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  اطالعيه به مناسبت درگذشت دكتر يداهللا سحابي و اعالم مراسم تشييع

  

 
 لموت اكل نفس ذائقه

 يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه

 بازآرام امروز به حضور پروردگارت        اي نفس قدسي مطمئن و دل     

 )۲۸-۲۷فجر . (كه تو خشنود و او راضي از تو است آي

دكتر يدالة سحابي، رادمرد مصلح، خدمتگزار عرصة فرهنگ و آموزگار دين، اخالق و آزادگي بـه جـوار                  

 .رحمت پروردگارپيوست

مردي كه بخش   . نهضت آزادي ايران، اكنون در سوگ يكي از بنيانگذاران و رهبران خويش نشسته است             

هـاي علمـي و فرهنگـي در عرصـة آمـوزش و پـرورش و                  از عمر پربار خود را عالوه بر مجاهـدت        اي    عمده

عـدالتي سـاخت و بـا مرحومـان           دانشگاه، مصروف مبارزات سياسي و اجتماعي مؤثر بر عليه استبداد و بي           

طالقاني و بازرگان به مـشاركت در برپـائي نهـضت مقاومـت ملـي، تأسـيس نهـضت آزادي ايـران و سـاير                         

 .سات، سازمانها و جمعيتها پرداختمؤس

نهضت آزادي ايران، ضايعة درگذشت اين اسوة اخالق و آزادگي را به ملت ايران و به خـانوادة محتـرم                    

 .گويد و براي بازماندگان صبر جميل آرزو دارد ايشان تسليت مي

اه تهـران و     فروردين ماه از مسجد دانشگ     ۲۵ صبح روز يكشنبه     ۹مراسم تشييع آن شادروان در ساعت       

  .گشت مراسم تدفين نيز در همان روز در محل امامزاده عبداهللا شهرري برگزار خواهد

  

 نهضت آزادي ايران
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  اعالم مراسم بزرگداشت دكتر سحابي

  

 و يبقي وجه ربك ذوالجالل واالكرام

  

  كدام دانه در زمين رفت كه نرست؟

 چرا به دانة انسانت اين گمان باشد

يداهللا سحابي، يكي ديگر از رهبران و بنيانگذاران فقيد نهضت آزادي ايران، در انـدوه و                امروز پيكر دكتر    

اما چه باك كه انديشة او، مـشكات افروختـة راه رهـروان طريـق دينـداري،      . تأثر فراوان به خاك سپرده شد 

 بزرگان اين   داري، آزادگي و وطندوستي تا هميشة ايام پرفروغ خواهد ماند و چون ديگر مصلحان و              م  خالقا

اش  گ خواهـد داد و از ثمـرات انديـشه   رمثابه بذري در دل خاك ريشه خواهد كـرد و شـاخ و بـ   ه  سرزمين ب 

 .مند خواهند شد نسلهاي متمادي بهره

 ۵ماه ساعت   فروردين۲۷شنبه  منظور، جهت بزرگداشت تفكر، سلوك و خدمات آن رادمرد، روز سه     بدين

  .هيم آمد و ياد او را گرامي خواهيم داشتارشاد گردخوا  بعدازظهر در حسينيه

 
 نهضت آزادي ايران

  



 

 ۶

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  : شماره

۲۶/۰۱/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

 در سوگ دكتر يداهللا سحابي دكتر يزدي دبيركل نهضت پيام
  

درگذشت شادروان دكتر يداهللا سحابي، خدمتگزار صادق ايران و اسالم را به ملـت ايـران و بـه رهـروان راه       

 .گويم ن بزرگ و به اعضاي نهضت آزادي ايران تسليت ميساالري، به خانواده محترم آ آزادي و عدالت و مردم

بلكـه بزرگداشـت و ارج نهـادن بـه بيـنش، مـنش و            . تجليل از مردان بزرگ تاريخ، تجليـل از فـرد نيـست           

 .سلوك سياسي، و اجتماعي و الگو قرار دادن آنان است هاي روش

ران شـگ سـاالري و تال     يقـت مـردم   طلبان بزرگ ايران، از پيشگامان طر       دكتر سحابي مردي از تبار اصالح     

او شخصيتي چند بعدي داشت و تمام اين ابعاد شخـصيتي و  . شائبه و به دور از ريا و تطاهر بود بي خدمت

 .باشد بينشي او الگوي مناسبي براي نسل جديد و جوان و جوياي راه مي

كننـده خـارجي،    يددرگذشت دكتر سحابي در شرايطي اتفاق افتاد كه كشورمان به مناسـبت خطـرات تهد              

 ،در واكـنش بـه فقـدان ايـن سـعيد مبـرور            . بيش از هر زمان به آرامش و وفاق و آشتي ملي نياز مبرم دارد             

گيرنده، علماي اعالم، اسـتادان و دانـشجويان دانـشگاههاي ايـران،             هاي تصميم   مسئوالن كشور و شخصيت   

نـوعي، امـا همـه متفقـاً بـا بـه رسـميت        هاي سياسي، هر كدام به  اي از گروه نگاران و طيف گسترده   روزنامه

اي كه نـشانه بـارزي اسـت     پديده. شناختن خدمات ارزشمند وي، از بينش و منش وي تجليل به عمل آوردند      

وفاق ملي گاه ممكن اسـت  . از امكان دستيابي به وفاق و آشتي ملي براساس و محورهاي ايجابي و نه سلبي  

توزانه ايران را همراه با عراق        ناحق و كينه  ه  ئيس جمهور آمريكا ب   هنگامي كه ر  . به علت يا انگيزه سلبي باشد     

دوسـت    هاي سياسي مـيهن     خواند، همه نيروها، گروهها و شخصيت     " محور اهريمني "و كره شمالي از اركان      

يزه سلبي به نمايش گذاشتند كه بـسيار        گايران بر او تاختند و اعتراض كردند و وفاق ملي را بر محور يك ان              

امـا تجليـل گـسترده از خـدمات دكتـر سـحابي و              . اي داشـته اسـت       مفيد بوده و بازتاب گسترده     ضروري و 

شناخت ارزش و منش و بينش او، وفاق ملي بر محورهاي ايجابي است كه كارسازي آن به مراتب بـاالتر و                     

 .باشد تر از نوع وفاق ملي سلبي مي عميق

 تجليـل از آن بزرگـوار، از طـرف خـود و يـاران      هاي همـدردي و   اينجانب ضمن استقبال و تشكر از پيام      

هـاي    گيرندگان كشور، با ادامه سياست كاهش تنش       شادروان دكتر سحابي، اميد دارد كه مسئوالن و تصميم        

ناپـذير    ضرورت اجتنابسياسي و آزادي تمامي زندانيان سياسي، پديده آشتي و وفاق ملي را، به عنوان يك            

 .تر سازند تر و عميق رش بدهند و جديهاي كنوني، گست در شرايط بحران

از خداوند باري تعالي براي دكتر يداهللا سحابي علو درجات و براي خـانواده و دوسـتانش و ملـت ايـران              

 .با سالم بر بندگان صالح خدا. نمايم صبر و تحمل آرزو مي

  دكتر ابراهيم يزدي 

۲۶/۱/۱۳۸۱ 
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  اطالعيه دبيركل نهضت در 

 »بازگشت به ميهن«
 طنان عزيزهمو

 به دعوت چند دانشگاه آمريكا براي ايـراد سـخنراني، در آذرمـاه              ۷۹بعد از برنامه سفر كوتاه مهرماه سال        

آن سال به هنگام سفر به شيكاگو براي بازگشت به ايران مطلع شدم كه براي بررسي نتايج آزمايشهاي انجـام                   

در طول سال گذشـته بعـد       . ، مراجعت كنم  )تگزاس(شده الزم است به مركز پزشكي اندرسن در شهر هوستون           

در مـدت اقامـت     . از مشخص شدن بيماري سرطان پروستات و درجه وخامت آن برنامه معالجاتم انجـام شـد               

 مـذهبي، مـوارد نقـض       ــ   اي ملـي  اضطراري در آمريكا، بازداشت دوستان نهضت آزادي ايران و سـاير نيروهـ            

 .ها موجب نگراني و تأمالت شديد روحيم گرديد سانهحقوق اساسي ملت و انتشار مطالب خالف واقع در ر

هاي جسمي، غم فـراق دكتـر يـداهللا سـحابي، اسـوه و                گردم كه عالوه بر ناراحتي      در حالي به ايران برمي    

كند و درگذشت ايـن       ام براي نزديك به نيم قرن، بر دل سنگيني مي            سياسي  اجتماعي و  الگوي منش و سلوك   

 و تساهل و تسامح و سازگاري و نمونه اعالي خدمت مستمر به ايران و اسالم                ساالري  پير صادق طريقت مردم   

ام بـه   برگشت اينجانب در حالي است كه اگرچه بخشي از درمان بيمـاري       . ام، بسي افزوده است     بر تأثرات روحي  

پزشـكان  هاي ويژه پزشكي، نيـاز مبـرم دارم و        اتمام رسيده است ولي به علت اختالالت جدي فيزيكي به مراقبت          

 .پذير باشد ها در تهران امكان اند كه ادامه اين مراقبت معالجم تنها با اين شرط با بازگشتم موافقت كرده

هـاي جديـدي در خاورميانـه هـستند و            تاز جهاني در تدارك حادثه آفريني       هاي يكه   در شرايطي كه قدرت   

نجانـب بـيش از پـيش همچـون گذشـته           سابقه قرار داده است، اي      مان را مورد تهديد بي      خطرات جديدي ميهن  

 .هايشان باشم ها و شادي تمايل دارم كه در ايران و در كنار هموطنان خود و شريك غم

دانـم از كليـه هموطنـان عزيـزي كـه در طـول مـدت                  اكنون كه عازم برگشت به كـشور هـستم الزم مـي           

يا نامه بذل محبـت نمودنـد و جويـاي    هاي دور و نزديك، از ايران و خارج از كشور، با تلفن  ام از راه  بيماري

 .ام شدند، صادقانه و صميمانه سپاسگذاري نمايم سالمتي

 مـذهبي   ـ  كاهش تنشهاي سياسي كه با آزادي دوستان نهضت آزادي ايران و فعالين ساير نيروهاي ملي              

حق و صـالح    گردد، اما     مي دانشجويان آغاز گرديد، اگرچه گام مثبتي در راستاي وفاق و آشتي ملي محسوب            و  

كشورمان در اين است كه با توجه به شرايط بحراني و خطرات تهديد كننده با آزادي كليـه زنـدانيان سياسـي و                       

تأمين حقوق اساسي ملت با اجراي اصول قانون اساسي، گام مؤثر و مفيدتري در راه ايجاد همبـستگي و وفـاق                     

 . مردم ايران و جهان برداشته شودملي و اصالح چهره انقالب و جمهوري اسالمي در افكار عمومي

 »حسبنااهللا و نعم الوكيل«

 دكتر ابراهيم يزدي

  ۱۳۸۱ فروردين ۲۹شنبه  پنج
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  كنندگان از شادروان دكتر يداهللا سحابي اطالعيه تشكر از تجليل

  

  من لم يشكرالمخلوق لم يشكرالخالق

 ايـران و اسـالم، آموزگـار اخـالق      خدمتگذار صادق شادروان دكتر يداهللا سحابي، اسوه تقوي و انصاف،    

  .سياسي و سلوك اجتماعي به رحمت حق شتافت

اهللا طالقاني و مهندس بازرگان، در ارديبهشت ماه  آيت فقيد سعيد دكتر يداهللا سحابي همراه با مرحومان

 در تأسيس نهضت آزادي ايران مشاركت نمود و تا آخـرين روزهـاي حيـات پربـار خـود بـه                      ۱۳۴۰سال  

 شوراي مركزي نهضت آزادي ايران فعاليـت مـؤثري داشـت و نقـش پـدر معنـوي و الگـوي               عنوان عضو 

سـاالري و اسـتقالل كـشورمان، بـه نحـو            مقاومت و ايستادگي را براي تمامي مبارزان راه آزادي، مـردم          

  .احسن ايفا نمود

اه با مردم با رژيم      بيش از نيم قرن در كنار مردم و همر          دكتر يداهللا سحابي همراه با ياران و همرزمانش،       

گيـري و سـاماندهي       در پيـروزي انقـالب و سـپس در شـكل          . ستمشاهي دست نشانده بيگانگان مبارزه كـرد      

  . جمهوري اسالمي ايران نقش مفيدي داشت

جامعة سياسي، فرهنگي و علمي كشورمان يكي از عزيزترين و با ارزشترين ذخاير فكـري   با درگذشتش

  .و معنوي خود را از دست داد

شناس ايران، مقام رهبري، رياسـت جمهـوري،          داند، از مردم شريف و حق       نهضت آزادي ايران، الزم مي    

 اعـضاي دولـت و سـاير مقامـات نظـام، اســتادان و        نماينـدگان مجلــس،  رياسـت مجلـس شـوراي اسـالمي،    

اسـي و   ها، احزاب و نهادهاي فرهنگي و اجتماعي، شخـصيتهاي فرهنگـي و سي              دانشجويان دانشگاهها، گروه  

همچنين از مراجع عظام و علماي اعالم كه به هنگام بستري بودن دكتر سحابي در بيمارسـتان و سـپس بـه           

مناسبت درگذشت ايشان، در مراسم تشييع و تدفين و مجالس و يادبودهاي متعدد در تهران، شهرسـتانها و          

ي و قدرشناسـي خـود را از        خارج از كشور با حضور گسترده و يا صدور بيانيه و اطالعيه، مراتب همـدرد              

  .اند، صميمانه تشكر نمايد يك خدمتگذار صديق و منصف ايران و اسالم ابراز نموده

شائبه بود و درگذشتش موجب خير و رحمت و بروز امكـان              حيات آن فقيد سعيد، سرشار از خدمات بي       

  .وفاق و تفاهم ملي گرديد

كنـد،   خـارجي كـشورمان را تهديـد مـي      نهضت آزادي ايران اميدوار اسـت در شـرايطي كـه خطـرات              

هـا و     و مطبوعـاتي آزاد گردنـد و همـه گـروه           تنشهاي سياسي داخل پايان پذيرد، همة زندانيان سياسي       

احزاب، با حفظ مواضع اصولي خود در چارچوب احترام و التزام به قانون اساسـي و اولويـت دادن بـه       

 توسـعه اقتـصادي مـشاركت مـؤثر داشـته           شـرط   منافع ملي بتوانند در توسعه سياسي به عنـوان پـيش          

  .باشند



 ۹

نهضت آزادي ايران، دست تمام كساني را كه با تجليل و تمجيد از اين پيشقراول اصالحات و ناصـح        

درجـات،   تعالي براي آن فقيد مبرور علو فشارد و از خداوند باري اند، مي مشفق، خدماتش را پاس داشته

 براي ملت ايـران آرامـش، امنيـت، رفـاه و توسـعه مـسئلت                براي خاندان بزرگوار سحابي صبر جميل و      

  .نمايد مي

  

  نهضت آزادي ايران
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 زادي ايرانآمراسم بزرگداشت چهل و يكمين سالگرد تاسيس نهضت گزارش 
  

قـاي دكتـر   آ ارديبهـشت در منـزل   ۲۶زادي ايران روز پنج شـنبه     آچهل و يكمين سالگرد تاسيس نهضت       

 .ا حضور اعضا و خانواده زندانيان برگزار گرديدابراهيم يزدي دبيركل نهضت ب

كـل نهـضت ضـمن بيانـاتي در بزرگداشـت نـام و خـاطره            ن دبير در اين مراسم پس از تالوت آيات قـرآ        

بزرگان و در گذشتگان نهضت همچون مرحومين بازرگان، طالقاني، سحابي، رحـيم عطـايي، عبـاس رادنيـا،          

ويكمين سالگرد نهـضت را نـشان    چهل، علي شريعتي و ديگراناحمدعلي بابايي، دكتر مصطفي چمران، دكتر       

سـال گذشـته سـال      : دكتر يزدي افـزود   . ديگري از بلوغ، پختگي و به بار نشستن اعتبار اجتماعي آن دانست           

كنـيم كـه همـه زنـدانيان، احـضارشدگان،            رود و خداونـد را شـكر مـي          آزمون و ابتال نهضت بـه شـمار مـي         

 .ين آزمون سربلند و سرافراز بيرون آمديمها و همفكران از ا خانواده

قاي دكتر احمـد    اعت و فداكاري خانواده زندانيان نهضت از آ       جدر اين مراسم ضمن تقدير از همراهي، ش       

وقفـه، پـايمردي و شـهامت نمـادين در طـول سـال گذشـته و در              حاج سيدجوادي بخاطر تالشهاي بـي     صدر

 . اهدا شدايشان يادبودي نيزبه عمل آمد و لوحه جريان دستگيري تقدير و تشكر ب

 . اجتماعي روز جامعه ايران ارائه دادندـ يت سياسيعسپس دكتر ابراهيم يزدي تحليلي از وض

د كه در جامعه نيروهاي مختلـف بـا پـذيرش حـق        ياب  ي در شرايطي تحقق مي    سدموكرا: وي اظهار داشت  

در شرايط كنـوني وفـاق      . دناجتماعي بپرداز حيات براي يكديگر و تحمل افكار متفاوت در كنار هم به فعاليت             

لكن وفاق ملي به معناي همه با من نيست بلكـه           . ملي يك حتميتي براي بيرون شدن از بن بست حاضر است          

  .نوعي رقابت جمعي بر اساس مقررات جامعه مدني است

ان نقـش هـيچ     تو  امروز نمي .تسيت سنتي به مدرنيتة ا    عاي در حال گذار از وض      جامعه، جامعه : وي افزود 

كاران را  طلبان نيز بايد حضور و وزن محافظه   اصالح. گروهي را كوچك شمرد و يا وزن آن را ناديده گرفت          

بايد پذيرفت كه تهديد ايران توسط نيروهـاي        . بپذيرند و همه در چهارچوب احترام متقابل به تعامل بپردازند         

را پيـشه سـازد، يكـي آنكـه تنـشها را در             خارجي جدي است و حكومت ايران موظف است دو فعاليت عمده            

هاي مناسب ديپلماتيك را در عرصـه روابـط خـارجي در             داخل از كشور به صفر برساند و ديگر آنكه شيوه         

 .پيش گيرد

پس از پايان سخنان آقاي دكتر يزدي لوح تقـديري توسـط اعـضاي نهـضت بـه آقـاي مهنـدس محمـود                     

 .رزندان نوجوان وي در طول يكسال گذشته اهدا گرديدها و تحمل مرارت ف جهت فداكاريه پور ب نعيم

هـا و    مهندس محمد توسلي سخنران ديگر مراسم بودند كه ضمن قدرداني از تالشهاي برجسته خـانواده              

ها بويژه نقش برجسته و تاريخي دكتر ابـراهيم           بيطرف در كوران دستگيري   صفا  برخي از اعضا نظير خانم      

 تالشـي بـراي رفـع موانـع نهـضت فروگـذار نكردنـد، از اهتمـام برخـي                    يزدي كه درشرايط بيماري از هـيچ      



 ۱۱

مسئولين نظام جمهوري اسالمي نظير رياست جمهور، رياست مجلـس، وزيـر اطالعـات، نماينـدگان مجلـس                  

بويژه رياست كميسيون اصل نود و دبير و اعضاي كميسيون ماده ده احـزاب وزارت كـشور و همچنـين از       

 آزادي در طول سال گذشته تشكر كردند و ضمن بيان ماندگاري نهـضت و               خدمات ارزشمند وكالي نهضت   

اي از آخـرين      آثار فكري آن عليرغم موانع متعدد و حمالت بيشمار سالهاي پس از انقـالب بـه بيـان خـاطره                   

 .ديدار با دكتر سحابي پرداختند

  .اي جوان نهضت آزادي خاتمه يافتبا اجراي سرود اي ايران توسط اعضمراسم 
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  اطالعيه نهضت آزادي ايران بمناسبت

  چهلمين روز درگذشت شادروان دكتر يداهللا سحابي

  

اي بـراي روشـنگري،       ستيزان كه وجود خويش را هيمـة افروختـه           ياد دكتر سحابي، مردي از قافلة ظلمت      

 اصـالح و    زيرا انديـشة  . ها زنده و باقي است      ارتقاء فرهنگ و ديانت و تنوير افكار ساخت، در ساحت انديشه          

اند، چراغـي ايـزد افروختـه و مـشكاتي      رغم مدعياني كه مساعي خويش را در اطفاء آن بسته    ه  اصالحگري ب 

  .پرفروغ و جاويد است

 طالقاني، شريعتي، چمران و ديگر بزرگان وادي روشنفكري در گنبد افـالك              همچنانكه تالشهاي بازرگان،  

  .افكن است تا هميشه تاريخ طنين

نمايد، در    مناسبت چهلمين روز درگذشت دكتر يداهللا سحابي از همگان دعوت مي          ه  ان، ب نهضت آزادي اير  

 بعـدازظهر در    ۵:۳۰مراسم بزرگداشت آن وارسته فضل و آداب كه در روز پنجشنبه دوم خرداد از سـاعت                 

  .گردد، شركت فرمايند حسينيه ارشاد برگزار مي

  

  نهضت آزادي ايران
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  »هاي قزوين و همدان دگان زلزله استاندي اظهار همدردي با آسيب«

  

    ّون تُحب لَن تَنالواالبِّر حتّي تُنِفقوا مما

. هاي قزوين و همدان موجب تألم و تأثر همگان گرديـد            ضايعات انساني و مادي زلزله روستاهاي استان      

ديـدگان ايـن      هاي داغدار و آسـيب      نهضت آزادي ايران، اين مصيبت را به ملت شريف ايران به ويژه خانواده            

  .گويد ها تسليت مي استان

هاي بزرگـي     گاهي با چنين فاجعه    هاي زلزله، كشور ما هر از چند        به دليل قرارگرفتن ايران بر روي گسل      

داشـته كـه متأسـفانه     بر هاي انساني و مالي زيادي در در گذشته اكثر اين حوادث، خسارت. گردد مواجه مي 

بار اين حوادث بيشتر متوجـه هموطنـان          مت در روستاها، پيآمد تأسف    مقاو  به دليل ساختمانهاي سنتي و كم     

ديـدگان در     گردد و بدليل تعداد زياد و پراكنده بودن آنها، دولت قادر به رفع نياز آسـيب                 ساكن روستاها مي  

  .طلبد اينگونه حوادث و بالياي طبيعي يك بسيج عمومي و ملّي را مي. باشد كوتاه مدت نمي

زهرا در استان قزوين را به لـرزه درآورد كـه            مين ايام زلزله مشابهي محدوده بويين     چهل سال قبل در ه    

در آن سال سازمانهاي سياسي به ويژه جنبش دانشجويي با          . خسارات انساني و مالي مشابهي به بار آورد       

 ديـدگان و بازسـازي خرابيهـا     رساني به آسـيب     بسيج عظيم نيروهاي مردمي توانستند نقش مؤثري در كمك        

  .است داشته باشند كه خاطرات آن در تاريخ و حافظه تاريخي آن نسل ثبت شده

هـاي   خواهد كـه در صـورت امكـان نـسبت بـه تـشكيل گـروه         نهضت آزادي ايران، از هموطنان عزيز مي      

هاي مردمي، خواهران و  آوري كمك هاي مالي و انساني خود از طريق مراكز جمع      رسان اقدام و با كمك      كمك

شـده بـه نحـو     ديده زلزله اخير را ياري رسـانند و در برنامـه بازسـازي روسـتاهاي تخريـب          سيببرادران آ 

  .مقتضي مشاركت نمايند

  

 نهضت آزادي ايران
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  وفـاق ملـي

  مباني نظري و راه كارهاي عملي

  چرا و چگونه ؟

  

