارند             . است

داري صـنعتي و اخـتالف اساسـي آنهـا بـا دولـت بـر سـر                    داري تجـاري اسـت نـه بـه سـرمايه            به سـرمايه  

از نظـر   . هاي قانوني در اسـتفاده از درآمـدهاي ارزي نفـت بـراي ورود كاالهـاي مـصرفي اسـت                     محدوديت

مخالفنـد و  آنها با ركن جمهوري نظـام اسـالمي       . سياسي، اين جبهه مخالف آزادي و حق حاكميت ملت است         

از نظـر فكـري و   . تالش دارند تا آن را از جمهوري اسالمي به حكومت اسالمي از نوع سنتي آن تغيير دهنـد       

بـا هـر    . گرا هستند و بر اين باورند كه دموكراسي هيچ تناسبي با اسالم نـدارد               گرا و واپس    عقيده ديني سنت  

كننـد كـه بـا فقـه      ر فقه سنتي است و تـصور مـي  تكيه اصلي آنها ب. آوري ديني در فهم ديني مخالفند      گونه نو 

  . توانند به تمامي مسائل كنوني جامعه، نه فقط در ايران، بلكه در سطح جهاني جواب بدهند سنتي مي
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طلب درون حاكميت، به همان نسبت كه از تنوع برخوردار است، از نظر گرايشات سياسي و                  جبهه اصالح 

 از برنامـه توسـعه سياسـي آقـاي خـاتمي            هـا، عمومـاً     البته اين گروه  . اقتصادي نيز با هم اختالف نظر دارند      

اي كه از گذشته دارند، از نظر برخـي از نـاظرين داخلـي، ميـزان تعهـد و                  اما به علت كارنامه   . كنند  حمايت مي 

  .التزام آنها به برنامه توسعه سياسي مورد سئوال است

به توسعه سياسي . اف و موضع واحد دارندف شكامالًهاي سياسي  اما نيروهاي ملي ـ مذهبي، در ديدگاه 

هاي اساسـي مـردم، بـر اسـاس منـشور سـازمان ملـل متحـد،                   و اولويت آن اعتقاد دارند به حقوق و آزادي        

اعالميه جهاني حقوق بشر، فصول سوم، پنجم و هفتم قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي، معتقـد و متعهـد                      

ندس بازرگان، دبيركل سابق نهضت آزادي ايران گفتـه اسـت،           ويژگي آنها، همان طور كه مرحوم مه      . هستند

اين گروه از نظر اعتقادي به حاكميت و نظارت هر چـه بيـشتر دولـت در                 . ايراني، مسلمان و مصدقي هستند    

  .باشند امور اقتصادي و تصدي هر چه كمتر معتقد مي

  توانند باشند؟ بعد از انتخابات اقدامات اصالحي بعدي كدام مي:  سئوال

اگر چـه شـوراي نگهبـان تمـام نامزدهـاي           .  انتخابات بستگي دارد   يهاي بعدي، به نتيجه نهاي      گام :پاسخ

طلبـان درون   وابسته به نهضت آزادي ايران و ساير نيروهاي ملي ـ مذهبي و تعداد قابل تـوجهي از اصـالح    

  .ردبيني ك حاكميت را هم حذف كرده است، اما هنوز زود است كه نتيجه نهايي را پيش

توانـد    توانند ادامه پيدا كنند؟ آيا اصل واليت فقيه هـم مـي             به نظر شما اصالحات سياسي تا كجا مي       :  سئوال

  مورد بحث و احتماال اصالح قرار بگيرد؟

خواسـت  . ناپذير است و به هيچ فردي و يا گروهي وابسته نيست جريان اصالحات سياسي توقف  :پاسخ

اگر چـه مـردم مايـل و    . دار است ، به اندازه دوران انقالب قوي و ريشه       همگاني براي آزادي و حاكميت مردم     

آن چـه در    . باشند بلكه خواهان اقدامات اصالحي تدريجي و گام بـه گـام هـستند               خواهان انقالب ديگري نمي   

 همگـاني اسـت كـه     انتخابات رياست جمهوري قبلي ـ آقاي خاتمي ـ اتفاق افتاد، تنها بروز و ظهور ايـن اراده   

جريـان  . قانون اساسي وحي منزلي، كه نتوان آن را تغيير داد نيـست           . د از انتخابات هم ادامه خواهد يافت      بع

  . تا برداشتن كليه موانع توسعه سياسي ادامه خواهد يافت اصالح

  تواند باشد؟ در جمهوري اسالمي ايران مقام زيبنده روحانيت كدام مي:  سئوال

 نام دين، پيوندهاي تاريخي ميان اين طبقه با مردم عـامي و عـادي               دو دهه حكومت روحانيان، به     :پاسخ

ساز تاريخي است و نياز بـه يـك           روحانيت در سر يك پيچ سرنوشت     . را دچار دگرگوني اساسي كرده است     

تـوان دربـاره موقعيـت و نقـش           اما هنوز نمـي   . باشد  تعريف جديدي از نقش روحانيت به شدت محسوس مي        

  .دآنان در آينده صحبت كر

  آيا بعد از انتخابات مجلس حزب شما قانوني اعالم خواهد شد؟:  سئوال

طلبان درون حاكميـت، بـه ضـرورت امكـان فعاليـت              از هم اكنون نيروهاي زيادي از ميان اصالح        :پاسخ

فراينـد توسـعه سياسـي، بـدون حـضور احـزاب سياسـي مخـالف         . انـد  آزاد نهضت آزادي ايران معتقد شده 

دير يا زود اين مشكل حل خواهد       .  و ملتزم به قانون اساسي ناقص و غير قابل دفاع است           حاكميت، اما معتقد  

  . شد

  توانند باشند؟ روابط ايران و آمريكا به نظر شما چگونه مي:  سئوال

حزب ما با مذاكره مستقيم، رسمي و علني با آمريكا براي رفع اختالفات ، بـا رعايـت منـافع ملـي                       :پاسخ



 ۲۱۳

ايـن   ها بتوانند درباره آن بحث نمايند و از         ه اين كه بايد افكار عمومي، احزاب و روزنامه        از جمل . موافق است 

  .ملت ما از مذاكرات پنهاني و غير رسمي خاطرات خوبي ندارند. مذاكرات مطلع شوند

  نظر شما در رابطه با سياست آلمان در قبال ايران چيست؟:  سئوال

هـا و منـافع دراز        اما هنوز بر اساس نگرش    . گرايي است   واقعسياست آلمان، در مجموع مبتني بر        :پاسخ

ما بر اين باوريم كه شايد براي اولين بار در تـاريخ معاصـر ايـران منـافع دراز مـدت و                      . مدت طرفين نيست  

اما خطر آن است كه دولت آلمـان بـا اولويـت            . سو و هماهنگ شده است      استراتژيك ايران و آلمان با هم، هم      

  .كوتاه مدت خود، منافع دراز مدت ايران را فدا سازددادن به منافع 

  به نظر شما چرا اين قدر براي دولت آلمان مشكل است شما را دعوت كنند؟:  سئوال

شايد هنوز توسعه سياسي در ايران بـه آن  . اين سئوالي است كه شما بايد از دولت آلمان بنماييد      :پاسخ

ند آزادانه به مبادله تجارب سياسي در زمينـه نهـادي كـردن             اي نرسيده باشد كه طرفين بتوان       سطح و درجه  

  .آزادي و توسعه احزاب سياسي بپردازند
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

   :شماره

 ۰۳/۱۱/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  اعالم برگزاري جلسات پرسش و پاسخ 

   مذهبي ـ  ائتالف نيروهاي ملي

  به نيروي انتظامي

  

  ۴فرمانده محترم ناحيه 

  نيروي انتظامي تهران بزرگ

ند كه پيرو چاپ آگهي برگزاري جلسات پرسـش و پاسـخ ائـتالف              رسا  با سالم، بدين وسيله به اطالع مي      

نيروهاي ملي ـ مذهبي درباره انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسـالمي، در روزنامـه عـصرآزادگان     

 در محل دفتر آقـاي دكتـر ابـراهيم يـزدي            ۱۹/۱۱/۷۸ لغايت   ۱۶/۱۱/۷۸ ادامه جلسات از روز      ۳/۱۱/۷۸مورخ  

  .گردد وري اسالمي ايران به نشاني زير برگزار ميوزير امور خارجه اسبق جمه

  

  ۸۸۳۴۳۷۲:  تلفن۲۳۴تهران ـ خيابان استاد مطهري ـ بين ميرعماد و مفتح ـ ساختمان 

  

  

  ئول دفترمس با احترام

 مال محمدحسين درويش

  



 

 ۲۱۵

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۰۶ :شماره

 ۰۳/۱۱/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  متن سخنان آقاي دكتر يداهللا سحابي

  ارشاددر مراسم پنجمين سالروز درگذشت مهندس بازرگان در حسينيه 

  

يـاد مهنـدس مهـدي        جناب آقاي دكتر يداهللا سحابي يار ديرين زنده       

بازرگان و از بنيانگذاران نهضت آزادي ايران در مراسـم پنجمـين            

سالروز درگذشت آن فقيد سخناني ايراد نمودند كـه بـدين وسـيله             

  .گيرد در اختيار عموم مردم شريف ايران قرار مي

  ضت آزادي ايران نهروابط عمومي

  

  م اهللا الرحمن الرحيمبس

  »)۲۳احزاب (من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديال «

تواني حاصل شده، بتوانم در مجلـس يـادبود پنجمـين سـال وفـات مرحـوم        كنم كه با كم   خدا را شكر مي   

شكيل شـده اسـت، حـضور يـابم و چنـد كلمـه در رثـاء آن        مسرور مهندس مهدي بازرگان، كـه در اينجـا تـ        

  . بزرگوار بر زبان آورم

آثار خير علمي و ديني و اجتماعي مهندس بازرگان با وسعتي كه دارد باعث شده است كه وي با گذشت                    

مـن خـودم    . ها پيوسته جاري گردد     ها و قلم    زمان، فراموش نشود، ياد او پر دوام باشد و نام نيكش بر زبان            

  .ها داشتم كمتر روزي است كه در فقدان او در تاثر و حسرت نباشم  با وي همكاريكه

اش، اكثـرا در مبـارزه بـا اسـتبداد و      زندگي عملي مهندس بازرگان، خارج از خدمات علمي دانشگاهي       

هـا     آزادي و اعتالي بينش عمومي و رعايت مـصالح ملـي وقـت             تأميناو براي   . گرديد  آثار آن صرف مي   

  .گذاشت

ر انجام اين مقاصد، مهنـدس بازرگـان سـعي بـر آن داشـت بـا ايجـاد همـدلي و تفـاهم ميـان افـراد و                             د

هـاي اجتمـاعي زيـادتر        خصوصا جوانان و دانشجويان، تعلق آنان را به دين پاك و خداشناسي و همكـاري              

 جمعـي از    ها، تاسيس نهضت آزادي ايران بود كه بـا همفكـري و همكـاري               اي از چنين فعاليت     سازد و نمونه  

  .ان به دين و آبادي وطن انجام گرفتعالقمند

گذرد، ضمن آن كـه بحمـداهللا    نهضت آزادي ايران با آن كه قريب به چهل سال از مقدمه و تاسيس آن مي  

قدمي برخالف مصالح دين و وطن برنداشت، به قدر مقدور تاثير در تنوير افكار عمومي و فعاليت ملـي دارا                    

  . و انقراض حكومت ظالم سلطنتي و برقراري جمهوري گرديد۱۳۵۷ بهمن ۲۲ بود كه منجر به انقالب

اي از زنـدگي مرحـوم        چون قرار است كه چند نفر از اخيار دانشمند و با اطالع، هر يـك جداگانـه گوشـه                  

مهندس بازرگان را بيان دارند، با توجه به سنگيني اين برنامـه، مـوردي بـراي تـصديع مـن نخواهـد بـود و               

  .كنم  را به سخنرانان ديگر تقديم ميرشته صحبت
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فتـوح او  رحمت واسعه خويش گرداند و روح پر  از درگاه پرودگار مسئلت دارم مهندس بازرگان را قرين          

  .را با اولياء دين محشور و همه ما را در ادامه راه و فكر او مؤيد و موفق بدارد

  

  العالمين الحمدهللا ربالمرسلين و  عليسالمالو

  ۳۰/۱۰/۷۸  تـهـران

  يداهللا سحابي

  

  



 

 ۲۱۷

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۰۳/۱۱/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

   دكتر يزدي از هيئت نظارت بر انتخابات شكوائيه

  به شوراي نگهبان

  

  شوراي محترم نگهبان

 بـه   ۱۹/۱۰/۷۸، مـورخ    ۶/م/ش/۱۱۷۲ فرمانداري تهـران طـي نامـه شـماره           ۲۰/۱۰/۷۸با سالم، در تاريخ     

هيـات نظـارت بـر انتخابـات اسـتان           رأي   اطالع اينجانب ابراهيم يزدي فرزند محمد صادق رسانيد كه بنا بـه           

  .ام  قانون انتخابات رد صالحيت شده۲۸ از ماده ۳ و ۱ و بندهاي ۳۰ ماده ۳تهران اينجانب مستند به بند 

 طـي   ۲۱/۱۰/۷۸نامه اجرايي قانون انتخابات، اينجانب اعتـراض خـود را كتبـا در                 آئين ۳۳در اجراي ماده    

ظارت انتخابات استان تهران وارد شده است، اعالم و درخواست           در دفتر ستاد ن    ۵۳۶۲اي كه به شماره       نامه

نمودم تا طبق مقررات قانوني، هيات نظارت داليل و مدارك رد صالحيت اينجانب را در هر سـه مـورد كتبـا                      

گذرد، هيات نظارت در مورد اين درخواست اطالعي به            روز مي  ۱۲انه تا كنون كه بيش از       تأسفم. اطالع دهند 

الجرم بايد چنين فرض كرد كه هيات محترم نظارت هيچ دليل و مـدركي عليـه اينجانـب                  . ده است اينجانب ندا 

  . گردد ندارد و رد صالحيت اينجانب فاقد وجاهت قانوني است و سلب حقوق شهروندي محسوب مي

بـي اسـاس هيـات     رأي بنابراين با ارسال اين نامه شكايت خود را بار ديگـر اعـالم و درخواسـت ابطـال       

  .نمايد رت را مينظا

  .نمايد از اقدام عاجلي كه مبذول خواهيد فرمود صميمانه تشكر مي

  ابراهيم يزدي

۳/۱۱/۷۸  

  فرمانداري تهران: رونوشت

  

  

  

  



 

 ۲۱۸

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۰۴/۱۱/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  

  ويچ به سئواالت روزنامه ايرانآقاي دكتر يزدي پاسخ 

  

  ؟چه عواملي باعث انتشار بيانيه وزارت اطالعات شد: سئوال

هـاي متعـددي از    اي سـال گذشـته و انتـشار بيانيـه وزارت اطالعـات قتـل       جيرههاي زن  قبل از قتل :پاسخ

هـاي مـذهبي و دينـي،         نگاران متعهـد، از رهبـران اقليـت           روشنفكران ديني، نويسندگان و شاعران و روزنامه      

. توسط عناصر خودي درون حاكميت صورت گرفته بود، اما هيچ كدام منجر به صدور بيانيه مشابهي نـشد                 

ي عللي كه موجب صدور بيانيه وزارت اطالعات و اعالم وجود يك محفل يا يك دسته جنايتكار در                  در بررس 

دسته اول عواملي كه ناشـي از جـو سياسـي           . باشد   دو دسته از عوامل قابل مالحظه مي       ،خانه شد   آن وزارت 

 ۷۶ه در خـرداد     بايد پـذيرفت آن چـ     . باشند   و پيروزي آقاي خاتمي مي     ۷۶حاكم بر كشورمان، بعد از خرداد       

تر از تغيير يك رئيس جمهور        تر و گسترده    ابعاد به مراتب عميق   . اتفاق افتاد، حادثه كم و كوچكي نبوده است       

اي  هاي مستقل و آزادانديش با رسـالت رسـانه   ، ظهور روزنامه۷۶هاي مهم بعد از خرداد    يكي از پديده  . است

  .تن مردم و تغذيه افكار عمومي داشتنداي در آگاه ساخ ها نقش عمده اين روزنامه. باشد مي

دسته دوم عواملي است كه از ناحيـه شـخص رئـيس جمهـور منتخـب مـردم، آقـاي خـاتمي سرچـشمه                        

سياست عاقالنه و مدبرانه ايشان در قانع سـاختن مقامـات بـاالتر در ضـرورت صـدور آن بيانيـه                    . گيرد  مي

  .شود گير ايشان محسوب مي سيار چشمهاي ب در واقع اين يكي از پيروزي. بسيار موثر بوده است

  ؟اين بيانيه چه تاثيري بر رابطه حاكميت و مردم گذاشت: سئوال

  .اثرات اين بيانيه را بايد در ابعاد گوناگون بررسي كرد: پاسخ

ظن مـردم را نـسبت       ي ميان مردم با رئيس جمهور را تقويت كرد، از طرف ديگر سوء              از يك طرف رابطه   

كردنـد كـه محـافلي از وزارت          مردم تصور نمـي   . دهاي قدرتمند حكومت به شدت باال برد      ها و نها    به دستگاه 

 و از   هاطالعات كه بايد حافظ امنيت كشور در برابر تهاجمات پنهاني بيگانگان باشد تا اين سطح سقوط كـرد                 

اسـتعفاي وزيـر    ايـن بيانيـه و بـه دنبـال آن            .اند، دست به چنين جناياتي بزننـد        امكاناتي كه در اختيار داشته    

هاي درون    ها سياست   ت نه تنها بر رابطه مردم و حاكميت اثر گذاشت، بلكه بر ساختارها و روند              وقاطالعات  

 اين اثرات در رفتارهاي اخيـر وزارت اطالعـات بـا بازداشـت شـدگان                .وزارت اطالعات نيز اثر گذاشته است     

  . مشهود بوده استكامالً

   چيست؟طبوعات در انتشار بيانيهنقش افكار عمومي، مردم و م: سئوال

مطبوعات به موقع و بـه درسـتي مـردم را از حـوادث آگـاه                . اند  هر دو مورد نقش اساسي داشته     : پاسخ

در غيـاب احـزاب سياسـي       . ها، حركت آنها را تاييـد و حمايـت نمودنـد            كردند و مردم با استقبال از روزنامه      

ها مرعوب ساختن مخالفين حاكميت       هاي اين قتل    ي از هدف  يك. ها نقش مهمي را ايفا كردند        روزنامه ،گسترده

ها و جنايات  ها مرعوب نشدند و عليرغم ناباوري از اين قتل         اما نه مردم و نه هيچ يك از گروه        . بود) نه نظام (
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انـد و بـرعكس جنايتكـاران را مرعـوب           با حضور گسترده خود در مراسم، نشان دادنـد كـه مرعـوب نـشده              

  . ساختند

  ؟هاي فشار در جامعه داشت ين بيانيه چه تاثيري بر حيات و حركت گروها: سئوال

هاي فـشار      تاثير منفي اين جنايات جامعه و افكار عمومي را آن چنان تكان داد كه برخي از گروه                 :پاسخ

وادار بـه تجديـدنظر در      نيـز   هـا نبودنـد را        هـا نبودنـد و احيانـا موافـق ايـن شـيوه              را كه در جريان اين قتـل      

  .رهايشان نمودرفتا

نـشيني   هاي فشار تحت تاثير افكار عمومي مجبور بـه عقـب        و محركين برخي از اين گروه     عاملين  آمرين،  

هاي   شايد مهمترين اثري كه اين بيانيه بر جاي گذاشت ترس آمرين، عاملين و محركين گروه              . تاكتيكي شدند 

شـود، بـه      عات به آن سرنوشـت دچـار مـي         اطال  فشار از عواقب رفتارهايشان بود وقتي نفر دوم در وزارت         

چـه بـسا   . كننـد  هـا دوبـاره فكـر مـي     هاي فشار قبل از انجام اوامـر و برنامـه   طور طبيعي عناصر فعال گروه   

  .سرنوشت مشابهي گريبان آنها را هم بگيرد

  هاي مشابه دوباره رخ دهد؟ آيا ممكن است قتل: سئوال

ه گروهي جرات دست زدن به چنـان جنايـاتي را ننمايـد،             رسد ك   ها به نظر مي     حداقل تا مدت  .  خير :پاسخ

ها هنوز به سرانجام نرسيده اسـت و عليـرغم ميـل و اصـرار مقامـات                    كه پرونده رسيدگي به قتل     خصوصاً

اند، پرونده را ببندنـد و سـر و صـدايش را              اي است كه هنوز نتوانسته      عالي رتبه، جو عمومي جامعه به گونه      

اگر چه ممكن است بقاياي محافل وابسته       . ها اتفاق بيافتد    كنم دوباره اين نوع قتل       نمي بنابراين فكر . بخوابانند

 توسعه سياسي آقاي خاتمي به كلـي         البته اگر برنامه   .به سعيد امامي دست به برخي اعمال خودسرانه بزنند        

سـت حـوادث   هاي راست افراطي بتوانند بر اوضاع تسلط كامـل پيـدا كننـد، ممكـن ا     جريانو شكست بخورد  

  .هاي نوع ديگري اعمال گردد ديگر و سركوب

  



 

 ۲۲۰

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

   ١٣٤٠تاسيس 

  

  اعالم جرم آقاي دكتر يزدي 

  عليه سردار غفاري به دادگستري قزوين

  

  رياست محترم دادگستري قزوين

  با سالم و با آرزوي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به خلق

كـه در   ) عـج (االمـر      صاحب به پيوست رونوشتي از مطالب نقل شده از سردار غفاري فرمانده تيپ سوم            

، ۱۳۸۷مورخه دي ماه    » واليت«مسجد چهارده معصوم شهر صنعتي البرز و الوند ايراد شده و در روزنامه              

فرماييـد آقـاي سـردار        به طوري كه مالحظه مي    . گردد   به چاپ رسيده ارسال مي     ۷۴۳سال پانزدهم، شماره    

شناسـنامه آمريكـايي دارم و تبعـه امريكـا     ) م يزديابراهي(اند اينجانب   غفاري در سخنراني خود، مدعي شده     

  .هستم

سردار غفاري اگر مداركي دارند كـه شناسـنامه         . باشد  اين مطالب ايشان كذب محض و از مقوله افترا مي         

اينجانب آمريكايي است و من تبعه آمريكا هستم بايد در همان روزنامه واليت قزوين آن را به چاپ برسانند             

اي كه ايـن مطلـب كـذب را چـاپ و منتـشر         اند، بدين وسيله عليه ايشان و روزنامه        كردهو چون ادعاي كذبي     

  .نمايم نموده است اعالم جرم نموده و درخواست رسيدگي مي

  .نمايد  تشكر ميقبالًفرماييد  از اقدام عاجلي كه مبذول مي

  

  با تقديم احترام

  دكتر ابراهيم يزدي

  

  



 

 ۲۲۱

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۰۷ :شماره

 ۰۷/۱۱/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  پاسخ به اظهارات آقاي محتشمي

  خصوص نامه منسوب به رهبر فقيد انقالبدر 

  

اي   همزمان با اعالم مشاركت فعاالنه نهضت آزادي ايران در انتخابـات مجلـس شـشم، حمـالت گـسترده                  

هـاي مرسـوم      در چنين شرايطي صدا و سيماي جمهوري اسالمي بر طبق سياست          . عليه آن آغاز شده است    

كنـد در حـالي كـه حاضـر بـه پخـش               بت پخش مي  خود، سخنان آقاي محتشمي و ساير حمالت را چندين نو         

  . هاي نهضت آزادي ايران نيست پاسخ

 ادعاهاي خود را عليـه نهـضت آزادي ايـران در بازديـد از خبرگـزاري دانـشجويي                   اخيراًآقاي محتشمي   