بايد گروهي از شما باشند كه دعوت به نيكي كنند و امـر بـه آنچـه                 

. نچه ناپسند اسـت، بنماينـد، و آنـان رسـتگارند     شايسته و نهي از آ    

هاي روشـن بـر آنهـا     شما همچون كساني نباشيد كه با آنكه نشانه      

آنهـا را عـذابي   .  پراكنده شدند و اختالف ورزيدنـد       آشكار گرديده ،  

  )۱۰۵و ۱۰۴آل عمران  (١استبزرگ 

ز پيـروزي انقـالب اسـالمي    همدلي، همكاري و وحدت ماههاي قبل و پـس ا      از مهمترين عواملي كه وفاق،      

هـاي نفـي، طـرد و حـذف و بـروز و              در پيش گرفتن سياسـت      ايران را به تدريج تضعيف كرد و از بين برد،           

هـاي برخـورد بـا آنهـا از      ها و شـيوه  اين تضادها و تعارض. هاي ناشي از آن بود تشديد تضادها و تعارض   

ها تنها محدود بـه   دامنه تضادها و اختالف. رديدهاي بعد گ مهمترين موانع توسعه و پيشرفت جامعه در سال      

اخالقي و ارزشـي      هاي سياسي نگرديد، بلكه امور اقتصادي، فرهنگي،         هاي سياسي بين حكومت و جناح      تنش

اي   حتي بر روابط خارجي آثـار گـسترده        را از فرد و خانواده گرفته تا سطوح مديريتي جامعه در برگرفت و            

  .گسترده و حاد گرديد هاي زيان بار، ات و واكنشبر جاي گذاشت و موجب تهديد

در حـالي كـه   . ها، در گفتار و كردار، نيز بـر رنـج و نارضـايتي ملـت افـزود           ها و دوگانگي   وجود تعارض 

داد، مردم در عمـل شـاهد دروغ،         ، عدالت و صداقت تشكيل مي     ، آزادي مباني ارزشي انقالب اسالمي را ايمان     

ها نيز ضربات سنگيني براعتبـار انقـالب و جمهـوري اسـالمي      اين دوگانگي . دتبعيض، ظلم، فساد و فقر بودن     

   .ايران وارد ساخت

انگيز، نارضايتي و اعتراض شـديد خـود         ايران در يك اقدام شگفت    در پاسخگويي به اين انحرافات، مردم       

وم خـرداد   هاي گذشته و اميداوري خود را نـسبت بـه اصـالحات آينـده در انتخابـات د                  را نسبت به سياست   

در انتخابات شوراها و مجلس ششم نيـز اعتـراض و عـدم رضـايت خـود را نـسبت بـه                      .  نشان دادند  ۱۳۷۶

 ۱۳۸۰عملكردهاي قبل به روشني اعالم داشته، مجدداً در انتخابات رياست جمهـوري در سـال                  ها و    سياست

ه ضـمن وفـاداري بـه       بر اعتراض و عدم رضايت خود و اصرار بر اصالحات پاي فشردند و نشان دادند كـ                

                                                            
 

ولَاتَكُونُو اكَالذَّين تَفَر قُوا و ) ۱۰۴(المفِلحون  اولِئك هم و ولتكُن ِمنكُم اُمه يدعون ِالَي الخَيِر ويامرون بِالمعروِف وينهون عِن المنكَِر

عِد ماختَلَفُوا ِمن ب مآئهنَاتُاجيالبو   ظيمع ذابم علَه لِئك۱۰۵(او(  



 ۱۵

  .هاي انقالب و نظام جمهوري اسالمي خواهان توسعه سياسي و تحقق جامعه مدني هستند  ارزش

 هر چند با انتخات رئيس جمهوري و نمايندگان معتقـد بـه اصـالحات، تحـوالت ارزشـمندي در راسـتاي                    

بينـي،   هاي قابل پـيش    تحقق اصول و آرمانهاي جمهوري اسالمي ايران صورت گرفت، ليكن با بروز مقاومت            

، بلكـه فزونـي نيـز گرفـت و نـه تنهـا مـانع توسـعه و                    ها نه تنها كاهش نيافـت      اختالفات موجود در بين جناح    

  .پيشرفت مطلوب شد، بلكه به انسداد نيروهاي سياسي نيز منتهي گرديد

سـي رقيـب،    ويژگي اول اين كه، هر يك ازنهادها و نيروهاي سيا         : انسداد سياسي مذكور دو ويژگي دارد     

ها و امكانات خود را بكار گرفتند تا حريف و رقيب را منزوي و قـانع                 طلب، تمامي تالش   كار و اصالح   محافظه

ويژگـي دوم ايـن     . به سهم خود ساخته و يا از صحنه بيرون كنند و اقداماتش را فلج سازند، امـا نتوانـستند                  

اي شكل گرفته است كه هر كدام        سي به گونه  است كه مناسبات قدرت ميان هر يك از نهادها و نيروهاي سيا           

بقـا و   . از اين نيروها و نهادها اگر هم بتواند رقيب را از صحنه خارج كند، خود نيز با او سقوط خواهد كـرد                     

بنابراين وضعيتي بوجود آمـده كـه   . حيات هر كدام به بقا و حيات گروه و نهاد رقيب بستگي پيدا كرده است        

  . براي حذف رقيب بردارندتوانند گامي هيچكدام نمي

مرگـي جـو غالـب      اند و روز   تظار در پيش گرفته   در چنين شرايطي، نيروها و نهادها يا سياست صبر و ان          

ايـن امـر خـود بـه تـشديد بحرانهـا،            . دهنـد  ها ادامـه مـي     آفريني ها و تشنج   شده است يا آن كه هنوز به تقابل       

باعـث اتـالف منـابع و تهديـد     ي منتهـي شـده و   بحران اجتماع ترشبخصوص تشديد بحران اقتصادي و گس   

شـرايط مـذكور، همـراه بـا تـشديد تـشنجات         . امنيت ملي و تضعيف دولـت و ملـت و كـشور گرديـده اسـت               

 موجب شد كه بسياري از مقامـات و مـسئولين و          .  بويژه از سوي آمريكا     درهمسايگان و تهديدهاي خارجي،   

هاي موجود، بـيش از      ن عنوان راه حل اساسي بحرا    ه  ببسياري از جناحهاي سياسي به ضرورت وفاق ملي،         

  . پيش توجه نموده و روي آوردند

رفت از اين وضعيت نـامطلوِب بحرانهـاي اجتمـاعي، انـسداد سياسـي و تهديـدات و خطـرات                     براي برون 

در محور داخلي، كاهش تشنجات سياسي با قبول ضـرورت وفـاق            : خارجي، دو راه حل اساسي وجود دارد      

ناپذير آن و تمركز امكانات همـه نهادهـا و نيروهـا بـر حـل مـسائل              نيازها و الزامات اجتناب    مه پيش ملي با ه  

تصميم گيرندگان بـه   خارجي، ضروري است نگرش در محور. فرهنگي و اخالفي جامعه     اقتصادي،   اجتماعي

متناسـب بـه     تغييـر نمايـد و سياسـتي         ۱۳۸۰المللي، بخصوص بعد از رخداد شهريور        مناسبات سياسي بين  

اين گونـه تهديـدها بـا توجـه بـه موقعيـت             . المللي اتخاذ گردد   گيري از تمام امكانات داخلي و بين       منظور بهره 

تـوان بـراي احتـراز از آن          مـي  باشـد و    بيني و هم قابل پيشگيري به موقع مي        استراتژيك ايران هم قابل پيش    

  .تدابيري انديشيد

را بعنـوان يـك پـيش فـرض اساسـي بـراي سـالمت و                “ يوفاق مل ”نهضت آزادي ايران ضرورت حياتي    

تـضادها و تهديـدات       پيشرفت و توسعه جامعه پذيرفته، نيازي به اثبات آن از طريق تشريح مسائل، بحرانهـا،              

بيند و توجه خود را به چگونگي دست يافتن به چنين وفـاقي            جامعه ايران با ارائه آمار و ارقام گوناگون نمي        

هاي كوتاه وفـاق را در صـدر         با توجه به اين واقعيت كه ملت ايران در سده اخير دوره           اما  . دارد معطوف مي 

سـابقه در برابـر تهـاجم        مشروطيت، نهضت ملي ايران، فرارشاه، پيروزي انقالب، مقاومت افتخارآميز و بـي           

وتـاه،  ك هاي  تجربه كرده است و اين دوره۷۶عراق و متحدانش، فتح باشكوه خرمشهر، و جنبش دوم خرداد  



 ۱۶

كنـد كـه    انـد، از خـود سـوال مـي      هايي در آسمان تاريخ كشورمان درخشيده و ناپديد گرديده         همچون شهاب 

دست يافتن به وفاقي مطمئن و پايدار، به ويژه در شرايط متغير و در متن تحوالت شديد جهـاني، در عـصر                      

   ؟ الزم براي تحقق آن چيستماهواره و انقالب الكترونيك و انفجار اطالعات، چگونه ميسر است و شرايط

معني و مفهوم وفاق ملي و تفاسير مختلفي را كه در اذهان از              واالت بايد ابتدا  ئبراي پاسخگويي به اين س    

توانـد كـشور را از انـسدادها     مـي “ وفاق”آن وجود دارد روشن ساخت و نشان داد كه كدام يا چه قرائتي از  

  .توان به آن دست يافت ل هدايت نمايد و چگونه ميبيرون بياورد و به راه مستقيم توسعه و كما

خود، كه برگرفته از اين كالم الهي اسـت         “ شاهد و واسط  ”نهضت آزادي ايران با توجه به مشي تاريخي         

رو گردانديم تا نمونه براي مردم باشيد و پيامبر نمونه بـراي شـما    ميانه بدينگونه شما را امتي  و  ”: كه فرمود 

داند كه چون گذشته در اين مقطع حساس از تـاريخ ايـران بـه رغـم                   و وظيفه خود مي    ، رسالت ١“) ۴۳-بقره(

شده برآن، تالش خود را به عمق و غناي بيشتر و پيشرفت و موفقيت جريـان   هاي تحميل  ها و رنج   محدوديت

ه هاي مختلـف نـسبت بـ        نگرش  ،“وفاق”به اين منظور در اين مقال به بررسي مفهوم          . وفاق ملي معطوف كند   

گروهها و جناحهـاي سياسـي در تحقـق وفـاق ملـي، از                وفاق ملي، موانع وفاق ملي و نقش مطلوب حكومت،        

  .پردازد ديدگاه خود، مي

  

  مفهوم وفاق

هـاي   جهتي و ضد نفاق معني كرده است و برخي ديگر از كتاب            دلي، يك  نامه دهخدا كلمه وفاق را يك      لغت

 در ٢.انـد  معنـي نمـوده   “ نفـاق ”مراهي و سازواري و آن را مقابـل          ه  دلي، همكاري، مدارا،   لغت نيز وفاق را يك    

 كـاهش و رفـع اخـتالف و خـصومت و             سـازد،  فرهنگ سياسي حداقل مفهومي كه وفاق به ذهن متبـادر مـي           

برخـي از جامعـه شناسـان وفـاق اجتمـاعي را در             . هاي سياسـي اسـت     افزايش ميزان تحمل و مداراي جناح     

  :اند هاي زير تعريف كرده رتترين معناي خود به صو عام

هـاي مـشترك و عمـومي بـر مبنـاي قبـول قواعـد                هـا و ارزش    مشاركت داوطلبانه و پيوستن بـه آرمـان       

  .اجتماعي و پيوندهاي عاطفي و مشترك ملي، كه به تعامل و همگرايي و عمل مشترك منجر شود

  ...و گروهي اولويت قائل شدن براي منافع عمومي و ملي در برابر رجحان هاي موضعي 

نوعي توافق و تفاهم در مقياس ملي و قبول يك سلسله قواعد و اصول و ضـوابط رفتـاري و خـودداري      

  .هايي كه موجب گسستگي و پراكندگي گردد از تحركات و كنش

پيماني براي تراكم انرژي و برخورداري از كمك عقل جمعي براي دست يافتن بـه                احساس مشترك و هم   

  . و حفظ حيثيت ملي و كيان نظام سياسيپيروزي و توفيق ملي

پيش فرض تعاريف فوق قبول وجود اختالفات در جامعـه از يـك سـو و ضـرورت رفـع آنهـا از طريـق                         

ولـي آنچـه در تعـاريف فـوق         . توافق، براي هدفي باالتر، در اين مورد حفظ منافع ملي، از سوي ديگـر اسـت               

دوگـانگي در حـرف و   ( يك جهتي و احتراز از نفـاق  مورد توجه و تاكيد قرار نگرفته است ضرورت يكدلي و   

توان به صورت زيـر      وفاق را مي   از اين رو     .استات ميان گروهها    در برخورد با حقوق مردم و اختالف      ) عمل

                                                            
  “....كونوا شهداَء علي الناس و يكون الرسولُ عليكُم شهيداً توكذالك جعلناكم امه وسطاً ل ١

  فرهنگ عميد و فرهنگ معين نامه دهخدا ، لغت ٢



 ۱۷

  : تعريف كرد

ــ   هـاي سياسـي   عاليـت ميت و يگـانگي در ف  گانگي و روي آوردن بـه صـداقت، صـمي         پرهيز از نفاق و دو    ”

  “هاي مشترك  اجتماعي، در جهت آرمان

را نـسبت بـه ايـن        كنيم كه چهـار نگـرش يـا برخـورد          ، سعي مي  “وفاق”اينك با توجه به تعاريف فوق از        

 وفاق بعنوان يك ضد ارزش، وفاق بعنـوان يـك           :ها عبارتنداز  اين نگرش . موضوع مهم ارائه و بررسي نماييم     

  .تاكتيك، وفاق بعنوان يك استراتژي، وفاق بعنوان يك ارزش

  )نگرش انحصارطلبانه(عنوان يك ضدارزش وفاق ب

آل و آرمانهـاي خـود را در گذشـته دور و نظـام و        افراد و گروههايي كه داراي اين نگرش هـستند، ايـده          

هـاي انقـالب و نظـام        جويند و با اصـول و ارزش       روابط و مناسبات مندرس قبل از انقالب اسالمي ايران مي         

از آنجا كـه كـاهش      . اند براندازي نظام و در رؤياي تحقق گذاشته      جمهوري اسالمي ايران مخالف و معتقد به        

ها نـه تنهـا بـا وفـاق مخالفنـد،            سازد، اين گروه   را منتفي مي  “ براندازي”تشنجات سياسي و تحقق وفاق عمالً       

عالوه بر اين، اين گروهها عليرغم ادعـاي تجـدد و تمـدن ،           . زنند بلكه دست به هر كاري براي شكست آن مي        

هاي ارتجـاعي   ها و خواسته  ها و نيازهاي نوين را در برابر ارزش         و تحوالت جامعه بشري و انديشه      تغييرات

اما گروههاي ديگري هم هستند كـه خواهـان برانـدازي نيـستند ظـاهراً از                . گراي خود پذيرا نيستند    و گذشته 

ا و تحمل مخـالف و آن را        وفاق به معني مدار    كنند، اما با تساهل و تسامح و       نظام جمهوري اسالمي دفاع مي    

و در  . باشند مي“ همه بامن ”خواهان وحدت از نوع     . قبول ندارند و حاضر به گفتگو و تفاهم با ديگران نيستند          

كـاران خردگريـز     محافظه. مشروع و غيرقانوني ابايي ندارند     هاي نا  اين راه از كاربرد خشونت، زور، و روش       

و حركـت قـسري يـا تحميـل         ) پيروزي بـا وحـشت    (نصر بالرعب   طلب را كه معتقد به ال      و گروههاي خشونت  

كننـد    مـي  اين گروه اگر هم از وفـاق صـحبت        . توان متعلق به اين نگرش دانست      عقايد خود با زور هستند مي     

اي كه زمـان آن سـپري گرديـده          كساني هم كه براي بازسازي گذشته     . خواهند مي“ همه با من  ”آنرا در قالب    

دهد كـه اگـر مجـال زعامـت بيابنـد در اسـتقرار               زنند، تجربه گذشته نشان مي      مي است دم از وفاق و وحدت     

  .نظرانه پروايي نخواهند داشت حكومتي جبار و مستبد و تنگ

بيني و به تعبير قرآن اسـتكبار        هاي تفكر و نگرش انحصارطلبانه خودبيني، خودشيفتگي، خود بزرگ         پايه

تكاثر و تمناي فزوني قدرت، ثروت و شهوت منتهي شده، فـرد             آزمندي ،   خصلتي كه به طور طبيعي به     . است

ات خودشيفتگي فقدان توجه اصيل     از تجلي . بيند  هويت خود را در نفي اراده، سليقه و نهايتا هستي ديگران مي           

به عالم برون و عدم ارتباط صحيح با ديگران است و عدم پذيرش انتقاد و استحاله واقعيت به نحوي كـه بـا          

  .اند حكما و خردمندان ما را از اين خوي بازداشته .ني فرد تطابق يابدبي بزرگخود

  تكبــر به خـاك اندر اندازدت  تواضع ســررفعت افــرازدت

  بلنــديت بــايد بلندي مجوي  بگردن فتـد سركش تندخوي

  )١(بين مجوي  خدابيني از خويشتن  ز مغــرور دنيا ره دين مجوي

عنـوان بزرگتـرين    ه  پرستي را در مقابل خداپرستي قرار داده و از آن ب          دمرحوم مهندس بازرگان نيز خو    

  :برد آفت جوامع بشري نام مي

                                                            
  سعدي ١
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براي اين كه متكبر مرتكب بزرگترين اشتباه شده وجود بينهايت بينهايت كوچك خود را در برابـر جهـان                   ” 

تـرين بيچارهـا    ال و بيچارهلگدم) در نتيجه... (شمارد  گيرد و بزرگ مي بينهايت بينهايت بزرگ به چيزي مي  

و كَـذّب بالحـسني فَسنُيـسره        و اَمـا مـن بِخـل و اسـتَغني         :شود   خواهد شد و كارش روز بروز مشكلتر مي       

)۸،۹،۱۰ليل (ِللعسري 
١
 “  

پرستانه،  گيري مرگ  طلب كردن، نهايتاً به جهت     جاهي منصب صاحب   پرستي آوردن، روي سوي قبله خود   

تفـاهم،   اين خصيـصه راهـي بـراي گفتگـو،          . گردد ضديت با حيات و زندگي منتهي مي      خشونت و خسارت و     

همه بـا   ”وفاق ملي   . سازد گذارد و نهايتاً آدمي را در چاهي خود ساخته واژگون مي           ائتالف و اتحاد باقي نمي      

  .“همه با من”است نه “ هم

  )كارانه نگرش محافظه(وفاق بعنوان يك تاكتيك 

مند بوده، مخالف بازگشت     ه داراي اين نگرش هستند از وضع موجود راضي و بهره          افراد و گروههايي ك   

ايـن  . باشـند  طلبانـه هـستند و خواهـان ادامـه شـرايط موجـود مـي              به گذشته و يا تحوالت و تغييرات اصالح       

گروهها براي وفاق ارزش ذاتي قائل نبوده، حاضر نيستند كه در شرايط عادي و غيربحراني گامي در جهـت      

بست يا انسداد دارد و در       اين افراد و گروهها تحت شرايط حاد و بحراني كه داللت بر بن            . قق آن بردارند    تح

هنگامي كه بقاء، حيات و قدرت آنان از ناحيه دشمنان خارجي و يا رقباي داخلي تهديد شود، اجباراً حاضـر                    

بـه منظـور حفـظ    “ وفـاق “هـا از   وهايـن گـر  . شـوند  به گفتگو و يا حداقل تغيير در مواضع و عملكرد خود مي   

زا  برخورد اين گروهها بـا مـسائل بحـران   . كنند جايگاه و قدرت خود، بعنوان يك ابزار يا تاكتيك، استفاده مي          

ايـن  . ها اسـت   آفريني و استمرار بحران    گرفته، و بقاي آنان در حادثه       اينان، با زندگي در بحران خو     . باشد مي

هـاي   رانـت  ، )بـراي واردات (هاي گسترده، مجوزهاي تجاري مخصوص      يارانهگروهها در شرايط استفاده از      

تمايل بخشي از اين گروههـا      . باشند حساب و در غياب ارزيابي عملكردشان قادر به حفظ و بقاي خود مي             بي

ن تر و هدفهايي بزرگتر، به ويژه براي طيف خردگراي اي           به اميد باز كردن افقي گسترده       ، براي گفتگو و وفاق   

  .گروهها، بايستي مورد استقبال ساير گروههاي معتقد به وفاق قرار گيرد

  )طلبانه نگرش اصالح(وفاق بعنوان يك استراتژي 

يـا بيـرون     طلبان درون  نگرند، اعم از اصالح    افراد و گروههايي كه به وفاق ملي بعنوان يك استراتژي مي          

بـرداري از    دادهاي داخـل و تهديـدات خـارج و بهـره          كاران خردگرا براي مقابله با انـس       حاكميت و يا محافظه   

هـا مفيـد     ها و تضادها و ايجاد همكاري بين گروهها را براي نيـل بـه هـدف                هاي محتمل، رفع اختالف    فرصت

بعنوان يك استراتژي، در جهـت حفـظ منـافع و امنيـت      در اين نگرش وفاق ملي، . كنند دانسته، آنرا تجويز مي   

اين نگرش نه تنها گفتگو و تعامل بين گروههاي مختلـف سياسـي را مجـاز و                  .دگير ملي مورد توجه قرار مي    

  . داند مي“ وفاق ملي”ناپذير حصول به  شرط اجتناب داند بلكه گفتگوي ميان همه گروهها را پيش مفيد مي

هـا و يـا      كنشي نتيجه اختالفات فكري و مواضع سياسي باشد، حاصل هم         هاي سياسي بيش از آنكه     تنش

از اين ديدگاه، تن دادن به وفاق ملي يعني قبـول مقـررات و قـوانين             . بار است   هاي غير مدني و خشونت     تقابل

هاي سياسي مدني، پرهيز از خشونت ، احترام، تحمل و مـدارا نـسبت بـه سـايرگروهها، در چـارچوب                      تقابل

  .اصول تعريف شده

                                                            
  )۱۷ ص، ۸از خدا پرستي تا خودپرستي مجموعه آثار ( ١
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آيـد و اخـتالف و        مـي   بـه شـمار    امعه متكثّـر و چنـد صـدايي       االطالق ج  در اين نگرش جامعه بشري علي     

شـود،   هـا در نظـر گرفتـه مـي     هاي فكري و ايدئولوژيك در جوامع انساني ناشي از ماهيت انـساني آن           تفاوت

 تـر  بخصوص در جوامعي كه درحال انتقال و گذار هستند اين اختالفات و تشتت آرا به مراتب بيشتر و جدي            

آن هم در كوتاه    ها،   م تقابل ت برداشتن از اختالفات و يا خت      در چنين جوامعي وفاق الزاماً به معناي دس       . است

قبول وفاق يعني تسامح و تساهل و سازگاري از يك طـرف و تعامـل و همكنـشي مـدني ميـان               . ، نيست مدت

  . نيروها از طرف ديگر

  )نگرش حكيمانه(عنوان يك ارزش ه وفاق ب

هـا و اهـداف و    هـاي بـازتر، و ارزش       را بـه افـق      دامنه وفاق   طلبانه،  ديدگاه، ضمن تاييد ديدگاه اصالح     اين

بـه معنـاي راسـتي،      . اسـت “ ضـد نفـاق   “به معنـي    “ وفاق“از اين ديدگاه    . دهد آرمانهاي بلندتري گسترش مي   

 اجتماعي و اقتـصادي ناشـي از   ـ هاي سياسي  در اين نگاه، مشكالت و بحران     . صداقت، محبت و يگانگي است    

. هاي بين گفتارها و كردارهـا اسـت        ديدگاهها نيست، بلكه ناشي از تعارض     ها و    ها، نگرش  اختالف در انديشه  

اختالف الزمه جامعه بشري بوده، در صورت برخورد صـحيح بـا آن موجـب               . همانطور كه قبالً اشاره شده    

، دوگانگي، و تعارض در سـطوح مختلـف          نفاق   ولي. افتادگي گردد، نه خصومت و عقب     رقابت و پيشرفت مي   

د و خانواده تا سازمانهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسـي فرهنگـي و دينـي موجـب مـشكالت و                   جامعه، از فر  

فقط يـك مفهـوم سياسـي نيـست ، بلكـه مفهـومي اسـت                 “وفاق  “  از اين ديدگاه ،   . گردد بحرانها و انسداد مي   

از عوامـل   يكـي    بـويژه، . دهد اخالقي و ارزشي كه كليه مناسبات زندگي آدمي را تحت تاثير مستقيم قرار مي             

مهم ايجاد مسائل و بحرانهاي سياسي ناشي از زوال و انحطاط ارزشهاي اخالقـي وفـاق و جـايگزين شـدن         

  .است.... شهرت ، لذت  طلبي در ابعاد قدرت، ثروت، آنها با فزون

  طلبي و بطور كلي دنياطلبي از يك سو، با ادعاها، شـعارها ،             اندوزي، شهرت  طلبي، ثروت  هنگامي كه قدرت  

اعتمـادي را در كليـه       گيرنـد افـسردگي و بـي       اف و اصول اعالم شده از سوي ديگر در تعارض قرار مـي            اهد

شـود بـا    آنچه ديده مي. زنند اي مردم عمدتاً نقاب بر چهره مي در چنين جامعه . دهند سطوح جامعه اشاعه مي   

يمـار و فرسـوده     هـا روح فـردي و جمعـي جامعـه را ب            ايـن تعـارض   . آنچه در زير نقـاب اسـت تفـاوت دارد         

  .سازد مي

هـا   نهد و رمز ماندگاري تمدن      ديني و تجربيات بشري را ارج مي       ـ  هاي اخالقي  ولي نگرش حكيمانه آموزه   

داند و معتقد است آدمـي هويـت و فرديـت خـويش را در                انسجام و همدلي مي     هاي اجتماعي را اتفاق،    و نظام 

اي از روح الهـي و بخـشي         ديگر، كه هريك پاره    ا آدميان وفاق و يگانگي با هستي و تجليات الهي در ائتالف ب          

  .يابد اند، باز مي هاي انفكاك ناپذير هستي از حلقه

  : از اين ديدگاه وفاق ريشه در نظريه عرفانِي محبت و الفت دارد 

  )١(زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت  نبود نقش دو عالم كه رنگ الفت بود

  .ح انساني به آسمانهاي كمال است و نفاق و خالف كاري شيطانياي به پرواز رو وفاق دريچه

  )٢(خالف ابليس در رفت از بهشت اندر سقر وز  از وفاق ادريس بر رفت از زمين برآسمان

                                                            
  حافظ ١

  سنايي ٢
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***  
  ١نفِس واحد روح انساني بود  تفرقه در روِح حيواني بود

يكديگر بوده ، پايداري و قـوام خـود         هاي انديشه مكمل     از اين ديدگاه آدميان با اختالفات طبيعي و تفاوت        

كنم، تـا خـود نيـز     ، ترا نفي نمي  “توهستي“، زيرا   “ من هستم “بينند و معتقدند     گزند مخالف مي   را در وجود بي   

  .نفي نشوم

 وفاق تنها بـه منظـور دوري و احتـراز از خـشونت و خـسارات ناشـي از آن گرامـي                   از ديدگاه حكيمانه،  

نقش اساسي آن در ايجاد سالمت رواني افراد، يكپارچگي و همكاري بين آحـاد              شود، بلكه بدليل     شمرده نمي 

مردم و نهادهاي اجتماعي و تسهيل فرآيند رشد وتوسعه و ارتقاء سطح كيفيت زنـدگي اسـت كـه ارزشـمند                     

ها و اتحـاد گروههـاي سياسـي         از اين رو فرايند وفاق محدود به گفتگوهاي سياسي و ائتالف          . گردد تلقي مي 

گيـرد، و بـه طـور        در بـر مـي    ... هـاي اقتـصادي، فرهنگـي، علمـي و            بلكه كليه امور خير را در زمينـه        نيست،

هاي انسانهاي آزاده اسـت      وفاق و مدارا از ويژگي    . نمايد غيرمستقيم نيز فضاي سياسي جامعه را تلطيف مي       

نظـام    وفـاق در جامعـه،     يكـي از محـصوالت    . يابد اي آزاد و سالم تحقق نمي      و بدون انسانهاي آزاده، جامعه    

 از اين لحاظ نظـام سياسـي روبنـاي نظـام            .استساالري به معني عميق كلمه       آميز و مردم   سياسي مشاركت 

  .رود فرهنگي جامعه بشمار ميـ  اخالقي

  سطوح وفاق ملي 

هـاي نيـل بـه آنهـا         اهـداف و راه     بعضي وفاق را به معني توافق كامل در همه امور، بويژه در اعتقـادات،               

و “ خـودي “جامعـه را بـه        توجـه بـوده ،     دانند، به ضرورت درجات يا سطوح متفاوت وفاق در جامعه بـي            يم

 هـاي  نگاهي به مبـاني و آمـوزه      . دانند ها قابل طرح مي    كنند و وفاق را تنها ميان خودي       تقسيم مي ”غيرخودي”

 مشاوره و تبـادل نظـر        ،سرشار از توصيه و تاكيد بر مشتركات      ) ع(و علي ) ص(قرآن و سنت و سيره پيامبر     

و گفتگو با همه قشرها و گروهها و رعايت حقوق اجتماعي و مدني كليه گروههاي اجتماعي، اعم از مـومن و                

باشد و به ويژه بر رابطه مدني حكومت با كليه گروههـايي كـه نظـم اجتمـاعي                اهل كتاب و حتي ناباوران مي     

بين گروههاي سياسـي درجـات يـا سـطوح مختلـف            “ وفاق“ بديهي است  ٢.نمايد اند تاكيد مي   حاكم را پذيرفته  

 شناخت اين سطوح به پيـشرفت فرآينـد         .استدارد ولي همه آنها براي آرامش و توسعه جامعه مفيد و الزم             

تواند از لحاظ دامنه و اهداف حداقلي يـا حـداكثري باشـد و از لحـاظ                  وفاق مي   . كند وفاق در جامعه كمك مي    

                                                            
  موالنا ١

دارد  رسالت خود را كامل كردن مكارم اخـالق اعـالم مـي           ) ص(از ديدگاه اسالم، كه پيامبر گرامي آن        “ وفاق ”بررسي موضوع    ٢

از آيـات و نقـل قـول هـا اكتفـا       است و در اينجا به ذكر نمونهـاي        نيازمند فرصت و نشريه جداگانهاي      ) االخالقبعثت التمم مكارم    (

  .شود مي

  )۱۰۳ -آل عمران(  بحبل اهللا جمعاً و التفرقواواعتصموا •

  )۱۵۹ -آل عمران (  و استعفرهم و شاورهم في االمرعنهمفاعف  •

  )۱۹۹ -اعراف ( خذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن الجاهلين •

•                 د ِالّا اهللا و ال نُشِركعضُنا بعضاً اربابـاً ِمـن ِدون            قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم الّانعبتَّخذَ ببه شياً وال ي 

 ونسِلموا بانّا مدلَّوا فقولوا اشه۶۴ -ال عمران(اهللا فَِان تَو(  

ِامـا اَخ   : ، فَـِانَّهم ِصـنفَانِ    و أشِعر قَلبك الّرحمه ِللَّرعيه، و المحبه لَهِم، وللطف ِبهِم، وال تَكُونَن عليهم سبعاًضا كاِرباً تَغتَِنم اَكلَهم                 •

 ِفي الخلق  ِفيلَك لَك خطاب به مالك اشتر۵۳ نامه -نهج البالغه(الّديِن اَو نظير (  
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از اين رو نيز چهار نوع نگرش نـسبت         . هاي سياسي سلبي يا ايجابي باشد        و جناح نوع همكاري بين گروهها     

) ۴(و بـاالخره  “  سـلبي  ــ  حـداكثري ”)۳(، “ ايجـابي  ــ  حـداقلي “) ۲(“  سلبي   ـ  حداقلي“) ۱: (به وفاق وجود دارد   

  .دهد نمودار زير چهار حالت يا نگرش مذكور را نشان مي. “  ايجابي ـ حداكثري“

  
  ۱نمودار 

  

  فـرآيند وفـاق ملـي سطـوح

بنـدي بـه     حداقل شرايط الزم براي وفاق براي هر يك از درجات فوق، قبول سـازگاري بـا يكـديگر، پـاي                   

  .خواهي است هاي مدني و پرهيز از هر نوع خشونت و تماميت همكنشي

  :توضيحي درباره حاالت چهارگانه به شرح زير الزم است

تگو و تفـاهم و يـا همكـاري ميـان گروههـا و جناحهـاي مختلـف بـر                  مبتني بر گف  “  سلبي   ـ  حداقلي“حالت  

ايـن نـوع وفـاق       .اسـت گيري عليه يك دشمن واقعي يا فرضي مـشترك           محورهاي سلبي موقتي نظير موضع    

  . موقتي و گذرا و فاقد سازندگي و خالقيت است

 .است مشترك كوتاه مدت     از اهداف  اي  مبتني بر گفتگو و تفاهم براي تحقق پاره       “  ايجابي   ـ  حداقلي“حالت  

تر بوده، سطح و پيوستگي باالتر و مانـدگارتري از همـدلي           ور ايجابي حتي در كوتاه مدت عميق      وفاق در مح  

وفاق در چنين سطحي ممكن است منجر به ائتالف ميان گروههاي ناهمگن و در            . دهد و همكاري را نشان مي    

  .اع مشترك از كشور در برابر يك دشمن خارجي گرددمواردي مانند ائتالف در انتخابات يا اتحاد براي دف

“ آميـز  همزيـستي مـسالمت   “حالتي است كه گروهها براساس اصل       “  سلبي ـ  حداكثري“حالت سوم نگرش    

براين باورند كه هيچيك به تنهايي قادر به حفظ و بقاء و تحقق اهداف خود و جامعه نيستند، مگـر از طريـق                       

در اين نگرش احـزاب و جناحهـاي سياسـي در چـارچوب ضـوابط         . ها حضور و فعاليت همزمان ديگر گروه     

تعامل مدني بر رفتـار      پردازند و ضوابط قانوني و     قانوني و با حفظ احترام متقابل با يكديگر به همكنشي مي          

  . باشد آنها حاكم مي

 نـه   دهد كه بـين گروههـاي مختلـف        بوده، وضعيتي را نشان مي    “  ايجابي ـ  حداكثري“حالت چهارم نگرش    

است، بلكه در جهت تحقق      ها حاصل شده   مشي تنها توافق و تفاهم مطلوب در ارتباط با آرمانها، اهداف و خط           
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هاي ملي نقش و وظيفه هر يك از گروهها تعريف و طراحي گرديده و هر يك از آنـان از نقـشي كـه                         خواسته

خرسندند و در تعامـل و همكـاري        نمايند، راضي و     كشور ايفاء مي  )  اقتصادي ـ   فرهنگي ـ  سياسي(در توسعه   

در ايـن نگـرش نيـل بـه       . نماينـد  فعال بين گروهها و جناحهاي سياسي براي تحقق اهداف مشترك تالش مـي            

از آنجـا   . كوشند وحدت، آرماني است كه كليه جناحها و گروههاي سياسي آنرا پذيرفته و در راستاي آن مي               

فرآيندي است كـه بـه      “ وفاق”، در اين نگرش       نيست كوتاه مدت  كامل وضعيتي قابل حصول، در    “ وحدت“كه  

“ وحـدت ”اگـر چـه     . كنـد  كمك مـي  “ وحدت”پيشرفت مستمر گروهها و جناحهاي مختلف در نزديك شدن به           

اما قابل حصول كامل نيست و امكان تحقق آن، بويژه در ابتداي فرآيند وفاق، آن هم              وضعيت مطلوبي است،  

  .ممكن نيست  ،“دستوري”به طور 

هـاي    داراي ويژگـي   كه قبالً به آنها اشاره شـده      ) حكيمانه( ايجابي و نگرش خردگرايانه      ـ  حداكثري شنگر

ها هستند و به لحاظ اهميت آنها از ديدگاه اعتقـادي و عملـي در                تري نسبت به ساير نگرش    مشترك و فراگير  

  .گيرند اينجا مورد بررسي بيشتري قرار مي

شـود   ي و تهديدات خارجي، مانند احتمال حمله آمريكا توجـه مـي           در اين نگرش اگر چه، به شرايط محيط       

ممكن است اين تهديدات يكي از شرايط تـشديد كننـده           . ولي اين تهديدات علت دعوت گروهها به گفتگو نيست        

دليل دعوت به گفتگو بـين جناحهـا و گروههـا ضـرورت آن              . باشد، ولي بهيچوجه شرط الزم يا كافي نيست       

  .استر فرآيند وفاق بعنوان اولين قدم د

كننـد،   همچنين در اين نگرش به تهديدات ساير گروهها و جناحهاي سياسي و خطراتي كه آنها ايجاد مـي                 

شود، ولي دليل دعوت به وفاق و همزيستي ترس از حمالت آنـان نيـست،    ويژه گروههاي تندرو توجه مي ه  ب

 و  يوهها براي رشد و توسعه جامعـه ضـرور        بلكه اين اعتقاد است كه اختالف ديدگاه و رقابت سالم بين گر           

كنند مكمل نقش و رسالت سـاير          توانند ايفا  نقشي كه هر يك از گروهها و جناحهاي سياسي مي         . حياتي است 

آميز آنان موجب فـضاي سـالم سياسـي در كـشور             گروهها خواهد بود و حركت جمعي و هماهنگ و رقابت         

  .سازد ي سازنده را بين جناحها فراهم ميها گردد و امكان ائتالف و وحدت و همكاري مي

در اين نگرش منافع حاصل از همسويي با ساير گروههاي سياسي براي موفقيت در مبارزات سياسي و                 

دليل آن ضرورت انجام خدمات بزرگتـر و دفـاع          .  علت ترويج و تشويق گفتگو و ائتالف نيست           كسب قدرت، 

المللي و   هاي بين  طلبي در عرصه     منافع و امنيت ملي و يا حق       موثرتر از منافع ملي و حضور آگاهانه در حفظ        

هـاي ارزشـمندي اسـت كـه         هاي مثبت در جهت وحدت مسلمين در عمل و تحقـق سـاير هـدف               برداشتن گام 

  .باشند هيچيك از گروهها يا سازمانها به تنهايي قادر به تحقق آنها نمي

قـانون  (وب نظام را در يـك قـرارداد اجتمـاعي     ايجابي، مردم و گروههايي كه چارچ    ـ  در نگرش حداكثري  

احزاب و  . شوند اند به خودي و غيرخودي تقسيم نمي       اند و التزام خود را به آن اعالم داشته         پذيرفته) اساسي

هـاي جامعـه بـراي       جناحهاي مختلف هر يك بجاي عامل تهديد و خطر، براي ديگري ارزشمندترين سـرمايه             

 هاي خدمت و ميدان مسابقه خير بـوده،        تماعي و همكاري سازنده در عرصه     تبادل نظر و انديشه و تعامل اج      

در اين نگرش ائتالف و اتحاد بـراي تحقـق          . گذارند را به نمايش مي   “ فَاستبقوا الخيرات “فرمان و آموزه الهي     

هاي بزرگتر  هاي كوتاه مدت به منظور شناخت و آمادگي بيشتر، جهت همكاري در راستاي تحقق هدف             هدف

  .استرزشمندتر و آرمانهاي مشترك و ا
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، همزيـستي،    آن از مراحل مختلف گفتگو، تفـاهم        ايجابي وفاق فرآيندي است كه طي      ـ  در نگرش حداكثري  

  .شود اتحاد گذر نموده و مستمراً در راستاي وحدت ملي گام برداشته مي ائتالف، 

  

  وحدت : آل وفاق ملي وضعيت ايد

آور  شـگفتي .  ممكن، ولي پيشرفت در جهت آن امكان پـذير اسـت           آرماني است كه تحقق آن غير     “ وحدت”

ها و نزديك شدن به وحدت و نه الزاماً رفـع   آن است كه جامعه رضايت خود را از تالش در راه رفع اختالف  

  .كند همه اختالفات و تحقق كامل وحدت كسب مي

جامعه تـك صـدا يـا ايـستا     به بيان ديگر، وضع مطلوب آن نيست كه همه اختالفات حل شده باشد و يك              

پديد آيد، بلكه ايدآل، وضعيتي است كه جامعه خواهان وحدت بوده، در جهت آن مستمراً تـالش و مجاهـدت          

. خـوانيم  مـي “ پيـشرفت ”،   و ميزان نزديك شـدن بـه آرمـان وحـدت را           “ وفاق“چنين جرياني را فرآيند     . نمايد

هـاي مـدني سـريع        تسامح ، تساهل و تعامل      ها با مدارا،   ها و اختالف   اي كه اين راه را به رغم ناهمگني        جامعه

، جامعـه    “وفاق ملي “تر بوده، از ديدگاه      ، سالم تر و مطلوب     تر تر و مستمرتر طي كند، توسعه يافته       مطمئن  تر،  

  .شود  در نظر گرفته مي ار و مطلوبمورد انتظ

  

   موانعـ فاصله تا وضعيت مطلوب

است كـه فراينـد      اي  كه كامالً به وحدت رسيده باشد، نيست، بلكه جامعه         اي  گفتيم كه جامعه ايدآل جامعه    

امـا  . كنـد  ترين صورت، متناسب بـا امكانـات خـود، طـي مـي      وفاق و پيشرفت در مسير وحدت را به شايسته 

 اما پذيرش ضرورت وفـاق و تـن         .است پذيرفته شدن وفاق ملي       شرط قرار گرفتن جامعه در چنين مسيري،      

  .جانبه، با موانعي جدي روبروست گوهاي همهدر دادن به گفت

  

  موانع جدي بر سر راه ايجاد فرايند وفاق كدامند و چه شرايط ايجابي براي تحقق آنها الزم است؟

  :گردد گرچه موانع و شرايط مذكور بسيارند، ذيالً به بعضي از مهمترين آنها اشاره مي

 گيري از بـاال بـه پـايين        نگ، امور براساس تصميم   در اين فره  .  از جمله فرهنگ استبدادي    موانع فرهنگي، 

 در حالي كه در فرايند وفاق، به روابط هم عرض و افقي وتبـادل               .است)قائم(گيرد و روابط عمودي      انجام مي 

  .گيري از پايين به باال نياز است گيري جمعي و در مواردي تصميم نظر وتصميم

گرايي نگرش عامل و مسلط      اصلي وفاق است، مطلق    كه مانع و آفت      گرايي، در فرهنگ استبدادي و جزم    

 امور، سياه يا سفيد مطلق، خوب يا بد مطلق، و حق يا باطل مطلق است و هر كس يـا گروهـي خـود را                    .است

انتظارات مطلق است، در حالي كه در جوامع بـشري،         . بيند  بد و باطل مي     سفيد، خوب، حق و ديگري را سياه،      

  .سبيت بايد ديگران را پذيرفت و همكاري كرد و به وفاق دست يافتامور نسبي است و با قبول ن

هـاي   رسـانه  .متفكران و صاحبان انديـشه       از جمله نبود شرايط گفتگوي آزاد بين مردم،          موانع سياسي، 

بـين گروههـا و     ) و مـسئوالنه  (هـاي آزاد     عمومي، بويژه مطبوعات و راديو و تلويزيـون بايـد نـه تنهـا بحـث               

بـدون تحقـق چنـين شـرايطي        . را فراهم ساخته و اجازه دهند، بلكه بايد آنرا تشويق كننـد           جناحهاي سياسي   

  . فرايند وفاق فلج و ناكام خواهد شد
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 عدم توجه به اين واقعيت كه فرآيند وفاق نيازمند مفاهمه و توافق بين گروههـا در                 صبري، تندروي و كم  

ها است و اين امور مستلزم صـرف وقـت           ني انسان هاي مختلف بوده، و نيازمند يادگيري و تحول درو         زمينه

و گذشت زمان و صبر و مداومت است، كليه گروهها و سازمانها و مسئولين موثر در وفاق ملي بايداز خود                    

  .آيد به بيان ديگر وفاق ضرورتي است كه به سرعت و سهولت بدست نمي. صبوري و مدارا نشان دهند

هـاي مختلـف بـا حـضور انـسانهاي        ي و گفتگوهاي جمعي و نشست     مسلماً فرآيند وفاق نيازمند گردهماي    

اي بـا تـاريخ و فرهنـگ         اما در جامعـه   . هاي فكري گوناگون است    صاحبنظر و فرهيخته و ديدگاههاي و نحله      

 تهديـدات فيزيكـي و حمـالت غيرقـانوني و ضـرب و شـتم        تهديدات گروههـاي تنـدرو و افراطـي،      .استبدادي

تواند همچنـان ادامـه      ها مي  ن و تضييع حقوق عمومي و خصوصي، كه تا مدت         كنندگان و تخريب اماك    شركت

در شرايط انسداد سياسي داخلي و تهديدات جـدي         . گيري مطلوب فرآيند وفاق است     يابد از موانع ديگر شكل    

تواننـد بـا جلـوگيري از ابـراز          خارجي اين نوع رفتارهـا بـيش از پـيش مخـرب بـوده، مقامـات مـسئول مـي                   

  . گيري حمالت به ايجاد فضاي آرام در كشور كمك كنندپيشها و  خشونت

تعامل و انتقاد مثبـت و       هاي الزم براي گفتگو و      فقدان يا كمبود دانش و مهارت      هاي جمعي،  فقدان مهارت 

هـاي   سازنده درون گروهي و ميان گروهي بوسيله احزاب و گروههاي سياسي براي دست يافتن بـه توافـق                 

 جهت اهداف مشترك و در راستاي منافع ملي يكي از موانع ديگـر فرآينـد مطلـوب                  عميق و اقدامات عملي در    

استفاده از صاحبنظران و متخصصين آموزش و پـرورش در ايـن زمينـه و برگـزاري      . رود وفاق بشمار مي  

هـا و آداب گفتگوهـاي جمعـي بـا كمـك وزارت كـشور و خانـه احـزاب و                      گردهمايي درباره روشها، مهارت   

  .است الزم و مفيد همكاري گروهها

آميز راه گفتگوهـاي اساسـي و اصـولي را سـد              اعتقادات غيراصولي و تعصب    هاي غيراصولي،  تعصب

بـراي   كه حتي اعالم آمادگي    شود، به طوري    مي ها در اكثر گروههاي سياسي ديده      اين نوع تعصب  . نمايد مي

فتگـو بـا همـه گروههـا از جملـه         اعـالم آمـادگي بـراي گ      . شود گفتگو با گروههاي سياسي مخالف تحمل نمي      

گـردد، در   ها مي گرايان معادل سازش تلقي شده و موجب انواع مالمت دگرا و حتي خشونت كاران خر  محافظه

پـذيري از شـرايط الزم بـراي ادامـه           حالي كه احترام متقابل به اعتقادات يكديگر تساهل و تسامح و انعطـاف            

  .رود فرآيند وفاق به شمار مي

ساس نگراني مردم، انديشمندان، احزاب و گروهها از عواقب شركت در بحث و گفتگوهاي              اح عدم امنيت، 

هـا و    گروههاي غيرمسئول و حمالت خودسـرانه و يـا احـضارها و بـازجويي              عمومي، بويژه تهديدات مكرر   

و ها، كه در گذشته به كّرات رخ داده است و احساس عدم امنيت قضايي و قـانوني هزينـه نزديكـي         بازداشت