داند به منظور استفاده از  نهضت آزادي ايران الزم مي). ۱۲/۱۰/۷۸  روزنامه ايران ـ (كشور تكرار كرده است 

  . حق دفاع كه الزمه حيات هر موجودي است به مطالب و ادعاهاي آقاي محتشمي پاسخ دهد

اي به امام نظرشان را در مـورد بـه             طي نامه  ۱۹/۱۱/۶۶ـ آقاي محتشمي مدعي شده است كه در تاريخ          ۱

. دان   به اين پرسش جواب داده     ۳۰/۱۱/۶۶رسميت شناختن نهضت آزادي سئوال نموده است و امام در تاريخ            

  : به اين اقدام آقاي محتشمي ايرادهاي اساسي زير وارد است

گردد، اما اصل ايـن   يكم ـ هر چند براي اولين بار است كه تاريخ نامه وزير كشور وقت به امام اعالم مي 

  نامه كجاست، متن آن چيست و چرا تا كنون منتشر نشده است؟

در آن . شكي ارتـش بعـث عـراق قـرار داشـت     ، كشورمان مورد تهاجم گسترده مو۱۳۶۶ در بهمن  دوم ـ 

نامـه    شرايط هيچ جا بحث از اجراي قانون احزاب و صدور پروانه براي نهـضت آزادي ايـران نبـود و آئـين                     

  .  هنوز تشكيل نگرديده بود۱۰اجرايي قانون احزاب تدوين و تصويب نشده و كميسيون ماده 

تن نامه بـه رهبـر انقـالب را نزديـك بـودن      آقاي محتشمي علت نوش. سوم ـ چنين سئوالي مورد نداشت 

قـانون انتخابـات مجلـس سـوم شـرايط          . اين توجيهي بي اساس اسـت     . انتخابات دوره سوم ذكر كرده است     

نامزدهاي انتخاباتي را معين كرده بود و مسئوليت نظارت بر انتخابات هم به عهده شـوراي نگهبـان واگـذار               

نهضت آزادي ايران هم شـركت خـود        . اعتنا به قانون عمل كند      بيبنابراين وزير كشور مجاز نبود      . شده بود 

هـاي سياسـي مـصرح در قـانون اساسـي ذكـر                آزادي تأمينرا در انتخابات مجلس دوره سوم، مشروط به         

  . ها از شركت در آن خودداري كرد  آزاديتأمينكرده بود كه به علت عدم 

اي از  له پاسدار اسـالم، ضـمن ارسـال نـسخه     خود به مج۴/۹/۶۸چهارم ـ آقاي محتشمي در نامه مورخ  

  : نويسد نامه امام در مقدمه مي

از آنجا كه اينجانب از سوابق و اسناد مربـوط بـه ارتباطـات نهـضت و رهبـران آن و وابـستگي بيـنش                         «

  »…باشم  سياسي آنان به آمريكاي جهانخوار، اين دشمن اسالم و بشريت و ملت ايران مطلع مي

 قانونا مسئول نظارت بر فعاليـت احـزاب سياسـي           ۱۰وزارت كشور و كميسيون ماده      با توجه به اين كه      
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هستند، اين سئوال مطرح است كه چرا آقاي محتشمي به عنوان وزير كشور اين اطالعـات و اسـنادي را كـه                  

مدعي است در دسترس داشته است در اختيار دادگاه صالحه قرار نداده است تا آنها را بررسي نموده و بر                    

 قانون اساسي و قانون احزاب دربـاره ادامـه فعاليـت نهـضت آزادي ايـران تـصميم بگيـرد؟                    ۱۶۸بق اصل   ط

 قطعـاً آقـاي وزيـر كـشور    . بيني و معين كرده اسـت  قانون احزاب چگونگي انحالل احزاب را به روشني پيش        

گونـه   اسـي هـيچ  داند كه نه قانون اساسي و نه قـانون احـزاب در مـورد انحـالل احـزاب سي             دانسته و مي    مي

آقاي محتشمي چه لزومـي داشـت و چـرا بـرخالف     . اختياري به مقام رهبري و هيچ مقام ديگري نداده است    

  قانون عمل كرده و پاي رهبر فقيد انقالب را به اين ماجرا كشانده است؟

آقاي محتشمي بايد توضيح دهد كه در تخاصم خود با نهضت آزادي ايران كـه ريـشه در جـاي ديگـري       

  .، چرا از مجاري قانوني عمل نكرده و به بيراهه رفته و خالف قانون عمل كرده استدارد

هايي را كه خود مدعي است  ـ چرا آقاي محتشمي ـ وزير وقت كشور ـ بعد از دريافت نامه امام، پرونده  ۲

سـت همـه را   هايي كه در نامه به آنها استناد شده ا       عليه نهضت آزادي ايران در اختيار داشته است و پرونده         

آوري نكرده و به همراه نامه به دادگاه نفرسـتاده اسـت تـا در حيـات امـام، دادگـاه صـالحه سـوابق و                       جمع

  عملكرد نهضت آزادي ايران را بررسي كرده، حكم مقتضي صادر نمايد؟

 بالفاصله در زمان حيات امام منتشر نشد و دو سـال بعـد ـ يعنـي در آذر     ۳۰/۱۱/۶۶ـ چرا نامه مورخ ۳

، شش ماه بعد از درگذشت امام ـ براي اولين بار، آن هم نه از طرف مقامـات رسـمي وزارت كـشور،     ۱۳۶۸

بلكه توسط خود آقاي محتشمي كه ديگر سمتي نداشت، در يك جلسه سخنراني بـراي دانـشجويان خوانـده                   

   آن را چاپ كرد؟۶۸ماه  هايش، مجله پاسدار اسالم در شماره دي شد و سپس با پيگيري

 شوراي امنيت سازمان ملل در مورد جنگ ايـران و عـراق             ۵۹۸، دولت ايران قطعنامه     ۱۳۶۷ تيرماه   ـ در ۴

را پذيرفت و در بهمن همان سال دولت آمادگي خود را براي اجراي قانون احزاب، بعد از گذشت هفت سـال                     

ركـت دولـت    نهضت آزادي ايران با تـشكيل يـك كنفـرانس مطبوعـاتي از ايـن ح               . از تصويب آن، اعالم نمود    

  :آقاي محتشمي به عنوان وزير كشور وقت در مورد اين كنفرانس مطبوعاتي گفت. استقبال كرد

فـردي كـه در چـارچوب يـك         . مصاحبه مهندس بازرگان با مطبوعات بيانگر وجود آزادي در جامعه اسـت           «

جـام داده و    هاي غيرمناسب چه در زمان دولت موقـت و چـه بعـد از آن ان                 تشكيالتي بوده و آن همه حركت     

كننـد و ايـن    كند و مطبوعات هم آن را پخش مي    مردم نسبت به او و تشكيالتش بدبين هستند، مصاحبه مي         

  )۸/۱۱/۶۷جمهوري اسالمي ـ (» .بهترين دليل براي وجود آزادي است

، عليرغم اظهارنظرهـاي    ۱۳۶۷شود، آقاي محتشمي وزير كشور وقت، در بهمن           به طوري كه مالحظه مي    

ك طرفه عليه آقاي مهنـدس بازرگـان و نهـضت آزادي ايـران، و اسـتقبال از كنفـرانس مطبوعـاتي                      جاي ي   بي

 وجـود داشـته اسـت،       ۱۳۶۷اي كه مـدعي اسـت در بهمـن            اي به نامه    نهضت آزادي ايران، نه تنها هيچ اشاره      

مـان مـشغول   كند، بلكه هنگام اعالم تصميم دولت در اجراي قانون احزاب، در مورد احزابي كـه تـا آن ز       نمي

توانند به فعاليت خود ادامه دهنـد         كند كه مي    اند، نظير نهضت آزادي ايران، تنها به اين بسنده مي           فعاليت بوده 

رئـيس و عـضو كميـسيون       . نامه اجرائي قانون احزاب تطبيق دهند       بايستي اساسنامه خود را با آئين       ولي مي 

در . كنند  دي فعاليت نهضت آزادي ايران را تائيد مي        قانون احزاب نيز به طور علني و با صراحت آزا          ۱۰ماده  

كه در آن زمـان اعـضاي       ) وزير كشور كنوني  (الري    االسالم موسوي   ، آقايان اصغرزاده و حجت    ۱۳۶۷بهمن  

 قانون احزاب بودند و همچنين آقاي دكتر صدر، نماينده وزارت كشور            ۱۰منتخب مجلس در كميسيون ماده      
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ي پيرامون آزادي فعاليت احزاب كه در دانشگاه تهران برگزار شده بود شركت             ا  در اين كميسيون، در برنامه    

اي به نامه مورد بحث ننمودند بلكه هر دو نماينده مجلس و عضو كميـسيون ـ    هيچ يك از آنان اشاره. كردند

ايـران  اند ـ با صراحت بر بالمانع بودن فعاليت نهـضت آزادي    هاي احزاب اشراف داشته كه قاعدتا به پرونده

  .تاكيد كردند

 درباره نهضت آزادي ۱۳۶۶بنابراين چگونه ممكن است مكاتباتي ميان وزير كشور وقت و امام در بهمن         

ايران مبادله شده باشد، اما در پرونده اين حزب در وزارت كشور موجود نباشـد و مقامـات ذيـربط وزارت                     

  خبر باشند؟  از آن بي۱۰كشور و اعضاي كميسيون ماده 

آقايـان محمـد توسـلي،      (، جمعي از فعاالن و مسئوالن نهضت آزادي ايـران           ۱۳۶۷خرداد ماه سال    ـ در   ۵

هـاي    به دستور شوراي امنيت ملي بازداشت شـدند و مـورد شـكنجه            ) هاشم صباغيان و خسرو منصوريان    

تناد اي اسـ    گاه بـه چنـين نامـه        هاي متعدد از آنان هيچ      چرا در بازجويي  . روحي و جسمي سختي قرار گرفتند     

  .نشد و سرانجام پس از هشت ماه و نيم حبس در سلول انفرادي به علت فقدان داليل و مدارك آزاد شدند

 نـشريه  ۱۳۷۴يك سال بعد، در اسـفند    .  به طور ناگهاني درگذشتند    ۱۳۷۳ـ حاج سيد احمد آقا در اسفند        ۶

اهللا پـسنديده، بـرادر رهبـر فقيـد      اي از آقاي حاج احمد آقا به آيـت  شهري، نامه به مسئوليت آقاي ري  » هنگام«

اهللا پـسنديده ـ عمـوي     در اين نامه مرحوم حاج احمد آقا از نهضت آزادي ايران به آيت. انقالب منتشر ساخت

  :در بخشي از اين نامه آمده است. بزرگوارش ـ شكايت كرده است

يعنـي نهـضت    (اي آنان     طي نامه حضرتعالي  . . . هاي پاك او      از شما تقاضا دارم براي دفاع از امام و آرمان         «

اگر اين نامه يعنـي    . . . را محكوم كرده و صحت خط امام و پيشواي ملي و دينيمان را اعالم فرمائيد                ) آزادي

نامه امام به آقاي محتشمي خط امام است، كه هست، مرقوم فرمائيد و كساني كه به دروغ چنين نـسبتي را                     

  ».اند، خائن بدانيد به من داده

 حق اظهارنظر و كارشناسي دارد،       مرحوم حاج احمد آقا در هيچ كجا اين ادعا كه موسسه قانوناً            در نامه 

همچنين اگر كارشناسان رسمي دادگستري اصالت نامه امام را تائيد كـرده بودنـد ديگـر                . عنوان نشده است  

نامـه از     ص وصـيت  نيازي نبود كه مرحوم حاج احمد آقا براي اثبات اصالت نامه و دفاع از خود، برخالف نـ                 

  .عموي بزرگوارش درخواست كمك در تاييد نامه بنمايد

اي كـه بـه    اهللا پـسنديده در نامـه    آيـت ۲۲/۶/۷۵اهللا پسنديده به اين نامه جـواب ندادنـد، امـا در تـاريخ              آيت

اهللا طالقاني براي آقاي دكتر يـزدي دبيركـل نهـضت آزادي ايـران فرسـتادند                  مناسبت سالروز درگذشت آيت   

  :نوشتندچنين 

اهللا طالقاني    هر چند نتوانستم در مجلس سالگرد ركن ركين انقالب و مجاهد بزرگ و بزرگوار حضرت آيت               «

شركت كنم و از اين بابت بسيار مغبون و مغموم و متاثرم، لكن اين توفيق را يافتم كه عرض تسليت خـود                      

ظـم و گرامـي آن حـضرت و         را حضور مردم قـدردان و قدرشـناس و عزيـز ايـران و خـانواده معـزز و مع                   

شـمارم كـه يـاد و خـاطره و            موقع را مغتنم مي   . . . تقديم كنم   ) نهضت آزادي ايران  (برگزاركنندگان سالگرد   

مجاهدات و خدمات فراموش ناشدني مرحوم جناب آقاي مهندس بازرگان را نيز ارج بگذارم كه اجـر ايـشان                   

  ».در نزد خداوند سبحان محفوظ و ملحوظ است

  دي ايراننهضت آزا
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۲۰/۱۱/۱۳۷۸: ريختا

  

  

  

  "اگر مدركي داريد نشان دهيد"نامه به نشريه پيام هاجر در مورد مطلب 

  

  السادات طالقاني سركار خانم اعظم

  هاجر مديرمسئول محترم نشريه پيام

   پيام هاجر با سالم و دعاي سالمتي و موفقيت براي سركار و همكارانتان در موسسه زنان و روزنامه

كانون نشر دانـشجويي     ارگان   »روزنامه دانشجويان « ۷در شماره   ) وي برق دانشج(خانم شقايق يوسفي    

به مصاحبه اخيـري كـه در روزنامـه پيـام هـاجر بـا               » اگر مدركي داريد نشان بدهيد    «:در مطلبي تحت عنوان   

 و  از آن نقـل گرديـده اسـت، واكـنش نـشان داده           ) ۱۰۶شماره   (هفته نامه آبان  اينجانب چاپ شده بود، و در       

  .اند استهپاسخ خو

بنا به اطالع ناشرين آن، تـا تـرم بعـد تعطيـل اسـت، لـذا خواهـشمندم         » روزنامه دانشجويان «از آنجا كه    

  .دستور فرماييد توضيحات زير را در پاسخ خانم شقايق يوسفي در پيام هاجر چاپ نمايند

كنند   د و پيگيري مي   خوانن  ها را مي    ـ از اين كه نسل جديد و جوان كشورمان با اين دقت مطالب روزنامه             ۱

  .نمايم  نمايند بسيار خوشحال شدم و از اين دانشجوي جوان صميمانه تشكر مي انه بررسي مي و نقاد

  :ـ اين جوان جوينده حقيقت بخشي از آن مصاحبه را به شرح زير نقل و نقد كرده است۲

 نتيجه رسيدند كه براي اين كه        از نگهداري شاه بر اريكه قدرت نااميد شدند به اين          ها  هنگامي كه آمريكائي  «

 زيرا روحانيان …ها نيفتد آينده ايران را بايد به دست روحانيان و نظاميان سپرد   ايران در دامن كمونيست   

نظاميـان نيـز قـدرت نظـامي دارنـد و هـم             . هـاي مردمـي را دارنـد        هم ضدكمونيست هستند و هم حمايـت      

روشنفكران ديني، پايگاه مردمي الزم را ندارند و در حالي كه روشنفكران، بخصوص . ضدكمونيست هستند

  »ها حفظ كنند ممكن است نتوانند مملكت را در برابر كمونيست

  :اند كه پس از نقل مطالب باال، خانم يوسفي عنوان كرده

 آيـا او سـند      …اي را به خود مشغول خواهد كرد          صحيح بوده باشد ذهن هر خواننده     ) اين مطالب ( اگر   …«

  ».هاي او تخيالت وي هستند يا واقعيات پنهان ر دست دارد؟ گفتهمعتبري را د

  :نويسنده محترم نقل مطالب باال را توهين به انقالب و نفي اصالت آن دانسته و پرسيده است

  »…به بازي گرفتن اصل و اساس يك ملت و ريشه فكري يك كشور در كدام قاموس مجاز شمرده شده «

 و عمــوم نهــضت آزادي ايــران: اوالًانم يوســفي عــرض كــنم كــه ـــ در پاســخ بايــد خــدمت ســركار خــ۳

 و اگـر نبـود همكـاري و     روشنفكران ديني، از جمله اين بنده، نقش جدي و اساسي در دوران انقـالب داشـته      

 و سـيدجوادي   حاجصـدر سـيد احمـد     ،  دكتر سـحابي  ،  مهندس بازرگان همگامي روشنفكران ديني، بخصوص     

رسيد يا بـه گونـه ديگـري          حانيان مبارز ضد استبداد، انقالب يا به ثمر نمي        يارانشان در نهضت آزادي با رو     

قصد من از بيان مسائل و نكات تاريخي، ادعاي سهمي از قدرت ربوه شـده توسـط                 : ثانياً. كرد  تحول پيدا مي  

ايـم بـا عـشق و ايمـان بـه ايـران، اسـالم و مـردم                    انحصارطلبان و تماميت خواهان نيست، كه هر چه كـرده         
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مـا بـه    : ثالثـاً . رمان بوده است كه انشاءاهللا نزد خداوند متعال و افكار ملت صبور ايران مـاجور هـستيم                كشو

باشد، سخت معتقد     اصالت انقالب و مردمي بودن آن كه سرچشمه گرفته از بطن و عمق جامعه خودمان مي               

 ۱۳۵۷ت انقالب اسالمي بهمن    بيان نكات تاريخي نبايد به معناي به زير سئوال بردن اصال          . باشيم  و مدافع مي  

  .محسوب گردد

طبيعي است هـر محقـق تـاريخ بيانـات و           . اند كه اگر من سندي دارم ارائه بدهم         ـ خانم يوسفي خواسته   ۴

سـفر  «مـن در كتـاب      . دهـد    مقامات مسئول وقت آمريكا را مورد استناد قرار مي          مواضع گفته و نوشته شده    

ام و    منابع و مآخـذ ايـن مطلـب را بـه تفـصيل آورده             ) ۱۳۶۲ن بهار   چاپ نهضت آزادي ايرا    (»هايزر به ايران  

هـا در     آخرين تـالش  «توانند به آن ماخذ يا كتاب         ان مي عالقمند. بينم  تكرار همه آنها را در اينجا ضروري نمي       

  :نمايد اما براي نمونه يك مورد را ذيال نقل مي.  مراجعه كنند»شركت قلم« منتشر شده توسط »آخرين روزها

نظـر از ايـن كـه چـه       به فرماندهان ارتش گفت كه نبايد عليه خميني وارد عمل شوند، صـرف    ژنرال هايزر «

اگر كودتا كنند، ارتش آمريكا با آنها قطع رابطه خواهد كرد، لوازم به آنها نخواهد داد و قلم پاي . اتفاق بيفتد

  ».ي خنثي ساختهايزر نه يكي، بلكه چند كودتا را عليه خمين. آنها را خواهد شكست

 درصـدد آن اسـت كـه        دولـت كـارتر   گردد و     ها گفته بود كه شاه ديگر برنمي         هايزر به بعضي از ژنرال     …«

 از اين فكر استقبال كـرده و آن را تـشويق            باغي   قره .قدرت را روحانيان و نظاميان مشتركا به دست گيرند        

  ]نگليسياصل نسخه ا» درگرو خميني«ـ در كتاب رابرت دريفوس [» .كرد مي

كرده است و تنها با نظام استبداد سلطنتي هـم            رغم اصالتش، در خالء حركت نمي       ـ انقالب اسالمي، علي   ۵

اي   هـاي دور و نزديـك، كـه بـا آن نظـام روابـط و منـافع ويـژه                     ها و ابرقدرت    بلكه قدرت . روبرو نبوده است  

بـاطلي اسـت اگـر كـسي خيـال كنـد كـه        تـصور  . اند اند، در برابر انقالب و بيرون از آن حضور داشته     داشته

ها  رود ولي آن قدرت انقالبي عظيم در ايران در جريان است و به سوي پيروزي نهايي با شتابي تند پيش مي              

بيننـد انقـالب حـداكثر        آنها وقتي مـي   . اي باقي خواهند بود     گر ساده   گذارند و فقط نظاره     دست روي دست مي   

كننـد،   توانند جلوي انقالب را سد كنند، آن را به حال خود رها نمي          نميمنافع آنان را هدف گرفته است و آنها         

كـشند، و كـشيدند و نعـل     ها مـي  هاي مختلف در مسير انقالب اثر بگذارند، نقشه    كوشند تا به صورت     بلكه مي 

  .غير از اين نبايد تصور كرد. اند زنند، كه زده ها مي وارونه

اند يا نه، امري است كه نياز به بررسي دارد و همـين   د موفق شدههاي خو اما آيا آنها در اهداف و برنامه 

  . اند جا بايد بگويم در بخش اعظم آن ناموفق بوده

هـا بـه جريـان انقـالب، يعنـي مخـدوش شـدن                نگراني اين خواننده جوان اين است كه نقل طمع آمريكايي         

  .در حالي كه چنين نيست. اصالت انقالب

 بـه يوسـف، تقـوي و        زليخـا آموزد كه ذكر داسـتان طمـع           به ما مي   وسفسوره مباركه ي  قرآن كريم در    

هـاي خـود از       هـا و تحليـل      ها در بررسي    آمريكايي. سازد  داري و خداترسي يوسف را مخدوش نمي        خويشتن

آنها را بايـد خوانـد و نقـد و          . اند  هاي متعددي را مطرح ساخته      هاي مربوطه، گزينه    انقالب ايران و در گزارش    

ايـن اشـتباه فاحـشي اسـت كـه          . اما نه آن كه به دليل اين گفتارها انقالب را زير سـئوال ببـريم              . بررسي كرد 

 نهضت آزادي ، به خصوص    روشنفكري ديني دانشجويان خط امام و بسياري از مخالفين و دشمنان جريان           

ال ملي ـ   هاي برجسته و فع هاي نويسندگان آمريكا درباره شخصيت ها و قضاوت اند و برداشت مرتكب شده

  .اند ها و احزاب تلقي كرده مذهبي و ملي در انقالب را سند معتبري بر عليه اين شخصيت
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در حالي كه در همان اسناد منابع آمريكايي آمده است كه چگونه آنها فريب روشـنفكران دينـي فعـال در     

  .اند انقالب را خورده

  :ه فرموده استبينانه در اين موارد چنين توصي قرآن كريم با يك نگاه واقع

ــ  » كم فاسق بنباٍء فتبينوا ِان تصيبوا قوماً بجهاله فَتُصبحوا علي مافَعلتم نادمين           ئيا ايها الذين آمنواِ ان جا     «

  ۶حجرات آيه 

بررسي كنيد مبادا نادانسته به قومي زيان برسانيد ) در آن(اي مومنان اگر فرد فاسقي خبري برايتان آورد «

  ».ايد پشيمان شويد  كردهآن گاه به خاطر كاري كه

اين كـاري اسـت     . باشد  ين آن مي  يدستور روشن خداوند، نه رد كامل و نه قبول كامل خبر فاسق، بلكه تب             

» بررسي سفر هايزر«و » ها در آخرين روزها    آخرين تالش «كه در آن تحليل صورت گرفته است و در كتاب           

  .به تفصيل آمده است

  

دكتر ابراهيم يزدي
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۰۸ :شماره

 ۲۳/۱۱/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  يس جمهور در موردنامه به رئ

  آوري بروشورهاي تبليغات انتخاباتي نهضت  جمع

  

  جناب آقاي سيد محمد خاتمي

  رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران

هـا و تعهـدات خطيـري كـه در            با سالم و احترام و آرزوي سالمتي و توفيق جنابعالي در اجراي برنامـه             

دردي حضرتعالي با ردصالحيت شدگان خالف قـانون  ايد و تشكر از اظهار هم      قبال ملت ايران برعهده گرفته    