 فـراهم  .اسـت از مهمترين عوامل بازدارنده فرآينـد وفـاق ملـي     برد و گفتگو ميان گروهها را به شدت باال مي       

آوردن امنيت الزم براي مشاركت در اين فرآيند، و شجاعت و شهامت در شكستن اين جو ناسـالم و اعـالم                     

  .استآمادگي براي گفتگو از شرايط الزم براي موفقيت فرآيند مذكور 

 انتقاد منفي بجاي انتقاد مثبـت و انتقادناپـذيري بـراي اصـالح امـور در سـطوح مختلـف از                      د منفي، انتقا

  .استعوامل مخرب وفاق و انتقاد مثبت و مشفقانه الزمه پيشرفت فرآيند وفاق ملي 

منجـر   تفسير نادرست از قانون اساسي و قانون احزاب و به رسميت نشناختن بعضي از احزاب قانوني،               

مكان فعاليت طبيعي و سالم احزاب سياسي معترض و يا خارج از حاكميت گرديده كه خود يكـي از                   به عدم ا  
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“  همـه بـا هـم      “ رفع اين موانع الزمه موفقيت وفاق ملـي بـه مفهـوم              .استموانع جدي پيشرفت جريان وفاق      

  .است

موثر در  جويي و هژموني بعضي گروههاي سياسي و عدم آمادگي براي مشاركت              برتري جويي، برتري

اصالح ديدگاههاي ايـن گروههـا      . تواند بعنوان تخريب و اختالل فرآيند وفاق ملي تلقي گردد          فرآيند وفاق، مي  

  .نمايد و مشاركت همسان آنان در فرايند وفاق به موفقيت آن كمك بزرگي مي

سياسـي،  جناحهـاي    بسياري از موانع مذكور، عوامل پايداري هستند، كه با آغاز گفتگـو بـين گروههـا و                

قـرار گيـرد و راههـاي تعـديل و           چگونگي برخورد موثر با آنها طي فرآيند وفاق بايد مورد بررسـي بيـشتر             

  .تخفيف و رفع آنها جستجو گردد

  

  :؟ از كجا آغاز كنيم

ها و سازمانهاي اجتماعي و سياسي كـشور بوجـود خواهـد              بين گروه “ وفاق ملي “اي كه براساس     رابطه

زمينه بحـث و گفتگـو را       “ وفاق ملي “قبول اصل   . متداول بين آنها تفاوت ماهوي دارد     آمد، با روابط عادي و      

اين يك تفاوت بنيـادين و ويژگـي   . دهد از گذشته به آينده و از اختالفات به وجوه و اهداف مشترك تغيير مي     

.  يابـد  اساسي فرآيند وفاق ملي بوده، و كليـه گفتگوهـا و مـذاكرات بايـستي همـواره زيـر سـايه آن جريـان                       

هاي مورد توافق كليـه گروههـا و جناحهـا           گردد، هدف  دنبال مي “ وفاق ملي “هايي كه در     بنابراين، چون هدف  

بـه ايـن دليـل اميـد اسـت فرآينـد وفـاق ملـي                . خواهد بود، همكاري گروههاي مختلف ميـسرخواهد گرديـد          

ولـي در    .يـد، دنبـال نمايـد     وفاق مطرح گرد   هاي مشتركي را كه قبالً طي بررسي مفهوم وفاق و سطوح           هدف

  :گردد شرايط حاضر و براي آغاز جدي اين فرآيند تالش در محورهاي زير پيشنهاد مي

 اجتماعي براي شركت درگفتگوهاي چندجانبه و اقـدام جـدي بـراي             ـ  آمادگي احزاب و گروههاي سياسي    

  گفتگو

  اكميترفع موانع و تامين حداقل شرايط الزم براي آغاز فرآيند وفاق بوسيله ح

اي اصولي در جهـت      تعريف و توافق در مورد چارچوب، اصول و مباني فرآيند وفاق ملي و ارائه برنامه              

  وفاق ملي 

  

بسوي وفاق در سه محور فوق اقدامات زير بعنوان جمعبندي براي آغاز فرايند وفاق ملي                براي پيشرفت 

  .گردد پيشنهاد مي

 اولويت باال در دستور كار خود قرار دهند و برنامه           احزاب و گروههاي سياسي موضوع وفاق ملي را با        

  .اعالم دارند“ وفاق ملي“اصولي خود را در راه تحقق بخشيدن به 

هاي سياسي، قـوه قـضائيه اقـدامات الزم را در جهـت آزادي زنـدانيان                 با توجه به ضرورت كاهش تنش     

ه اب ملتزم بـه قـانون اساسـي بـ         سياسي، لغو توقيف موقت بعضي از مطبوعات و آزادي فعاليت تمامي احز           

  .عمل آورد

مجلس شوراي اسالمي بعنوان باالترين مرجـع منتخـب مـستقيم مـردم، در ايـن راه پيـشقدم گرديـده و                      

نمايندگان احزاب و گروههاي سياسي     ... ومستقل و    هاي اكثريت، اقليت   ساي فراكسيون ؤهايي از ر    گردهمايي
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حول محورهاي منافع ملي، حقـوق ملـت،        “ ملي  منشور وفاق  “يهبيرون از حاكميت تشكيل گردد تا با هدف ته        

و حفـظ آبـرو و احتـرام ايـران در صـحنه              استقالل كشور، تماميت ارضي، اعتالي نظام جمهـوري اسـالمي         

  .جهاني به گفتگو پردازند

احزاب و گروههاي سياسي و انجمن هاي دانشجويي با همكاري خانه احـزاب نشـست هـا و گردهمـايي                    

و قانع ساختن افكار عمومي نسبت به ضرورت وفاق ملي و خطرات ادامه وضعيت  منظور روشنعمومي به   

  .كنوني برگزار نمايند

هـا و مواضـع مختلـف و حتـي           نهضت آزادي ايران گفتگو كردن با احزاب و گروههاي سياسي با ديدگاه           

بـا تمـام گروههـا و احـزاب     بنابراين آمادگي خود را براي گفتگوهـاي چندجانبـه     . داند متضاد را سازش نمي   

گرايـان   كاران خردگرا يا خردگريـز و حتـي خـشونت     محافظه طلبان درون و بيرون حاكميت،  سياسي، اصالح 

طرح وفاق ملي بوسـيله نهـضت آزادي ايـران،    . داند ناپذير وفاق ملي مي    نمايد و آن را شرط اجتناب      اعالم مي 

قابت با ساير احـزاب و گروههـاي سياسـي، بلكـه بـا              نه به قصد ورود و مشاركت در قدرت است و نه در ر            

گيـري از خطـرات جـدي ادامـه وضـعيت كنـوني و اجـراي اصـالحات          هدف كاهش تشنجات سياسي و پيش 

  .استاساسي 

با اعتقاد به ضرورت وفاق ملي، بعنوان يك استراتژي اساسي و يك ارزش متعـالي،                نهضت آزادي ايران  

 و با دعوت از كليه احـزاب و گروههـا و سـازمانهاي ذيـربط                 ادر متعال، و با استعانت از خداوند رحمان و ق       

هاي عملـي، تـالش خـود را در راه پيـشرفت             نقد و اصالح طرح مقدماتي حاضر و مشاركت و همكاري          براي

  االصالح ما استطعتُ  ِ انُ اريد ِاالّ.فرايند وفاق ملّي بكار خواهد برد

  

  نهضت آزادي ايران
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  زادي ايران بهپيام نهضت آ

  سومين كنگره جبهه مشاركت ايران اسالمي

  )۱۳۸۱ تيرماه ۲۶-۲۸(

  

هاي گرم و صميمانه ما را به مناسبت برگزاري سومين كنگره جبهه مشاركت               خواهران و برادران، سالم   

  . ايران اسالمي بپذيريد

دار فرهنـگ    ريـشه  آن و حـضور فعـال و    ساله اسـتبداد در اشـكال مختلـف   ۲۵۰۰اي با سابقه  در جامعه 

گونه كار جمعي و گروهـي، تـشكيل يـك           استبدادي در جاي جاي رفتارهاي فردي و جمعي ما و گريز از هر            

رود و بقا و ادامه فعاليت آن بر اساس موازين            نهاد سياسي براي همكاري جمعي، اقدامي بزرگ به شمار مي         

مـا ايـن    . باشـد    سـپاس و تـشويق مـي       دموكراسي حزبي، از جمله تشكيل كنگره، نعمـت و تـوفيقي در خـور             

  .گوييم موفقيت را به شما تبريك مي

اما از آنجا كه . اند طلب همواره مورد حمايت مردم بوده       به گواهي تاريخ كشور عزيزمان، دولتهاي اصالح      

رهبران است و ميان      ، كارآيي الزم را نداشته      وار و فاقد انسجام حزبي بوده       اين حمايتها، عموماً و اكثراً توده     

نـه رهبـران    . اسـت   اي تنگاتنگ، سـازمان يافتـه، پويـا و خـالق شـكل نگرفتـه                هاي مردم رابطه    كشور با توده  

مند گردند و نه مردم در ايفاي نقش مؤثر و اثرگذاري بـر               اند از حمايتهاي مردمي به طور مؤثر بهره         توانسته

انـد در اجـراي    وتـاهي داشـته و نتوانـسته   اند و ناگريز چنين حكومتهايي عمر ك    رهبران توفيقي بدست آورده   

  .يابند هاي چشمگير دست هاي اصالحي خود به موفقيت برنامه

در چنين شرايطي، رسالت روشنفكران و پيشگامان جامعه تشكيل احزاب سياسي و عـضويت و فعاليـت                 

هـم ايـن   م. باشـد  ترين زيرساخت جامعه مـدني و توسـعه سياسـي مـي     در آنها است و اين گونه تشكلها مهم     

بلكـه مهـم نقـش      . شوند چيـست    نيست كه مرام، مواضع سياسي، اقتصادي و فرهنگي احزابي كه تشكيل مي           

اي متكثر و متنوع است       جامعه بشري پديده  . تشكيل احزاب سياسي در گسترش و تعميق فرهنگ تحزب است         

هـا،     و تنوع افكار و انديـشه      و در يك جامعه انتقالي و در حال دگرديسي در ابعاد گوناگون، نظير ايران، تكثر              

هاي مختلف و متضاد از متون اصلي ديني و درپي آن، حضور احزابي با مباني فكري و مواضع                    حتي قرائت 

  .ناپذير است و حتي متضاد، امري طبيعي و گريزو ديدگاههاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي متفاوت

آن » جامعـه شـناختي   «ياسـي، بـه مفهـوم       مسأله مهم توجه به اين نكته است كـه اوالً تـشكيل احـزاب س              

گيري جامعه مـدني و نهادينـه شـدن     راهكاري است براي رفع موانع كليدي بر سر راه توسعه سياسي، شكل 

 تـساهل و     ثانياً تحقق جامعه مدني و توسعه سياسي نيازمند قبول اصـل وفـاق و سـازگاري،               . ساالري مردم

قبـول  . باشـد  همه نيروهاي سياسي، از هر طيف و گروهـي مـي         تسامح و تعامل قانونمند و خردگرايانه ميان        
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وفاق ملي و تن دادن به ضرورت گفتگو ميان احزاب سياسي به معناي سازش احزاب و يا دسـت برداشـتن                     

بلكه مدني كردن روابط احزاب، نشانه بلوغ و رشد سياسـي و ورود    . از مواضع كليدي و مباني فكري نيست      

 ثالثاً همه احزاب سياسي به رغم تفاوتها و تضادهاي موجود در فكر و انديشه               .به آستانه جامعه مدني است    

تواننـد بـراي    و مواضع سياسي و اقتصادي، در مورد توسعه فرهنگ تحـزب، داراي منـافع مـشتركند و مـي               

  .هاي مشترك داشته باشند برنامه» گريزي حزب«چيره شدن بر فرهنگ 

سـاز تـاريخي قـرار دارد،         آسـتانه يـك چـرخش سرنوشـت       طلبـي در     در شرايط كنوني كه جنبش اصالح     

نيازهـاي توسـعه      برگزاري سومين كنگره جبهه مشاركت ايران اسالمي، گامي مثبت در راستاي تحقق پـيش             

  .شود سياسي محسوب مي

نهضت آزادي ايران، موفقيت سومين كنگره جبهه مشاركت ايران اسالمي و توفيق رهبران و اعضاي آن                

  .كند يران و اسالم از درگاه احديت آرزو ميرا در خدمت به ا

  

 نهضت آزادي ايران
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  ارسال نشريه وفاق ملي جهت مقام رهبري

  

  مقام محترم رهبري

ايفـاد  » كارهاي عملي، چرا و چگونـه؟       وفاق ملي، مباني نظري و راه     «با سالم و احترام به پيوست نشريه        

  .شود مي

است و ضرورت     ر اظهارات اخير جنابعالي نيز منعكس شده        با توجه به شرايط خطير كنوني كشور كه د        

رفت از انسداد و كاهش تنشهاي سياسي، عنايـت و بـذل             برون همفكري و مشاركت همه نهادها و نيروها در       

  .باشد گشا مي توجه از جانب آن مقام محترم راه

  

  دكتر ابراهيم يزدي

 دبيركل نهضت آزادي ايران
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  نمحاكمه نهضت آزادي ايرا

  گزارش به ملت 

  

نلومِبما تَع اهللاَ خَبير ااَهللا ِاناتَّقوِللتَّقوي و باَقْر وا هِدلو١)۸ -مائده ( ِاع  

  هموطنان عزيز،

انگيزي كه پـس از مـدتها بالتكليفـي،           شك بسياري از شما در جريان ابالغ احكام غيرمنتظره و شگفتي            بي

برپايـه يـك   . ايـد  ها، توسط دادگاه انقالب اعالم شده است، قـرار گرفتـه           سنگين كردن  ـ   تأخير و ترديد و سبك    

 سياسي، كه عضو    ـ  هاي فرهنگي   سابقه، نه تنها اعضاي نهضت آزادي ايران و جمعي از شخصيت            دادنامه بي 

هـاي   هـاي طـوالني و جريمـه    اند، به زنـدان  هاي سياسي نداشته  و بعضاً حتي فعاليت   نهضت آزادي هم نبوده   

اند، بلكه نهضت آزادي ايران، حزبي با بيش ازچهل سـال سـابقه           نگين و غيرقابل توجيه محكوم شده     نقدي س 

از همـه   . پرافتخار و خدمت بـه ايـران و اسـالم، نيـز بـه انحـالل و مـصادره امـوال محكـوم گرديـده اسـت                          

، برخي بـا    )غيرسياسي( هاي فرهنگي   آورتر، صدور حكم غيابي انحالل و بعضاً مصادره اموال انجمن           حيرت

، بنيـاد فرهنگـي مهنـدس       )تهـران (حدود نيم قرن سابقه خدمات درخشان، شامل انجمـن اسـالمي مهندسـين              

هـاي    ، جمعيت تالشگران روشنفكر و دفتـر پـژوهش        )تبريز(، جمعيت توسعه فرهنگي     )تهران(مهدي بازرگان   

  .باشد مي) مشهد(و كانون نشر حقايق اسالمي ) زنجان(محك 

اهللا طالقـاني،    توسط بزرگواراني همچون مهندس مهدي بازرگان، آيت      ۱۳۴۰ن، در سال    نهضت آزادي ايرا  

در طـول چهـل سـال مبـارزات نهـضت           . گذاري شد   سيدجوادي پايه   دكتر يداهللا سحابي و سيداحمد صدرحاج     

 آزادي عليه استبداد داخلي و استيالي خارجي، چه قبل از انقالب در دوران اسـتبداد سـلطنتي و چـه بعـد از                      

در سـالهاي قبـل از انقـالب،        . است  انقالب در جمهوري اسالمي، فشارهاي متعدد بر نهضت آزادي وارد شده          

بعد از انقالب   . سران و فعاالن نهضت آزادي در چندين گروه و به دفعات بازداشت، محاكمه و محكوم شدند               

 نـصيب نبـوده     يك طرفـه بـي      به بعد، نهضت آزادي از حمالت فيزيكي و تبليغات ناجوانمردانه          ۱۳۶۰از سال   

 بازداشت و زنداني شدند و تحـت        ۱۳۶۹ و   ۱۳۶۷برخي از رهبران و فعاالن نهضت آزادي در سالهاي          . است  

  .اساس قرار گرفتند هاي جسمي و روحي شديد و اتهامات بي شكنجه

و  گذرد، اين دومين بار است كـه رهبـران          در طول مدت چهل سال كه از تأسيس نهضت آزادي ايران مي           

، نزديـك   ۱۳۴۱در دوران استبداد سـلطنتي در سـال         . شوند  فعاالن آن بصورت جمعي محاكمه و محكوم مي       

دو سال پس از تأسيس نهـضت آزادي ايـران، جمعـي از رهبـران و فعـاالن آن بازداشـت و در دادگاههـاي                         

سالمي و در سال    نظامي محاكمه و به حبس محكوم شدند و اينك بار ديگر، بعد از چهار دهه، در جمهوري ا                 

                                                            
  .كنيد آگاه است تر است و از خدا پروا كنيد كه او به آنچه مي عدالت پيشه كنيد كه به تقوا نزديك - ١
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، دهها نفر از رهبران و فعاالن نهضت آزادي ايران در دادگاه انقالب محاكمه و               )ع(موسوم به رفتار عدل علي    

چه مسئوالن بخواهند يا نخواهند، وجدان بيدار جامعه و تـاريخ، عملكـرد ايـن دو دادگـاه را                   . اند  محكوم شده 

هـاي    و فعاالن نهـضت آزادي در زنـدان نظـامي و سـلول            در رژيم استبداد سلطنتي، رهبران      . كند  مقايسه مي 

انفرادي بازداشت و زنداني نشدند، بلكه همه در كنار يكديگر، در شرايط عادي ويـژه زنـدانيان سياسـي بـه                      

هـا    محاكمه در دادگاه نظامي علني بود و خـانواده        . بردند و از انواع تسهيالت معمول برخوردار بودند         سرمي

هاي   همچنين، كيفرخواست . يافتند  رچه به تعداد محدود، در جلسات محاكمه حضور مي        و دوستان متهمان، اگ   

امـا در بازداشـتها و محاكمـات اخيـر، متهمـان در              .صادره توسط دادستان نظامي بـه متهمـان تـسليم شـد           

تـرين امكانـات نگهـداري      هاي انفـرادي و محـروم از ابتـدايي          ، در سلول  ۵۹بازداشتگاه نظامي موسوم به بند      

 در طي سه جلسه طوالني براي كليه متهمان خوانده           اي،   صفحه ۳۰۰كيفرخواست بسيار مفصل حدود      .شدند

هر يك از متهمان جداگانـه در پـشت درهـاي    . شد، اما رونوشت كيفرخواست به آنان يا وكاليشان داده نشد     

ه، بـه متهمـان اجـازه    قاضي دادگاه در برخي از جلسات محاكمـ     . بسته در زماني بسيار كوتاه محاكمه شدند      

  .دفاع كامل را نداد و در مواردي، از حضور وكيل متهم در جلسه، يا دفاع او از موكلش جلوگيري كرد

يك وجه از شباهت آشكار و جالب ميان اين دو محاكمه تاريخي، رفتـار دادگـاه بـا وكـالي مـدافع بـوده              

.  وظيفه حقوقي خـود را انجـام دادنـد         در هر دو محاكمه، وكالي مدافع با صراحت، شجاعت و صداقت          . است

ولي مقامات مسئول هر دو دادگاه، رفتار برخي از وكالي مدافع را تحمل نكرده، آنان را محاكمـه و محكـوم                     

  .اند نموده

 توسط دادگاه انقالب اسالمي تهران، از شهرسـتانهاي         ۱۳۸۰ نفر كه در اوايل سال       ۵۰از مجموع بيش از     

ي ايــران و  اصــفهان و شــيراز، از ميــان رهبــران يــا فعــاالن نهــضت آزاد تهــران، تبريــز، مــشهد، زنجــان،

 ۵ـ فرهنگي بازداشت شدند، تعدادي پس از چند روز و بقيه به تدريج بعد از حدود                هاي مستقل سياسي    شخصيت

كمـه،  پس از اتمام محا.  ميليارد ريال آزاد شدند   ۲هاي بسيار سنگين تا       با سپردن وثيقه  ) ۱۶/۱۲/۸۰در  ( ماه   ۱۱تا  

درحالي كه قانون با صراحت دادگاه را موظف كرده است كه در ظرف حداكثر يك هفته پـس از خـتم دادرسـي،                       

حكم را صادر و در مدت سه روز به متهم يا وكيل او ابالغ كند، دادگاه انقالب احكام متهمان را ماهها بعـد از آن                         

 به متهمان يا وكالي آنان اعالم نموده      ۵/۵/۸۱  روز پس از صدور يعني در تاريخ       ۷۵ صادر و    ۲۶/۲/۸۱در تاريخ   

  . نفر از متهمان به شرح جدول پيوست است۴۵اسامي، مشخصات و احكام . است

اي صادره، مطالبي عليه نهضت آزادي ايران و متهمان آمـده كـه نادرسـت،                 وچند صفحه  در دادنامه چهل  

دادگـاه،  . باشد  د مستندات قابل قبول مي    تحريف تاريخي و بعضاً كذب محض و به لحاظ شرعي و قانوني فاق            

ه و    جمعي از مديران انقـالب، اعـضاي شـوراي انقـالب و مـسئوالن نظـام بعـد از انقـالب، اسـتادان دانـشگا                        

متخصصان و كارشناسان جامعه را كه سابقه خدمات ملي و اسالمي و صداقت و امانت آنان در چنـد دهـه                  

 ارائه مدارك و مستندات معتبر، متهم به برانـدازي، مـشاركت        گذشته بر آگاهان جامعه پوشيده نيست، بدون      

در اقدام عليه امنيت كشور، ارتباط و تباني با گروههاي ضد انقـالب، ارتبـاط بـا احـزاب، سـفرا و كـارداران                        

 مـذهبي و    ـ  كشورهاي خارجي، تبليغ عليه نظام جمهوري اسالمي و ائتالف و همكاري با ساير نيروهاي ملي              

 سياسي، نشر اكاذيب، تشويش اذهـان عمـومي و بعـضاً نگهـداري اسـلحه و مهمـات                   ـ  نگيشخصيتهاي فره 

نموده است، در حـالي كـه نهـضت آزادي ايـران، در راسـتاي فريـضه                 ....... جنگي و اعتياد به مواد مخدر و        
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لكرد اجتماعي امر به معروف و نهي از منكر، براي پاسداري از اصول اوليه انقالب و حقوق اساسي ملت، عم                  

حاكمان را مشفقانه نقد و در چهارچوب قانون احزاب به وظايف انساني، ملي و ديني خود عمل كرده و هيچ                    

در ايـن راسـتا نيـز وزارت        . عملي برخالف قانون و مصالح نظام و منافع و امنيـت ملـي انجـام نـداده اسـت                  

  .اند را رد نمودهاطالعات اتهام براندازي را تكذيب و وزارت كشور غير قانوني بودن نهضت 

بدين معنـا كـه بـا وجـود يكـسان بـودن اتهامـات               . احكام صادره عليه متهمان فاقد انسجام حقوقي است       

  .برخي از متهمان نوع و ميزان كيفرهاي آنان به شدت متفاوت است

اي هاي نهضت آزادي ايران و ائتالف نيروه        اساس، فرازهايي از بيانيه     در دادنامه براي اثبات ادعاهاي بي     

 مذهبي و سخنان افراد آمده است كه عموماً ناقص و مخدوش است و در مواردي نيز آنچـه نقـل شـده     ـ  ملي

  .است در اعالميه مورد استناد وجود ندارد

 قانون  ۱۶۸محاكمه نهضت آزادي ايران هنگامي عادالنه خواهد بود كه رسيدگي به اتهامات برطبق اصل               

بـا  .  منصفه صورت پذيرد  هيأت عمومي به صورت علني و با حضور         اساسي و قانون احزاب، در يك دادگاه      

  .اين وجود، متهمان به احكام صادره اعتراض و در مهلت قانوني اليحه اعتراضي خود را تسليم خواهند كرد

اسـاس وارده در ابعـاد        به خواست خداوند، در زمان مقتضي به تمـام اتهامـات بـي              نهضت آزادي ايران،  

  .سخ خواهد داد و براي قضاوت افكار عمومي منتشر خواهد ساختسياسي و حقوقي پا

  

  هموطنان عزيز

هاي سياسي يا فرهنگي منفرد، اعالم    محكوميت سنگين رهبران و فعاالن نهضت آزادي ايران و شخصيت         

هـا و انـسدادهاي    ـ ديني در شرايطي صـورت گرفتـه كـه امـواج بحـران         هاي فرهنگي   انحالل نهضت و انجمن   

  .اي پيدا كرده است هديدهاي جدي خارجي از شمال و جنوب و شرق و غرب ابعاد گسترده و تازهداخلي و ت

گونـه حركـت و دعـوت بـه آرامـش و كـاهش               رود هر عقل سليم از هـر        چنين شرايطي كه انتظار مي     در

شور ترين اقدام مورد توقـع از مـسئوالن كـ           ترين و منطقي    تشنجات درجهت وفاق ملي استقبال كند و ابتدايي       

فراهم ساختن شرايط الزم براي تحقق وفاق ملي است، صدور چنين احكامي نـاقض مـصالح و منـافع ملـي                     

  .باشد بوده و پيامد آن ريختن آب به آسياب دشمنان اين مرز و بوم مي

كننـده خـارجي، بـراي       راستاي پيشگيري خطرات جـدي تهديد      در شرايطي كه ديپلماسي كالن كشور، در      

 پارلمـاني و وزيـر امـور خارجـه          هيـأت  كنـد و    بط ايران با اتحاديه اروپا كوشـش مـي        بهبود و گسترش روا   

و نيز به دنبال عدم تصويب قطعنامـه عليـه ايـران، قـرار اسـت كـه رئـيس                     اتحاديه اروپا به ايران آمده است     

ا و  هـ   كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به ايران بيايد، صدور اين احكام، همزمان با توقيف روزنامـه                

ها دارد و بـه نـوعي كارشـكني     ترديد پيامدهاي منفي و مخرب بر اين تالش     نگاران، بي  محكوم شدن روزنامه  

المللـي در راسـتاي پيـشگيري از خطـرات خـارجي و رفـع        در اقدامات اصالحي دولت براي جلب حمايت بين       

  .گردد مشكالت داخلي محسوب مي

ليغ عليـه نظـام جمهـوري اسـالمي اسـت، در حـالي كـه                اساس نهضت آزادي ايران تب      يكي از اتهامات بي   

ترين ضربه را بر اعتبار نظـام جمهـوري اسـالمي وحتـي              دادنامه دادگاه انقالب و صدور اين احكام، سنگين       

  .مسئوالن كشور وارد كرده است
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 و قانون تشكيل ۱۳۶۰ قانون اساسي، قانون احزاب مصوب۱۶۸در جمهوري اسالمي ايران، بر طبق اصل     

، دادگاه انقالب نه شأن ورود براي بررسي جرايم سياسـي و نـه              ۱۳۷۳ههاي عمومي و انقالب مصوب      دادگا

گونه حكمي در رابطه بـا اتهامـات         بنابراين صدور هر  . صالحيت صدور حكم انحالل احزاب سياسي را دارد       

  .سياسي مذكور در ادعانامه فاقد وجاهت و اعتبار قانوني است

ها اتهامات  ها و مصاحبه     به دفعات با صدور بيانيه     ۲۸/۱۲/۷۹انقالب از تاريخ    شايان ذكر است كه دادگاه      

هـاي وابـسته    سنگيني را عليه نهضت آزادي ايران و اعضاي آن وارد كرده است و صدا و سيما و روزنامـه           

ان اند در حالي كه نهضت آزادي و بازداشت شدگ          به جناح راست، آنها را يكجانبه بطور گسترده انتشار داده         

  . اند ترين حقوق قانوني و انساني در پاسخگويي به اين تبليغات سوء محروم بوده كنون از ابتدايي تا

آيا تبر نهادن بر قامت درختي كه ريشه در تاريخ چهل ساله اخير ايران داشته و در سـتيز بـراي تـأمين                       

 اسـالمي و مـسئوالن آن   آزادي، طوفانهاي سهمگيني را پشت سر نهاده است افتخاري براي نظام جمهـوري        

گردد؟ آيا با انحالل نهضت آزادي ايران و محكوم شدن رهبران و فعاالن آن به زندان و جريمه           محسوب مي 

  نقدي مشكالت عديده كشور حل خواهد شد و تهديدهاي خارجي از ميان خواهد رفت؟ 

 طيبه را به خـاك افكننـد،   هاي اين شجره گان نهضت آزادي حتي اگر بتوانند شاخه     كنند مخالفان و محكوم  

اي  هاي آن كه در طول اين ساليان در ژرفاي خاك اين سرزمين گسترده است و با بذرهاي پراكنـده                با ريشه 

  توانند بكنند؟ زند چه مي كه در فراز و نشيب خاك پهناور اين مرز و بوم جوانه مي

نون يك انديشه، يك مـنش و يـك         نهضت اك . نگرد نهضت آزادي ايران خود را تنها به مثابه يك حزب نمي          

هـاي گذشـته بارهـا در هجـوم گروههـاي             اگر مكان محدود و كوچك حزبي را كه در طول سال          . بينش است 

فشار درهم شكسته و اسناد تاريخي و اموال آن به يغما رفته است مصادره كنند، بـا انديـشه آزادي كـه در                   

خواهند كرد؟ مـادام كـه آزادگـاني در ايـن سـرزمين             كند چه     هاي اين مرز و بوم زندگي مي        بسياري از خانه  

گيرنـد؟    چـرا از گذشـته عبـرت نمـي        . كنند، نهضتي براي آزادي برپا بوده و ادامـه خواهـد داشـت              زندگي مي 

گيـري از سرنوشـت گذشـتگاني اسـت كـه اقتـدار خـويش را ابـدي و                 سراسر قرآن كريم دعـوت بـه عبـرت        

هـاي    هاي دردنـاكي سـرمه بيـداري در چـشم            الهي در هنگامه   پنداشتند و دست قدرت     قدرتشان را جاويد مي   

  :آنان كشيده است

»                     الظَّـاِلِمين ِحـبلَـا ي اللَّـهاَء ودشُه تَِّخذَ ِمنْكُمينُوا وآم الَِّذين اللَّه لَمعِليالنَّاِس و نيا باِولُهنُد امالْأَي ِتلْكآل (» و

)۱۴۰عمران 
١
   

ران اينك به ابتالي جديدي گرفتار شده اسـت، همچنـان كـه ملـت ايـران نيـز بـا ابـتال و                        نهضت آزادي اي  

  .باشد تنگناهاي طاقت فرسايي از فشار سياسي و سختي معيشت مواجه مي

شويم و نه ساكت خواهيم نشست و با الهام از       خيز، همچون گذشته، نه مرعوب مي       اين عرصه فتنه   ما در 

بـريم    كنيم و هم شكايت بر ساحت ملت مـي          ا به پيشگاه كبريايي الهي بلند مي      هاي قرآني، هم دست دع      آموزه

دوستان  و فرياد استعانت از نمايندگان آزاده مردم در مجلس شورا، رؤساي قوا، آزادگان، دينمداران و وطن

  .دهيم مي  سر

                                                            
مشخص گردانـد و    ) درمقام آزمايش ( خدا افراد با ايمان را      ) درس بگيرند (يم تا   گردان  را ميان مردم مي   ) ي ناكامي (و اين روزها   

  .دارد قرار دهد و خدا ستمگران را دوست نمي) براي مردم(افرادي از شما را شاهد و نمونه 
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ست كشور  نهضت آزادي ايران ضمن تشكر مجدد از نمايندگان محترم مجلس، مسئوالن محترم تراز نخ             

ــم و      ــل قل ــسياري از روشــنفكران و اه ــشگاهها، ب ــشجويان دان ــشگاهها، انجمــن اســالمي دان و اســاتيد دان

 سياسي و همچنين از مراجع عظام و عالمان دينـي بزرگـوار كـه از زمـان دسـتگيري                    ـ  شخصيتهاي فرهنگي 

دي ايـران و سـاير      ها و مـشكالت ناشـي از حمايـت از نهـضت آزا              متهمان تا كنون با پذيرش خطرات، هزينه      

هـا و همـدردي       ها و مصاحبه     مذهبي و اعتراض به دستگيريها، با صدور بيانيه        ـ  هاي ملي   نيروها و شخصيت  

اند، انتظـار دارد كـه آنـان          هاي انساني، قانوني و ديني خود عمل نموده         هاي سرافراز، به مسئوليت     با خانواده 

ن حقـوق قـانوني نهـضت آزادي ايـران و اعـضاي آن،              تـري   در اين مرحله نيز مـؤثرتر از گذشـته از ابتـدايي           

 مذهبي، دانشجويان زنداني و همه زنـدانيان سياسـي دفـاع            ـ  روشنفكران و ساير نيروها و شخصيتهاي ملي      

  ١) ۳۹شوري (»و الَّذين ِاذا اَصَابهم الْبغْي هم ينْتَِصرون«: عدالتي روا گردد كرده و اجازه ندهند به آنها بي

ر اسـت كـه رئـيس محتـرم جمهـوري، رئـيس محتـرم مجلـس، نماينـدگان محتـرم مـردم، اربـاب                         سزاوا

هاي جمعي، احزاب و صاحبان قلم و قدم در اين مظلمه تاريخ نيز موضع سـكوت اختيـار نكننـد و بـر           رسانه

  .هاي روزافزون، از سر حق، اعتراض قانوني و مشروع نمايند گريزي قانون

عدالتي كه از بلندي درغلتيده اسـت، همگـان را يكايـك و بـه                 قانوني و بي    يچه كسي است كه نداند چرخ ب      

واتَّقوا ِفتــْنَةً الَ تـُصيبن الَّذين ظَلَموا ِمـنْكُم خَاصَّـةً و اعلَمـوا اَن اَهللا               «: نوبت درهم خواهد شكست؟ پس زنهار       

  ٢) ۲۵-انفال (» شَديد الِْعقَاِب

  

 نهضت آزادي ايران

                                                            
  .طلبند ، از ديگران ياري مي)شوند تسليم ظلم نمي(و آنان كه هرگاه مورد ستم قرار گيرند  

 .كند اي كه تنها ستمكارانتان را در بر نخواهد گرفت و بدانيد كه خدا به سختي عقوبت مي بترسيد از فتنه 



 ۳۵

   دادگاه انقالب ۲۱ات و ميزان محكوميت متهمين پرونده نهضت آزادي ايران در شعبه مشخص

  مدت و مبلغ محكوميت

هم
مت

ف 
دي
ر

  

  ميزان تحصيالت سننام و نام خانوادگي

 ۵۰۰ماده  ۴۹۸/۴۹۹مواد 

  سوابق

۱ 
مهندس محمد 

 )حجتي(توسلي 

ليسانس مهندسي  فوق ۶۴

 راه و ترافيك

 كارشناس ارشد -تهران در دو سال اول انقالب شهردار   سال۱  سال۸

 مهندسي حمل و نقل و ترافيك

۲ 
مهندس هاشم 

 صباغيان

ليسانس مهندسي  فوق ۶۵

 راه و ساختمان

معاون نخست وزير و وزير كشور در دولت موقت، نماينده  سال۳+سال ۱  سال۶

 مردم تهران در دوره اول مجلس

۳ 
 بنيانگذار –معاون شهردار تهران در دو سال اول انقالب   سال۱  سال۷ ريليسانس مددكا فوق ۶۱خسرو منصوريان

 هاي اجتماعي بخشي و مقابله با آسيب مؤسسات توان

۴ 
مهندس ابوالفضل 

 بازرگان

ليسانس مهندسي  فوق ۶۲

 مكانيك

 مدير شركت مهندسي –معاون نخست وزير در دولت موقت   سال۱  سال۶

 مشاور صنايع و مديريت

۵ 
 محمود مهندس

 پور نعيم

ليسانس مهندسي  فوق ۴۴

 عمران

 كارشناس امور ساختماني  ماه۸  سال۵

۶ 
 مشاور سياسي –فرماندار اسبق شهرهاي اردبيل و تبريز   سال۱  سال۵ دكتراي علوم رياضي ۵۷ دكتر غفار فرزدي

  استاد دانشگاه تبريز-اسبق استانداري آذربايجان شرقي

۷ 
احد 

 ميرمحمدرضايي

 )زنجان(مدير انتشارات چمران   ميليون ريال۱۰  سال۱شجوي علوم سياسيدان ۴۵

۸ 
مهندس سيدامير 

 خرم

ليسانس مهندسي  ۴۲

ماشين آالت كشاورزي

 كارشناس ماشين آالت كشاورزي  ماه۸  سال۴

۹ 
اصغر  دكتر علي

 غروي

مران در  همرزم شهيد دكتر چ–استاد سابق دانشگاه اصفهان   سال۱  سال۵ دكتراي فلسفه ۵۶

 لبنان

۱۰ 

دكتر محمدهادي 

  يزدي هاديزاده

 نماينده ايران –اي دانشگاه فردوسي مشهد  استاد فيزيك هسته  سال۱  سال۸ دكتراي فيزيك ۵۵

مدير انتشارات  -) Sesame(المللي  در كميته فني آزمايشگاه بين

  انجمن فيزيك ايران

۱۱ 

دكتر محمدحسين 

 اسدي بني

 -دكتراي مديريت  ۶۰

رشناس ارشد كا

 مهندسي صنايع

 پيشنهاد –معاون نخست وزير و وزير مشاور در دولت موقت   ماه۸  سال۵

 كارشناس –دهنده و مسئول جهاد سازندگي در دولت موقت 

 ارشد مديريت

۱۲ 

مهندس محسن 

 محققي

ليسانس مهندسي  فوق ۵۹

 برق

اي  كارشناس انرژي اتمي و رئيس مركز تكنولوژي هسته  ماه۶  سال۲

 كارشناس اسبق سازمان گسترش و –اصفهان در دولت موقت 

نوسازي صنايع ايران و مدير عامل يكي از شركت هاي وابسته

۱۳ 
مهندس غالمرضا 

 مسموعي

ليسانس مهندسي  ۵۲

 عمران

 كارشناس امور –از مسئوالن اجرائي در دولت موقت   ماه۶  سال۳

 ساختماني

۱۴ 
دانشجوي معارف  ۵۳ مصطفي مسكين

 مياسال

 از –كارمند بازنشسته اداره بهداشت و آموزش پزشكي  سال۱+ماه۶  سال۳

 مبارزان با سابقه سياسي در اصفهان

 دبير دبيرستانهاي استان تهران  ماه۶  سال۲ ليسانس زبان عربي ۴۶ مجيد حكيمي ۱۵

۱۶ 

مهندس 

سيدعليرضا هندي

ليسانس مهندسي  فوق ۵۳

 مكانيك

 – واحد اتوبوسراني تهران در دولت موقتمدير عامل شركت   سال۱  سال۷

 مدرس –مشاور فني سازمان گسترش و نوسازي صنايع 

 كارشناس ارشد خدمات مهندسي مشاور در صنعت–دانشگاه 

۱۷ 
دكتر محمدنويد 

 بازرگان

 فيادمدير عامل سابق و عضو هيئت مديره شركت صنعتي صا  ميليون ريال۱۵  ميليون ريال۳۵ دكتراي ادبيات فارسي ۳۹

۱۸ 
سيداحمد 

سيدجوادي صدرحاج

 وزير كشور و وزير دادگستري –عضو شوراي انقالب اسالمي   ميليون ريال۱۰  ميليون ريال۴۰ ليسانس حقوق فوق ۸۵

  نماينده دوره اول مجلس–در دولت موقت 

   ميليون ريال۱۰  ميليون ريال۳۰ ليسانس علوم انساني ۴۶بيطرف)صفا(ربابه  ۱۹

 مدرس و مترجم زبان انگليسي  ميليون ريال۱۰  ميليون ريال۲۰ليسانس تعليم و تربيت ۵۶ ازرگانفرشته ب ۲۰

۲۱ 
محمدحسين 

 *مال درويش

 كارشناس تحقيقات در بخش خصوصي  ميليون ريال۱۰  سال۲شناسي ليسانس جامعه ۳۸

  وصيكارشناس امور مالي در بخش خص   ماه۶   سال۲  ليسانس حسابداري  ۵۴ مصيب دواني ۲۲

  شغل آزاد  ميليون ريال۳۰   سال۲    ۶۱ مرتضي اشفاق ۲۳



 ۳۶

  مدت و مبلغ محكوميت

هم
مت

ف 
دي
ر

  

  ميزان تحصيالت سننام و نام خانوادگي

 ۵۰۰ماده  ۴۹۸/۴۹۹مواد 

  سوابق

۲۴ 
التحصيل دوره  فارغ  ۵۰ ساز جمال زره

  خلباني

  شغل آزاد   ماه۶   سال۲

     ميليون ريال۱۰   سال۱    ۳۲ بيگي باقر فتحعلي ۲۵

۲۶ 
سيداكبر 

 زادگان بديع

فوق ليسانس آمار، فوق   ۶۳

  ليسانس رياضي

  كارشناس ارشد آمار   هزار ريال۵۰۰   ميليون ريال۱۰

  تكنيسين فني   ميليون ريال۱۰   سال۱  ديپلم فني فوق  ۴۵ اهللا قياسي حجت ۲۷

۲۸ 
مهندس 

سيدعليرضا غروي

ليسانس مهندسي   ۴۱

  نساجي

  كارمند بخش خصوصي   ميليون ريال۱۰   ماه۶

  مدير در بخش خصوصي   ماه۶   سال۱  ديپلم فني فوق  ۴۹ افرا بيژن گل ۲۹

  شغل آزاد   ماه۶   سال۲  ديپلم  ۵۳محمدرضا حمسي ۳۰

  بازرگان، محقق و مؤلف آثار ديني و معلم قرآن   ميليون ريال۱۰   ماه۶  ديپلم  ۶۶ سعيد غفارزاده ۳۱

۳۲ 
طاهر 

 *هروي احمدزاده

گذاران   از پايه– استاندار خراسان در دولت موقت -شغل آزاد    ماه۶   سال۵    ۸۱

  )مشهد(كانون نشر حقايق اسالمي 

۳۳ 
اكبر  عليدكتر 

 *سرجمعي

از اعضاء مؤثر كانون نشر حقايق  - پزشك ،متخصص كودكان   ميليون ريال۲۰   ماه۶  دكتراي پزشكي  ۶۷

  اسالمي مشهد

  بازرگان  مليون ريال۱۵   ماه۴    ۶۷*سيدمحمد ارتضاء ۳۴

  دبير سابق آموزش و پرورش   ميليون ريال۱۰   سال۲  فوق ديپلم ادبيات  ۵۲ *سيدحامد علوي  ۳۵

۳۶ 
مهندس جمشيد 

 *منصوريان

فوق ليسانس مهندسي   ۶۷

  ساختمان

 كارشناس ارشد مهندسي –شهردار مشهد در دولت موقت    ميليون ريال۱۰   روز۱ ماه و ۴

  عمران

۳۷ 
سيدجعفر 

 *زادگان عباس

  )شيراز(ناشر و كتابفروش    ميليون ريال۱۰  ___  ديپلم علمي  ۶۵

۳۸ 
محمدابراهيم 

 *زماني

يت فوق ليسانس مدير  ۴۶

  آموزش

  مدرس دانشگاه آزاد شيراز   ماه۹  ___

۳۹ 
 مدير كارخانه - مدرس مؤسسه مديريت دولتي -نگار  روزنامه   ميليون ريال۱۰   ماه۶  فوق ليسانس مديريت  ۵۶ *يحيايي علي فريد

  توليدي

۴۰ 
فوق ليسانس مهندسي   ۴۶ *جعفر كيوانچهر

  عمران

 كارشناس ارشد -ن شرقي سازمان نظام مهندسي آذربايجا   ميليون ريال۱۰  

  مهندسي عمران

۴۱ 
اهللا  دكتر فضل

 *صلواتي

 نماينده دوره اول مجلس از اصفهان –استاد دانشگاه اصفهان   ميليون ريال۱۰  ميليون ريال۳۰  دكتراي ادبيات عرب  ۶۴

   مدير نشريه توقيف شده نويد اصفهان–

۴۲ 
سيدصالح 

 *گرگاني سيد

  وكيل دادگستري    تبــرئـــه  فوق ليسانس حقوق  ۵۵

۴۳ 
محمدرضا 

 *باباصفري

 فوق -ليسانس حقوق  ۵۴

  ليسانس ادبيات فارسي

   نماينده دوره اول مجلس از اصفهان-وكيل دادگستري     تبــرئـــه

  دبير بازنشسته دبيرستانهاي شيراز    تبــرئـــه  ليسانس ادبيات فارسي  ۷۴ *صمد فرارويي ۴۴

      تبــرئـــه    ۳۱  *رئوف طاهري ۴۵

  . سياسي كه عضو نهضت آزادي ايران نيستند-هاي مستقل فرهنگي   شخصيت*

  

  



 

 ۳۷

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۸۳: شماره

۱۵/۰۵/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  نامه به رئيس مجلس و درخواست تفسير قانون احزاب

  

 جناب آقاي كروبي رياست محترم مجلس شوراي اسالمي ايران

 با سالم و با آروزي توفيق جلب رضايت حق و خدمت به ايران و اسالم

 قانون اساسي و قانون     ۱۶۸ و   ۲۶ دادگاه انقالب برخالف اصول      ۵/۵/۸۱ريخ  همان گونه كه مطلعيد در تا     

حكم غيرمنتظره انحالل   ) ۱۳۷۳مصوب  (هاي عمومي و انقالب      و قانون تشكيل دادگاه   ) ۱۳۶۰مصوب  (احزاب  

عـالوه بـر ايـن    . هاي سنگين براي اعضا و همفكران اعالم داشـت         نهضت آزادي ايران را به همراه محكوميت      

هاي فرهنگي را در تهران و شهرسـتان هـا نيـز              مصادره برخي از انجمن    اًانقالب حكم انحالل و بعض    دادگاه  

 .صادركرده است

جنابعالي و نمايندگان محترم به خوبي واقفيد كه نهضت آزادي ايران اولين بار نيست كه به جرم دفاع از          

المـدت محكـوم      هاي طويـل    به زندان  و وكالي مدافعش     گردد و اعضا    هاي معنوي محاكمه مي    آزادي و ارزش  

اما در نظام جمهوري اسالمي چه توجيهي       . چنين ستمي در دوران استتبداد سلطنتي، قابل فهم بود        . شوند مي

 براي آن وجود دارد؟

سه مجلـس سـوگند يـاد       لـ  قانون اساسـي، در نخـستين ج       ۶۷جنابعالي و نمايندگان محترم بر طبق اصل        

 بـه   به موجب اين سند شـرعي و حقـوقي در برابـر قـرآن مجيـد               . ايد مضا نموده نامه را ا   ايد و متن قسم     كرده

همواره بـه اسـتقالل و   « :ايد كه ايد و شرف انساني خويش را وديعه گذاشته  خداي قادر متعال سوگند خورده    

هـا و   اعتالي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم يايبند باشيد، از قانون اساسي دفاع كنيـد، در گفتـه              

آيـا  » .ها و اظهارنظرها، استقالل كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنهـا را مـدنظر داشـته باشـيد          نوشته