 جمعـي از    ۱۷ سـاعت    ۲۰/۱۱/۷۸رسـاند، روز چهارشـنبه        انتخابات مجلس ششم، ضرورتا به استحضار مي      

افراد وابسته به وزارت اطالعات با ابالغي روي سربرگ وزارت اطالعات و مهر شعبه سـوم دادگـاه انقـالب         

 مـذهبي واقـع در سـاختمان نهـضت آزادي ايـران،       الف نيروهاي ملي ـ اسالمي تهران، به ستاد انتخاباتي ائت

 طبقه سوم مراجعه و اعالم داشتند كه بـه علـت غيرقـانوني بـودن نهـضت                  ۲۳۴خيابان استاد مطهري پالك     

در آن نـشريه كـه      . آوري بروشـور تبليغـات انتخابـاتي نهـضت آزادي را دارنـد              آزادي ايران دسـتور جمـع     

هـاي نهـضت آزادي بـراي مجلـس شـشم، ضـرورت               شود ضمن ارائـه برنامـه       اد مي اي به پيوست ايف     نسخه

مردم به مـشاركت هـر چـه بيـشتر در انتخابـات              مشاركت مردم در انتخابات تاكيد شده و هدف آن تشويق         

  .بوده است

نظر به اين كه فعاليت احزاب مطابق قانون زير نظر وزارت كشور قـرار دارد و مداخلـه مـستقيم وزارت                      

ات در اين امر خالف قانون است؛ همچنين مسئوالن محترم وزارت كـشور بـه دفعـات بـه حـق اعـالم                       اطالع

اند كه نهضت آزادي ايران غيررسمي ولي قانوني است؛ به عالوه وزارت كشور بـه ايـن واقعيـت نيـز                       داشته

 ايـران   تصريح نموده است كه در هيچ مرجع قضائي صالحه رايي مبني بر غيرقانوني بـودن نهـضت آزادي                 

هـاي دولـت در خـصوص         صادر نشده است، بنـابراين خواهـشمند اسـت مقـرر فرماييـد در اجـراي برنامـه                 

مداري، توسعه سياسي و تقويت احزاب سياسي و بـراي جلـوگيري از ايـن گونـه مراجعـات                     گسترش قانون 

ي اجراي قانون و    از اقدام عاجلي كه برا    . خالف قانون دستور اكيد به وزارت محترم اطالعات صادر فرمايند         

  .نمايد گزاري مي  سپاسقبالًي انتخابات معمول خواهند داشت  حفظ امنيت و آرامش ستادها

  

  با تقديم احترام

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  وزير محترم كشور جناب آقاي موسوي الري جهت استحضار: رونوشت

 ضاروزير محترم اطالعات جناب آقاي يونسي جهت استح
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 ۲۶/۱۱/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  هاي غيرقانوني صالحيت  نهضت آزادي ايران به رداعتراض

  گوي تضييع حق شهروندان است؟ چه كسي پاسخ

  

  هموطنان عزيز

ها به    صالحيت اعضا و بسياري از هواداران خود در تهران و شهرستان           نهضت آزادي ايران عليرغم رد    

 و جلـب مـشاركت مـردم در انتخابـات            منافع و مصالح ملي و تقويت برنامـه توسـعه سياسـي            تأمينمنظور  

 مذهبي در تهـران   همـاهنگ با ساير نيروهـاي ملي ـ مذهبي مبـادرت به ارائـه ليسـت ائتالف نيروهاي ملي ـ  

هـاي    صـالحيت  دانـد اعتـراض خـود را نـسبت بـه رد             در عـين حـال الزم مـي       . ها نمـوده اسـت      و شهرستان 

  .غيرقانوني اعالم نمايد

اعتنا به حق مسلم شهروندان كه در قـانون اساسـي تـضمين شـده اسـت و                 گر بي دي شوراي نگهبان، بار  

توجه به موازين حقوقي كه از سوي مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح گرديده اسـت، و بـا                   بي

هدف سياسي حفظ قدرت جناحي و بـر اسـاس تـشخيص خـود كـه محمـل آن نظـارت استـصوابي عنـوان                         

هاي سياسي و فرهنگي      هاي مسلمان سرشناس و باسابقه در فعاليت        ي از چهره  ا  شود، تعداد قابل مالحظه     مي

ها كه داوطلـب نماينـدگي و شـركت در انتخابـات شـشمين دوره مجلـس شـوراي                     را در تهران و شهرستان    

توانست واقع    اسالمي بودند، از حق شركت در انتخابات محروم ساخت و به اين ترتيب ظلم مضاعفي كه مي                

 يعني هم تعداد زيادي از شهروندان داوطلب بدون آن كـه جرمـي مرتكـب شـده باشـند بـه                      .دنشود، واقع ش  

را داشـتند،   ) اي  و نـه دو درجـه     (ناحق ردصالحيت شدند و هم از همه كساني كه حق انتخاب كردن آزادانـه               

رغـم  هاي نظارت و شوراي نگهبان به         ها اين است كه هيات      تخلف آشكارتر در ردصالحيت   . سلب اختيار شد  

هاي اجرايي وزارت كشور و عليرغم آن كه مجمع تشخيص مصلحت نظـام، شـوراي                 تشخيص قانوني هيات  

گـوي ردصـالحيت      بايـد پاسـخ     نگهبان را موظف ساخته است كه برعكس رويه گذشته و معمـول خـود، مـي               

آنان اعـالن   ردصالحيت داوطلبان را به     ) طبق چهار منبع تعيين شده    (شدگان باشد و اسناد و مدارك قانوني        

نمايد و با آن كه غالب داوطلبان خواستار ارسال اين مدارك از سوي شوراي نگهبان شدند، مسئولين امر از       

هـا بـه توضـيحات كلـي و شـفاهي       اي كه قانون تعيين نموده است طفره رفتند و در قبال ردصـالحيت              وظيفه

  .گونه مدرك قانوني ارائه ننمودند قناعت كرده هيچ

فهرست اسامي ردصالحيت شـدگان داوطلـب در شـشمين دوره انتخابـات مجلـس شـوراي          با نگاهي به    

ي پر سابقه و برجستـه نيروهاي ملـي ـ    شود كه اكثريت قريـب به اتفاق آنان از چـهرها اسالمي مشاهده مي

في نگاراني برگزيده هستند كه همواره مواضع روشن و شفا         مذهبي و نيز نويسندگان و گويندگان و روزنامه       

تعداد ! اند و جرمي جز اين صراحت و شفافيت ندارند          نسبت به اصالحات سياسي و مسائل روز ابراز داشته        

 تمامي اعضاي برجسته و هواداران نهضت آزادي ايران در تهـران   مذهبي و تقريباً زيادي از نيروهاي ملي ـ 
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قانوني بودن ايـن حـزب پرسـابقه      بدون آنكه غير   ها از دم تيغ نظارت استصوابي گذارنده شدند         و شهرستان 

اين اقدام خالف قانون به عنوان لكـه سـياهي در سـابقه             . اي ثابت شده و حكمي صادر شده باشد         در محكمه 

  .ها و در تاريخ انتخابات كشور باقي خواهد ماند گيرندگان ردصالحيت تصميم

 كه شوراي نگهبـان كـه       واقعا اين سئوال همچنان براي نيروهاي سياسي و براي عامه مردم مطرح است            

از اصول قانون اساسي را برعهده دارد و بايد به عنوان نگهبان قانون و حافظ               » حراست«و  » نظارت«وظيفه  

طرفانه و تنها با ارجاع به مدارك و مستندات قانوني به             ، بي )اعم از مسلمان و غيرمسلمان    (حقوق شهروندان   

بـه  » عدم التـزام عملـي بـه اسـالم        «پردازد چگونه به بهانه     گيري در مورد افراد استثنايي ب       بررسي و تصميم  

ترين حـق شـهروندي       پردازد و آنان را از معمول       ردصالحيت بسياري از افراد مسلمان و عامل به احكام مي         

هـاي اسـالمي آنـان در طـول           نظر از سوابق تحـصيلي و مبـارزاتي و فعاليـت            سازد؟ صرف   خود محروم مي  

قالب، به عنوان شهروندان جمهوري اسالمي به چه جرمي از حقوق قانوني خـود              چندين دهه قبل و بعد از ان      

شوند؟ شكي نيست كه شوراي نگهبان با يك برخورد سياسي و جناحي و نه يك رويكرد صـرفا                    محروم مي 

را شـعار خـود     » سـاالري   مردم«ها سال قبل      حقوقي، به مصاف رقباي خود رفته است يعني كساني كه از ده           

هـا و   اهللا بـه دسـته   اند و در برابر تحجر و خودمحوري و تقسيم خلـق      اند و مجدانه از آن دفاع كرده       قرار داده 

  .اند شان با آنها ايستادگي كرده و تضييع حقوق» غيرخودي«و » خودي«هاي  گروه

خوشبختانه وزارت محترم كشور به خصوص شخص وزير و معـاون سياسـي و مـديركل سياسـي آن           

هاي نظارت مقاومت كرده است تا آنجا كـه رسـما             بر اين شيوه شوراي نگهبان و هيات      وزارت به حق در برا    

توضيحات شوراي نگهبان را قـانع كننـده ندانـست و تخلـف شـوراي نگهبـان از مـصوبه مجمـع تـشخيص                        

 تنهـا    مصلحت را اعالن داشت؛ اما با تمام تالشي كه مقامات وزارت كشور بـه عمـل آوردنـد عاقبـت دسـت                     

شـوراي نگهبـان شـدند و اسـامي          رأي    در آخرين مراحـل تـسليم      ظاهراًريادها به جائي نرسيد و      ماندند و ف  

  .هاي نظارت و شوراي نگهبان را از فهرست رسمي حذف كردند داوطلبان تاييد نشده هيات

طلبان، بـه خـصوص برخـي از نيروهـاي چـپ كـه                انه برخي از وابستگان به دوم خرداد و اصالح        تأسفم

 اهميت بيشتري براي اين مسئله قائل شوند، پـس از تاييـد اكثريـت قريـب بـه اتفـاق اعـضا و                        رفت  انتظار مي 

ها و دامـن زدن       كشي   با طرح خط و خط     بعضاًنيروهاي وابسته به خود نه فقط مهر سكوت برلب زدند، بلكه            

ر آب بـه  و مطرح ساختن مجدد نامه منسوب به امام، يكبار ديگـ       » غيرخودي«و  » خودي«اساس   به مفهوم بي  

و بازگشت يـاران خـود بـه      » ها  خودي«آسياب انحصارگران ريختند و تمام تالش خود را بر تاييد صالحيت            

هاي قبل از انتخابات آنها در مورد رد نظارت استصوابي، و دفاع از آزادي و                 صحنه متمركز ساختند و بحث    

 از توسعه سياسي و جامعه مدني بـه       ها و دفاع همه جانبه      ها و جناح    حقوق شهروندان و مشاركت همه گروه     

  ! همه مسائل انتخابات آنها حل شده استظاهراًاي به فراموشي سپرده شد و  گونه

هـوري آقـاي خـاتمي بـه عنـوان          در چنين شرايطي انتظار عموم مـردم آن بـود كـه رياسـت محتـرم جم                

 ايشان در اين    ظاهراً. بدهندكننده قوا و مسئول اجراي قانون اساسي به شوراي نگهبان تذكر قانوني              هماهنگ

از آنهـا ضـايع شـده       » حقـي «از كـساني كـه      » خواهي  معذرت«اند، اما در نهايت به        زمينه فعاليت زيادي كرده   

است، اكتفا نمودند و مسئله خاتمه يافته تلقي گرديد و پيروزي شوراي نگهبان توسط صدا و سيما شادمانه                  

 مـاده  ۳ و بنـد  ۲۸ مـاده  ۳ و ۱الحيت شدگان به استناد بندهاي  در نهايت به تعداد زيادي از ردص      . اعالم شد 



 ۲۳۰

گونه پاسخ مستند و قانونمندي داده نشد و تعـدادي از شـهروندان جمهـوري اسـالمي                    و ساير مواد هيچ    ۳۰

ايران بدون آن كه جرمي مرتكب شده باشند يا محكوميتي داشته باشند از حق مسلم قانوني و شرعي خـود                    

اي جز شكايت به پيشگاه خداوند قادر و متعـال و ملـت شـريف ايـران كـه           ي كه چاره  محروم شدند، به طور   

  . حقوق آنها نيز به نوبه خود ضايع شده است، ندارند

نهضت آزادي ايران بار ديگر ضمن باقي ماندن بر اعتراض شديد خود به ردصالحيت گسترده اعـضا و                  

اند براي آن كه بار       ه به ناحق ردصالحيت شده    هاي سياسي و همه شهرونداني ك       هواداران و ساير شخصيت   

ساالري و تقويت حركـت دوم خـرداد نـشان دهـد، و عليـرغم                 ديگر اراده خود را در جهت تحكيم نظام مردم        

هـا و نيروهـاي ملـي ـ مـذهبي        همراه با ساير شخصيت،گيرندگان در اين انتخابات رفتار غيراصولي تصميم

كنـد و از مـردم دعـوت          يط به نظر رسيدند ارائـه و از آنهـا حمايـت مـي             ليستي از داوطلبان را كه واجد شرا      

به تثبيت فرايند توسعه سياسـي       رأي   بروند و با دادن    رأي   هاي  نمايد كه به طور گسترده به پاي صندوق         مي

  والعاقبه للمتقين. كمك و مدد برسانند

  

 نهضت آزادي ايران

  



 

 ۲۳۱

  تعالي بسمه

  راني انهضت آزادي

   ١٣٤٠تاسيس 

  

  

  

  فهرست نامزدهاي مورد حمايت 

  راننهضت آزادي اي

  

  شهروندان عزيز

به رغم رد صالحيت غيرقانوني كليه نامزدهاي نماينـدگي نهـضت آزادي ايـران بـراي انتخابـات مجلـس                    

توسـعه سياسـي بـه طـور         كنيم براي پيشبرد فرآيند اصـالحات و        ششم، از كليه شهروندان عزيز دعوت مي      

 رأي  ضت آزادي ايـران هـستند،     وسيع در انتخابات شركت نمايند و به نامزدهاي زير كـه مـورد حمايـت نهـ                

  .دهند
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  )۸۴۸(     حسين هاشميان-۱۴    )۲۸۱(     محمدرضا خاتمي-۶

  )۶۳۴(      جميله كديور-۱۵    )۸۲۴(      عليرضا نوري-۷

  )۶۵۰(   فاطمه كمالي احمدسرائي-۱۶    )۱۳۰(       احمد بورقاني-۸

  

  

  

  ۸۸۲۵۰۵۷ و ۸۸۳۴۳۷۲:  تلفن-۲۳۴خيابان مطهري، ساختمان : نشاني

  



 

 ۲۳۲

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۷۰۹ :شماره

 ۲۶/۱۱/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

   وزارت كشور انتخاباته ستاد نامه ب

  در مورد جلوگيري از ورود آقاي مهندس ابوالفضل بازرگان به همدان

  

  رياست محترم ستاد انتخابات وزارت كشور 

  با سالم و آرزوي توفيق

روز گذشته در پي دعوت جمعي از نيروهاي ملي ـ مذهبي شهرستان همدان از آقاي ابوالفضل بازرگـان   

اي مركزي نهضت آزادي ايران ـ جهت ايراد سخنراني بـه مناسـبت انتخابـات مجلـس      ـ يكي از اعضاي شور

راه از ورود ايـشان بـه شـهر           ششم، افرادي به نـام نيروهـاي امنيتـي شهرسـتان همـدان در پاسـگاه پلـيس                 

جلوگيري كردند و پس از ايجاد بيش از يك ساعت وقفه كه منجر بـه پايـان زمـان مـورد نظـر جهـت ايـراد                           

 تهديـد  توانند به شهر وارد شوند، ضمن ايـن كـه تلويحـاً             د، اعالم كردند كه اگر ايشان مايلند مي       سخنراني ش 

  .كردند كه در صورت ورود ايشان به شهر امكان بروز اغتشاش و تشنج وجود دارد

رساند كـه پـيش از ايـن          ضمن اعتراض به نحوه برخورد نيروهاي امنيتي شهرستان همدان، به اطالع مي           

اند و بـه   هايي را با فعالين ملي ـ مذهبي همدان داشته  اي امنيتي تحت عناوين ديگري چنين برخوردنيز نيروه

منــازل آنهــا وارد شــده، پوســترها و اوراق تبليغــات انتخابــاتي مجــوزدار را بــا خــود بــرده و مــانع انجــام 

  . اند هاي تبليغاتي شده فعاليت

  

  با احترام

  حسين درويش

  مسئول روابط عمومي

  آزادي ايــراننهضـت
 



 

 ۲۳۳

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۲/۱۷۰۹ :شماره

 ۲۷/۱۱/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  اطـالعيـه

  حمله گروه فشار به مراسم انتخاباتي و مضروب شدن

  آقاي مهندس صباغيان

  

هـاي فـشار بـه آقـاي هاشـم صـباغيان ـ از          روز گذشته در پي حمله وحشيانه افرادي وابسته به گـروه 

ملـي ـ مـذهبي    اعضاي شوراي مركزي و رئيس هيات اجرايي نهضت آزادي ايران ـ كه به دعـوت نيروهـاي    

براي ايراد سخنراني در مسجد شهيد ثالث قزوين حضور پيدا كرده بودند، ايـشان بـه شـدت از ناحيـه سـر                       

هـاي ويـژه پزشـك معـالج          آقاي هاشم صباغيان هم اكنون تحت مراقبت      . مضروب و راهي بيمارستان شدند    

  .خود قرار دارند

انه از جانـب افـراد و       تأسـف انه كـه م   گونـه اعمـال وحـشي       نهضت آزادي ايران ضمن محكـوم كـردن ايـن         

ا مؤكـد ربـط     گيـرد، از مـسئوالن ذي       مورد تاييد قرار مي   ! هايي تحت عنوان غيرت انقالبي مردم مسلمان        جناح

گونه اقدامات خالف قانون و بـه         طلب براي هميشه به اين      خواهد با شناسايي و دستگيري عوامل خشونت        مي

  .دندور از مدنيت خاتمه ده

  

  يروابط عموم

  نهضت آزادي ايران



 

 ۲۳۴

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۱۰ :شماره

 ۰۱/۱۲/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

   از ملت آگاه ايرانسپاسگزاري

  

ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي       رأي   هاي اخذ   حضور گسترده و آگاهانه مردم در حوزه      

 از آگاهي سياسي و مدني       به حق بايد گفت كه مردم به آن درجه        . يك بار ديگر شگفتي جهانيان را برانگيخت      

هـاي خـاص، مدبرانـه آراي خـود را در جهـت حركـت                 يغـات و تـصميمات جنـاح      اند كـه در وراي تبل       رسيده

تواننـد ايـن    ساالري و توسعه سياسي به نفـع كانديـداهايي كـه مـي           اصالحي دوم خرداد و براي تحقق مردم      

 اصالحات و توسعه سياسي رياست جمهـوري مـدد رسـانند در صـندوق      اهداف را تسهيل كنند و به برنامه 

  .بريزند

بار ديگر يكپارچه     ها و مطبوعات دوم خرداد همگي تالش كردند و از مردم خواستند كه يك               روهاحزاب، گ 

  .دهند رأي در انتخابات شركت كنند و به كانديداهاي داوطلب

هـا بـه نـاحق        هايش چـه در تهـران و چـه در شهرسـتان             نهضت آزادي ايران به رغم آن كه تمامي نامزد        

توجه به قانون پاسخي به اعتراض آنان نداد، به صـورت ائـتالف بـا              ردصالحيت شدند و شوراي نگهبان بي     

ساير نيروهاي ملي ـ مذهبي در انتخابات شركت كرد و با تمام امكانـات خـود مـردم را بـه شـركت در ايـن        

طلبان پاسخ مثبـت دادنـد و يـك           خواهان و اصالح    خوشبختانه مردم ما به نداي آزادي     . انتخابات تشويق كرد  

  .دادند» راي منفي« به انحصارطلبان ۷۶انند دوم خرداد سال بار ديگر هم

نهضت آزادي ايران ضمن استقبال از اين حركت پرشور و پرصالبت مردم، شركت گسترده مردم را در                 

گويد و مطمـئن اسـت كـه نماينـدگان            انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسالمي صميمانه شادباش مي        

اي جز آن نخواهند داشـت كـه در راه            نظير مردم چاره    انبوه و استقبال كم     رأي منتخب و مجلس آينده با اين     

هاي سياسي، دموكراسي و تقويت هر چه بيشتر ركن جمهوريت نظام اقدام كنند و شـعارهاي                  توسعه آزادي 

  .اصلي انقالب يعني آزادي، استقالل و جمهوري اسالمي را به تحقق نزديك سازند

  

 نهضت آزادي ايران
 



 

 ۲۳۵

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۷۱۰ :شماره

 ۰۳/۱۲/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

   شركت آقايان دكتر يزدي و مهندس توسلي در همايشيهاطالع

  " و آلمانايرانانداز مناسبات  چشم"

  

بنا به دعوت رسمي نمايندگان پارلمـان كـشور آلمـان شـامل حـزب سـبزها، حـزب دمـوكرات مـسيحي                      

)CDU (     و حزب سوسيال دموكرات)SPP(                 آقايـان ابـراهيم يـزدي، دبيركـل نهـضت آزادي ايـران و محمـد ،

شـنبه    روز سـه  » انداز مناسـبات ايـران و آلمـان         چشم«رئيس دفتر سياسي جهت شركت در همايش        توسلي،  

 ۲۰۰۰ فوريـه سـال      ۲۴ مطـابق بـا      ۴/۱۲/۷۸نامبردگان در روز چهارشنبه     .  عازم شهر برلين شدند    ۳/۱۲/۷۸

  .ميالدي به ايراد سخنراني خواهند پرداخت

  

  روابط عمومي

 نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ۲۳۶

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

 ۰۴/۱۲/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  "انداز مناسبات ايران و آلمان چشم"آقاي مهندس توسلي در همايشمتن سخنراني 

  بررسي روابط ايران و آلمان در گذشته و حال

  

  خانمها و آقايان

 (Heinrich Böll)با عرض سالم و با اجازه هيئت رئيسه محترم جلسه و تشكر از بنياد فرهنگي هاينريش بول 

هاي   اجمالي به گذشته و حال روابط ايران و آلمان در عرصه          مايلم ابتدا نگاهي    . كنم  صحبت خود را آغاز مي    

ام  هايي نيز كه بعـضاً خـود در جريـان بـوده     فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي داشته باشم و به نمونه       

انـداز روابـط ايـران و         در ادامه جناب آقاي دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران چشم           . اشاره كنم 

  .ئه خواهند كردآلمان را ارا

ويـژه در زمينـه فنـي و صـنعتي ايرانيـان              روابط ايران و آلمان از پيشينه خـوبي برخـوردار اسـت و بـه              

از قديم كاالهاي ساخت آلمان در ايران از اعتبار خوبي برخـوردار            . آيندي نسبت به آن دارند      خاطرات خوش 

  .بوده است

  :روابط فرهنگي و اجتماعي

شناسان آلماني در مورد ايران و معـارف   شده به زبان آلماني توسط شرق    حجم مطالعات و كتب منتشر      

اجازه بدهيد در اينجا صرفاً بـه نـام پروفـسور تئـودور نولدكـه               . اسالمي بسيار عظيم و گسترده بوده است      

(Noldeke) هاي باارزشي داشته است  كه در زمينه قرآن پژوهش  ) ۱۹۳۱-۱۸۳۶(شناس عاليقدر آلماني       شرق

 به عنوان يك منبـع معتبـر مـورد اسـتفاده پژوهـشگران      (Des Schecke der Qoran)اريخ قرآن او و كتاب ت

الفرقـان فـي      نجـوم " شناس عاليقدر آلمـاني كـه منبـع بـاارزش             گيرد و همچنين فلوگل شرق      اسالمي قرار مي  