تـوان و   توانيد در برابر اين ستم و ظلم بزرگ ساكت بنشينيد و عهد و ييمان خود را فراموش نماييد؟ نمي     مي

مـا، رؤسـاي    . داشـت ن آن را يـاس      نبايد شاهد ساكت بر اين مظلمه بود و حرمت آزادي، قانون و سوگند به             

العمل و    گانه و نمايندگان محترم مردم را در برابر اين واقعه مسئول و اين مسئله را شايسته عكس                 قواي سه 

 .دانيم اقدام جدي مي

هاي برحقـي كـه ابـراز        گيري  ضمن تشكر مجدد از جنابعالي و نمايندگان محترم مجلس، به خاطر موضع           

 قانون اساسي بـا تفـسير قـانون احـزاب     ۷۳كنيم كه بر طبق اصل     م درخواست مي  ايد، از مجلس محتر    داشته

 : روشن نمائيد كه۱۳۶۰مصوب شهريور 

باشـند و نيـازي بـه اخـذ يروانـه            االصـول آزاد مـي      قانون اساسي علي   ۲۶ياسي طبق اصل     احزاب س  -۱

كـردن شخـصيت حقـوقي      يـدا   پ براي رسميت يـافتن و       اًروانه صرف پثبت در وزارت كشور و صدور       . ندارند

 .باشد مي

 قانون احزاب بر كليه احزاب، اعم از رسمي يا غيررسـمي حـق نظـارت دارد و در                   ۱۰ كميسيون ماده    -۲



 ۳۸

 .نمايد  قانون احزاب عمل مي۱۷صورت مشاهده تخلف بر طبق ماده 

ر  قانون احزاب اعم از رسمي يا غيررسـمي، بـ          ۱۶ رسيدگي به تخلفات احزاب سياسي، موضوع ماده         -۳

 .ذيرفتپ قانون اساسي صورت خواهد ۱۶۸طبق اصل 

 اسـت امـا همگـان       »تبليغ عليه نظام جمهوري اسـالمي     «اساس به نهضت آزادي ايران       يكي از اتهامات بي   

دانند كه صدور چنين احكامي آن هم از جانب يك دادگاه فاقد صالحيت قـانوني، بزرگتـرين و مـوثرترين      مي

 .باشد  ايران در افكار عمومي مردم ايران و جهان ميتبليغ عليه نظام جمهوري اسالمي

وشيده نيست كه امروز در شـرايط بحرانـي كـشور، منطقـه و جهـان، اقـدامات وحـدت سـوز،         پبر كسي   

روند  ت كشور را نشانه مي    خواه، چگونه اساس امنيت و تمامي      شكن برخي عناصر تماميت     ستيز و وفاق    قانون

 .كنند ئولين و نمايندگان مردم ايجاد ميتان، مسدوس همه وطن اي جدي براي و وظيفه

نـه   خيز با تكيه و توكل بر قادر متعال نـه مرعـوب اسـت و               نهضت آزادي ايران، به رغم اين حوادث فتنه       

روردگار و اداي دين به ملت و ميهن به         پمتزلزل، بلكه محكم ايستاده است و همه ناماليمات را جهت رضاي            

گان دلسوز مردم به خوبي واقفند كه اين روند قانون سـتيز، كمـر بـه اضـمحالل      لكن نمايند . ذيرا است پجان  

لـه اول متوقـف     پها، احزاب و نهادهاي مدني بسته است و چون سـنگي رهـا در سراشـيب در                   يك يك تشكل  

 .نخواهد ماند

  .با تشكر از اقدامات عاجلي كه جنابعالي و نمايندگان محترم مجلس مبذول خواهند نمود

 
 ادي ايراننهضت آز

  



 

 ۳۹

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۸۴: شماره

۱۷/۰۵/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

جمهور در مورد رأي دادگاه انقالب در باره نهضت آزادي ايران  نامه به رئيس

  و نقض اصول قانون اساسي

  

  محمد خاتميجناب آقاي سيد

  رياست محترم جمهوري

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

هـا انتظـار و بالتكليفـي، احكـام ناباورانـه و خـالف                هو پس از مـا     ۵/۵/۸۱ چنانچه مستحضريد در تاريخ   

هاي سـنگين     قانون دادگاه انقالب مبني بر انحالل و مصادره اموال و اسناد نهضت آزادي ايران و محكوميت               

ـ اجتماعي مـستقل   هاي فرهنگي ها و كانون اعضاي فعال آن و همچنين انحالل و بعضاً مصادره اموال انجمن         

  .هاي سياسي و فرهنگي و مسئوالن كشور قرار گرفت تراض بسياري از شخصيتاعالم شد و موجب اع

هـاي سياسـي و روشـنفكران دينـي از مخالفـان و        اين روزها شاهد انتقاد و اعتـراض بـسياري از جنـاح           

  .كنند باشيم كه شما را به صبوري و سكوت بيش از حد متهم مي موافقان از جنابعالي مي

دار   ساالري كه جنابعالي مديريت و معماري آن را در شرايط كنوني عهده             مفرآيند اصالحات و تعمق مرد    

نه پيشنهاد خـروج    . فرسا است   گذارند، به حق نيازمند صبر و تحمل طاقت         ايد و دوران تثبيت خود را مي        شده

سـاالري    از حاكميت دوستان دلسوز و وفادار شما راه مناسبي است و نه تهديد و تحديدهاي مخالفان مردم                

بايد جنابعالي را سست و مأيوس نمايند، ما نيز به اتخـاذ روش تبليـغ و دعـوت همگـان بـه                      . و حاكميت ملت  

سـاله نيـاز بـه      ۲۵۰۰زار اسـتبداد      ساالري در كوير و شوره       مردم  نهال تازه پا گرفته   . وفاق ملي اعتقاد داريم   

اگـر دسـتگيري، زنـدان و       . ردهـاي فـراوان دا      هاي سنگين و از خودگذشـتگي       صبر و تالش و پرداخت هزينه     

ــ سياسـي همفكـر بهـايي اسـت           هاي فرهنگي   صدور احكام سنگين اعضاي نهضت آزادي ايران و شخصيت        

  .پردازيم ساالري، ما اين هزينه را با كمال سربلندي مي براي پيروزي مردم

ت و در اوج    رهبران و فعاالن نهضت آزادي ايران از ابتداي پذيرش مسئوليت اداره كشور در دولت موقـ               

هاي ابتداي پيروزي انقالب، در نظر و در عمل معتقد و عامـل بـه حاكميـت مـردم، رعايـت اصـول             دستگيري

 و حفظ حقوق اساسي مردم بوده اسـت و تـا آنجـايي كـه در تـوان داشـته از هـيچ                         قانون اساسي و احترام   

حركت باز مانده است نجيبانـه و       اقدامي براي تحقق اين اهداف مضايقه نكرده است و هنگامي كه از هر نوع               

 جنگ حجت را برگزيده و موضع منتقـد  ،مظلومانه حاكميت را ترك نموده و به جاي قبول رقابت براي قدرت   

انواع و اقسام فشارها و مضايق از هجوم به دفاتر نهـضت و             . و ناصح دلسوز حاكمان را اختيار كرده است       

هاي سنگين و غيرقابـل تحمـل را تجربـه كـرده              ها و زندان    مندان گرفته تا تهمت     ضرب و شتم اعضا و عالقه     

  .است

 تا كنون كه دوران جديد تـالش        ۱۳۷۶از زمان شروع تصدي جنابعالي در روز پر بركت دوم خرداد ماه             
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باشـد    سـاالري مـي     براي توسعه سياسي و حاكميت ملت و احترام به رعايت قانون اساسي و استقرار مردم              

ايـم و حتـي در دوران    ايم و شايد حداقل مزاحمت و انتقاد را از جنابعالي داشته  هكمتر مصدع اوقات شما شد    

اند اگر چه برخورد جنابعـالي هـم    هاي زندانيان كمتر به جنابعالي مراجعه داشته هاي اخير، خانواده      بازداشت

  .دردي بوده است م با احترام و طرفداري وهمأهميشه تو

اند به مخالف قانوني و مخالف به موافق، مساوي بـودن همگـان در              شعار آزادي براي مخالف، تبديل مع     

خطـا نبـودن و       برابر قانون، انتخابي بودن همه مسئولين مستقيم يا غيرمـستقيم توسـط مـردم، منـزه و بـي                  

نقدپذير بودن مسئوالن، مبارزه صريح با استبداد و خودكامگي، اولويت نظريه سياسي بر توسعه اقتصادي،             

ها است توسـط       روابط خارجي وتوصيه به عملكرد قانوني و التزام به قانون اساسي كه سال             زدايي در   تشنج

عنوان شده است، در دوران رياسـت جمهـوري شـما،            طلب، از جمله نهضت آزادي      نيروهاي سياسي اصالح  

ون ها و ائتالف براي صلح بـد        نظريه گفتگوي تمدن  . اي مطرح گرديده است     بيش از هر زمان به طور گسترده      

توسـعه فرهنـگ    . استثنا، مختص جنابعالي بوده و به نام شما در تاريخ سياسـي ايـران ثبـت گرديـده اسـت                   

هاي موفق جنابعالي بـوده       تحزب و انتخابات شوراهاي شهر و روستا در راستاي توسعه سياسي از برنامه            

هـاي    ضايق و محروميـت   ها و م    مهري  نهضت آزادي هم در چنين فضايي و با رعايت قانون و عليرغم بي            . است

تـرين احـزاب اسـالمي ايـران          گذشته همچنان به ايفاي نقش شاهد و واسط بودن خود به عنوان يكي از قـديمي               

اهند او را از راه بـاز دارنـد و بـا مرعـوب و محـروم كـردن از حـق حيـات و                         خو نموده است و اكنون مي    عمل  

  .ها منفعل كنند ن را نيز از اين قبيل مناسبتمحبوس كردن جمعي از مديران و خدمتگزاران انقالب، ديگرا

اساس مانند براندازي به روش نوين و اقدام عليه امنيـت ملـي               به نظر ما طرح و تبليغ عمومي اتهامات بي        

به مديران اوليـه انقـالب و خـدمتگزاران ديـرين كـشور بـرخالف نظـر و رأي وزارت اطالعـات، غيرقـانوني                 

هـاي انفـرادي در    صراحت رأي وزارت كشور، زنداني كردن در سـلول       خواندن يك حزب چهل ساله عليرغم       

 منصفه، عدم رعايـت     هيأتيك زندان نظامي، انجام محاكمات غيرقانوني در دادگاه غيرعلني بدون و حضور             

هاي طوالني دبيركل حـزب ـ معـاون      هاي سنگين، بازجويي قاضي و دادستان در عمل، و صدور راي تفكيك

ملكوك كـردن نظـام و    موجب سبق امور خارجه و عضو شوراي انقالب ـ همگي عمالً  نخست وزير و وزير ا

  . باشد كاهش مشروعيت در داخل و مقبوليت در محافل جهاني مي

 اعمــال فــشار بــه در ايــن مرحلــه از فرآينــد توســعه سياســي و در مقابــل ايــن بازدارنــدگي سياســي و

اميدي در داخل و هتـك حيثيـت در خـارج، انتظـار             ـ سياسي كشور و اعمال يأس و نا        هاي فرهنگي   شخصيت

داريم كه جنابعالي بار ديگر تعهدات قانوني و شرعي خود و وفاي بـه سـوگندي كـه در پـذيرش مـسئوليت                       

داريد به مـسئولين كـشور بـه خـصوص            ايد و با اثبات مشي و روشي كه ابراز مي           رياست جمهوري خورده  

 قانون اساسي بدهيـد     ۱۶۸ و   ۲۶صول  سي در خصوص نقض ا    رياست محترم قوه قضاييه اخطار قانون اسا      

ها اعتراض نمائيد، شايد موجب تاثير و بازدارندگي از تخريب بيشتر             ها و ستمگري    عدالتي  و در مقابل اين بي    

   والعاقبه للمتقين   .اعتبار نظام جمهوري اسالمي شود

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران



 

 ۴۱

  تعالي بسمه

 راني انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۷۸۴: شماره

۱۷/۰۵/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

ن صدا و سيما در مورد پخش مصاحبه دو تن از نمايندگان نامه به سازما

  مجلس عليه نهضت

  

  مدير عامل محترم صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

  جناب آقاي الريجاني 

  با سالم 

اي كه صدا و سيما با دو نفر از نمايندگان محترم مجلس              در مصاحبه  ۱۵/۵/۸۱در شامگاه روز سه شنبه    

و  كنندگان مطالبي نادرست و موهن عليه نهضت آزادي ايـران           يكي از مصاحبه   شوراي اسالمي پخش نمود،   

حق اين نيست كه مدعيان و معانـدين        . رهبران به حق پيوسته آن ايراد نمود كه دور از عدالت و انصاف بود             

وچند ساله و خدمتگزاران ايران و اسالم اين گونه تنها يـك طرفـه بـه دادگـاه افكـار عمـومي                       يك حزب چهل  

  .ي دادگاه مردم به نفع آنان استأكنند ر طنز قضيه در اين است كه تصور مي. روندب

شود ترتيبي بدهيد تا نماينده نهضت آزادي ايران در همان ساعت و به همـان         بدين وسيله درخواست مي   

ترتيب در صدا و سيما حاضر شده و اتهامات نارواي پخش شـده را پاسـخ دهـد كـه ايـن بـه تقـواي الهـي                            

  .كتر استنزدي

  

  نهضت آزادی ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۸۵: شماره

۲۰/۰۵/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  سه سند تاريخي

  براي پاسخ به تبليغات عليه نهضت آزادي ايران

  

  هموطنان عزيز،

هـا   اي از رسـانه    اي در صدا و سيما و پـاره         همانگونه كه مطلع هستيد، در روزهاي اخير تبليغات گسترده        

وي، انحـالل نهـضت آزادي ايـران و         گيرد و از آنجا كه صدور رأي بـد          عليه نهضت آزادي ايران صورت مي     

باشـد، اجبـاراً      پسند مي  احكام سنگين مسئوالن و فعاالن آن توسط دادگاه انقالب فاقد داليل قانوني و محكمه             

كنـون، در     تـا  ۱۳۷۹جاي ارائه دالئل و مستندات اتهامات سنگين مطرح شده از اسفند مـاه سـال                ه  مخالفان ب 

 در خـصوص اليحـه پيـشنهادي    ۱۳۶۰ فقيـد انقـالب در خـرداد سـال        برنامه تبليغاتي خود به نظـرات رهبـر       

 بعد از رحلت ايشان منتشر شده اسـت،  ۱۳۶۸ منتسب به ايشان كه در سال     ۳۰/۱۱/۶۶قصاص و نامه مورخ     

هـاي    هـاي تـاريخي و ريـشه        راي آگاهي عموم ملت ايران و نشان دادن سـوابق و تحريـف            ب. اند  متوسل شده 

  :نمايد ي را به شرح زير منتشر ميحمالت اخير، سه سند تاريخ

  . در خصوص اليحه پيشنهادي قصاص۲۷/۳/۱۳۶۰اطالعيه مورخ 

 .»درددل نهضت آزادي ايران با رهبر انقالب« با عنوان ۴/۴/۱۳۶۰بيانيه مورخ 

 ۱۶/۹/۷۴ قانون احزاب پيوست اطالعيه مـورخ        ۱۰هاي نهضت آزادي ايران به رئيس كمسيون ماده         پاسخ

  .نتسب به امام و داليل قانوني بودن فعاليت نهضت آزادي ايراندر خصوص نامه م

پايه و اساس دادنامـه دادگـاه انقـالب و اينگونـه            نهضت آزادي ايران، در موقع مقتضي پاسخ اتهامات بي        

  والعاقبه للمتقين. تبليغات واهي را خواهد داد

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۸۶: شماره

۲۲/۰۵/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

 

  اهللا صانعي عليه نهضت جهت آيتارسال دادنامه دادگاه انقالب 

  

  اهللا العظمي جناب آقاي يوسف صانعي  حضرت آيت

با سالم و تحيت و دعا براي سالمتي حضرتعالي و آرزوي توفيق جلب رضايت الهي و خدمت به ايـران                    

شويم عذرخواهي نموده و تقاضاي بـذل         كه مصدع اوقات شريف مي      و اسالم براي آن مرجع عاليقدر، از اين       

  . داريمتوجه

هـايي كـه بـر اقـشار مختلـف ملـت و               كافي بـه مـسائل روز از سـتم         دانيم كه به علت اشراف      به يقين مي  

نگـاران و دانـشجويان عزيـز طـي            روزنامه ،هاي سياسي از جمله به نهضت آزادي ايران و اعضاي آن            گروه

ده تكرار و تذكر، يـك نـسخه از   هاي اخير رفته است اطالع كافي داريد با اين همه براي مزيد اطالع و فاي          سال

از . گردد   دادگاه انقالب اسالمي تهران و يك نسخه از بيانيه اخير ارسال مي            ۲۱دادنامه صادره توسط شعبه     

ايـد و عـضو فقهـاي شـوراي نگهبـان             ها در سمت دادستان كل كشور انجام وظيفه نمـوده           جنابعالي كه سال  

خـواهيم كـه بـا ديـد كارشناسـي، فقهـي،               و سنت هستيد مي    چنين از مفسرين و شارحين كتاب       ايد و هم    بوده

حقوقي، شرعي و عرفي بفرماييد رفتارهاي دادگاه انقالب اسالمي بـا كـدام معيـار دينـي يـا قـانوني انطبـاق                       

چه كه امروز به نام روحانيت شيعه با ادعاي طرفداري از مرجعيت و فقاهت و واليـت                   دارد؟ جنابعالي از آن   

گذرد به خوبي واقفيد، با جود اين بـه حكـم؛             اهللا عليهم اجمعين در كشور مي       ارت سالم اهل بيت عصمت و طه    

دانيم كه از باب انجام تكليف        فـَذّكر ان الذكري تنفع المؤمنين، معذره الي ربكم و لعلهم يتقون، وظيفة خود مي             

 ديـن و روحانيـت انجـام    ها و پيامدهاي اعمال ناروايي كه بـه نـام   و نيز به عنوان هشداري نسبت به واقعيت     

 تنها  »اتقوا فتنه التصيبن الذين ظلموا منكم خاصه      «بار آن بر طبق آيه شريفه        شود و اين كه نتايج مصيبت       مي

  .خطر نمائيم و هشدار بدهم اعالم. متوجه مسببين، آمرين و عاملين آن نخواهد بود

الب اسالمي اصرار داشت كـه نـام        هاي نخستين پس از پيروزي انق       اگر نهضت آزادي ايران در همان ماه      

عالي و همگان پوشيده نيست كه نـه بـه دليـل              اسالم براي نهادهاي مختلف كشور گذارده نشود، بر حضرت        

سستي يا عدم اعتقاد به اسالم، بلكه به ايـن دليـل بـود كـه بعـداً خطاهـا و تخلفـات احتمـالي گرداننـدگان و                            

چنين كه امروز اتفاق افتاده است و چهره نوراني اسـالم           مسؤلين كشور به حساب اسالم نوشته نشود، اين         

  .مخدوش نگردد

آيا از مسئوالن امور نبايد پرسيده شود كه چرا نتيجه شصت سال حكومت پهلوي با آن همه تبليغ عليـه                    

بند و باري، اقبال و رويكرد قشرهاي مختلف مردم بـه ويـژه               اسالم راستين و تشويق جوانان به فساد و بي        

وچنـد سـاله بـه نـام ديـن و       ها به دين و دينـداري بـود ولـي نتيجـه حكومـت بيـست             كرده  و تحصيل جوانان  

گريـزي، فـساد، شـيوع رشـاء و ارتـشاء و ربـاخواري و رويگردانـي نـسل ديـن و جـوان از                           روحانيت، دين 

 آيا اگـر    آميز پرداخت؟ و    يابي اين رخدادهاي فاجعه     روحانيت و باورهاي ديني بوده است؟ آيا نبايد به ريشه         

: كسي يا گروه و حزبي از جمله نهضت آزادي ايران بنابر احساس وظيفـه و تكليـف مـستنبط از حكـم الهـي             
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و بـه قـصد اصـالح انگـشت بـر           » المنكر  الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن       ولتكن منكم امه يدعون الي    «

ا و تكفيـر، انحـالل و زنـدان محكـوم و             و منكرات بـَيـّن و آشكار گذاشت، بايد به تيرهاي تهمت، افتر           هيأتمن

عالي پاداش و سزاي مردان و زنان مخلص و دلـسوز نـسبت بـه اسـالم و                    گرفتار شود؟ آيا به نظر حضرت     

ايران براي هشدار دادن به مسئوالن كشور بايد زجر و حـبس و بـدنامي رهبـران و فعـالين آن و انحـالل و              

يت از همه امكانات و خاموش كردن همه صداها باشـد؟           غيرقانوني نمودن حزب و مصادره اموال و محروم       

شمار براي حاكمان غيرقابـل تحمـل        آيا كسي نيست كه به اين سئوال پاسخ دهد كه اگر انذار تعدادي انگشت             

چـه خواهنـد كـرد؟ مگـر        »... وانذرالناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الـذين ظلمـوا ربنـا            «: است با انذار الهي كه    

من اقر بعد ضرب او حبس او تجريد او تخويـف، فـال             : السالم نفرمود   والي متقيان علي عليه   اميرالمؤمنين و م  

 اگر اين كالم حق است، كه حتماً هست، آيا حبس و زجر و ترساندن آمران به معروف و ناهيان                   »اقرار عليه؟ 

 در بـوق و كرنـا       آلـود عليـه آنـان و       از منكر و معترضان به عملكرد مسئوالن و گرفتن اقرار و اعتراف كذب            

گذاشتن آن به قصد هتك حرمت و آبروي افراد، آن هم به نام دين نهادن بدعتي آشكار در دين نيـست؟ آيـا           

ظلمي باالتر از انجام چنين اعمالي به نام مقدس دين مبين اسـالم و نـسبت دادن ايـن رفتارهـا و گفتارهـاي                        

الذين   واصبر نفسك مع  :  قرآن كريم نفرموده است    مغاير شرع و انسانيت به خدا و پيامبر وجود دارد؟ آيا در           

وما من حسابك عليهم من     «:  يا »يدعون ربهم بالغداه و العشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيئي            

والتطرد الذين يدعون ربهم بالغداه و العشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم مـن شـيئي                 «:  و يا  »...شيئي  

اذا «: نفرمـوده اسـت  ) ص(؟ مگر پيامبر اكرم » شيئي فتطردهم فتكون من الظالمين    و ما من حسابك عليهم من     

؟ آيا آناني كه امروز ايـن رفتارهـا را بـا مـردان مـؤمن و                 »ظهرت البدع فللعالم يظهر علمه و اال فعليه لعنه اهللا         

داني كه نيم قـرن بـا    دانند و يا به حقايق امور و سوابق مر          كنند خود را عالم ديني نمي       مجاهد در راه حق، مي    

  اند آگاهي ندارند؟  كمال صداقت و ايمان پاك به دين خدا و اين مرز و بوم خدمت كرده

پرسيم آيا اين رفتارها و منحل نمـودن حـزب نهـضت آزادي ايـران و در بنـد                     ما از محضر جنابعالي مي    

و خارج غيرقابل انكار است     كردن افرادي كه صداقت و ايمان و خدماتشان به ايران عزيز و اسالم در داخل                

كند و موجـب عـدم خـروج فـوج فـوج افـراد ملـت بـه                    مشكلي از مشكالت فراوان و پيچيده كشور را حل مي         

خصوص جوانان از دين يا ميهن عزيزمان و لطمه زدن به وجهه كشورمان در خارج نخواهد شد؟ آيا چنين                   

هـاي اجتمـاعي را       اء و ساير مفاسد و آسيب     برخوردهايي، فساد، تباهي، نابودي حرث و نسل، رشاء و ارتش         

  در پي نخواهد داشت؟

يا آمر به معـروف و نـاهي        : به نظر ما در مقابل رفتارهايي كه شرح آنها رفت دو راه بيشتر وجود ندارد              

هـاي گذشـته فقـط اسـم و           آيا علـت سـرنگوني رژيـم      . از منكر بودن و يا سكوت و تاييد ضمني پيش گرفتن          

لباس حاكمان بوده است و آيا عملكرد و نادرست در لباس روحانيت از منظر الهـي بـدون   عنوان آنها يا نوع    

و لقـد اهلكنـا القـرون مـن        «: فرمايـد   يا آن كه نيز بايد به قرآن مجيد متمسك شويم كه مي           . عقاب خواهد ماند  

  .ها غيرممكن به يقين وعده الهي حق است و رهايي از عقاب او بدون تعويض عملكرد»...قبلكم لما ظلموا 

گان اسـت   ه خصوص حاكمان بر مسند قدرت نشست      االتباع براي همه ب    قانون اساسي يك ميثاق ملي الزم     

و ضرورت التزام عملي حاكمان به اصول قانون اساسي، به خـصوص اصـول مـصرحه در فـصول سـوم،                     

اگر حاكمان  . استپنجم و هفتم قانون اساسي، در رابطه با حقوق مردم و حاكميت ملت بيش از مردم عادي                  
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دهند بلكه به علت شكستن تعهـدات و     قانون را رعايت نكنند نه تنها اعتبار خود را در ميان مردم از دست مي              

يا ايها الذين آمنوا «: خداوند از مؤمنان خواسته است كه .باشند ها در نزد خدا و خلق خدا، مسئول مي سوگند

   »اوفوا بالعقود

در شـرايطي كـه انـسدادهاي داخلـي و خطـرات            . قدام عليه امنيت ملي است    متهم به ا   نهضت آزادي ايران  

كند، و وفاق ملي يك ضـرورت عقالنـي اسـت محاكمـاتي               خارجي بيش از هر زمان كيان مملكت را تهديد مي         

وچند ساله، آيا خود بزرگترين اقـدام عليـه امنيـت            چنيني و صدور احكام سنگين و انحالل يك حزب چهل           اين

  ملي نيست؟

آيا چگونگي بازداشـت، محاكمـه      . هضت آزادي ايران متهم به تبليغات عليه نظام جمهوري اسالمي است          ن

ــ مـذهبي و صـدور احكـام سـنگين،            هاي ملي   غيرقانوني رهبران و اعضاي نهضت آزادي و ساير شخصيت        

  بزرگترين تبليغ عليه نظام جمهوري اسالمي ايران نيست؟

اين است كه چون اتهامات عليه نهضت آزادي ايران حزبـي كـه در              خواهد    چه نهضت آزادي ايران مي      آن

طول تاريخ چهل و چند ساله خود، مصدر خدمات بزرگي به ايران و اسالم و انقـالب بـوده اسـت از مقولـه                        

قانون اساسي و قانون احـزاب      ۱۶۸اصل  جرايم سياسي است و صرفنظر از صحت و سقم اتهامات، بر طبق             

  . منصفه رسيدگي شودهيأت دادگاه علني با حضور دريك) ۱۳۶۰مصوب شهريور(

خـواهيم كـه بـا ديـد فقهـي و          ايـد مـي     از جنابعالي كه خود دادستان كل منصوب رهبر فقيد انقـالب بـوده            

حقوقي، شرعي و عرفي بفرماييد كه رفتار دادگاه انقالب اسالمي با كدام يك از موازين و معيارهاي دينـي و                    

 منـصفه  هيـأت ا نبايد نهضت آزادي ايران در يك دادگـاه علنـي و بـا حـضور                 قانوني قابل توجيه است و چر     

  .محاكمه شود

ما با شناختي كه از حضرتعالي داريم برايمان مسلم است كه در ايـن واقعـه نيـز مـسير حـق را انتخـاب           

  .خواهيد فرمود

  اهللا توكلنا و اليه نشكوا و اليه المصير و مانريد اال االصالح ما استطعنا علي

  

  كتر ابراهيم يزديد

 دبيركل نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۸۷: شماره

۲۲/۰۵/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  اهللا موسوي اردبيلي ارسال دادنامه دادگاه انقالب عليه نهضت جهت آيت

  

  اهللا العظمي جناب آقاي موسوي اردبيلي حضرت آيت

با سالم و تحيت و دعا براي سالمتي حضرتعالي و آرزوي توفيق جلب و كسب رضايت الهـي و خـدمت                   

  .مبه ايران و اسال

هـايي كـه بـر اقـشار مختلـف ملـت و               كافي بـه مـسائل روز از سـتم         دانيم كه به علت اشراف      به يقين مي  

نگـاران و دانـشجويان عزيـز طـي           هاي سياسي از جمله به نهضت آزادي ايران و اعضاي آن، روزنامه             گروه

رار و تذكر، يـك نـسخه از   هاي اخير رفته است اطالع كافي داريد با اين همه براي مزيد اطالع و فايده تك          سال

  . گردد  دادگاه انقالب اسالمي تهران و يك نسخه از بيانيه اخير ارسال مي٢١دادنامه صادره توسط شعبه 

چه كه امـروز بـه نـام روحانيـت            مفسرين و شارحين كتاب و سنت هستيد و از آن          عالي خود از    حضرت

اهللا علـيهم اجمعـين       يت عصمت و طهارت سـالم     شيعه با ادعاي طرفداري از مرجعيت و فقاهت و واليت اهل ب           

فذكر ان الذكري تنفع المؤمنين، معذره الي ربكـم و          «گذرد به خوبي واقفيد، با جود اين به حكم؛            در كشور مي  

هـا و     دانيم كه از باب انجام تكليف و نيز به عنوان هشداري نـسبت بـه واقعيـت                   وظيفة خود مي   »لعلهم يتقون 

شود و اين كه نتايج مـصيبت بـار آن بـر طبـق               كه به نام دين و روحانيت انجام مي        پيامدهاي اعمال ناروايي  

، تنها متوجه مسببين، آمرين و عاملين آن نخواهـد          »آيه شريفه واتقوا فتنه التصيبن الذين ظلموا منكم خاصه        

  .بود، اعالم خطر نمائيم و هشدار بدهيم

ز پيروزي انقالب اسالمي اصرار داشت كـه نـام          هاي نخستين پس ا     اگر نهضت آزادي ايران در همان ماه      

عالي و همگان پوشـيده نيـست كـه نـه بـه دليـل                 اسالم بر نهادهاي مختلف كشور گذارده نشود، بر حضرت        

سستي يا عدم اعتقاد به اسالم، بلكه به ايـن دليـل بـود كـه بعـداً خطاهـا و تخلفـات احتمـالي گرداننـدگان و                            

نشود و چهره نوراني اسالم مخدوش نگردد، اين چنـين كـه امـروز              مسؤلين كشور به حساب اسالم نوشته       

  .اتفاق افتاده است

آيا از مسئوالن امور نبايد پرسيده شود كه چرا نتيجه شصت سال حكومت پهلوي با آن همه تبليغ عليـه                    

ژه بند و باري، اقبال و رويكرد قشرهاي مختلف مردم بـه ويـ              اسالم راستين و تشويق جوانان به فساد و بي        

ها به دين و دينداري بود ولـي نتيجـه حكومـت بيـست و چنـد سـاله بـه نـام ديـن و                            كرده  جوانان و تحصيل  

گريزي، فـساد، شـيوع رشـوه و ارتـشاء و ربـاخواري و رويگردانـي نـسل ديـن و جـوان از                          روحانيت، دين 

ز پرداخت؟ و آيا اگـر      آمي  يابي اين رخدادهاي فاجعه     روحانيت و باورهاي ديني بوده است؟ آيا نبايد به ريشه         

: كسي يا گروه و حزبي از جمله نهضت آزادي ايران بنابر احساس وظيفـه و تكليـف مـستنبط از حكـم الهـي             

و قـصد اصـالح انگـشت بـر         » المنكـر   ولتكن منكم امه يدعون الي الخير و يأمرون بـالمعروف و ينهـون عـن              «

مت، افترا و تكفيـر، انحـالل و زنـدان محكـوم و              و منكرات بـَيـّن و آشكار گذاشت، بايد به تيرهاي ته          هيأتمن
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عالي پاداش و سزاي مردان و زنان مخلص و دلـسوز نـسبت بـه اسـالم و                    گرفتار شود؟ آيا به نظر حضرت     

ايران براي هشدار دادن به مسئوالن كشور بايد زجر و حـبس و بـدنامي رهبـران و فعـالين آن و انحـالل و              

 و محروميت از همه امكانات و خاموش كردن همه صداها باشـد؟             غيرقانوني نمودن حزب و مصادره اموال     

ابـل تحمـل    شمار براي حاكمان غيرق    آيا كسي نيست كه به اين سئوال پاسخ دهد كه اگر انذار تعدادي انگشت             

 چـه خواهنـد كـرد؟ مگـر         »...وانذرالناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الـذين ظلمـوا ربنـا            «:است با انذار الهي كه      

من اقر بعد ضرب او حبس او تجريد او تخويف، فـال        «: السالم نفرمود   منين و موالي متقيان علي عليه     اميرالمؤ

؟ اگر اين كالم حق است، كه حتماً هست، آيا حبس و زجر و ترساندن آمران به معروف و ناهيان                   »اقرار عليه 

يـه آنـان و در بـوق و كرنـا           آلـود عل   از منكر و معترضان به عملكرد مسئوالن و گرفتن اقرار و اعتراف كذب            

گذاشتن آن به قصد هتك حرمت و آبروي افراد آن هم به نام دين نهادن بدعتي آشكار در دين نيـست؟ آيـا                       

ظلمي باالتر از انجام چنين اعمالي به نام مقدس دين مبين اسـالم و نـسبت دادن ايـن رفتارهـا و گفتارهـاي                        

واصـبر نفـسك    «؟ آيـا در قـرآن كـريم نفرمـوده اسـت             مغاير شرع و انسانيت به خدا و پيـامبر وجـود دارد           

 و ما مـن حـسابك        :الذين يدعون ربهم بالغداه و العشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيئي يا                مع

وال تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه و العشي يريدون وجهه ما عليـك مـن حـسابهم                 : و يا ... عليهم من شيئي    

نفرمـوده  ) ص(؟ مگر پيـامبر اكـرم    »ليهم من شيئي فتطردهم فتكون من الظالمين      من شيئي و ما من حسابك ع      

اذا ظهرت البدع فللعالم يظهر علمه و اال فعليه لعنه اهللا؟ آيا آناني كـه امـروز ايـن رفتارهـا را بـا مـردان              : است

ق مرداني كه نيم    دانند و يا به حقايق امور و سواب         كنند خود را عالم ديني نمي       مؤمن و مجاهد در راه حق، مي      

  اند آگاهي ندارند؟ قرن با كمال صداقت و ايمان پاك به دين خدا و اين مرز و بوم خدمت كرده

پرسيم آيا اين رفتارها و منحل نمودن حـزب نهـضت آزادي ايـران و در بنـد                     ما از محضر جنابعالي مي    

قابل انكار است  اخل و خارج غيركردن افرادي كه صداقت و ايمان و خدماتشان به ايران عزيز و اسالم در د        

كند و مانع خروج فوج فـوج افـراد ملـت بـه خـصوص       مشكلي از مشكالت فراوان و پيچيده كشور را حل مي 

جوانان از ديـن يـا مـيهن عزيزمـان و لطمـه زدن بـه وجهـه كـشورمان در خـارج خواهـد شـد؟ آيـا چنـين                               

هـاي اجتمـاعي را       اء و ساير مفاسد و آسيب     برخوردهايي، فساد، تباهي، نابودي حرث و نسل، رشاء و ارتش         

  در پي نخواهد داشت؟ 

يا آمر به معـروف و نـاهي        : به نظر ما در مقابل رفتارهايي كه شرح آنها رفت دو راه بيشتر وجود ندارد              

هـاي گذشـته فقـط اسـم و           آيا علـت سـرنگوني رژيـم      . از منكر بودن و يا سكوت و تاييد ضمني پيش گرفتن          

 لباس حاكمان بوده است و آيا عملكرد نادرست در لباس روحانيـت از منظـر الهـي بـدون                    عنوان آنها يا نوع   

و لقد اهلكنا القرون من قبلكم لما : فرمايد يا آن كه بايد به قرآن مجيد متمسك شويم كه مي  . عقاب خواهد ماند  

  .مكنبه يقين وعده الهي حق است و رهايي از عقاب او بدون تعويض عملكردها غيرم... ظلموا 

تگان اسـت   ساالتباع براي همه به خصوص حاكمان بر مسند قدرت نش          قانون اساسي يك ميثاق ملي الزم     

و ضرورت التزام عملي حاكمان به اصول قانون اساسي، به خـصوص اصـول مـصرحه در فـصول سـوم،                     

اگـر  . پنجم و هفتم قانون اساسي، در رابطه با حقوق مـردم و حاكميـت ملـت بيـشتر از مـردم عـادي اسـت                        

دهند بلكه بـه علـت شكـستن       حاكمان قانون را رعايت نكنند نه تنها اعتبار خود را در ميان مردم از دست مي               

يـا ايهـا    : خداوند از مؤمنان خواسته است كـه       .باشند  ها در نزد خدا و خلق خدا، مسئول مي          تعهدات و سوگند  



 ۴۸

  الذين آمنوا اوفوا بالعقود 

در شـرايطي كـه انـسدادهاي داخلـي و خطـرات            . يه امنيت ملي است   متهم به اقدام عل    نهضت آزادي ايران  

كند، و وفاق ملي يك ضـرورت عقالنـي اسـت محاكمـاتي               خارجي بيش از هر زمان كيان مملكت را تهديد مي         

چنيني و صدور احكام سنگين و انحالل يك حزب چهل و چند ساله، آيا خود بزرگترين اقدام عليه امنيـت                      اين

  ملي نيست؟

آيا چگونگي بازداشـت، محاكمـه      . ادي ايران متهم به تبليغات عليه نظام جمهوري اسالمي است         نهضت آز 

ــ مـذهبي و صـدور احكـام سـنگين،            هاي ملي   غيرقانوني رهبران و اعضاي نهضت آزادي و ساير شخصيت        

  بزرگترين تبليغ عليه نظام جمهوري اسالمي ايران نيست؟

ت كه چون اتهامات عليه نهضت آزادي ايران حزبـي كـه در             خواهد اين اس    چه نهضت آزادي ايران مي      آن

طول تاريخ چهل و چند ساله خود، مصدر خدمات بزرگي به ايران و اسالم و انقـالب بـوده اسـت از مقولـه                        

قـانون اساسـي و قـانون    ۱۶۸نظر از صحت و سقم اتهامـات، بـر طبـق اصـل      جرايم سياسي است و صرف

  . منصفه رسيدگي شودهيأتدگاه علني با حضور يك دا در) ۱۳۶۰مصوب شهريور (احزاب 

ايد و با سوابق و خـدمات         از جنابعالي كه خود از اعضاي فعال شوراي انقالب و رئيس قوه قضائيه بوده             

خواهيم كه با ديد كارشناسي فقهي و حقوقي، شرعي و عرفـي   بسياري از متهمين از نزديك آشنا هستيد، مي  

قالب اسالمي با كدام معيار ديني و قانوني انطباق دارد و چـرا نبايـد نهـضت                 بفرماييد كه رفتارهاي دادگاه ان    

  .  منصفه محاكمه شودهيأتآزادي ايران در يك دادگاه علني و با حضور 

ما با شناختي كه از حضرتعالي داريم برايمان مسلم است كه در ايـن واقعـه نيـز مـسير حـق را انتخـاب           

  .نموده و خواهيد فرمود

  اهللا توكلنا و اليه نشكوا و اليه المصير   االصالح ما استطعنا عليو مانريد اال

  

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۸۹: شماره
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  اهللا هاشمي شاهرودي ارسال دادنامه دادگاه انقالب عليه نهضت جهت آيت

  

  اعدلوا هو اقرب للتقوي

  اهللا هاشمي شاهرودي حضور محترم آيت

  رياست محترم قوه قضاييه

  .با سالم و با آرزوي توفيق جنابعالي در استقرار عدالت و جلب رضايت حق سبحانه و تعالي

ها باالخره حكم انحالل       دادگاه انقالب اسالمي تهران بعد از ماه       ۲۱همان طور كه مستحضر هستيد شعبه       

فرهنگـي  ــ    هاي سياسي   زادي و شخصيت  آنهضت آزادي ايران و احكام محكوميت رهبران و فعاالن نهضت           

هاي مورد استفاده نهضت آزادي، بنياد فرهنگي مهندس بازرگان، كـانون نـشر               مستقل و مصادره ساختمان   

  .حقايق اسالمي مشهد و چندين انجمن فرهنگي غيروابسته را ابالغ نموده است

 هـر يـك بـه صـورت         ۲۶/۲/۸۱ مـورخ    ۱۶/۸۱/۲۱نهضت آزادي ايران و متهمان موضوع دادنامه شماره         

اي را در     ا از طريق وكالي خود، در موعد مقرر به احكام صادره اعتراض نمـوده و اليحـه دفاعيـه                  فردي و ي  

سه بخش حقوقي، سياسي و اختصاصي به دادگاه تسليم و درخواست تجديدنظر در ديوان عـالي كـشور را     

  .اند نموده

ران و فعـاالن يكـي   قطعا جنابعالي به اهميت و خطير بودن بازداشت ومحاكمه و محكوميت جمعي از رهب    

ترين احزاب سياسي ايران كه از مديران و خدمتگزاران انقـالب بـوده و جايگـاه علمـي و اجتمـاعي                       از قديمي 

هــا و  اي كــه مقامــات مــسئول جمهــوري اســالمي ايــران، احــزاب و گــروه   هــاي گــسترده آنــان و واكــنش

انـد و از      دگـاه انقـالب نـشان داده      ي دا أـ سياسي در دوران بازداشت و بعد از اعالم ر          هاي فرهنگي   شخصيت

المللي آن مطلع هستيد و به عنوان يك پرونده ملـي بـه پيامـدهاي آن وقـوف كامـل                      هاي داخلي و بين     بازتاب

  .داريد

 دادگاه انقالب اسالمي و همچنـين اليحـه دفاعيـه        ۲۱با ارسال يك نسخه از دادنامه صادره توسط شعبه          

نمـاييم بـر طبـق     ذكور در فوق به پيوست از جنابعالي درخواست مينهضت آزادي ايران و متهمان پرونده م    

وظايفي كه قانون اساسي به شرح زير برعهده قوه قـضاييه و حـضرتعالي بـه عنـوان رئـيس قـوه قـضاييه                        

  . گذاشته است اقدام الزم معمول نمائيد

ني از حقـوق   قانون اساسي از جمله وظايفي كه براي قـوه قـضاييه مقـرر داشـته اسـت پـشتيبا                ۵۶اصل  

هـاي   فردي و اجتماعي و مسئوليت تحقق بخشيدن به عدالت و احياي حقوق عامه و گـسترش عـدل و آزادي   

  .باشد مشروع مي

، جنابعالي به عنوان يك مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر به رياست                  ۱۵۷بر طبق اصل    

  .ايد اين قوه منصوب شده



 ۵۰

نمايـد بـر       كشور براساس ضوابطي كه رئيس قوه قـضاييه تعيـين مـي            ، ديوان عالي  ۱۶۱به موجب اصل    

  .نمايد اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي نظارت مي

هـاي قاضـي و ضـرورت رعايـت           القضات كشور به خوبي به شرايط و ويژگـي          جنابعالي در مقام قاضي   

ر دنيا و در محضر الهي در آخرت داريد واقـف           عدالت در قضاوت و مسئوليت سنگيني كه در پيشگاه ملت د          

  .باشيد مي

در كارنامه عملكرد چهل ساله نهضت آزادي ايران هيچ چيزي جز خدمت بـه ايـران و اسـالم بـا انگيـزه                       

پرونـده نهـضت آزادي ايـران را        . ما از رسـيدگي و محاكمـه نگـران نيـستيم          . جلب رضاي الهي وجود ندارد    

بگذاريـد  .  منـصفه ارجـاع نمائيـد      هيـأت ه يك دادگـاه علنـي، بـا حـضور            قانون اساسي ب   ۱۶۸براساس اصل   

صاحبان و مالكين اصلي اين سرزمين فرصت شنيدن اتهامات عليه نهـضت آزادي ايـران و مـدافعات مـا را                     

گـاه  مدعيان نهضت آزادي ايران نبايـد از آگـاهي ملـت از آنچـه در داد               . پيدا كنند و خود به قضاوت بنشينند      

  .نامه دادستان و دادنامه دادگاه انقالب اسالمي آمده است نگران باشندز آنچه در ادعاگذشته است و ا

 قانون اساسي، به عنوان رئيس قوه قـضاييه، عـضو شـوراي             ۱۷۶از طرف ديگر جنابعالي بر طبق اصل        

در وضعيت بحراني كنوني و انسدادهاي داخلي و خطرات جـدي خـارجي كـه    . باشيد  مي عالي امنيت ملي نيز   

كند، به نظـر مـا محاكمـه و محكوميـت نهـضت آزادي ايـران و رهبـران و                      ز هر سو كشورمان را تهديد مي      ا

  .باشد فعاالن آن اقدام جدي عليه امنيت ملي كشورمان مي

با توجه به اين كه دو عضو اصلي ديگر شوراي عالي امنيت ملي، وزيران اطالعات و كشور، كه نهادهاي                   

هاي مختلف عدم موافقت خود را با ادعاهـاي دادسـتان و دادگـاه                ، در فرصت  باشند  مسئول امنيت كشور مي   

اين پرونده در شـوراي عـالي امنيـت          شايسته است . اند  انقالب اسالمي عليه نهضت آزادي ايران اعالم نموده       

  . مقتضي اتخاذ گردد ملي مطرح و تصميم

  لمتقين والعاقبه ل   .با تشكر از توجه مساعدي كه مبذول خواهيد فرمود

  

  دكتر ابراهيم يزدي

 دبيركل نهضت آزادي ايران
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  اهللا بهجت ارسال دادنامه دادگاه انقالب عليه نهضت جهت آيت

  

  اهللا العظمي جناب آقاي بهجت حضرت آيت

با سالم و تحيت و دعا براي سالمتي حضرتعالي و آرزوي توفيق جلب و كسب رضايت الهـي و خـدمت                   

  .به ايران و اسالم

  

هـايي كـه بـر اقـشار مختلـف ملـت و               كافي بـه مـسائل روز از سـتم         دانيم كه به علت اشراف      ين مي به يق 

نگـاران و دانـشجويان عزيـز طـي           هاي سياسي از جمله به نهضت آزادي ايران و اعضاي آن، روزنامه             گروه

كر، يـك نـسخه از   هاي اخير رفته است اطالع كافي داريد با اين همه براي مزيد اطالع و فايده تكرار و تذ          سال

  . گردد  دادگاه انقالب اسالمي تهران و يك نسخه از بيانيه اخير ارسال مي۲۱دادنامه صادره توسط شعبه 

چه كه امـروز بـه نـام روحانيـت            مفسرين و شارحين كتاب و سنت هستيد و از آن          عالي خود از    حضرت

اهللا علـيهم اجمعـين       و طهارت سـالم   شيعه با ادعاي طرفداري از مرجعيت و فقاهت و واليت اهل بيت عصمت              

گذرد به خوبي واقفيد، با جود اين به حكم؛ فذكر ان الذكري تنفع المؤمنين، معذره الـي ربكـم و                      در كشور مي  

هـا و     دانيم كه از باب انجام تكليف و نيز به عنوان هـشداري نـسبت بـه واقعيـت                   لعلهم يتقون وظيفة خود مي    