"  بـسيار معتبـر       در اليپزيك به چاپ رسانده است و پايه اصلي تدوين منبع           ۱۸۴۲را در سال    " القرآن    اطراف

ايـن  . توسط محمد فؤاد عبدالباقي پژوهشگر مصري است اكتفا كنم        " المعجم و المفهرس اللفاظ القرآن الكريم     

  .گيرد طور وسيع مورد استفاده دانشجويان و پژوهشگران قرار مي منبع در ايران به

 Islamische Wissenshaftliche Akademie " (IWA)" نمونه ديگر، تأسيس آكادمي علمي اسـالمي كلـن   

. تأسـيس گرديـد  ) ۱۹۹۵-۱۹۲۵( با همت شـادروان پروفـسور عبـدالجواد فالطـوري        ۱۹۷۶است كه در سال     

 ۱۳۵۵ اينجانب و نه نفر ديگر از روشنفكران دينـي ايـران بودنـد كـه در سـال           ١هيئت مؤسس آكادمي مزبور   

  .سيده استبه منظور معرفي علمي معارف اسالمي در كشور آلمان به ثبت ر) ۱۹۷۶(

 فراهم آوردن زمينه گفتگوي ميان اديان به ويژه مـسيحيت و يهوديـت و اسـالم و                  (IWA)هدف آكادمي   

در ايـن  . هاي نادرست و هموار كردن فهم متقابل هر يك از اين فرهنگها است      داوري  ها و پيش    تفاهم  رفع سوء 

                                                      
پرفسور دكتر عبدالجواد فالطوري، دكتر كاظم سامي، كاظم متحدين، احمدعلي بابـايي، دكتـر سـيدمحمدمهدي                :  هيئت مؤسس    -1

  .اند چهار نفر اول درگذشته... والفضل حكيمي، مهندس محمد توسلي و جعفري، مهندس حسين حريري، اب



 ۲۳۷

ل پـانزده سـال مجدانـه تـالش          در طـو   IWAراستا مرحوم پروفسور فالطوري استاد دانشگاه كلن و رئيس          

هـا و   او با شركت در كنگـره . ها را شكست ها و مليت نمود و با سالح علم و شيوه گفتگو و تفاهم مرز قوميت        

ها و ارائه مقاالت متعدد و گفتگوهاي ثمربخش خود در كشورهاي اروپايي و اسالمي بـاب گفتگـوي                    نشست

ان و مذاهب را گشود، او با ارائه قرائتي علمي و انساني            معنوي بين اسالم و مسيحيت و يهوديت و ساير ادي         

از معارف اسالمي از اثرات منفي ساير قرائتها جلوگيري به عمل آورد و يا حداقل آنها را كمرنـگ سـاخت و                    

  .به ايجاد تعادل و نظم اجتماعي به ويژه در آلمان كمك نمود

 سـال بـه   ۱۵ كشور ديگر اروپا بود كـه  ۱۷هاي آكادمي اصالح كتب درسي آلمان و سپس          يكي از پروژه  

هـاي آلمـان و       پروفسور فالطوري با جلب همكاري اسـاتيد برجـسته دانـشگاه          ). ۱۹۹۴-۱۹۷۹(طول انجاميد   

. آميز نسبت به اسالم را اصالح نمايـد         هاي غرض   ساير كشورهاي اروپايي توانست مطالب نادرست و نسبت       

گوي نـسل امـروز و فـرداي آلمـان را بـا ايرانيـان و سـاير                  اين اصالحات در كتب درسي زمينه تفاهم و گفت        

دهـد كـه      گزارش ارزيـابي پروفـسور فالطـوري نـشان مـي          . مردمان كشورهاي اسالمي فراهم ساخته است     

انـد بـسيار مثبـت بـوده و           اي كه در آلمان كتاب اصالح كتب درسي را دريافت كرده             هزار مدرسه  ۳۵معلمين  

هـاي جديـد نـشان     اي اروپا تمايل چشمگيري براي پشتيباني از اين ديـدگاه دانشمندان اروپايي به ويژه شور    

هاي آكادمي متوقف گرديـده اسـت امـا نيـاز             اگرچه بعداز فوت پروفسور فالطوري متأسفانه برنامه      . اند  داده

برنامه گفتگوي فرهنگها و تمدنها كه با پيشنهاد جناب آقاي محمد خاتمي رئيس جمهور محترم ايـران مـورد                   

تـري مـورد تأكيـد        هاي آكادمي را در سطح وسـيع        تقبال سازمان ملل متحد قرار گرفته است ادامه برنامه        اس

  .دهد قرار مي

وسـومين    اي بـه دعـوت بيـست        براي نشان دادن عاليق فرهنگي ايران و آلمان بجا است در اينجا اشـاره             

وزير جمهوري اسالمي ايـران     كنگره خاورشناسان آلمان از شادروان مهندس مهدي بازرگان اولين نخست           

 در ورتـسبورگ    ۱۹۸۵بعداز پيروزي انقالب و دبيركل فقيد نهضت آزادي ايران داشته باشم كه در سپتامبر               

كـار  " بندي نزول آيـات قـرآن برمبنـاي محاسـبات كمـي               زمان" در اين سفر ايشان تحت عنوان       . برگزار شد 

ايـن سـخنراني در سـطح نـشريات علمـي           . ائه نمودنـد  را ار " سير تحول قرآن    " جلد كتاب    ۳باارزش خود در    

  .اروپا انعكاس خوبي داشت

طور خالصه اشاره كنم كه وجـود مراكـز اسـالمي و فرهنگـي ايـران در آلمـان و                      در اينجا الزم است به    

فعاليت انجمن فرهنگي ايران و آلمان در ايران در چند دهه گذشته و حضور بـيش از صـدهزار دانـشجويان                  

هاي آلمان و بازگشت به ايران و حضور جمع كثيري از ايرانيان در آلمان تأثير مهمي در                   دانشگاهايراني در   

  .مبادالت فرهنگي ـ اجتماعي ايران و آلمان و تقويت پيوندهاي دو ملت داشته است

  :روابط فني و اقتصادي 

 سـال  ۲۰طي مـدت  . استهاي بسيار داشته   حجم مبادالت خدمات و كاال بين ايران و آلمان فراز و نشيب  

.  ميليارد مارك بين دو كشور ايران و آلمان مبادلـه شـده اسـت       ۱۲۸كاالهايي به ارزش    ) ۱۹۹۸-۱۹۷۸(اخير  

 ميليارد مارك به ايران صادر و در همين مدت كاالهايي بـه ارزش              ۸۹در اين مدت آلمان كاالهايي به ارزش        

 ۲۱۵/۴ است كه ارزش كاالهـاي واردات از ايـران از            شايان ذكر .  ميليارد مارك از ايران وارد كرده است       ۳۶

 درصد كاهش يافتـه     ۲۰ يعني به حدود     ۱۹۹۸ ميليارد مارك در سال      ۸۶۷/۰ به   ۱۹۷۸ميليارد مارك در سال     
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 ميليارد مارك در ۴۲۷/۲ به ۱۹۷۸ ميليارد مارك در سال ۳۵۱/۶است و ارزش كاالهاي صادرات به ايران از         

  .دهد درصد كاهش نشان مي ۳۸ يعني به حدود ۱۹۹۸سال 

اي از صـنايع آلمـان ازجملـه           در پـاره   ۱۹۷۰براساس تفاهم موجود بين دو دولت ايران و آلمان در دهه            

هايي كـه در دو دهـه اخيـر در مناسـبات              نوسانات سياسي و تنش   . گذاري به عمل آمده است      كروپ سرمايه 

  .ماتي را نيز متأثر ساخته استسياسي ايران و آلمان پديد آمده است مناسبات اقتصادي و خد

اي   در زمينه خدمات فني و مهندسي باوجود آشنا نبودن بسياري از مهندسين ايراني با زبان آلماني پاره                

  .گيرد  در ايران مورد استفاده قرار ميStahl im Hochbauاز منابع كليدي مهندسي مانند 

  (Bundesministers für Verkeher)معيارهاي فني تدوين شده توسط وزارت حمل و نقل آلمان   

  و مؤسسه پژوهش راه و حمل و نقل و ترافيك 

(Forschungsgesellschaft Für Straßen - und Verkehrswesen e.v.) 
به عنوان نمونه در تدوين معيارهاي فني ملي ايران كه          . گيرد  و ساير منابع مشابه مورد استفاده قرار مي       

به عالوه   ١ايران منتشر شده است اين منابع مورد استفاده قرار گرفته است          توسط سازمان برنامه و بودجه      

اي از نشريات مهم مؤسسه پژوهشي مزبور براي استفاده كارشناسـان ايرانـي بـه فارسـي برگردانـده                     پاره

  ٢. شده است

  :روابط سياسي

ايم از ثبات نسبي      هروابط سياسي ايران و آلمان با وجود نوساناتي كه در چند دهه گذشته شاهد آن بود               

هـايي در مناسـبات        بحـران  ۱۹۷۸در دو دهه اخير بعداز انقالب اسـالمي سـال           . خوبي برخوردار بوده است   

اسـت كـه موجـب      " ميكونـوس "آمدهاي دادگاه     يكي از اين بحرانها پي    . سياسي ايران و آلمان پديد آمده است      

اي در ايـران و       هـاي زنجيـره     راً با پرونـده قتـل     اين بحران ظاه  . تنش شديد در مناسبات ايران و آلمان گرديد       

ملت ايران مصرانه اين پرونده را تعقيب       . تحوالت شديدي كه در وزارت اطالعات ايران رخ داده مرتبط است          

كند و اين انتظار وجود دارد كه نمايندگان مجلس ششم كه اخيراً انتخابات آن انجام شده است با تـشكيل         مي

هلمـوت  " ماجراي بازداشـت    . معرفي آمرين و عاملين قتلها، اين پرونده را پيگيري نمايند         تا  " اي    كميته ويژه " 

بازرگان آلماني در ايران كه پس از سير مراحل قضايي آن اخيراً آزاد و بـه كـشور آلمـان مراجعـت                      " هوفر  

ان و آلمـان    كرده است ازجمله حوادثي بوده است كه در ايجاد تنش در روابط سياسي سالهاي اخير بين اير                

  .تأثير گذاشته است

بـر نقـض حقـوق        هاي منتشر شده توسط كميسيون حقوق بشر سازمان ملل مبنـي            در واكنش به گزارش   

در ارتباط خود با ايران تبعيـت  " گفتگوي انتقادي " بشر در ايران، آلمان هماهنگ با اتحاديه اروپا از سياست       

ي محمد خاتمي به عنوان رياست جمهوري اسالمي ايران         خوشبختانه بعداز انتخاب جناب آقا    . كرده است   مي

المللي و تقويت مناسبات سياسي با همه كـشورها   زدايي در روابط بين  و اجراي سياست تنش  ۱۹۹۷در سال   

انداز جديدي در مناسبات سياسي با اتحاديه اروپا و روابـط ايـران و آلمـان پديـد                 براساس منافع ملي، چشم   

                                                      
هـا و معيارهـاي فنـي و سـوابق            به ترتيب در زمينه مباني فني، توصيه       ۱۴۶ و   ۱۴۵) ۳ تا   ۱ (۱۴۴) ۳تا  ۱( جلد نشريات شماره     1-۷

 ۱۳۷۶الن و نوجوانـان در سـال        هاي همسطح شهري و آموزش ترافيك براي خردسا         روي و تنظيم تقاطع     مطالعات تسهيالت پياده  

  .توسط مهندسين مشاور گذرراه با مديريت اينجانب تهيه و توسط سازمان برنامه و بودجه ايران منتشر شده است) ۱۹۹۷(

  .باشد  اخيراً به فارسي ترجمه شده و آماده چاپ ميRichtllinien für Lichtsignal anlagen (RiLSA) به عنوان نمونه كتاب -2
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برگزار شد  ) ۲۰۰۰ فوريه   ۱۸ (۱۳۷۸ بهمن ماه    ۲۹بات اخير مجلس ششم ايران كه در        نتايج انتخا . آمده است 

نشان داد كه مردم ايران از برنامه اصـالحات و          )  درصد واجدين شرايط   ۸۰حدود  (و شركت گسترده مردم     

طور مشخص رونـد اصـالحات        اند و به    توسعه سياسي جناب آقاي خاتمي رئيس جمهور ايران حمايت كرده         

  .ان تقويت شده استدر اير

نهضت آزادي ايران براساس آنچه گفته شد همواره تقويت مناسبات عادله بين ايران و ساير كشورهاي                

  .جهاني از جمله آلمان مبتني بر احترام متقابل و تأمين منافع ملي دو كشور را مورد تأكيد قرار داده است

شـود بـا منـافع        توسعه پايدار سياسي تأمين مي    نهضت آزادي ايران منافع دراز مدت ملت ايران را كه با            

كه مناسبات پايدار و درازمـدت اقتـصادي اسـت، هماهنـگ            ) و اروپا بطور عام   (درازمدت آلمان بطور خاص     

سـازي اسـتراتژي مناسـبات بـا ايـران بـر توسـعه پايـدار                  بر اين اساس توصيه ما هماهنگ     . كند  ارزيابي مي 

  . فع ملي درازمدت دو كشور ايران و آلمان تأمين خواهد شددراين صورت منا. سياسي در ايران است

انداز روابط ايران و آلمان براساس تفـاهم          باتوجه به سوابق روابط عميق و گسترده ايران و آلمان چشم          

توانـد بـسيار    هاي مختلف فرهنگي ـ اجتمـاعي، اقتـصادي و سياسـي مـي      و تأمين نيازهاي متقابل در عرصه

در شرايط كنـوني جهـان كـه بـا توسـعه ارتباطـات و گـسترش اطالعـات و                    . ه باشد اميدبخش و قابل توسع   

المللـي و مـشاركت جهـاني بـه           اقتصاد جهاني شـده اسـت، تقويـت روابـط بـين           " دهكده جهاني   " گيري    شكل

  .ناپذيري درآمده است صورت ضرورت اجتناب

با تشكر  . ورتي را هموار سازد   ها و گفتگوهايي راه تحقق چنين ضر        به اميد آن كه برگزاري چنين نشست      

  .مجدد از حضار محترم و استماع اين نظرات

  

  محمد توسلي

  رئيس دفترسياسي نهضت آزادي ايران

  ۲۰۰۰ فوريه ۲۳ مطابق ۱۳۷۸ اسفندماه ۴

 
  

  

  

  



 

 ۲۴۰

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۷۱۰ :شماره

 ۰۴/۱۲/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  "انداز مناسبات ايران و آلمان چشم"همايش متن سخنراني آقاي دكتر يزدي در

  

  »منظر روابط آينده ايران و آلمان«

  

  آقاي رئيس

  ها و آقايان، خانم

از ايـن كـه فرصـت پيـدا         . اجازه بدهيد قبل از هر چيز به رسم ايراني خودمان به شما سالم عـرض كـنم                

ايم تا درباره روابط دو كشور با شما بـه گفتگـو بنـشينيم از ميزبانـان محتـرم خـود صـميمانه تـشكر                  كرده

  .نمائيم مي

تون مطـرح گرديـد،   گتوسـط سـاموئيل هـانتين   ) Clash of civilizations(» هـا  برخـورد تمـدن  «از هنگامي كـه  

هاي مخالف و موافق متعددي از جانب منابع و مراكز مختلف در شرق و غرب، شمال و جنـوب صـورت                       واكنش

از ميـان  . هـا گرديـد   هـا و تمـدن   ها و فرهنـگ     هاي جديدي در زمينه روابط و مناسبات ملت         گرفت كه موجب بحث   

) Dialogue between civilizations(» هـا  گفتگـوي تمـدن  «ها شايد بتوان گفت كه از طـرح   واكنشي اين   مجموعه

  . آقاي خاتمي، رئيس جمهور ايران، بيش از همه استقبال به عمل آمده استابتكار

برخـورد  «تر صحبت كنيم بايـد بگـوييم آنچـه بـه نـام                اگر بخواهيم در تعريف تمدن و فرهنگ كمي دقيق        

در واقـع   . ها  هاست نه تمدن    عنوان شده است در واقع مربوط به حوزه فرهنگ        » ها  گفتگوي تمدن  «يا» ها  تمدن

چنـين گفتگـويي    . باشد  هاي متفاوت مي    ها با فرهنگ    ها، روابط انساني ميان ملت      منظور از گفتگوي ميان تمدن    

هـا   بادله باورهـا و ارزش ها ندارد، بلكه درصدد ايجاد رابطه و م  االصول نظر به روابط دولت      ضرورتا و علي  

هـاي    ها از طريق گاه ديدارهاي مستقيم ورزشكاران در مسابقات جهاني ميان تيم             هاي فرهنگي ملت    و ويژگي 

هـاي   محـصوالت هنرمنـدان، نظيـر فـيلم      ورزشي است و گاه ديـدار و گفتگـوي غيرمـستقيم از طريـق ارائـه        

ها و يا ديدار  ه به صورت مبادله استادان دانشگاهگيرد، و گا سينمايي، آثار هنري، نقاشي و غيره صورت مي      

  .ها و احزاب سياسي و گفتگوي گروه

از نظر ما ديدار يك گروه پارلماني از حزب سبزها از ايـران و دعـوت دوسـتانه شـما از نهـضت آزادي                        

  .ها ها و يا تعامل ميان فرهنگ ايران و حضور ما در اينجا در واقع بخشي است از برنامه گفتگوي تمدن

ها و ايجاد و حفظ يك صلح پايـدار،           هاي جهاني، هموار ساختن راه بهبود مناسبات ميان ملت          كاهش تنش 

هاي مختلـف سياسـي، فرهنگـي،     قبل و پيش از هر چيز به ديدارها و گفتگوهاي گسترده ميان طبقات و گروه    

  .هنري، اقتصادي، ورزشي و علمي نيازمند است

  .باشد  مياسخ مثبت دادن به اين نياز و ايجاد تفاهم بيشتر ميان دو ملتحضور ما در اينجا كوشش براي پ

آقاي مهندس توسلي، رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران، وضعيت مناسبات و روابط گذشته ميـان                

  .ايران و آلمان را اجماال بررسي كردند و توضيحاتي دادند
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هايي   به اين نكته بپردازم كه چه امكانات و گزينه        من مايلم نگاهم را به آينده اين روابط معطوف سازم و            

  .بايستي مورد توجه قرار بگيرد در برابر دو كشور قرار دارد و يا مي

دهد، شـايد     از آنجا كه محور و مبناي اصلي روابط دو كشور را در نهايت مناسبات اقتصادي تشكيل مي                

  .سي نماييمبهتر باشد ما هم آينده روابط دو كشور را از همين نقطه برر

اگـر بپـذيريم كـه در دوران    . تواند در دو سطح كوتاه مدت و دراز مدت شكل بگيـرد           روابط اقتصادي مي  

اند و به اين واقعيت تسليم        هاي اقتصادي داده    هاي سياسي جاي خود را به اولويت        بعد از جنگ سرد، اولويت    

 يــا جهــاني شــدن اقتــصاد شــويم كــه ســاختارهاي اقتــصادي، آرام آرام بــه ســوي يــك اقتــصاد جهــاني  

)Globalization Economic (بايستي بـر اسـاس    رود، در آن صورت هر نوع مناسبات اقتصادي مي پيش مي

هايي دارد كه قبل از هرچيز ثبـات          نياز  تنظيم چنين مناسباتي پيش   . هاي درازمدت تنظيم گردد     اهداف و برنامه  

  .باشد ربط مي سياسي درازمدت در كشورهاي ذي

هـاي جهـاني، ثبـات سياسـي در           هـاي سياسـي ناشـي از تقابـل          ان جنگ سرد، بر اساس اولويـت      در دور 

مانـدن در يكـي از دو اردوي جهـاني، بلـوك شـرق و يـا بلـوك                  كشورهاي ذيربط، در نهايت به مفهوم باقي      

ي ها  غرب، آن هم به قيمت و به هر شكلي، حتي با سركوب و يا مشت آهنين و ناديده گرفتن حقوق و آزادي                     

اي، بـه     اما اكنون در دوران بعد از جنگ سرد، ثبات سياسي معنا و مفهوم تازه             . شد  اساسي مردم تعريف مي   

هـاي    تـرين حكومـت     به درسـتي معلـوم شـده اسـت كـه قـوي            . هاي اقتصادي پيدا كرده است      تناسب اولويت 

  .هاي دموكراتيك ترين نظام تر است از ضعيف ثبات استبدادي و توتاليتر، در درازمدت به مراتب بي

بنابراين روابط اقتصادي درازمدت و استراتژيك ميان دو كشور هنگامي ميسر است كه هـر دو كـشور،                  

پيدايش و توسعه موج سوم دموكراسـي در        . ساالر با ثبات ويژه برخوردار باشند       از يك نظام سياسي مردم    

  .گردد  ميناپذير شرايط كنوني محسوب جهان، بعد از جنگ سرد، يك ضرورت اجتناب

رسد كه منافع و مصالح ملي و استراتژيك ايران و آلمـان در يـك نقطـه بـه هـم                       به اين ترتيب به نظر مي     

  .رسيده و با هم هماهنگ هستند

هـاي اساسـي مـردم و          تمامي حقـوق و آزادي     تأمينساالر، كه از طريق       براي ايرانيان يك حكومت مردم    

ملت به وجود آمده باشـد يـك آرمـان و يـك هـدف اساسـي و                  قيد و شرط حق حاكميت        اعمال آزادانه و بي   

فوريـه   (۱۳۵۷ آن از عوامـل اصـلي و عمـده انقـالب اسـالمي سـال                 تأمينهمان چيزي كه    . استراتژيك است 

اگر چه بعد از پيروزي انقالب و حوادث دو دهه گذشـته، ايـن آرمـان ملـت ايـران                    . شود  محسوب مي ) ۱۹۷۹

ترين نيروي محركـه       است اما اكنون همين آرمان، همين هدف، يكي از قوي          هنوز به نقطه قابل قبولي نرسيده     

 قـوي و    ۱۹۷۹ايـن نيـروي محركـه، بـه همـان ميـزان دوران انقـالب سـال                  . باشد  در تحوالت اخير ايران مي    

 اما مردم، به دنبال انقالبي ديگر نيستند، بلكه خواستار ايجاد تغييرات و تحوالت و بهبود تدريجي ـ . پوياست

  . مند هستندآميز و قانون ام به گام مسالمتگ

اما در ايران اجمـاع نظـر بـر ايـن     . ها و مشكالت متعددي روبروست     ترديد جمهوري اسالمي با بحران      بي

اين همان چيـزي  . پذير نيست است كه تا بحران و مشكل سياسي كشور حل نشود، حل ساير مشكالت امكان  

هاي خود اعالم كردند كـه معتقدنـد     رياست جمهوري قبل در برنامه    است كه آقاي خاتمي در هنگام انتخابات        

دادنـد و بـراي تحقـق        رأي   توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي اولويت دارد و مردم آن را فهميدند و به آن              



 ۲۴۲

  .كنند آن از ايشان حمايت مي

ايـران نيـز از     . دباش  االصول نيازمند داشتن روابط استراتژيك اقتصادي با ايران مي          دولت آلمان نيز علي   

اما تحقق اين روابط در گرو موفقيت فرايند توسعه سياسـي در           . نمايد  اين نوع روابط استراتژيك استقبال مي     

  .ايران است

هاي دراز مدت نباشد براي ما ايرانيان، هـم گـران و              روابط اقتصادي كوتاه مدت، اگر در رابطه با برنامه        

  .عه سياسي در ايران لطمه وارد خواهد ساختپر هزينه خواهد بود و هم به فرايند توس

، )ايرانـي (هاي ملي     براي جلب سرمايه  . آوري است   براي توسعه اقتصادي، ايران نيازمند به سرمايه و فن        

هاي فراوان سرگردان در داخـل و يـا در خـارج از كـشور، ابتـدا بايـد ثبـات و امنيـت سياسـي،                            چه سرمايه 

اگر ايران نتواند با فراهم آوردن چنين ثبـاتي موفـق بـه جلـب               . آورداقتصادي، قضايي و اجتماعي به وجود       

تواند توقع داشته باشد سرمايه گذاران خارجي از دعوت ايران اسـتقبال               نمي قطعاًشود،  بهاي ايراني    سرمايه

 هاي ايران بشود، باز هم براي رسيدن بـه  از طرف ديگر احتماال حتي اگر ايران موفق به جلب سرمايه    . نمايند

  . هاي خارجي خواهد بود هاي آينده، ايران نيازمند به جلب سرمايه اهداف توسعه اقتصادي در دهه

در مرحلـه اول اجـراي      . از جانب ديگر، ايران براي توسعه اقتصادي الجـرم بايـد دو مرحلـه را بگذرانـد                

صـنعتي و  برنامه تعديل اقتصادي به معناي توسعه بخش خصوصي در قلمـرو و توليـد كاالهـاي مـصرفي               

در ايـن   . تا آنجا كه مجبور نباشد درآمد نفتي خود را صرف خريد كاالهاي مصرفي نمايـد              . كشاروزي است 

اما در مرحلـه دوم     . مرحله سياست كالن جايگزين كاالهاي مصرفي وارداتي با توليد داخلي مورد نظر است            

  .هاي رقابتي جهاني بشود رايران بايستي بتواند، با بهبود استاندارد توليد ملي خود، وارد بازا

بـه  . الزمه توسعه اقتصادي ايران، رهايي اقتصاد كشور از اتكاي انحصاري بـه درآمـدهاي نفتـي اسـت                 

هـاي اقتـصادي آلمـان و ايـران           همكاري. باشد  عبارت ديگر ايران نيازمند توسعه صادرات غيرنفتي خود مي        

.  نمايـد  تأميند بسياري از كاالهاي مصرفي آلمان را        توان  ايران مي . تواند الگوي خوبي در اين راستا باشد        مي

 فراتر …تا آنجا كه صادرات ايران به آلمان از محدوده كاالهاي سنتي نظير فرش و ادويه و گياهان دارويي        

  .اي مورد نياز ايران باشد الهاي سرمايها كتأمينتوان منبع عمده  در مقابل آلمان مي. برود

هـاي يـاد شـده در بـاال      هاي آينده مناسبات اقتصادي خـود، در زمينـه           برنامه توانند در   ايران و آلمان مي   

توانـد هـم در بـاال     هاي صنعت و كشاورزي مي هاي دراز مدت مشترك در بخش سرمايه گذاري . فعال باشند 

  .بردن كيفيت كاالهاي توليد شده و هم در قابليت صدور آنها به بازارهاي آلمان مفيد و موثر باشد

 ما از توجه عميق و گسترده دولت آلمـان بـه مناسـبات و تحـوالت سياسـي در ايـران اسـتقبال                        بنابراين

گيري، اين نيست كه دولت آلمـان را بـه دخالـت در امـور داخلـي ايـران                     معنا و مفهوم اين موضع    . نماييم  مي

مـدت، بـه هـر      دعوت و يا ترغيب نمايم، بلكه توجه دادن و دعوت كردن به پرهيز از روابط اقتصادي كوتـاه                   

  .قيمت با ايران، و ناديده گرفتن منافع استراتژيك و دراز مدت ايرانيان است

كنـيم ايـن اسـت كـه تـصميم            حس مـي  ) و ساير كشورها  (خطري كه ما ايرانيان در روابط ايران و آلمان          

نماننـد و   گيرندگان آلماني، منتظر موفقيت مبارزه ملت ايران در نهادينه كردن فرايند توسـعه سياسـي بـاقي                  

هـا، از طـرح و پيگيـري           منافع كوتاه مدت خود، به خـصوص در رقابـت بـا سـاير دولـت                تأمينبراي جلب و    

  .نظر نمايند هاي درازمدت استراتژيك اقتصادي صرف برنامه



 ۲۴۳

هـاي تـاريخي عليـه        آلمان در توطئـه   . اي وجود ندارد    هاي بازدارنده   در تاريخ روابط ايران و آلمان زمينه      

  . لح كالن ملي ايران مشاركت نداشته استمنافع و مصا

تـوان آينـده خـوب و روشـني را از روابـط دو كـشور انتظـار                    بنابراين در چارچوب آن چه گفته شد مي       

  .داشت

  .باتشكر از توجهي كه مبذول داشتيد

  ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

 ۲۳ مطابق ۱۳۷۸ اسفند ۴

 ۲۰۰۰فوريه 



 

 ۲۴۴

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۱۱ :شماره

 ۱۶/۱۲/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

   كشور درخصوص وزارت تشكر از مديركل سياسي

   اسفند۱۴تالش نيروهاي انتظامي در برگزاري مراسم 

  

  مدير كل محترم سياسي وزارت كشور

  شناس جناب آقاي دكتر حق

  با سالم و آروزي توفيق در جلب رضاي حق

 بدين وسيله مراتب تشكر و امتنان خود و ساير اعضاي نهضت آزادي ايـران را بـه خـاطر كليـه                     احتراماً

 و مساعي جنابعالي و ساير همكارانتان در وزارت كشور از جمله تالش نيـروي انتظـامي در جهـت                    ها  تالش

 اسفند مـاه جـاري بـه اطـالع     ۱۳آباد مورخ    برگزاري مراسم بزرگداشت مرحوم دكتر محمد مصدق در احمد        

  .رساند مي

  

  من اهللا التوفيق

  هاشم صباغيان

 رئيس هيات اجرايي

  



 

 ۲۴۵

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۱۲ :شماره

 ۱۹/۱۲/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  هاي خطير نمايندگان ششم و مسئوليتارزيابي انتخابات مجلس 

  

طلـب بيـرون و      هاي شناخته شده اصـالح       بسياري از شخصيت    صالحيت مردم هوشيار ايران به رغم رد     

درون حاكميت با شركت آگاهانه و فراگير در انتخابات، بـارديگر تـاثير حـضور و آراي خـود را در تعيـين                       

 حـق قـانوني خـود، از برنامـه توسـعه سياسـي و               سرنوشت كشور به نمايش گذاشتند و ضمن اسـتفاده از         

  .منفي دادند رأي طلب طلب حمايت كردند و به عملكرد و نمايندگان جريان انحصار نمايندگان اصالح

نهضت آزادي ايران اين پيروزي بزرگ را به ملت ايران تبريك گفته، بـا اسـتقبال از ايـن مرحلـه گـذار و                        

ه توسـعه سياسـي، نكـات زيـر را در ارتبـاط بـا فراينـد انتخابـات و                    تحول در قوه مقننه براي پيشبرد برنام      

  .رساند هاي آن به آگاهي ملت شريف ايران و منتخبان آنان مي پيام

هـاي   سـاالري و اهميـت حـضور فعاالنـه مـردم در صـحنه         ـ نهضت آزادي ايران با تكيه بر اصل مردم        ۱

داقل شـرايط آزاد باشـد، بـوده اسـت و در            سياسي همواره مشوق شركت همگان در انتخاباتي كه داراي حـ          

 و   اهـداف  انتخابات دوره ششم مجلس نيز مردم را به مشاركت گسترده در آن دعوت كـرد و در پـي اعـالم        

 تأسـف امـا بـا كمـال    . هاي خود، تعدادي از اعضاي خود را به عنوان نـامزد نماينـدگي معرفـي نمـود              برنامه

ظارت و بقيه به جز يك نفر، بـدون ارائـه داليـل مـستند و قـانوني                  هاي ن   تعدادي از اين نامزدها توسط هيات     

  .هاي قانوني آنان توجه موثري نشد صالحيت شدند و به شكايات و اعتراض توسط شوراي نگهبان رد

صالحيت نامزدهاي نهضت آزادي ايران غيرقانوني دانستن آن بـود،           مستمسك شوراي نگهبان براي رد    

 قـانون اساسـي توسـط وزراي سـابق و     ۲۶ت آزادي ايران بر اسـاس اصـل   در حالي كه قانوني بودن نهض 

هاي مستقل تاييد شد و شوراي نگهبان نيـز خـود يـك             فعلي وزارت كشور و برخي از مسئوالن يا شخصيت        

  .عضو با سابقه نهضت آزادي ايران را در اين دوره واجد صالحيت تشخيص داد

ايش از حـق انتخـاب شـدن، بـر اسـاس سياسـت         نهضت آزادي ايران بـا وجـود محـروم شـدن نامزدهـ            

مشخصي كه از پيش اعالم كرده بود، در ائتالف با ديگر احـزاب و نيروهـاي ملـي ـ مـذهبي، بـه معرفـي يـا         

  .طلب پرداخت و از مردم براي شركت فعال در انتخابات دعوت به عمل آورد هاي اصالح حمايت ساير نامزد

دريغ و غرورآفرين     در انتخابات مجلس ششم و حمايت بي       درصد واجدين شرايط     ۷۰ـ شركت بيش از     ۲

طلب، از جمله نامزدهاي ائتالف نيروهاي ملي ـ مـذهبي در تهـران     هاي اصالح آنان از نامزدهاي احزاب و گروه

نگـاران   ها ـ كه در تهران مرتبه سـوم را بعـد از نامزدهـاي حـزب مـشاركت اسـالمي و روزنامـه         و شهرستان

خواه و رويكرد مـردم   هاي تمامت ها و تشكل د ـ حكايت از شكست برنامه و عملكرد گروه طلب حائز شدن اصالح

  .هاي توسعه سياسي آقاي خاتمي دارد طلب، مطبوعات آزاد و مستقل و برنامه به احزاب اصالح

كـار و انحـصارطلب، مـشاركت مخالفـان ملتـزم بـه قـانون           ـ شوراي نگهبان، هماهنگ با جناح محافظـه       ۳

شامل اعضاي (هاي مختلف، افرادي را كه در طيف مخالفان قانوني قرار دارند              نپذيرفت و به بهانه   اساسي را   

رد . . .) نهضت آزادي ايران و ساير احزاب و نيروهاي ملي ـ مذهبي، روشنفكران ديني جدا شده از حاكميـت و  



 ۲۴۶

  .تراشي نمود  و مطلوب مانعصالحيت كرد و با وضع قوانين انتخاباتي جديد، در راه برگزاري انتخابات آزاد

هاي وزارت كشور و برخورد خيرخواهانه و پرگذشت رئـيس جمهـور نيـز نتوانـست                  انه، مقاومت تأسفم

خـودي  «طلبـان   كاران نتوانستند حتي در حد اصالح     و اعمال غيرقانوني را بشكند و محافظه       رأي   سد استبداد 

  .  چنين با واكنش گسترده مردم روبرو شدندمخالفان خود را تحمل نمايند و البته اين» درون حاكميت

ـ در آستانه انتخابات، چند حزب جديد تاسيس شدند و با اخذ مجوز قانوني به عضوگيري پرداختند تـا    ۴

از حالت محفلي خارج شده و به صورت احزاب رسمي و فراگير درآيند، به عالوه براي اولين بـار احـزاب و                    

نهـضت آزادي ايـران ايـن پديـده جديـد گـرايش بـه تحـزب را         . ئه دادند هاي سياسي برنامه خود را ارا       گروه

هاي قبلـي،     البته برخي از تشكل   . كند  اي در راستاي تقويت برنامه توسعه سياسي ارزيابي مي          رويداد فرخنده 

  .اند مآبانه خود را حفظ كرده مانند جامعه روحانيت مبارز، همچنان وضعيت پدرساالرانه و قيم

يت مبارز و جمعيت موتلفه اسالمي، با پندآموزي از انتخابات رياست جمهـوري در دوم               ـ جامعه روحان  ۵

هاي جديد فاقـد پيـشينه سياسـي را بـه عرصـه انتخابـات وارد           االمكان چهره    ناچار شدند كه حتي    ۷۶خرداد  

نـد  هاي گزاف به معرفي سازمان هـاي نوظهـوري مان           رنگ كردن حضور خود و تحمل هزينه        آنها با كم  . كنند

گرايانـه ـ     ملـي بعـضاً خواهانـه ـ و    حزب تمـدن اسـالمي و چكـاد آزاد انديـشان در قالـب شـعارهاي آزادي      

هـا از معرفـي       آنان در برخـي از شهرسـتان      . هاي مردمي را جلب كنند      پرداختند تا بتوانند بدين شيوه حمايت     

اي چون حزب     زدهاي احزاب تازه  نامزدهايي به نام خود پرهيز كردند و افراد مورد نظرشان را به عنوان نام             

  .اعتدال و توسعه يا نامزدهاي مستقل معرفي نمودند

سـاالري، معـارض حاكميـت ملـت و مـانع جـدي آزادي                ـ بسياري از عناصر ضد آزادي، مخالف مردم       ۶

 چاك آزادي و توسعه سياسي معرفي كردند تا شايد بـا ايـن               احزاب چهره عوض كرده، خود را مدافع سينه       

  .اي بيشتري به دست آورندترفند آر

هـاي    اي و دانـستن زبـان       هاي حرفه   هايي مانند استادي دانشگاه، تحصيالت غيرحوزوي، تخصص        ارزش

هـاي   هاي پيشين كمتر مورد توجه و تاكيد بود ـ در انتخابـات اخيـر بـه عنـوان ارزش      خارجي ـ كه در دوره 

گـري، خـود را بـه عنـوان            نمادهـاي نظـامي    اي كـه حتـي      برتر مورد استفاده نامزدها قرار گرفـت، بـه گونـه          

ها نتوانست در قضاوت نهـايي مـردم تـاثير قابـل      كارشناس و يا استاد دانشگاه معرفي كردند، اما اين شيوه      

  .اي داشته باشد مالحظه

امـا در   .  اول تا دوره پنجم سير نزولي داشته اسـت          به گواهي آمار، حضور روحانيان در مجلس از دوره        ـ  ۷

دوره ششم، حتي به لحاظ تعداد نامزدهاي شركت كننده در انتخابات نيز افت فاحشي وجود داشت، به                 انتخابات  

داد و با توجه به عملكرد روحانيت حاكم در دو             درصد را تشكيل مي    ۲۰ها كمتر از      اي كه در بيشتر فهرست      گونه

  .بيني بود  قابل پيشيابي به مجلس دهه گذشته بويژه در مجلس پنجم، ناكامي چشمگير آنان در راه

 ميليون نفر از واجدين شرايط در انتخابـات مجلـس شـشم و مختـصر كـاهش                  ۱۱ـ عدم شركت حدود     ۸

ردصـالحيت غيرقـانوني    .  جـاي تامـل و بررسـي دارد        ۷۶مشاركت مردم نـسبت بـه انتخابـات دوم خـرداد            

مـستندات قـانوني كـه بـا        طلب داخل و خارج از حاكميت بدون ارائه داليـل و              نامزدهاي شناخته شده اصالح   

اعتراض مسئوالن انتخابات وزارت كشور و عذرخواهي متواضعانه رئيس جمهور محتـرم از مـردم روبـرو         

. اي تبعيــضات بــراي بــسياري از مــردم عامــل بازدارنــده از شــركت در انتخابــات بــوده اســت شــد و پــاره



 ۲۴۷

هـا بـه دنبـال        و سيما و بحران آفريني    ريزي از طريق عملكرد شوراي نگهبان و صدا           طلبان با برنامه    انحصار

ايجاد فضاي سرد انتخاباتي بودند تا از يك سو با كاهش ميزان مشاركت مردم، نامزدهاي آنان بـه مجلـس                    

امـا مـردم شـريف      . راه يابند و از سوي ديگر شكست برنامه توسعه سياسي رئيس جمهور را اعـالم دارنـد                

ها با حضور گـسترده خـود در انتخابـات يـادآور شـور و                 جاريايران با آگاهي از اين ترفندها و تحمل ناهن        

بار ديگر رشد و بلوغ سياسي خود را با نـشان              شدند و يك   ۷۶ و انتخابات دوم خرداد      ۵۷شوق انقالب سال    

  .دادن اعتراض خود در راستاي منافع ملي به نمايش گذاشتند

شمي رفسنجاني به صحنه انتخابـات  هاي تاريخي انتخابات مجلس ششم ورود آقاي ها        ـ يكي از ويژگي   ۹

شد، اما    اگر چه هدف اوليه اين اقدام تقويت جريان انحصار و ايجاد شكاف در جبهه دوم خرداد ارزيابي مي                 . بود

پيامد آن گسترش فضاي نقد عملكرد مسئوالن دو دهه گذشته انقالب، به ويژه شخص آقاي هاشمي رفـسنجاني                  

  .بود طلب و شكست فاحش انحصارطلبان  گير نامزدهاي اصالح و تقويت جريان اصالح و پيروزي چشم

 درصـد شـهروندان بـه وي در واقـع نفـي خـصلت               ۷۵منفـي حـدود      رأي   نقد آقاي هاشمي رفسنجاني و    

مـردم وي را در جايگـاه        رأي   .سـاالر ايـران اسـت       مآبي در نظام جمهوري اسـالمي مـردم         گري و قيم    متولي

مجلس قرار داد تا در سطح ساير نماينـدگان بـه وظـايف نماينـدگي و                آخرين نماينده منتخب شهر تهران در       

خدمت به مردم بپردازد، كه اميد است در پايان مدت چهار سال مجلس ششم كارنامه قابـل قبـولي از خـود                      

  .ارائه كند

 اين واقعيت را    ۷۸ بهمن   ۲۹ و   ۷۶ـ نتايج انتخابات ادوار اخير و به طور مشخص انتخابات دوم خرداد             ۱۰

كـه حقـوق    » نظـارت استـصوابي   «اي نظير      وضوح به تصوير كشيده است كه هرگونه قانون و يا مصوبه           به

شـود و نظـام را بـا بحـران مـشروعيت              اساسي ملت را تضييع كند، با واكنش منفي مردم روبرو شده و مي            

گيرنـد    مي صالحيت شده توسط شوراي نگهبان مورد احترام و حمايت مردم قرار           افراد رد . سازد  روبرو مي 

منفـي مـردم روبـرو       رأي   دريـغ شـوراي نگهبـان هـستند بـا           و افراد وابسته به جناحي كه مورد حمايت بـي         

بـراي رفـع ايـن      ) مجلـس خبرگـان و مقـام رهبـري        (آيا وقت آن نرسيده است كه نهادهاي ذيربط         . شوند  مي

  اي بينديشند؟ معضل چاره

  

* * * 
گيـر از برنامـه اصـالحات در     جلس ششم و حمايت چشم   حضور آگاهانه و گسترده مردم در انتخابات م       

 بازتـاب وسـيعي در      ،سـاالري و قانونمـداري      هاي اصيل انقالب يعني آزادي، مـردم        راستاي اصول و آرمان   

المللي داشـت و سـاير كـشورها، بـه ويـژه كـشورهاي منطقـه، بـا حـساسيت                 هاي داخلي و بين     سطح رسانه 

 غهـاي خـود رشـد و بلـو     نـد و در تحليـل  ا هاي آن را دنبال كردهخاصي روند انتخابات مجلس ششم و پيامد  

بر اين اساس نمايندگان مجلـس كـه بـا برنامـه اصـالحات و      . اند سياسي مردم ما را مورد تحسين قرار داده  

اند و شايسته است      اند در معرض آزموني بزرگ قرار گرفته        تعهد اجراي برنامه توسعه سياسي انتخاب شده      

  .رد توجه قرار دهندموارد زير را مو

اند بايـد اصـالحات را از خـود مجلـس             ـ افرادي كه به عنوان نمايندگان اصالح طلب به مجلس راه يافته           ۱

هـاي دولتـي و    مادي، سلب امكانـات نفـوذ در دسـتگاه   ) هاي رانت(آغاز كنند، بدين معنا كه با حذف امتيازات   

هـاي   و نيز بـا حـضور فعاالنـه و مـوثر در كميـسيون     جويي براي خود يا افراد ديگر  پرهيز از هر گونه سود  



 ۲۴۸

هاي تحقيق و تفحص براي نظـارت بـر عملكـرد مجموعـه حاكميـت، توجـه بـه                     تخصصي، فعال كردن كميته   

يابي براي رفع آنها، جايگاه واقعي قوه مقننه          مشكالت اقتصادي كالن و موانع اصلي توسعه سياسي و چاره         

بيت كنند و سپس با وضع يا اصالح قوانين مورد نيـاز فـوري كـشور،                را در نظام جمهوري اسالمي ايران تث      

مانند اصالح قوانين قضايي، اصالح قانون مطبوعـات در راسـتاي رشـد آزادي بيـان و قلـم، اصـالح قـانون            

هـاي انقـالب و دادگـاه ويـژه روحانيـت و ارائـه                انتخابات در جهت حذف نظارت استصوابي و حذف دادگاه        

هاي كنوني كـشور، بـه ويـژه اشـتغال جوانـان، فراينـد                جتماعي جهت مقابله با بحران    طرحهاي اقتصادي و ا   

  .اصالحات را تكميل نمايند

از سوي ديگر، نمايندگان جبهه اصالح طلب به ويژه حزب جبهه مشاركت كه اكثريت مجلس را در اختيار          

ي هيات رئيـسه مجلـس اعمـال    اي در انتخاب رئيس و ساير اعضا دارند بايد توجه داشته باشند و دقت ويژه     

  .كنند گيري مجلس بازي مي نمايند، چرا كه آنان در مواردي نقش تعيين كننده در سمت

انـد انتظـار دارنـد كـه نماينـدگان آنـان        طلب را بـه نماينـدگي خـود برگزيـده        مردمي كه نامزدهاي اصالح   

سالمي ايران و برنامـه اصـالحات       هاي اصيل انقالب ا     اي شفاف، معتقد به آرمان      شخصيتي كارآمد با پيشينه   

گيري جامعه مدني را به عنوان رئـيس مجلـس برگزيننـد و ايـن                 و كوشا براي تحقق توسعه سياسي و شكل       

  .خواسته بحق مردم را جامه عمل بپوشانند

 تـأمين  بـراي  ۷۶ بعد از دوم خـرداد    ـ بر كسي پوشيده نيست كه تركيب دولت حاضر در شرايط ويژه ۲

گر فقـدان توانـايي كـافي بـراي حـل        گرفت و عملكرد دو ساله دولت نشان مختلف قدرت شكلهاي  نظر جناح 

اينك، با توجه بـه اصـالح نـسبي تركيـب     . اي مشكالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بوده است  ريشه

برخـي از   نمايندگان ملت، سطح انتظارات و مطالبات مردم از دولت فراتر رفته است و از اين رو، جـايگزيني                   

  .نمايد وزيران بيش از پيش ضروري مي

 ـ استقبال گسترده مردم از نامزدهاي مورد حمايت ائتالف نيروهاي ملي ـ مذهبي عمق نگراني شوراي   ۳

نگهبان و جريان انحصارطلب از انتخاب نامزدهاي با سابقه و شـناخته شـده نهـضت آزادي ايـران و سـاير          

طلـب را بـراي    اين امر مسئوليت نمايندگان منتخب اصالح. دهد ان مينيروهاي ملي ـ مذهبي را به وضوح نش 

گيري نهادهاي مدني از جمله احزاب سياسي و جلـب مـشاركت تمـامي نيروهـاي ملتـزم بـه        رفع موانع شكل 

دهـد تـا شـعار        هاي بعد مورد تاكيد قـرار مـي         قانون اساسي و برگزاري انتخابات آزاد و فراگير را در دوره          

  .مه ايرانيان تحقق يابدايران براي ه

كند و اميدوار است كه       نهضت آزادي ايران در مجموع، تحوالت سياسي اخير كشور را مثبت ارزيابي مي            

انگيز مردم    هاي انتخابات دوره ششم مجلس، حضور و قدرت شگفت          همه مسئوالن كشور با درك كامل پيام      

هـا پايـان    دم بسپارند؛ به انحصارها و انحصارگريآگاه و رشيد ايران را باور كنند؛ حاكميت واقعي را به مر   

هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي، ميزان اعتماد مردم به حاكميـت را افـزايش                دهند؛ با شفاف كردن عملكرد    

ده است ـ به رشد و توسعه همه جانبه كشور  شح ي تصريسون اسادهند و با رعايت حقوق ملت ـ كه در قان 

   و عليه التكالنو من اهللا التوفيق .كمك كنند

  نهضت آزادي ايران



 

 ۲۴۹

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۱۳ :شماره

 ۲۲/۱۲/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  نهضت آزادي ايران ترور آقاي سعيد حجاريان 

  كند  محكوم ميشديداًرا 

  

جريان خشونت طلب در اقدامي وحشيانه، امروز صبح آقاي سعيد حجاريان مدير مسئول نـشريه صـبح     

اي شهر تهران، در    امروز، عضو شوراي شهر تهران و مشاور رياست جمهوري را در مقابل ساختمان شور             

  .شرايط ويژه بعد از اعالم نتايج انتخابات مجلس ششم ترور كرد

اي و حملـه بـه كـوي دانـشگاه تهـران و دانـشگاه تبريـز و                    هـاي زنجيـره      در ادامـه قتـل     ظاهراًاين ترور   

 هاي دو سال و نيم اخير براي مقابله با برنامه توسعه سياسـي و جريـان اصـالح در راسـتاي                      آفريني  بحران

گيرد كه همواره به ضرر جريان انحـصار و تقويـت جريـان اصـالح                 صورت مي » النصر بالرعب «استراتژي  

  .هاي طرفدار آن گرديده است بوده و موجب افزايش نفرت مردم نسبت به فرهنگ خشونت و جناح

نهضت آزادي ايران ضمن محكوم كردن ترور ناجوانمردانه آقاي سعيد حجاريان توجـه مـسئوالن قـوه                 

 امنيـت   تـأمين ضائيه، شوراي امنيت ملي و وزارت كشور را به مسئوليت خطيري كـه در اجـراي عـدالت و                    ق

افكنـد جلـب      شهروندان برعهده دارند و پيشگيري از اين گونـه حـوادث كـه امنيـت ملـي را بـه مخـاطره مـي                       

ها رسيدگي  گونه پروندهگذرد، اگر به موقع اين        اي اخير مي    هاي زنجيره   قريب يك سال و نيم از قتل      . نمايد  مي

هـاي    ها و حتي تريبـون      رسيدند و از تبليغ و تئوريزه كردن خشونت در رسانه           شد و مجرمين به كيفر مي       مي

  .آمد، امروز شاهد اين گونه ترورها نبوديم نماز جمعه جلوگيري به عمل مي

رامي كه خواسـت    نهضت آزادي ايران ضمن دعوت مردم به آرامش و پرهيز از هر گونه جو تشنج و ناآ                

هـا     از همه دلسوزان ملك و ملت، مسئوالن نظام، احزاب سياسي، گروه           ،آفرينان است   طلبان و بحران   خشونت

كند هر گونه تـرور و خـشونت و    هاي دانشجويي دعوت مي و نهادهاي فرهنگي ـ اجتماعي، به ويژه سازمان 

توسـعه سياسـي اسـت بـه صـورت          ايجاد جو تـشنج و نـاآرامي را كـه مخـل اجـراي برنامـه اصـالحات و                    

آميز و مقتضي محكوم نمايند تا آمران، مناديان و عامالن جريان خـشونت بـيش از پـيش بـه طـور                        مسالمت

  .اعتبار و منزوي گردند موثر بي

  

   آزادي ايراننهضت



 

 ۲۵۰

  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

   ١٣٤٠تاسيس 

  

  بيانيه امضاءدار اعضاي نهضت در محكوميت ترور آقاي حجاريان

  

  

د حجاريـان كـه از نيروهـاي ارزنـده دوم خـرداد و مـدير مـسئول         ترور فجيع و ناجوانمردانه آقاي سعي     

امــروز و از رهبــران جبهــه مــشاركت اســالمي و نايــب رئــيس شــوراي شــهر تهــران و از   روزنامــه صــبح

باشـد، مـوجي از نـاراحتي و تنفـر و             هاي سياسي برجسته و مورد اعتماد رياسـت جمهـوري مـي             شخصيت

آميـز دوره شـشم        شرايطي كه جامعه با برگزاري انتخابات موفقيت       در. نگراني را در جامعه برانگيخته است     

دارد و مـردم،      گيري جامعه مدني برمـي      ساالري و شكل    مجلس شوراي اسالمي يك قدم قاطع در جهت مردم        

كنند، اين اقدام جنايتكارانـه       براي گسترش دامنه اصالحات نياز به آرامش و اطمينان بيشتري را احساس مي            

دفي جز معارضه با آراي مردم و بر هم زدن آرامش و ايجاد تـنش و گـسترش تـشنج و در                      و غيرانساني ه  

  .زدن به برنامه اصالحات رئيس جمهور محترم ندارد نهايت ضربه

و اگـر مـردم سرسـختانه در برابـر تـشنج و      » ملـت اسـت   رأي ميـزان «اگر در جمهـوري اسـالمي    

انـد، و     گفتـه » نه«ن ترور و جنايتكاران ضد اصالحات       خشونت ايستاده و بارها به دشمنان آزادي و طرفدارا        

كنند، پـس ايـن كـسان دشـمن مـردم و مطـرود                هنوز كساني در راستاي ضديت با خواست ملت حركت مي         

هاي خاصي وابـسته   دارند و اگر هم به محافل يا جناح        منافع دشمنان ملت قدم برمي     تأمينجامعه و در جهت     

 به همان اقـدامات و      عمالًطلبان داخلي است، باز هم        هاي فشار و قدرت     هستند و آبشخورشان در ميان گروه     

شـود و   زننـد كـه در نهايـت منـافعش نـصيب بيگانگـان مـي        هاي ضد مردمي و ضد انساني دست مـي    روش

هـاي نـامرئي پيـام دوم خـرداد و انتخابـات اخيـر ملـت را هنـوز درك                      مشخص است كه اين محافل و گروه      

  .اند  نكرده

اي، فاجعه كوي دانـشگاه تهـران و دانـشگاه تبريـز و      هاي زنجيره ن جنايت در راستاي قتل  اي مسلماً

گرايي   گيري از تعصبات كور و جزم       طلبان با بهره    هايي است كه قدرت     ها و مانع تراشي     آفريني  مجموعه تشنج 

در عين  . دهند  ي و م   هاي خاص براي عقيم گذاشتن پروژه اصالحات از دو سال پيش ادامه داده              افراطي گروه 

ها و محافـل را گرفتـه و          دهنده حداكثر انزوا و ياسي است كه گريبان اين گروه           ها نشان   حال ترور شخصيت  

 بـه ملـك و        جويي و انتقام كشي از صاحبان فكر و انديشه و خـادمين             گويي تمامي هم خود را در جهت كينه       

راسخ ملت شريف ايران براي تعميق دموكراسـي  كنند و قدر مسلم دير يا زود در برابر اراده  ملت صرف مي 

ساالري و رشد قانون و توسعه جامعه مدني سـرفرود خواهنـد آورد و چيـزي جـز خـشم و نفـرت                        و مردم 

  .مردم نصيبشان نخواهد شد

كنندگان زير ضمن محكوم كردن ترور آقاي دكتر سعيد حجاريان و همه اعمالي كه به تـشنج                 امضا

نند، از مسئوالن امـر بخـصوص، شـوراي امنيـت ملـي، قـوه قـضائيه و وزارت                   ز  و تنش در جامعه دامن مي     

خواهند كه به طور جدي و همه جانبه با بـسيج همـه نيروهـاي ذيـربط بـه ويـژه نيروهـاي                 كشور مصرا مي  
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هاي مرئي و نامرئي كه       انتظامي و اطالعاتي عامالن اين سوء قصد جنايتكارانه و آمران و پشتيبانان و دست             

. كنند شناسايي كنند و ريشه اين گونه جنايات را در جامعه بخشكانند             ريزي مي   ال فجيعي را برنامه   چنين اعم 

خواهيم كه آرامش خود را حفـظ كـرده از هـر     هاي متخاصم مي ها و گروه در عين حال از همه مردم و جناح  

  .آفرين پرهيز كنند گونه اقدام تنش

زننـد رو خواهـد       اريكي به اقدامات كور دسـت مـي       مسلما به زودي دست خائنان به مملكت كه در ت         

  .ها را به سزاي اعمالشان خواهند رساند شد و ملت آن

  ۱۳۷۸ماه  تهران ـ اسفند

  

 مهنـدس محمـد     - صـفا بيطـرف    -العلـي بازرگـان      مهنـدس عبـد    - مهندس ابوالفضل بازرگان   - حسن اربابي  -عباس ابوذري 

 مهندس سيد   - عبدالكريم حكيمي  - مجيد حكيمي  -بوالفضل حكيمي  ا - سيد حسين جعفري   - دكتر غالمعباس توسلي   -توسلي

 مهنـدس هاشـم     -شـمبوري   وردي     اهللا - دكتـر يـداهللا سـحابي      - احـد رضـايي    - اصـغر رضـايي    - حسين درويش  -امير خرم 

 دكتر -اصغر غروي  دكتر سيد علي- مهندس محمدجعفر عمادي- مهندس اكبر طاهري-سيدجوادي  احمد صدرحاج-صباغيان

 خـسرو   - مهنـدس محـسن محققـي      - مـسعود مانيـان    -افـرا    بيـژن گـل    - حجـت قياسـي    - دكتر غفار فرزدي   -اعلمحسن فريد 

 دكتر هـادي    -پور   مهندس محمود نعيم   - فخرالسادات نوربخش  - مهندس غالمرضا مسموعي   - مصطفي مسكين  -منصوريان

 . حبيب يكتا- دكتر ابراهيم يزدي- مهندس عليرضا هندي-هاديزاده
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۷۱۳ :شماره

 ۲۴/۱۲/۱۳۷۸: تاريخ

  

  

  ت كشور در مورد مراجعات مشكوك به نامه به وزار

  محل كار آقاي مهندس مسموعي از اعضاي شوراي مركزي نهضت

  

  

  مديركل محترم سياسي وزارت كشور

  شناس جناب آقاي دكتر حق

رساند طي هفته گذشته مراجعات مشكوكي بـه محـل كـار آقـاي مهنـدس غالمرضـا          احتراما به اطالع مي   

  .فتر سياسي نهضت آزادي ايران صورت گرفته استمسموعي از اعضاي شوراي مركزي و د

 صبح اتومبيل پژو به رنـگ مـدادي و بـه شـماره     ۴۵/۷ ساعت ۱۷/۱۲/۷۸شنبه    شايان ذكر است روز سه    

خواهشمند اسـت اقـدام     .  با يك سرنشين با رفتار مشكوك در محل مذكور ديده شده است            ۶۳-۴-۷۶۷پالك  

  .مقتضي به عمل آيد

  

  با تشكر

  هاشم صباغيان

 رئيس هيات اجرايي
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  : ضمائم

   :نشريات با همكاري

  ساير گروهها و شخصيتهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي
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  اعتراض به روند رسيدگي به پرونده قتل فروهرها

  

  به نام خدا

  !ميهنان هم

گـذرد و     يكصد و هفتاد روز تلخ از خاموشي دو ستاره درخشان آسمان آزادي و آزادگي ملت ايران مي                

والن اصلي اين جنايت همچنان آزادنـد و چـرخ عـدالت همچنـان از حركـت بـاز ايـستاده اسـت و ملـت                          مسئ

  .گر نظاره

آوري كه بر پيكر تناور دو سرو بلند و دو سردار رشـيد و جـان بـر كـف راه                       ستم بزرگ و جنايت شرم    

فرهنـگ پـرور را بـه    استقالل و آزادي اين مرز و بوم كهن وارد آمد انديشه و دل آزادمرادن ايـن سـرزمين    

  !شدت آزرده كرده است و همگان از پير و جوان و زن و مرد خواهان اجراي عدالت

جوشـد خـون داريـوش و         همچنان كه خون سياوش هزاران سال است در پهن دشـت ايـران زمـين مـي                

اي هـ   شـب  صفتان در تيرگي گون ما يادآور سوگ ديگري است كه خفاش هاي الله پروانه فروهر نيز بر دشت 

  .ها در بهار امسال يادآور مظلوميت آنان است سرد پاييز بر زمين ريختند و رويش شقايق

ملت شريف ايران دادخواه فرزندان دلير اين سرزمين خدايي بوده و خواهند بـود و بـه بـاور مـا دسـت                       

جهان به صدا انتقام الهي دير يا زود گريبان اهريمن صفتان را خواهد گرفت و كوس رسوايي آنان را بر بام     

  .در خواهد آورد

اگر چه كار به دستان حاكميت اجراي عدالت و رسوا ساختن عوامل اين جنايت هولناك را بارها و بارها                   

چنان چشم بـه راه و   هاي داده شده تحقق پيدا نكرده است و ملت بزرگ ما هم اند ولي هنوز وعده   تكرار كرده 

  !در انتظار

 دادخواه خون به ناحق ريخته شده اين دو آزاده سرافراز و ايـن دو             ،ينانديشان و فرزندان اين سرزم      هم

اند و بار ديگر فرياد دادخـواهي         زمين و ساير دگرانديشان و نويسندگان فرهيخته        فرزند برومند و دلير ايران    

وار و  خود را براي اجراي عدالت و معرفي نابكاران زشتخويي كه با اين اقدام جنايتكارانه ملت ايران را سوگ                 

سـازان، آمـران و    صبرانه در انتظار تشكيل دادگاه علني و رسوايي زمينه   دهند و بي    اند سر مي    داغدار ساخته 

  .باشند هاي هولناك مي عامالن اين جنايت

هـاي بـه حـق بـه تـالش و       شويم كه تا دسـتيابي بـه ايـن خواسـته       ما امضاكنندگان اين بيانيه يادآور مي     

هاي اجرايي و قضايي جمهوري اسالمي ايران در          كه دستگاه   د و در صورتي   كوشش خويش ادامه خواهيم دا    

هـاي خـود     مردم ايران حق خواهند داشت از تمام امكانـات و توانـايي            ،اجراي عدالت در اين باره تعلل نمايند      

  .هاي فجيع استفاده نمايند براي معرفي آمران و عامالن اين جنايت

ـ   ـ  آقا ـ مهرداد ارفع   دكتر سعيد آلعلي اردالن ـ مهندس فريدون آقاسي  زاده ـ دكتـر ابوالحـسني ـ       مهندس بامداد ارفـع  زاده 

ـ  ـ    دكتر مصطفي اخالقي  ـ   حميد آصفي ـ اكبر اخوان ـ فرزانه اسكندري   عباس افخمي ـ مهندس منـوچهر     دكتر محمود امامي 

 عباس انصاري ـ حميد احراري ـ الهه اميرانتظام   احتشامي ـ سرتيپ بازنشسته عزيزاهللا اميررحيمي ـ مهدي اسالمي ـ دكتر   



 ۲۵۵

 اعظم اكبرزاده ـ حسين  ـ حسين اعرابي ـ فرهاد اميرابراهيمي ـ عباس انتخاب ـ هادي اميري ـ عليرضا افشاري ـ نياز آريا ـ

ين بهبهـاني ـ   افشار ـ احمد آريانفر ـ دكتر داود هرميداس باوند ـ دكتر بهروز برومند ـ مهندس عبـدالعلي بازرگـان ـ سـيم        

ـ  مهدي بهشتي ـ مهندس ابوالفضل بازرگان ـ محمد بسته   اهللا برهـاني ـ صـفا      مهندس مرتـضي بـديعي ـ دكتـر رحمـت      نگار 

ـ     اكبـر    محمدرضا باطني ـ دكتر سـعيد بـشير تـاش ـ علـي       بيطرف ـ منصور بابايي ـ فرهاد بهگو ـ دكتر ترابعلي براتعلي 

اهللا پيمان ـ حسين پارسا ـ دكتر  پور ـ اصغر بادبر ـ مهندس محمد بهزادي ـ دكتر حبيب نپور ـ مريم بهم  فروغ بهمن بهمنش ـ

اهللا پورفر ـ عباس پوراظهري ـ عزيز پورحميد ـ دكتر محمد پدرام ـ مهندس محمـد توسـلي ـ دكتـر          بين ـ ذبيح  محمود پيش

دينـي ـ رحـيم     تفنگچـي ـ دكتـر عبـاس تـاج     ناصر تكميل همايون ـ دكتر غالمعباس توسلي ـ مهندس مجيد تواليي ـ هادي    

ـ نژاد ترابي اكبر جاللي ـ دكتر نصراهللا جمـشيدي ـ دكتـر بهيـه        مريم تادي ـ مهندس مصطفي تنها ـ علي جناني ـ دكتر علي    

جيالني ـ پريسا جعفري ـ آناهيتا جعفري ـ سيد حسين جعفري ـ محمد جبروتي ـ ابوالفضل حكيمي ـ محمدحسين حاجيان ـ 

زاده ـ عبدالكريم حكيمي ـ مهندس سـعيد     اهللا حسن  حيدري منفرد ـ نعمت حاج رمضاني ـ مجيد حكيمي ـ دكتر سيف   منوچهر

خلـق ـ    نيا ـ غالمرضـا خـوش    فر ـ محمد خليل  حجازي ـ مهندس حاج قاسمعلي ـ حسين خشايار دوست ـ محمدحسين ختني   

آسايي  ثنا ـ دكتر محمود دل  ر حبيب داوران ـ عبداهللا دي شهرام خيل تاش ـ مهندس هوشنگ خيرانديش ـ رسول دادمهر ـ دكت   

اكبر درويشيان ـ عباس دانشگر ـ حسين درويش ـ حسين ذكـاء ـ عبـداهللا رادنيـا ـ عبـداهللا           ـ جمال درودي ـ ديبا مهر ـ علي  

حماني ـ  طوسي ـ دكتر حسين رفيعي ـ حسين راضي ـ تقي ر    رحيمي ـ منصور رسولي ـ بهمن رضاخاني ـ دكتر رضا رئيس   

نيا ـ مجيد   جواد رهبري دانا ـ مهندس محسن رافتيان ـ اصغر رضايي ـ احد رضايي ـ دكتر علي رشيدي ـ دكتر فريبرز رئيس

ـ رضايي دكتـر احمـدعلي رجـايي ـ     ـ اهللا رضـايي     جهانگير رضوي ـ عليرضا رجايي ـ دكتر منوچهر رفيعـي ـ دكتـر سـيف       

ين زادعيسي ـ حسن زرافشان ـ مهدي زماني ـ احمد زيدآبادي ـ مهندس محمد     باف ـ حس  مهندس كوروش زعيم ـ علي زرينه 

اهللا سحابي ـ خسرو سيف ـ سيد محمدحسن سادات گوشـه ـ      كش ـ دكتر يداهللا سحابي ـ مهندس عزت   زنديان ـ مهدي زحمت 

توده ـ حاج علي  سلطاني ـ نسرين س  عليرضا ساريخاني ـ سيد محمد سجادي ـ بدري سعيدي ـ عباس سروعليشاهي ـ نبي    

قلي سوزني ـ ايرج سالمت ـ منصور سروش ـ دكتر احمد سپهري ـ سيدحسين سكاكي ـ دكتر خسرو سعيدي ـ دكتر احمـد        

اصغر سعيدي ـ محمـدعلي سـفري ـ رضـاقلي سـالور ـ حـسين سـليماني ـ حـسين شـاه حـسيني ـ موسـي                 ساعي ـ علي 

الـدين ـ    علي شهبازي ـ همايون شهنواز ـ جـواد شـرف     ي ـ حسن ويس زادگان ـ دكتر احمد شايگان ـ مهندس حسين شاه   شيخ

ــ        في ـ مهنــدس هاشــم صــباغيان ـ احمــد     ععلــي شــجاع ـ عباســعلي شهــسواري ـ منــوچهر شــجاعيان ـ مهنــدس ش

جوادي ـ حسنعلي صارم كاللي ـ دكتر سياوش صحت ـ جواد صاحبي ـ هدي صابر ـ مظفر صـفري ـ مهـوش          سيد صدرحاج

خو ـ   ي ـ مهندس كيوان صميمي ـ ويدا صارمي ـ احمد صميمي ـ مهدي صراف ـ دكتر قاسم صالح     صالحي ـ منوچهر صابون 

محمود صوراسرافيل ـ مهندس شيرين صوراسرافيل ـ مهندس احمد صيانتي ـ علي اشرف ضرغامي ـ فريدون ضـرغامي ـ       

طبايي ـ مهنـدس يوسـف طـاهري ـ      آزيتا ظهيريان مقدم ـ اعظم طالقاني ـ محمد طائفي ـ دكتر هوشنگ طالع ـ هوشنگ طبا    

اكبر طاهري ـ مازيار طالبي ـ رضا عليجاني ـ محمود عمراني ـ شـيرين        طالقاني ـ مهندس علي  اكبر طهماسبي ـ دكتر حسام 

زاده ـ   زاده ـ مهنـدس حـسين عـزت     راد ـ مهندس علي عـزت   عبادي ـ هما عابدي ـ مهندس محمدجعفر عمادي ـ احمد عسگري   

 غروي ـ دكتر حسن فريداعلم ـ دكتر غفار فرزدي ـ سرلشكر بازنشسته ناصر فربد ـ دكتـر ابوالقاسـم       اصغر دكتر سيد علي

كتـر  دالـدين قهـاري ـ     پـور ـ اميـر فتاحيـه ـ دكتـر نظـام        پور ـ رزان فريبا كالهي ـ اسماعيل فاضل   فروزان ـ روزبه فرهاني 

هيدي ـ حسن قدياني ـ دكتر منوچهر كيهاني ـ دكتـر     ش عبدالحسين قاسمي ـ حجت قياسي ـ مصطفي قاسمي ـ اسماعيل قوام   

اصـغر   نويس ـ مهندس علي  كاظم كردواني ـ مرتضي كاظميان ـ ناصر كميليان ـ امير كاوياني ـ ناصر كالري ـ حسين كتاب     

چي ـ  گلسرخي ـ كاوه گوهرين ـ محمود گرگين ـ فاطمه گوارايي ـ فريدون گدابلو ـ كوشا گلزار ـ كيوان گلزار ـ حـسن لباسـ         

پور ـ مسعود لدني ـ رضا لواساني ـ علي لطفي ـ مرتضي لساني ـ اسماعيل لساني ـ عبداهللا لساني ـ عزيز اهللا         عباس لطفي

فر ـ مرتضي مشهدي ـ دكتر محمد متقي ـ دكتر مصطفي مالز ـ حسن ميرمحمدصادقي ـ اسد       اكبر معين لساني ـ مهندس علي 

اردهـالي ـ سـرتيپ بازنشـسته       موگويي ـ مهندس ايرج مومني ـ محمد محمدي  الدين موحد ـ عباس  موسوي ـ مهندس نظام 

اهللا مشايخ ـ مهندس بهمن ميالني ـ هرمز    زاده ـ مسعود مانيان ـ فضل   ناصر مجللي ـ سيد جواد مادرشاهي ـ اسماعيل مفتي  

سـعيد مـدني ـ دكتـر     مميزي ـ مهندس محسن محققي ـ خسرو منصوريان ـ هادي موتمني ـ حميد منـزه ـ حـسين مـدني ـ          
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اهللا مديحي ـ مهران ميرعبدالباقي ـ محمد مدرس ـ صـادق مـدني موسـوي ـ مرضـيه مرتاضـي           منوچهر محبي ـ دكتر ماشاء 

اهللا مصطفوي ـ صمد ملكي ـ مصطفي مصطفوي ـ ضـيا مـصباح ـ مـصطفي مـسكين ـ           لنگرودي ـ فرزين مخبر ـ دكتر فضل  

ـ   فر ـ دكتر كاظم مـستفيد ـ     اصغر معين شهشهاني ـ علي   ابوالفضل ميرشمسمهندس غالمرضا مسموعي ـ دكتر محمد ملكي 

بيگـي ـ مهـرداد ميرسـنجري ـ نـسترن موسـوي ـ          وحيد ميرزاده ـ سيمين مخبر ـ محمدرضا منتظر حقيقي ـ اكبر معـصوم    

صـادق مـسرت ـ    خـاني ـ پرفـسور     پرفسور احمد مهرداد ـ جمشيد ميرعمادي ـ هاشم منفرد ـ دكتر اصغر مينو ـ محمد ملك    

حسين مجتهدي ـ مصطفي موسوي دوست ـ مهندس بهرام نمـازي ـ محمـد حـسن نائينيـان ـ خـسرو نجـارزاده ـ مهنـدس             

پـور ـ    اكبر نقي اسماعيل ناطقي ـ امير نصيري ـ مهندس سيد حميد نوحي ـ سيد مهدي ناطقي ـ محمود نكوروح ـ دكتر علي     

ـ    مجتبي ورشـوكار ـ حميـد وارسـته ـ دكتـر محمـد وفـايي ـ دكتـر هـادي            دكتر پرويز ورجاوند ـ دكتر حسن وهاب آقايي 

الدين هـاتفي ـ دكتـر ابـراهيم      ء زاده ـ پرويز همايوني ـ مهندس عليرضا هندي ـ دكتر عبدالرضا هوشنگ مهدوي ـ بها     هادي

   .اهللا يوسف قهاري يزدي ـ حسن يوسفي اشكوري ـ حاج محمدحسن يگانه ـ لطف

 زار و سيصد و هفتاد و هشتبيستم ارديبهشت ماه ه
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  به نام خدا

   مذهبي  اعتراض جمعي از نيروهاي ملي ـ

  اي هاي زنجيره به روند رسيدگي پرونده قتل

  

  مردم شريف و آگاه ايران

اي كه توسط باندهاي ترور مستقر در وزارت          هاي فجيع رنجيره    سرانجام پس از گذشت شش ماه از قتل       

هـا   ان قضائي نيروهاي مسلح با ذكـر اسـامي چهـارتن از عـامالن قتـل       اطالعات صورت گرفت، رئيس سازم    

هـر چنـد كـه ايـن سـازمان      . اعالم كرد كه يكي از عوامل اصلي و محوري اين پرونده، خودكشي كرده است            

يادان داريوش و پروانه فروهر، محمد مختـاري و جعفـر             فعاليت خود را صرفا معطوف به قتل چهارتن زنده        

هـاي مـشابه ديگـر كـه در طـول              ل اما همچنان اين پرسش اساسي وجود دارد كه آيـا قتـ            پوينده كرده است،  

   نيست؟۷۷اي آذر ماه سال  هاي زنجيره ارتباط با قتل هاي گذشته رخ داده است، بي سال

، درسـت   »خودكـشي «مربوط به   » بدون هماهنگي «مهمتر اين كه اعالم مجموعه اخبار پر ضد و نقيض و            

آيا افكار عمـومي    . ز مرگ يكي از عوامل اصلي و محوري اين پرونده صورت گرفته است            با فاصله كوتاهي ا   

  تواند به راحتي و به همان سادگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح از كنار اين موضوع بگذرد؟ مي

، پس از يك سلسله اخبار و       ۱۳۶۷به ياد داريم كه پس از شهادت مظلومانه دكتر كاظم سامي در آذر ماه               

الن وقت اعالم شد، خبر خودكشي قاتـل در حمـامي در   مسئواساس كه از جانب  عات ضد و نقيض و بي   اطال

بالفاصله، اعالم خبر خودكـشي يكـي از افـسران نيـروي انتظـامي بـر                . شهرستان اهواز، همه را شوكه كرد     

  .ابهامات آن پرونده افزود

كنـدي ـ   . اف ي به پرونده ترور جاندر جريان رسيدگ. چنين موضوعي فقط در ايران مشاهده نشده است

رئيس جمهور اسبق آمريكا ـ مظمنون شماره يك پرونده، قبل از آن كه چيزي بـراي افكـار عمـومي روشـن      

. اي از ابهام فـرو بـرد   شود، سربه نيست شد و پرونده قتل كندي را ـ دست كم براي افكار عمومي ـ در هاله  

تـرين روش     »ابتـدايي «ساسـا از تـازگي برخـوردار نيـست و           هـايي كـه ا      از اين رو به كارگيري چنـين روش       

  .افزايد اعتمادي مردم نسبت به قوه قضاييه مي شود تنها بر ابهامات و بي مواجهه محسوب مي

  :در پرونده ترورهاي سازمان يافته ابهامات اساسي فراواني وجود دارد

  شود؟ ي چرا اسامي مفتيان، طراحان و آمران اين جنايت فجيع اعالم نمـ 

  ـ چه كساني از افشاي نام آنان بيم دارند؟

هـا در زنـدان انفـرادي و ترددهـاي درون زنـدان، خودكـشي فـرد                    با توجه به ميزان مراقبت     ـ آيا اساساً  

  پذير بوده است؟ امكان

وجود آرسنيك در بدن فـرد مـوردنظر روشـن          . توضيحات پزشكي قانوني نيز گره از كار نگشوده است        

  د سمي از چه طريقي وارد بدن او شده است؟كند كه موا نمي
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ها نسبت به قوه قضاييه و فراتر از          از پيش بر عدم اعتماد و ناباوري       هم اينك نوع مواجهه با مساله بيش      

تـوان حـساسيت افكـار        كننـد بـا ايجـاد تـاخير مـي           آن در قبال حاكميت دامن زده است، كساني كه گمان مي          

 كرد، سخت در اشتباهند و در ارزيابي ميزان حساسيت افكار عمومي            عمومي را نسبت به اين موضوع خنثي      

الن مـسئو هر چقدر كه افكار عمومي به طور صريح و شـفاف در معـرض اطـالع رسـاني                  . اند  به بيراهه رفته  

اي نيست كه مردم      گناهان اين مرز و بوم واقعه       قتل فجيع بي  . قرار نگيرد، بر حساسيت آن افزوده خواهد شد       

  .ن آن را فراموش كنندشريف ايرا

. هـاي اخيـر رخ داده اسـت، نـشان از وضـعيت نـامطلوب وزارت اطالعـات دارد                    چه كه در جريان ماه      آن

نهادي كه بايد در خدمت امنيت كشور و حفظ صيانت آن در مقابل بيگانگان باشد، خود به عـاملي در جهـت                      

  .ايجاد ناامني تبديل شده است

رئيس محترم جمهوري   . ن اجراي قانون اساسي، رئيس جمهور است      ترين مقام حفظ صيانت و حس       عالي

  .چنان ادامه دارد ليت ايشان هممسئوليكن . سوگند خورده است كه پاسدار قانون اساسي باشد

خاصه آن كه شخص رئيس جمهور به مردم قول داده است تـا روشـن شـدن كامـل مـساله و مجـازات                        

در شرايطي  . نمايد» گندزدايي«را متوقف نكرده و نقاط عفوني را        هاي خويش     ها پيگيري   بانيان و عامالن قتل   

طلب را در برابر عمل انجام شده قـرار           ها، جناح اصالح    عامل محوري قتل  » خودكشي«كه اعالم خبر مبني بر      

ها و طراحان اصـلي فجـايع كـور شـده             گونه وانمود شود كه راه شناسايي و معرفي محرك          داده است تا اين   

ها در مرحلـه جديـد اعمـال اراده           تواند با فعال كردن بيش از پيش هيات پيگيري قتل           مهور مي است، رئيس ج  

در همين حال آقـاي خـاتمي اگـر    . تر شدن مساله تحقق بخشد نمايد و وعده پيشين خود را در هر چه شفاف  

يش از ايـن    هاي انتخاباتي خود را محقق كند، بايـد در اصـالح سـاختار وزارت اطالعـات بـ                   بخواهد كه وعده  

هـا و   عزم رئيس جمهور در مسير آگـاه كـردن افكـار عمـومي از مـاجراي واقعـي سلـسله قتـل              . تالش نمايد 

  .مجازات مسببين و عاملين، يك گام بلند رو به جلو قلمداد خواهد شد

  

  ۱۳۷۸تهران تير ماه 

  

ـ         ضل بازرگـان ـ مهنـدس عبـدالعلي     دكتر مصطفي اخالقي ـ حميد آصفي ـ حميد احراري ـ اعظـم اكبـرزاده ـ مهنـدس ابوالف

اهللا پيمان ـ عباس پوراظهري   طرف ـ مهندس محمد بهزادي ـ محمود بياكي ـ دكتر حبيب    نگار ـ صفا بي  بازرگان ـ محمد بسته 

ـ    ـ عزير پورحميد ـ دكتر محمود پيش   مهندس مجيـد تـواليي ـ دكتـر      بين ـ مهندس محمد توسلي ـ دكتر غالمعباس توسلي 

اكبر جاللي ـ سيد حسين جعفـري ـ ابوالفـضل حكيمـي ـ منـوچهر حيـدري          ي ـ دكتر مصطفي تنها ـ دكتر علي  دين عباس تاج

اهللا خـضوعي ـ    نيـا ـ مهنـدس حـشمت     زاده ـ عبـدالكريم حكيمـي ـ محمـد خليـل       اهللا حسن منفرد ـ مجيد حكيمي ـ دكتر سيف  

آسايي ـ حسين درويش ـ عبداهللا رادنيا ـ بهمـن       دلخلق ـ رسول دادمهر ـ دكتر حبيب داوران ـ دكتر محمود    غالمرضا خوش

رضاخاني ـ دكتر حسين رفيعي ـ تقي رحماني ـ اصغر رضايي ـ احد رضايي ـ عليرضا رجايي ـ حسين زادعيـسي ـ حـسن          

سـلطاني ـ نـسرين     اهللا سحابي ـ عليرضـا سـاريخاني ـ نبـي      زرافشان ـ احمد زيدآبادي ـ دكتر يداهللا سحابي ـ مهندس عزت  

جوادي ـ هدي صابر ـ مظفر    سيد الدين ـ مهندس هاشم صباغيان ـ احمد صدرحاج   حسيني ـ جواد شرف  ده ـ حسين شاه ستو

اشرف ضرغاميان ـ فريـدون ضـرغامي ـ مهنـدس       صفري ـ منوچهر صابوني ـ مهندس كيوان صميمي ـ مهدي صراف ـ علي   

ـ   هما عابدي ـ مهندس محمد علي شهبازي ـ محمود عمراني ـ    اكبر طاهري ـ رضا عليجاني ـ حسن    دكتـر سـيد    جعفر عمـادي 

الـدين قهـاري ـ     اصغر غروي ـ مهدي غني ـ دكتر حسن فريداعلم ـ دكتر غفار فرزدي ـ ناصر فخرسلطاني ـ دكتـر نظـام        علي
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مـد  فـر ـ مح   اكبر معين حجت قياسي ـ مرتضي كاظميان ـ دكتر رحمان كارگشا ـ فاطمه گوارايي ـ مسعود لدني ـ مهندس علي     

محمدي اردهالي ـ هرمز مميزي ـ مهندس محسن محققي ـ خسرو منصوريان ـ هادي موتمني ـ حسين مدني ـ سعيد مدني ـ        

اهللا مديحي ـ مرضيه مرتاضي لنگرودي ـ مصطفي مصطفوي ـ مصطفي مسكين ـ مهندس غالمرضا مـسموعي ـ دكتـر         ماشاء

ـ    آبـادي ـ مهنـدس اسـماعيل نـاطقي ـ         احمد مهراد ـ ناصر مـه  محمد ملكي ـ ابوالفضل ميرشمس شهشهاني ـ وحيد ميرزاده 

مهندس سيد حميد نوحي ـ سيد مهدي ناطقي ـ محمود نكوروح ـ فخرالسادات نوربخش ـ مهندس محمود نعيم پـور ـ دكتـر        

 . دكتر ابراهيم يزدي ـ حسن يوسفي اشكوري زاده ـ مهندس اردشير هوشي ـ حسن وهاب آقايي ـ دكتر هادي هادي



 ۲۶۰

  نام خدابه 

   مذهبي-در خواست جمعي از نيروهاي ملي

   استقالل قوه قضائيه و رفع توقيف روزنامه نشاطتأمين

  

زده قاضـي دادگـاه مطبوعـات         شنبه شب سيزدهم شهريور روزنامه نشاط با حكم خالف قانون و شتاب           

ري از نگــاران و بــسيا هيــأت نظــارت بــر مطبوعــات وزارت ارشــاد، انجمــن صــنفي روزنامــه . توقيــف شــد

نظران حقوقي، سياسي و مطبوعاتي دالئل غيرقانوني بودن اين حكم را به طور صريح و شفاف بيان                صاحب

اصـولي و     اند روند غيـر     اهللا هاشمي شاهرودي مصرانه خواسته      اند و از رئيس محترم قوه قضائيه آيت         داشته

هاي اصـالحي توسـعه قـضائي         برنامه مقابله با ديدگاهها و      عمالًخالف قانون قاضي دادگاه مطبوعات را كه        

رئيس محترم قوه قضائيه و تداوم روشهاي گذشته دستگاه قضائي است متوقف سازند، لكن تا كنون نسبت             

  .به رفع توقيف اين روزنامه اقدامي به عمل نيامده است

ت در دو سال اخير جرياني همواره با روند اصالحات رئيس محترم جمهوري در جامعه، آزادي مطبوعا               

 اسـت و در ايـن فرآينـد از     مدار به مقابله پرداختـه  هاي مدني بويژه احزاب مستقل و قانون گيري نهاد و شكل 

  .اي و حمله وحشيانه به كوي دانشگاه خودداري نكرده است هاي زنجيره انجام هر گونه جنايتي نظير قتل

 درصدد هستند انتشار چند     رسد  ساز مجلس ششم به نظر مي       اينك در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت      

توقيف عجوالنـه  . كنند، متوقف سازند روزنامه را كه تا حدودي مطالب مورد نظر و نياز مردم را منعكس مي            

صدور حكـم شـبانه توقيـف روزنامـه     . توان ارزيابي كرد و خالف قانون روزنامه نشاط را در اين راستا مي   

 قانون اساسي با حضور هيأت منصفه، در        ۱۶۸ اصل   نشاط قبل از رسيدگي و تشكيل دادگاه صالحه مطابق        

 قـانون و     حالي كه رؤساي محترم قوه قضائيه و اجرائيه كشور بر روند توسعه سياسي و قـضائي، اجـراي                 

اند، هنوز حكايت از نفوذ و حضور جرياني در دستگاه قضائي كـشور دارد كـه بـه جـاي           عدالت تاكيد داشته  

  .ورزد ر مياصرا" خودسري"بر " مداري قانون"

  :خواهيم با توجه به مراتب فوق ما امضا كنندگان زير از رئيس محترم قوه قضائيه مصراً مي

  .ها جلوگيري شود  به تخلفات قاضي دادگاه مطبوعات سريعا رسيدگي و از تكرار اين قبيل خودسري-۱

د به خدمات ارزشـمند      از روزنامه نشاط رفع توقيف به عمل آيد تا خدمتگزاران روزنامه نشاط بتوانن             -۲

همزمان اگر روزنامه نشاط مرتكب تخلفي شده اسـت بـر اسـاس اصـل               .  اجتماعي خود ادامه دهند    -فرهنگي

  . قانون اساسي با حضور هيأت منصفه نسبت به اتهامات رسيدگي به عمل آيد۱۶۸

جـام   با تداوم رونـد اصـالحات در قـوه قـضائيه و حـذف افـراد وابـسته بـه جناحهـاي سياسـي و ان                -۳

هـاي الزم بـراي       ، به طور بنيـادي و اساسـي زمينـه           اصالحات الزم در ساختار قوه قضائيه و قوانين جاري        

  . گرددتأمين استقالل قوه قضائيه و امنيت قضائي تأمين

  ۱۳۷۸تهران شهريور 
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 مهنـدس  -گـان  مهنـدس ابوالفـضل بازر  - حسن اربابي- حميد آصفي-زاده  اعظم اكبر - حميد احراري  -دكتر مصطفي اخالقي  

 عبـاس   -اهللا پيمـان     دكتـر حبيـب    - صفا بيطرف  - محمود بياكي  - مهندس محمد بهزادي   -نگار   محمد بسته  -العلي بازرگان   عبد

 - مهندس مجيد تواليي- دكتر غالمعباس توسلي- مهندس محمد توسلي-بين  دكتر محمود پيش- عزيز پورحميد-پوراظهري

 منـوچهر   - مهندس حسين حريـري    - سيد حسن جعفري   -اكبر جاللي   دكتر علي  - مهندس مصطفي تنها   -ديني  دكتر عباس تاج  

 مهنـدس  -نيا   محمد خليل- مهندس سيد امير خرم-زاده اهللا حسن دكتر سيف - عبدالكريم حكيمي  - مجيد حكيمي  -منفرد  حيدري

 -آسـايي    دل  دكتر محمـود   - حسين درويش  - دكتر حبيب داوران   - رسول دادمهر  -خلق  رضا خوش    غالم -اهللا خضوعي   حشمت

 اصـغر   -طوسـي    دكتـر رضـا رئـيس      - عليرضا رجائي  - تقي رحماني  - دكتر حسين رفيعي   - بهمن رضاخاني  -اهللا رادنيا   عبد

 -اهللا سـحابي   مهندس عـزت   - دكتر يداهللا سحابي   - احمد زيدآبادي  - حسن زرافشان  - حسين زادعيسي  - احد رضايي  -رضايي

 -الـدين    جـواد شـرف    -حـسيني    حـسين شـاه    - نـسرين سـتوده    -يسلطان   نبي - دكتر فريدون سحابي   -عليرضا ساريخاني 

 - منـوچهر صـابوني    - مظفر صفري  - هدي صابر  -سيدجوادي   احمد صدرحاج  - مهندس هاشم صباغيان   -شمبوري  وردي    اهللا

 مهنـدس محمـد   - مهنـدس اكبـر طـاهري   - فريدون ضرغامي-اشرف ضرغاميان  علي- مهدي صراف  -مهندس كيوان صميمي  

 -اصـغر غـروي     دكتر سيد علي  - محمود عمراني  - رضا عليجاني  - مهندس محمدجعفر عمادي   -ازمنفرد نورالدين طر  -طاهري

 - مرتـضي كاظميـان    - حجت قياسـي   -الدين قهاري    دكتر نظام  - دكتر غفار فرزدي   - دكتر حسن فريداعلم   -حسن فخرسلطاني 

 -فر  اكبر معين    مهندس علي  -نيان مسعود ما  - مسعود لدني  - فاطمه گوارائي  - مهندس مصطفي كتيرايي   -دكتر رحمان كارگشا  

 سـعيد   - حـسين مـدني    - هادي مـوتمني   - هرمز مميزي  - خسرو منصوريان  - مهندس محسن محققي   -محمد محمدي اردهالي  

 - دكتر محمد ملكي-لنگرودي  مرضيه مرتاضي- مهندس غالمرضا مسموعي- مصطفي مسكين- مديحي  دكتر ماشاءاهللا-مدني

 - مهنـدس سـيدحميد نـوحي      - مهنـدس اسـماعيل نـاطقي      -آبـادي    ناصر مه  -ميرزاده وحيد   -شهشهاني  ابوالفضل ميرشمس 

 دكتـر حـسن     -پور   مهندس محمود نعيم   - فخرالسادات نوربخش  - مهندس محسن نراقي   - محمود نكوروح  -سيدمهدي ناطقي 

 .شكوريا  حسن يوسفي- دكتر ابراهيم يزدي- مهندس عليرضا هندي- اردشير هوشي- دكتر هادي هاديزاده-آقايي وهاب

  



 ۲۶۲

  

  به نام خدا

  درخواست رسيدگي به پرونده دانشجويان دانشگاههاي تهران و تبريز

   از رئيس قوه قضائيه

  

  اهللا جناب آقاي هاشمي شاهرودي  آيت

  رياست محترم قوه قضائيه

  

   امنيت و عدالتتأمينبا سالم و با آرزوي توفيق خدمت به مردم و 

هـاي    هاي تهران و تبريز، عليـرغم گـزارش         دث ناگوار دانشگاه  همان طور كه مسبوق هستيد به دنبال حوا       

هـاي    كميته تحقيق و وزارت اطالعات، جمعي از دانشجويان تهران و تبريز كه نه تنها نقش محرك در آشوب                 

اند، بازداشت شـده        اند، بلكه بر طبق شواهد موجود، دعوت كننده دانشجويان به آرامش بوده             خياباني نداشته 

هـا و احـزاب       هـا و گـروه      ي به جريان  عالقمندها و اتهامات واهي از جمله وابستگي تشكيالتي و يا            و به بهانه  

المـدت   هاي طويـل  به زندان) نداشتن وكيل و عدم حضور هيات منصفه(ملي ـ مذهبي با محاكمات غيرقانوني  

گي بـه نهـضت آزادي   هاي تبريـز بـه اتهـام وابـست     از جمله چهارده نفر دانشجويان دانشگاه. اند  محكوم شده 

اند و اين در حـالي اسـت كـه ايـن دانـشجويان رسـما و كتبـا عـدم                        سال زندان محكوم شده    ۹ تا   ۷ايران به   

انـد و تنهـا جرمـشان تـشكيل           وابستگي خود را به احزاب سياسي، از جمله نهضت آزادي ايران اعالم كـرده             

  .جامعه مستقل دانشجويي بوده است

هاي انتشار يافته خود در طي دوران بازداشـت مـورد آزار و اذيـت قـرار           اين دانشجويان به موجب نامه    

هاي غيرعلني بدون حضور وكيل مدافع صورت گرفتـه   اند، محاكمه آنان در دادگاه گرفته و هتك حرمت شده    

  .است

 تـأمين ما امضا كنندگان زير از جنابعالي به عنوان رئيس قوه قضائيه و مسئول حـسن اجـراي قـانون و            

هـاي درس      كليـه دانـشجويان در كـالس       اوالًكنيم دستور فرماييـد       و عدالت شهروندان درخواست مي    امنيت  

 ثانيـاً . اي وارد نگـردد و جـو متـشنج فعلـي التيـام يابـد                خود حاضر شوند تا به ادامـه تحـصيل آنـان لطمـه            

 نظـر ارسـال      با حضور وكالي مدافع و هيـات منـصفه بـراي تجديـد              هاي صالحه   هاي آنان به دادگاه     پرونده

  .گردد

  .با تشكر از اقدام عاجلي كه مبذول خواهيد فرمود

  ۱۳۷۸تهران ـ آبان ماه 

  

حميد آصفي ـ حميد احراري ـ دكتر مصطفي اخالقي ـ اعظم اكبرزاده ـ حسن اربابي ـ مهندس ابوالفضل بازرگـان ـ مهنـدس         

اكبـر بيـاكي ـ دكتـر      هـزادي ـ صـفا بيطـرف ـ علـي      اسدي ـ مهندس محمد ب  نگار ـ دكتر بني  عبدالعلي بازرگان ـ محمد بسته 



 ۲۶۳

بـين ـ دكتـر غالمعبـاس      الديني ـ دكتر محمود پـيش   اهللا پيمان ـ عباس پوراظهري ـ عزيز پورحميد ـ دكتر عباس تـاج    حبيب

اكبـر جاللــي ـ سيــد حـسن      توسلي ـ مهندس محمد توسلي ـ مهندس مجيـد تواليـي ـ مهندس مصـطفي تنها ـ دكتـر علي    

زاده ـ ابوالفضل حكيمي ـ عبدالكريم حكيمي ـ مجيد حكيمي ـ منوچهر حيدري منفرد ـ مهندس  اهللا حسـن ري ـ دكتر سيفجعف

خلق ـ رسول دادمهر ـ دكتر حبيب داوران ـ حسين درويش ـ      اهللا خضوعي ـ غالمرضا خوش  سيد امير خرم ـ مهندس حشمت 

جايي ـ تقي رحماني ـ احد رضايي ـ اصغر رضـايي ـ بهمـن رضـاخاني ـ         آسايي ـ عبداهللا رادنيا ـ عليرضا ر   دكتر محمود دل

دكتر حسين رفيعي ـ حسين زادعيسي ـ حسن زرافشان ـ احمد زيدآبادي ـ عليرضـا سـاريخاني ـ نـسرين سـتوده ـ دكتـر            

وردي  ن ـ اهللالدي حسيني ـ جواد شرف اهللا سحابي ـ فريدون سحابي ـ نبي سلطاني ـ حسين شاه يداهللا سحابي ـ مهندس عزت

سيدجوادي ـ عبداهللا صـديقي ـ مهـدي      شمبوري ـ هدي صابر ـ منوچهر صابوني ـ مهندس هاشم صباغيان ـ احمد صدرحاج    

اشرف ضرغاميان ـ فريدون ضـرغامي ـ اعظـم طالقـاني ـ نورالـدين         صراف ـ مظفر صفري ـ مهندس كيوان صميمي ـ علي   

اصـغر غـروي ـ حـسن      دجعفر عمـادي ـ محمـود عمرانـي ـ دكتـر سـيدعلي       منفرد ـ هما عابدي ـ رضا عليجاني ـ محمـ    طراز

الدين قهاري ـ حجت قياسي ـ مرتضي كاظميـان ـ دكتـر      فخرسلطاني ـ دكتر غفار فرزدي ـ دكتر حسن فريد اعلم ـ دكتر نظام 

ـ محمـد محمـدي   افرا ـ فاطمه گوارائي ـ مسعود لدني ـ مسعود مانيان ـ مهنـدس محـسن محققـي          رحمان كارگشا ـ بيژن گل 

اردهالي ـ حسين مدني ـ سعيد مدني ـ مرضيه مرتاضي لنگرودي ـ مصطفي مسكين ـ مهندس غالمرضا مسموعي ـ مهندس       

الدين موحد ـ هادي موتمني ـ وحيـد     فر ـ دكتر محمد ملكي ـ هرمز مميزي ـ خسرو منصوريان ـ مهندس نظام     اكبر معين علي

ـ   آبـادي ـ احمـد مهـراد ـ مهنـدس اسـماعيل          مهندس اسماعيل ناطقـي ـ ناصر مـه  ميرزاده ـ ابوالفضل ميرشمس شهشهاني 

پور ـ محمــود نكــوروح ـ مهنـدس سيـدحميــد        ناطقي ـ سيدمهدي ناطقي ـ مهندس محسن نراقـي ـ مهندس محـمود نعيم   

 ـ مهنـدس اردشيــر    السادات نوربـخش ـ دكتر وهاب آقايي ـ دكتر هـادي هاديـزاده ـ مهندس عليرضا هنـدي    نوحي ـ فخر 

  .هوشـي ـ دكتر ابراهيم يزدي ـ ثريا يوسفي ـ حسن يوسفي اشكوري



 ۲۶۴

  

  به نام خدا

  بيانيه ائتالف جمعي از نيروهاي ملي ـ مذهبي 

  اعتراض به رد صالحيت برخي نامزدها توسط هيات اجرايي

و تهران از سوي اي از نامزدهاي ائتالف جمعي از نيروهاي ملي ـ مذهبي در برخي شهرهاي كشور   عده

  :ها بيانگر دو نكته است اين رد صالحيت. اند رد صالحيت شده) زيرنظر وزارت كشور(هيات اجرايي 

هاي اجرايي در برخي موارد در دفاع از حقوق شـهروندي   الف ـ برخورد رفع تكليفي و غير مصمم هيات 

هـا   اني كـه مـتهم بـه هـواداري گـروه     اند و يا كـس  كساني كه التزام كلي خود را به قانون اساسي اعالم كرده      

» مراجـع «و احتماال هيات اجرايي بدون آن كه نظر قوه قضائيه را دريافت كرده باشند و يا حتـي از                    (اند    شده

اند اكتفا كرده    كه دريافت نموده  » اطالعي«اند مستندات شخصي را طلب كنند، تنها به           صالحي كه نظر داده     ذي

 افراد در هيچ دادگاهي محاكمه نشده و هيچ مستند قانوني عليه آنهـا وجـود    در حالي كه برخي از اين     ). است

در همين  . اند  اي محاكمه نشده و غيرقانوني اعالم نگرديده        ها در هيچ دادگاه صالحه      ندارد و يا برخي از گروه     

رابطه باعث تعجب است كه در سطح كشور نيز رويـه واحـدي وجـود نداشـته و افـرادي بـا هويـت فكـري،                          

  ! اند اسي، تشكيالتي يكساني در برخي نقاط رد صالحيت شده و در بعضي مراكز تاييد گرديدهسي

باشد، نـواقص بنيـادي قـانون انتخابـات اسـت كـه بـر         ب ـ نكته دوم كه خارج از اراده وزارت كشور مي 

داف و يعني دوران اوج انسداد سياسي و انحراف از اهـ  (۶۰اساس ديد خودي ـ غيرخودي و با فرهنگ دهه  

در ايـن رويكـرد، بـرخالف اهـداف و شـعارهاي اوليـه              . تنظيم شده اسـت   ) هاي اوليه و فراگير انقالب      آرمان

  .تواند منعكس كننده آرا و مطالبات تمامي اقشار مردم باشد انقالب، مجلس نمي

و كارشـناس بـه عنـوان دگرانـديش، غيـر            رأي   بر اساس اين قانون عـده زيـادي از نامزدهـاي صـاحب            

هاي ديني و يا به اتهام داشتن محكوميـت سياسـي و              به برخي قرائت  » غيروفادار«به برخي عقايد و     » قدمعت«

هـايي    ، در دادگـاه   ۶۰محكوميـت سياسـي بـسياري از افـراد، بـه ويـژه در دهـه                 . شـوند    رد صالحيت مي   …

فع، بـدون   هايي سياسي بدون حضور هيات منصفه، بدون وكيـل مـدا            غيرقانوني صورت گرفته است، دادگاه    

  ! و حتي بدون اطالع از مفاد پرونده تا روز دادگاه…حق تجديدنظر خواهي و 

كنـيم كـه حقـوق اوليـه شـهروندي افـراد و               ما امضا كننـدگان ايـن بيانيـه بـه افكـار عمـومي اعـالم مـي                 

فـر، دكتـر    اكبـر معـين     هاي گرانقدري همچون دكتر محمد ملكي، دكتر پرويز ورجاوند، مهندس علي            شخصيت

پنـاهي، مهنـدس مجيـد جـابري، دكتـر هـادي              اصغر غروي، مهندس ژيال شريعت      ار فرزدي، دكتر سيدعلي   غف

 پايمال شده است و اميدواريم با پيگيري مصمم روند          …هاديزاده، پريوش حيدر ويس، سيد مهدي ناطقي و         

ومي در كـشور   قـ   اقتـصادي ـ   هاي فكري ـ سياسي ـ   اصالحات در كشور و تعميق آن، در آينده همه گرايش

  .شان در يك مجلس دموكراتيك مطرح كنند بتوانند سخنان و مطالبات خويش را از طريق نمايندگان واقعي

بر اسـاس اهـداف اوليـه انقـالب و مبتنـي بـر              » قانون انتخابات «اكنون بر همگان آشكار شده است كه تا         

ت استصوابي لغو نگردد؛ هم انتخابـات       اصالح نشود و تا رويه كنوني نظار      » ايران براي همه ايرانيان   «شعار  



 ۲۶۵

و هـم  ) خواهـد داد  رأي كه در يك مرحله آن فقط شوراي نگهبـان بـه جـاي مـردم    (اي خواهد بود      دو مرحله 

نامزدها و سخنگويان بخش مهمي از مردم همواره حذف خواهند شد و بدين ترتيب بخشي از مردم و افكار                   

تواند مجلسي دموكراتيـك و نماينـده         لس تشكيل شده نمي   عمومي در مجلس بدون نماينده خواهند شد و مج        

  .همه مردم باشد

بـدون اصـالح    . طلب در مجلس ششم اصالح قانون انتخابات اسـت          يكي از وظايف مهم نمايندگان اصالح     

هاي خودي ـ غيرخودي توسط كارگزاران حكومت رونـد    قانون انتخابات و بدون دوري گزيدن از حساسيت

  .قص و عقيم خواهند مانداصالحات در كشور نا

   و محكـوم كـردن رد صـالحيت برخـي نامزدهـاي ملـي ـ مـذهبي، از شخـصيت         تأسـف ما ضمن اظهار 

نمـاييم كـه حـضور ايـن افـراد در            كنيم و بـر ايـن نكتـه تاكيـد مـي             سياسي و حقوق شهروندي آنها دفاع مي      

ادي و اجتمـاعي جامعـه   هـاي سياسـي ـ اقتـص     انتخابات و مجلس امري مفيـد و راهگـشا بـراي حـل بحـران     

شـان را بـه مراجـع         ايم كه اعتراض و شكايت خود نسبت بـه رد صـالحيت             ما از اين افراد خواسته    . باشد  مي

ما همچنين از حقـوق شـهروندي همـه      . باشند  گويي مي   قانوني تسليم نمايند و مراجع قانوني موظف به پاسخ        

اند، جدا از هـر تفكـر و           غيرقانوني رد صالحيت شده    نامزدهايي كه به طور غيرقانوني يا با استناد به محاكم         

كنيم و در همين حال انتظار داريم تمـامي           محكوم مي  گرايشي كه دارند حمايت كرده و تضييع حقوق آنها را         

هاي ويژه هر يك و نسبتشان با قدرت، نسبت به اين امر اعتراض               نظر از گرايش    طلب، صرف   نيروهاي اصالح 

  .كنند

۱۲/۱۰/۷۸  
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  ام خدابه ن

  

  هاي فشار برخورد جدي كنيد با گروه! مسئوالن

  

بـوده اسـت، در   ) حتـي دگرانديـشان  (در حالي كه يكي از شعارهاي اساسي انقالب آزادي بـراي همگـان     

حالي كه يكي از شعارهاي محوري مورد حمايت مردم در دوم خرداد، شعار ايران براي همه ايرانيان آقـاي                   

ه بر آزادي مخالفان قانوني و ضـرورت نقـد بـراي اصـالح رونـدهاي شـكل                  خاتمي بوده است و در حالي ك      

همخـواني جـدي    ) …اعم از نيروهاي انتظامي، امنيتي و       (شود، بدنه اجرايي كشور       گرفته در كشور تاكيد مي    

دهند و با ايجاد تضييقات فراوان براي نيروهاي خارج از حاكميت و به ويـژه نيروهـاي                   با اين امر نشان نمي    

ـ مذهبي و براي جلوگيري از بسط فكري و اجتماعي آنان با استفاده از نظريـه خـودي ـ غيرخـودي در     ملي 

 روشـن   كـامالً گيرد؛ امري كه براي افكار عمومي و هر ناظر آگاهي             حد اعالي فكري، ديني و رواني بهره مي       

ز نمونـه بـارزي از      نيـ  قـزوين  حـوادث اخيـر   . ها شدت بيشتري دارد     اين مسئله به ويژه در شهرستان     . است

  .همين مساله است

نهادهاي مختلف اجرايي، امنيتي و انتظامي به انحـاء مختلـف سـعي در مـانع تراشـي و محـدود سـازي                       

 نوگرايان ملي    ايجاد فشار و محدوديت در جمع     . ها دارند   مستمر براي نهادهاي مستقل و مدني در شهرستان       

در آخرين حلقه اين زنجيره ضد مدني، مراسمي كه از سـوي            . ـ مذهبي قزوين نيز در همين راستا قرار دارد        

دهي قبلـي امـا بـسيار آشـكار      اين جمع جهت سخنراني آقاي دكتر ابراهيم يزدي تشكيل شده بود با سازمان   

هاي فشار به رغم حضور نيروهاي     دهي شده گروه    افراد سازمان . توسط برخي نهادها به آشوب كشيده شد      

حل سـخنراني حملـه كـرده و خـسارات فـراوان مـالي بـه جـاي گذاشـته و برخـي                       حافظ نظم و امنيتي، به م     

هر چند با كشانده شدن مسائل بـه        . را هنگام خروج مورد ضرب و شتم قرار دادند        ) به ويژه زنان  (حاضران  

مركز كشور و به خاطر فشاري كه از مركز به نيروهاي محلي آمد مـاجرا فيـصله پيـدا كـرد، امـا مهاجمـان             

اي نوگرايان ملي ـ مذهبي اين شهر را تهديد كردند كه اگر مراسـم ديگـري     ي شده با قرائت بيانيهده سازمان

هاي آنها    در همين فاصله برگزار كنندگان مراسم و خانواده       . برگزار كنند اين بار خون آنها را خواهند ريخت        

  .مورد تهديد و اخطار و هشدارهاي رسمي و غيررسمي قرار گرفتند

شـكني و اقـدامات       آيا وظيفه نهادهاي رسمي جلـوگيري از قـانون        : از مسئوالن اين است   پرسش اساسي   

هاي قانوني منتقدان و مخالفان       هاي فشار است يا محدود كردن آزادي        ضد انساني معدودي از عناصر گروه     

طلب كه از شعارهاي آزادي و توسعه سياسي تنها سـهمي در حـد برگـزاري مراسـم خـصوصي در                       اصالح

شخصي دارند؟ رهبران اجرايي و سياسي كـشور بايـد بـه طـور جـدي حـداقل بـه الزامـات و تبعـات                         منزل  

اند، بيانديشند و نامزدهاي نمايندگي دور ششم مجلس نيز بايد يكـي از               هايي كه به مردم داده      شعارها و قول  

دهنـدگان   سـازمان هاي فشار و حاميان و  گروه(هاي اصلي خود را توجه به اين معضل مهم اجتماعي             برنامه

 خـواه ضـد اصـالحات بـوده در برخـي از نهادهـا و                 هاي تمامـت    علني و غيرعلني آنها كه مشخصا از طيف       



 ۲۶۷

براي مردم و روشنفكران و جوانـان جامعـه ديگـر صـرف شـعار از                . قرار دهند ) ها نيز حضور دارند     ارگان

افكار عمومي منتظر   . كند  يت نمي سوي مسئوالن و مديران اجرايي و نيز نامزدهاي احتمالي مجلس ششم كفا           

برخوردهاي جدي و قانونمند با اين مانع آشكار روند توسعه سياسي و از جمله ارائه اليحـه و طـرح بـراي                      

گران در نظم عمـومي و ايجـاد اصـالحات در نيروهـاي نظـامي، انتظـامي و امنيتـي و                       تشديد مجازات اخالل  

  .باشند هاي فشار مي ي علني و غيرعلني از گروهها هاي آنان جهت از بين بردن حمايت زيرمجموعه

هـا و     هاي مدني به ويژه در شهرسـتان        ما امضا كنندگان زير ايجاد فشارهاي سازماندهي شده بر كانون         

از جمله حمله اخير به تجمع نوگرايان ملي ـ مـذهبي و سـخنراني آقـاي دكتـر ابـراهيم يـزدي در قـزوين را         

  .رخورد اجرايي و قانوني با اين پديده شوم را داريممحكوم كرده و انتظار جدي براي ب

  ۱۳۷۸تهران ـ دي ماه 

  

 ـ مهنـدس     ـ حميد آصفي ـ مهندس ابوالفضل بازرگـان    دكتر مصطفي اخالقي ـ حسن اربابي ـ حميد احراري ـ اعظم اكبرزاده   

اهللا  ژاد ـ محمود بياكي ـ دكتـر حبيـب    ن نگار ـ محمد بهزادي ـ صفا بيطرف ـ پروين بختياري     ـ محمد بسته  عبدالعلي بازرگان

بين ـ دكتر غالمعباس توسلي ـ مهندس محمد  پيمان ـ عباس پوراظهري ـ عزيز پورحميد ـ مسعود پدرام ـ دكتر محمود پيش

اكبر جاللي ـ   ديني ـ مهندس مصطفي تنها ـ سيد حسين جعفري ـ دكتر علي     توسلي ـ مهندس مجيد تواليي ـ دكتر عباس تاج  

اهللا  زاده ـ عبدالكريم حكيمي ـ مهندس حشمت اهللا حسن  مجيد حكيمي ـ منوچهر حيدري منفرد ـ دكتر سيف-ضل حكيمي ابوالف

خلق ـ رسول دادمهر ـ دكتر حبيب    عيسي خندان ـ غالمرضا خوش-خضوعي ـ مهندس سيد امير خرم ـ سيد حسين خطيبي 

ودي ـ عبداهللا رادنيا ـ بهمن رضاخاني ـ دكتر حـسين رفيعـي ـ       آسايي ـ سعيد در  داوران ـ حسين درويش ـ دكتر محمود دل  

طوسي ـ احد رضايي ـ حسين زادعيسي ـ حسن زرافشان     تقي رحماني ـ عليرضا رجايي ـ اصغر رضايي ـ دكتر رضا رئيس   

سلطاني  نبياهللا سحابي ـ عليرضا ساريخاني ـ دكتر فريدون سحابي ـ     ـ احمد زيدآبادي ـ دكتر يداهللا سحابي ـ مهندس عزت  

الدين ـ هدي صابر ـ مظفر صفري ـ مهندس كيـوان     وردي شمبوري ـ جواد شرف  حسيني ـ اهللا  ـ نسرين ستوده ـ حسين شاه

اشـرف ضـرغاميان ـ فريـدون      صميمي ـ مهندس هاشم صباغيان ـ احمد صدر حاج سيد جـوادي ـ مهنـدس صـراف ـ علـي        

 عابدي ـ شهين علـوي ـ رضـا عليجـاني ـ محمـود عمرانـي ـ مهنـدس         ضرغامي ـ امير طيراني ـ نورالدين طرازمنفرد ـ هما 

اصغر غروي ـ حسن فخرسلطاني ـ دكتر حسن فريـداعلم ـ دكتـر غفـار فـرزدي ـ دكتـر           محمدجعفر عمادي ـ دكتر سيد علي 

سعود لـدني ـ   افرا ـ فاطمه گوارايي ـ م   الدين قهاري ـ حجت قياسي ـ مرتضي كاظميان ـ دكتر رحمان كارگشا ـ بيژن گل     نظام

فر ـ محمد محمدي اردهالي ـ هرمز مميزي ـ هادي موتمني ـ      اكبر معين مسعود مانيان ـ مهندس محسن محققي ـ مهندس علي  

اهللا مديحي ـ مرضيه مرتاضـي لنگـرودي ـ مـصطفي مـسكين ـ مهنـدس غالمرضـا           حسين مدني ـ سعيد مدني ـ دكتر ماشاء  

شهشهاني ـ مهندس وحيد ميرزاده ـ دكتر احمد مهراد ـ خسرو منصوريان  شمسمسموعي ـ دكتر محمد ملكي ـ ابوالفضل مير

الدين موحد ـ مهندس اسماعيل ناطقي ـ مهندس سيد حميـد نـوحي ـ سـيد مهـدي نـاطقي ـ           آبادي ـ مهندس نظام  ـ ناصر مه

آقايي ـ دكتـر     وهابالسادات نوربخش ـ دكتر حسن  پور ـ فخر  محمود نكوروح ـ مهندس محسن نراقي ـ مهندس محمود نعيم  

  . اشكوري هادي هاديزاده ـ مهندس عليرضا هندي ـ مهندس اردشير هوشي ـ حسن يوسفي

  



 ۲۶۸

  

  به نام خدا

   امضائي۹۰شدگان نامه   جمعي از بازداشتاعتراض

  

   ايران؛شريفملت 

ي هـا   نفـر از شخـصـيت  ۹۰اي به امـضاي   ، نامـه۱۳۶۹نيك به خاطر داريد كه در اوايل ارديبـهشت سال         

ملي ـ اسالمي خطاب به رئيس جمهور وقت آقاي هاشمي رفسنجاني، كه مسئوليت اجرايي و اداره مملكت را  

به عهده داشت، نوشته شد و ضمن تحليل شرايط سياسي ـ اجتماعي، مـوارد زيـر را از ايـشان درخواسـت      

  :نمود

  يگانگانآور با ب هاي اسارت ها و انعقاد قرارداد ها و خرابي ـ جلوگيري از خالف۱

ـ بازگرداندن حقوق قـانوني مـردم مـصرح در فـصول سـوم و پـنجم قـانون اساسـي و جلـوگيري از                         ۲

  هاي سركوب سياست

   فعاليت احزاب و مطبوعات و استقرار حاكميت ملتتأمينـ آزادي و ۳

اهللا سيــد ابـوالفـضل موسـوي         آيــت : اي همـچون   هاي شنـاخته شـده    در ميان امضاكنندگان نامه شخصيـت    

زاده، محمـود مانيـان،       زنجاني، مهندس مهدي بازگان، دكتر اسداهللا مبشري، سرهنگ غالمرضا نجاتي، جالل غني           

  .اند ند كه دارفاني را وداع گفته و به رحمت ايزدي پيوستهشتباف وجود دا اكبر زرينه انوري و محمدتقي 

اران از عوامـل مـوثر در انتـشار         انـدرك    نفر از امضاكنندگان نامه كه به زعم دست        ۲۳متعاقب اين جريان    

هاي قرون وسطائي قـرار گرفتنـد تـا حاضـر بـه               ترين شكنجه   نامه بودند دستگير شده و عموما تحت سخت       

شد، يعني اعتراف به ارتباط با بيگانگـان و جاسوسـي در              مصاحبه تلويزيوني و بيان آنچه بر آنها ديكته مي        

  .ها دستگير و در همان محل زنداني و محكوم شدند ستاناي نيز در شهر به عالوه عده. دوران جنگ گردند

هاي جسمي و روحـي آزاد    نفر از اين عده پس از حدود شش ماه اسارت در سلول انفرادي و شكنجه  ۱۴

  .مدافع و امكان مطالعه پرونده محكوم گرديدند  نفر باقيمانده در دادگاه انقالب بدون وكيل۹گرديده و 

كه عموما عمـري را در مبـارزه بـا اسـتبداد و خودكـامگي رژيـم پهلـوي در                    دادن افرادي     مسلما شكنجه 

هـاي علنـي و آشـكار در           سال بودند و جز مخالفت     ۷۰ تا   ۶۰هاي سني      در رده  بعضاًها به سر برده و        زندان

چارچوب قانون اساسي اسرار و اطالعاتي پنهاني نداشتند كه نياز به شالق باشد، با هيچ مالكي قابل توجيه                  

هاي كليـوي و صـدمات قلبـي و            منجر به نارسائي   بعضاًكه  ) به عنوان تعزير  (هاي متوالي       شالق زدن . ستني

خواسـتند،   ها مـي  عصبي گرديد، به خاطر درهم شكستن دروني و تسليم تام و تمام به هر آنچه در بازجوئي           

جيه اسـت؟ آيـا نگـارش       در قانون اساسي كه زيربناي قضاي اسالمي است، قابل تو         » اصل برائت «چگونه با   

جمهور مملكت، هر چنـد بـا كلمـات صـريح و خـالي از مجاملـه، بايـد در جامعـه                      اي سرگشاده به رئيس     نامه

  ترين اصول انساني و اسالمي است، گردد؟ اسالمي دچار چنين عواقبي كه مغاير با ابتدايي

ري از خبرنگاران داخلـي   خود با جمع كثي۳۰/۹/۷۸انه آقاي هاشمي رفسنجاني در مصاحبه مورخ  تأسفم

ها نيـز پوشـش گـسترده داده          و خارجي، كه از صدا و سيماي جمهوري اسالمي پخش گرديد و در روزنامه             
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