شود و اين كه نتايج مـصيبت بـار آن بـر طبـق               دين و روحانيت انجام مي     پيامدهاي اعمال ناروايي كه به نام     

آيه شريفه و اتقوا فتنه التصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، تنها متوجه مسببين، آمرين و عـاملين آن نخواهـد        

  .بود، اعالم خطر نمائيم و هشدار بدهيم

نقالب اسالمي اصرار داشت كـه نـام        هاي نخستين پس از پيروزي ا       اگر نهضت آزادي ايران در همان ماه      

عالي و همگان پوشـيده نيـست كـه نـه بـه دليـل                 اسالم بر نهادهاي مختلف كشور گذارده نشود، بر حضرت        

سستي يا عدم اعتقاد به اسالم، بلكه به ايـن دليـل بـود كـه بعـداً خطاهـا و تخلفـات احتمـالي گرداننـدگان و                            

ه نوراني اسالم مخدوش نگردد، اين چنـين كـه امـروز            مسؤلين كشور به حساب اسالم نوشته نشود و چهر        

  .اتفاق افتاده است

آيا از مسئوالن امور نبايد پرسيده شود كه چرا نتيجه شصت سال حكومت پهلوي با آن همه تبليغ عليـه                    

بند و باري، اقبال و رويكرد قشرهاي مختلف مردم بـه ويـژه               اسالم راستين و تشويق جوانان به فساد و بي        

ها به دين و دينداري بود ولـي نتيجـه حكومـت بيـست و چنـد سـاله بـه نـام ديـن و                            كرده  و تحصيل جوانان  

گريزي، فـساد، شـيوع رشـوه و ارتـشاء و ربـاخواري و رويگردانـي نـسل ديـن و جـوان از                          روحانيت، دين 

و آيا اگـر    آميز پرداخت؟     يابي اين رخدادهاي فاجعه     روحانيت و باورهاي ديني بوده است؟ آيا نبايد به ريشه         

: بر احساس وظيفه و تكليـف مـستنبط از حكـم الهـي           كسي يا گروه و حزبي از جمله نهضت آزادي ايران بنا          

و قـصد اصـالح انگـشت بـر         » المنكـر   ولتكن منكم امه يدعون الي الخير و يأمرون بـالمعروف و ينهـون عـن              «



 ۵۲

 و تكفيـر، انحـالل و زنـدان محكـوم و             و منكرات بـَيـّن و آشكار گذاشت، بايد به تيرهاي تهمت، افترا           هيأتمن

عالي پاداش و سزاي مردان و زنان مخلص و دلـسوز نـسبت بـه اسـالم و                    گرفتار شود؟ آيا به نظر حضرت     

ايران براي هشدار دادن به مسئوالن كشور بايد زجر و حـبس و بـدنامي رهبـران و فعـالين آن و انحـالل و              

ت از همه امكانات و خاموش كردن همه صداها باشـد؟           غيرقانوني نمودن حزب و مصادره اموال و محرومي       

آيا كسي نيست كه به اين سئوال پاسخ دهد كه اگر انذار تعدادي انگشت شمار براي حاكمان غيرقابل تحمـل                    

چـه خواهنـد كـرد؟ مگـر        ... وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الـذين ظلمـوا ربنـا             : است با انذار الهي كه      

من اقر بعد ضرب او حبس او تجريد او تخويـف، فـال             : السالم نفرمود   الي متقيان علي عليه   اميرالمؤمنين و مو  

اقرار عليه؟ اگر اين كالم حق است، كه حتماً هست، آيا حبس و زجر و ترساندن آمران به معروف و ناهيـان                      

ر بـوق و كرنـا      آلـود عليـه آنـان و د        از منكر و معترضان به عملكرد مسئوالن و گرفتن اقرار و اعتراف كذب            

 نهادن بدعتي آشكار در دين نيـست؟ آيـا   ،گذاشتن آن به قصد هتك حرمت و آبروي افراد آن هم به نام دين        

ظلمي باالتر از انجام چنين اعمالي به نام مقدس دين مبين اسـالم و نـسبت دادن ايـن رفتارهـا و گفتارهـاي                        

الـذين   رآن كريم نفرموده است واصبر نفسك معمغاير شرع و انسانيت به خدا و پيامبر وجود دارد؟ آيا در ق        

 و ما من حسابك عليهم مـن   :يدعون ربهم بالغداه و العشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيئي يا            

وال تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه و العشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شـيئي و                  : و يا ... شيئي  

اذا : نفرمـوده اسـت  ) ص(ي فتطردهم فتكون مـن الظـالمين؟ مگـر پيـامبر اكـرم       ما من حسابك عليهم من شيئ     

ظهرت البدع فللعالم يظهر علمه و اال فعليه لعنه اهللا؟ آيا آناني كه امـروز ايـن رفتارهـا را بـا مـردان مـؤمن و                           

 نيم قـرن بـا   دانند و يا به حقايق امور و سوابق مرداني كه           كنند خود را عالم ديني نمي       مجاهد در راه حق، مي    

  اند آگاهي ندارند؟ كمال صداقت و ايمان پاك به دين خدا و اين مرز و بوم خدمت كرده

پرسيم آيا اين رفتارها و منحل نمودن حـزب نهـضت آزادي ايـران و در بنـد                     ما از محضر جنابعالي مي    

غيرقابل انكار است   كردن افرادي كه صداقت و ايمان و خدماتشان به ايران عزيز و اسالم در داخل و خارج                  

كند و مانع خروج فوج فـوج افـراد ملـت بـه خـصوص       مشكلي از مشكالت فراوان و پيچيده كشور را حل مي 

جوانان از ديـن يـا مـيهن عزيزمـان و لطمـه زدن بـه وجهـه كـشورمان در خـارج خواهـد شـد؟ آيـا چنـين                               

هـاي اجتمـاعي را       اسد و آسيب  برخوردهايي، فساد، تباهي، نابودي حرث و نسل، رشاء و ارتشاء و ساير مف            

  در پي نخواهد داشت؟ 

يا آمر به معـروف و نـاهي        : به نظر ما در مقابل رفتارهايي كه شرح آنها رفت دو راه بيشتر وجود ندارد              

هـاي گذشـته فقـط اسـم و           آيا علـت سـرنگوني رژيـم      . از منكر بودن و يا سكوت و تاييد ضمني پيش گرفتن          

 بوده است و آيا عملكرد نادرست در لباس روحانيـت از منظـر الهـي بـدون                  عنوان آنها يا نوع لباس حاكمان     

و لقد اهلكنا القرون من قبلكم لما : فرمايد يا آن كه بايد به قرآن مجيد متمسك شويم كه مي  . عقاب خواهد ماند  

  .به يقين وعده الهي حق است و رهايي از عقاب او بدون تعويض عملكردها غيرممكن... ظلموا 

االتباع براي همه به خصوص حاكمان بر مسند قدرت نشـسته اسـت و               ساسي يك ميثاق ملي الزم    قانون ا 

ضرورت التزام عملي حاكمان به اصول قانون اساسي، به خصوص اصول مصرحه در فصول سوم، پـنجم                 

اگـر حاكمـان    . و هفتم قانون اساسي، در رابطه با حقوق مردم و حاكميت ملت بيشتر از مـردم عـادي اسـت                   

دهند بلكه به علت شكستن تعهـدات و     ون را رعايت نكنند نه تنها اعتبار خود را در ميان مردم از دست مي              قان



 ۵۳

يا ايها الـذين آمنـوا   : خداوند از مؤمنان خواسته است كه .باشند ها در نزد خدا و خلق خدا، مسئول مي سوگند

  اوفوا بالعقـود 

در شـرايطي كـه انـسدادهاي داخلـي و خطـرات            . استمتهم به اقدام عليه امنيت ملي        نهضت آزادي ايران  

كند، و وفاق ملي يك ضـرورت عقالنـي اسـت محاكمـاتي               خارجي بيش از هر زمان كيان مملكت را تهديد مي         

چنيني و صدور احكام سنگين و انحالل يك حزب چهل و چند ساله، آيا خود بزرگترين اقدام عليه امنيـت                      اين

  ملي نيست؟

آيا چگونگي بازداشـت، محاكمـه      . م به تبليغات عليه نظام جمهوري اسالمي است       نهضت آزادي ايران مته   

ــ مـذهبي و صـدور احكـام سـنگين،            هاي ملي   غيرقانوني رهبران و اعضاي نهضت آزادي و ساير شخصيت        

  بزرگترين تبليغ عليه نظام جمهوري اسالمي ايران نيست؟

مات عليه نهضت آزادي ايران حزبـي كـه در          خواهد اين است كه چون اتها       چه نهضت آزادي ايران مي      آن

طول تاريخ چهل و چند ساله خود، مصدر خدمات بزرگي به ايران و اسالم و انقـالب بـوده اسـت از مقولـه                        

قانون اساسي و قانون احـزاب      ۱۶۸جرايم سياسي است و صرفنظر از صحت و سقم اتهامات، بر طبق اصل              

  . منصفه رسيدگي شودهيأتور دريك دادگاه علني با حض) ۱۳۶۰مصوب شهريور (

بدين وسيله از جنابعالي درخواسـت داريـم كـه بـا ديـد كارشناسـي فقهـي و حقـوقي، شـرعي و عرفـي                          

بفرماييد كه رفتارهاي دادگاه انقالب اسالمي با كـدام معيـار دينـي و قـانوني انطبـاق دارد و چـرا نبايـد بـه                          

  .  منصفه رسيدگي شودهيأتر اتهامات نهضت آزادي ايران در يك دادگاه علني و با حضو

ما با شناختي كه از حضرتعالي داريم برايمان مسلم است كه در ايـن واقعـه نيـز مـسير حـق را انتخـاب           

  .نموده و خواهيد فرمود

  اهللا توكلنا و اليه نشكوا و اليه المصير  و مانريد اال االصالح ما استطعنا علي

  

  نهضت آزادی ايران

  



 

 ۵۴

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۹۱: شماره

۱۴/۰۶/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

   انقالب عليه نهضت جهت آقاي بجنورديارسال دادنامه دادگاه

  

  جناب آقاي سيد كاظم بجنوردي

  با سالم و آرزوي توفيق در جلب رضاي خداوند سبحان و خدمت به ايران و اسالم

 دادگاه انقالب اسالمي تهران همراه      ۲۱به پيوست يك رونوشت از دادنامه و احكام صادره توسط شعبه            

ضاي نهضت آزادي ايران شامل بخش اول اليحه حقـوقي و بخـش دوم              با اليحه دفاعيه تجديدنظرخواهي اع    

و نـه بـراي   (اليحه دفاعيه سياسي به ضميمه نشريات مورد استناد در دادنامه،جهت اطالع شخص جنابعالي           

  .گردد ايفاد مي) انتشار

  .انتظار دارد براساس موازين حق و عدالت و انصاف اقدام مقتضي معمول فرماييد

  

   يزديدكتر ابراهيم

 دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ۵۵

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۹۲: شماره

۱۴/۰۶/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  ارسال دادنامه دادگاه انقالب عليه نهضت جهت آقاي دكتر سروش 

  

  جناب آقاي دكتر عبدالكريم سروش

  با سالم و آرزوي توفيق در جلب رضاي خداوند سبحان و خدمت به ايران و اسالم

گاه انقالب اسالمي تهران همراه      داد ۲۱به پيوست يك رونوشت از دادنامه و احكام صادره توسط شعبه            

با اليحه دفاعيه تجديدنظرخواهي اعضاي نهضت آزادي ايران شامل بخش اول اليحه حقـوقي و بخـش دوم                  

  .گردد ايفاد مي) و نه براي انتشار(اليحه دفاعيه سياسي جهت اطالع شخص جنابعالي 

  . فرماييدانتظار دارد براساس موازين حق و عدالت و انصاف اقدام مقتضي معمول

  

  دكتر ابراهيم يزدي

 دبيركل نهضت آزادي ايران

  



 

 ۵۶

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۹۳ :شماره

۱۴/۰۶/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  ارسال دادنامه دادگاه انقالب عليه نهضت جهت آقاي دعائي

  

  يئسيد محمود دعا جناب آقاي

  با سالم و آرزوي توفيق در جلب رضاي خداوند سبحان و خدمت به ايران و اسالم

 دادگاه انقالب اسالمي تهران همراه      ۲۱ط شعبه   به پيوست يك رونوشت از دادنامه و احكام صادره توس         

با اليحه دفاعيه تجديدنظرخواهي اعضاي نهضت آزادي ايران شامل بخش اول اليحه حقـوقي و بخـش دوم                  

  .گردد ايفاد مي) و نه براي انتشار(اليحه دفاعيه سياسي جهت اطالع شخص جنابعالي 

  .م مقتضي معمول فرماييدانتظار دارد براساس موازين حق و عدالت و انصاف اقدا

  

  دكتر ابراهيم يزدي

 دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ۵۷

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۹۴: شماره

۱۴/۰۶/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  درخواست طرح پرونده نهضت در شوراي امنيت ملي از رئيس جمهور

  

  جناب آقاي سيد محمد خاتمي

  رياست محترم جمهوري

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

 پيگيري و نظـارت بـر اجـراي قـانون           هيأت شكايت نهضت آزادي ايران به       هوندضمن تشكر از ارجاع پر    

اساسي و توجه و اقدام سريع جناب آقاي دكتر مهرپور، به پيوسـت يـك نـسخه از اليحـه دفاعيـه سياسـي                        

  .گردد اعضاي نهضت آزادي ايران ايفاد مي

بـه آقـاي دكتـر مهرپـور داده         رساند يك نسخه از اليحه دفاعيه حقوقي قبال حضوري            ضمنا به اطالع مي   

  .شده است

نظر به اهميتي كه پرونده اتهامي و آراي صادره عليه نهضت آزادي ايران در رابطه با مـصالح و امنيـت                     

باره آن، در شوراي عـالي امنيـت ملـي بـه عمـل آيـد و                 ر  ملي دارد، چنانچه مصلحت بدانيد، اتخاذ تصميم د       

 پرونده اتهامات عليه نهـضت آزادي       ،ايد  كيد قرار داده  أود مورد ت  گونه كه جنابعالي در مصاحبه اخير خ        همان

 منصفه  هيأت قانون اساسي در محاكم عادي دادگستري، به طور علني و با حضور              ۱۶۸ايران بر طبق اصل     

   .مورد رسيدگي قرار گيرد

  با تشكر مجدد

  دكتر ابراهيم يزدي

 دبيركل نهضت آزادي ايران

  



 

 ۵۸

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۹۵: شماره

۱۴/۰۶/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  نقالب عليه نهضت جهت رئيس مجلسارسال دادنامه دادگاه ا

  

  جناب آقاي مهدي كروبي

  رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

  با سالم و با آرزوي توفيق جلب رضايت حق و خدمت به خلق

هاي مستقل و     به پيوست يك نسخه از احكام صادره عليه اعضاي نهضت آزادي ايران و ساير شخصيت              

يه حقـوقي و اليحـه دفاعيـه سياسـي اعـضاي نهـضت آزادي جهـت                ـ اجتماعي، به همراه اليحه دفاع      فرهنگي

  .گردد ايفاد مي) و نه براي انتشار(استحضار شخص جنابعالي 

رود، در مقام نماينده ملت در مجلس و رئيس قوه مقننه، هر آنچه را كه براساس مـوازين حـق                      انتظار مي 

  .دانيد اقدام فرماييد و عدالت و اجراي قانون مقتضي مي

  

  ابراهيم يزديدكتر 

 دبيركل نهضت آزادي ايران

  



 

 ۵۹

  تعالي بسمه

 يرانا نهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۹۶: شماره

۱۴/۰۶/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  ۹۰شكايت از قوه قضائيه به كميسيون اصل 

  

  االسالم انصاري راد جناب آقاي حجت

   مجلس شوراي اسالمي۹۰رئيس محترم كميسيون اصل 

  

  شكايت از قوه قضاييه: موضوع

  

  با سالم و آرزوي توفيق بيشتر در جلب رضاي حق و خدمت به خلق او،

وهشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،       كه مستحضريد، به موجب اصل يكصدوشصت     به طوري   

 منـصفه در  هيـأت ، رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد به صورت علني و با حضور            ۱۳۵۸مصوب  

 منـصفه و تعريـف جـرم        هيـأت محاكم دادگستري صورت گيرد و تعيين نحـوه انتخـاب شـرايط، اختيـارات               

  .موازين اسالمي بر عهده قانون گذارده شده استسياسي براساس 

، تهيه لـوايح قـضايي      ۱۳۵۸وهفتم قانون اساسي مصوب       اصل يكصدوپنجاه  ۲از سوي ديگر، بر طبق بند       

متناسب با جمهوري اسالمي جز وظايف شوراي عالي قـضايي شـمرده شـده بـود كـه در بـازنگري قـانون             

و هشتم بر عهده رئـيس قـوه قـضاييه      اصل يكصدوپنجاه ۲، اين وظيفه به موجب بند       ۱۳۶۸اساسي، مصوب   

  .گذاشته شده است

شـوراي عـالي   «: ۱۳۶۰هـا، مـصوب شـهريور        قانون فعاليت احـزاب و گـروه       ۱۹همچنين به موجب ماده     

 هيـأت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تـصويب ايـن قـانون اليحـه تـشكيل                ) رئيس قوه قضاييه  (قضايي  

   وع اصلمنصفه محاكم دادگستري موض

اي كه بر عهـده آن        شود كه قوه قضاييه در ايفاي وظيفه        الذكر، مالحظه مي    با توجه به اصول و مواد فوق      

ناپـذير، بـه ويـژه پـس از پايـان يـافتن                سال تاخير و تعلل داشته است و اين قصور توجيه          ۲۰بوده، بيش از    

باره جـرم    المي به عذر فقدان قانون در     جنگ تحميلي عراق عليه ايران، باعث شده است كه دادگاه انقالب اس           

 قانون اساسي، در سال گذشته، اتهامات فعاالن سياسـي منتقـد            ۱۶۸ منصفه، موضوع اصل     هيأتسياسي و   

و عنـاوين ديگـري بـه حـساب آورده و           » اقدام عليه امنيـت كـشور     «عملكرد نهادها يا مسئوالن حكومتي را ،        

را براساس قوانين ناظر بر اتهامات و جرايم مربوط به اقـدام  باره آنان  بازداشت، محاكمه و صدور حكم در    

دادگاه انقالب حتي حاضر به قبول مصوبات شـوراي انقـالب در            . عليه امنيت كشور و غيره انجام داده است       

  .نشده است» اقدام عليه امنيت كشور«مورد جرم سياسي تلقي كردن 

هـاي معنـوي و    قالب، به شرحي كـه گذشـت، زيـان        نظر به اين كه قصور قوه قضاييه و عملكرد دادگاه ان          

بسياري را براي فعاالن سياسي و حتي اشخاص غيرسياسي ولي متهم بـه فعاليـت            ) روحي و جسمي  (مادي  



 ۶۰

 ـ از جمله رهبران و اعضاي نهضت آزادي ايران كه در طول اين مدت بازداشـت، محاكمـه و بعـضاً                     سياسي

له عليـه قـوه قـضاييه شـكايت و درخواسـت جبـران خـسارت                بدين وسي . اند، در برداشته است     محكوم شده 

كنيم و خواهشمنديم مقرر فرماييد كه اقدامات الزم براي رسيدگي به ايـن               معنوي و مادي و اعاده حيثيت مي      

  .باره آن صورت گيرد شكايت و اتخاذ تصميم مقتضي در

 انـساني شـاكيان دادار متعـال         و در پايان، بار ديگر توفيق بيشترتان را در احقاق حقوق شرعي، قـانوني            

  .كنيم لت ميمسئ

  

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران
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 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۹۷: شماره

۱۴/۰۶/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

   دادگاه انقالب اسالمي۲۱شكايت از شعبه 

  ۹۰ به كميسون اصل 

  

  جناب آقاي حجت االسالم انصاري راد

   مجلس شوراي اسالمي۹۰رئيس محترم كميسيون اصل 

  

  انقالب اسالمي تهران دادگاه ۲۱شكايت از شعبه : موضوع

  

 دادگاه انقالب اسالمي    ۲۱ صادره از شعبه     ۲۶/۲/۸۱ مورخ   ۱۴۱/۸۱/۲۱به پيوست كپي دادنامه شماره      

ــران و     مؤســسه فرهنگــي مــستقل در تهــران و  ۵تهــران را كــه حــاوي حكــم انحــالل نهــضت آزادي اي

، )زادي ايران دانسته اسـت    كه دادگاه انقالب آنها را به غلط وابسته و تحت پوشش نهضت آ            (ها    شهرستان

هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي         كنندگان و اعـضاي نهـضت آزادي ايـران شخـصيت             نفر از اداره   ۴۱محكوميت  

 سـال   ۱۰ مـاه تـا      ۴، از   )كه دادگاه آنها را نيز به غلط عضو نهضت آزادي محـسوب كـرده اسـت               (مستقل  

تعـدادي از محكـوم شـدگان مـذكور         هاي نقدي و نيز مصادره اموال متعلق به           زندان و يا پرداخت جريمه    

  :كنيم است، تقديم مي

  :نظر به اين كه 

 هيـأت ـ به دليل ماهيت سياسي اتهامات و ضرورت رسيدگي به آنها در يك دادگاه علني بـا حـضور        ۱

جـرايم احـزاب   ) ۱۳۶۰مـصوب  ( قـانون اساسـي؛ و ايـن كـه در قـانون احـزاب              ۱۶۸منصفه بر طبق اصل     

به (ها معين شده است و منع قانوني ورود دادگاه انقالب به تخلفات احزاب              سياسي و نحوه رسيدگي به آن     

دادگـاه انقـالب صـالحيت ادخـال در     ) هاي عمومي و انقـالب   قانون تشكيل دادگاه ۳ ماده   ۲موجب تبصره   

  .قضيه را نداشته است

الل آنهـا   انـد و حكـم انحـ        زادي ايران و موسسات ديگر به دادرسي فراخوان نـشده           ـ مسئوالن نهضت آ   ۲

  . و بدون طي مراحل قانوني و رعايت موازين حقوقي صادر شده استغياباً

  . فاقد وجاهت و اعتبار قانوني بوده استـ مستندات احكام صادره عموما۳ً

 از اختيـارات    منحـصراً ) ذكـر شـده اسـت     » ضـبط «دادنامه به عنوان     كه در (ـ مصادره اموال اشخاص     ۴

  .باشد محدوده صالحيت دادگاه انقالب ميديوان عالي كشور است و خارج از 

 دادگاه انقالب اسالمي تهران شـكايت و درخواسـت رسـيدگي قـانوني              ۲۱بدين وسيله عليه رئيس شعبه      

  .كنيم مي
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هاي حقوقي و سياسـي وكـالي حقـوقي و اعـضاي              ضمنا يك نسخه از لوايح تجديدنظر خواهي و دفاعيه        

  .گردد  ايفاد مي۹۰ابعالي و اعضاي محترم كميسيون اصل به جن) و نه انتشار(نهضت آزادي جهت اطالع 

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  :رونوشت

  ـ كميسيون حقوق بشر اسالمي ايران

  ـ كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد

  بان حقوق بشر ـ ديده

 المللي حقوق بشر هاي بين المللي و ساير سازمان ـ عفو بين
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  شريات مورد استناد دادگاه انقالب اسالمي جهت رياست جمهوريارسال ن

  

  جناب آقاي سيد محمد خاتمي

  رياست محترم جمهوري

 يـك نـسخه از نـشريات        ۱۷۸۴ شـماره    ۱۷/۵/۸۱با سالم و آرزوي سالمتي و موفقيت پيرو نامه مورخه           

و اعـضاي آن را تقـديم        دادگاه انقـالب اسـالمي عليـه نهـضت آزادي            ۲۱مورد استناد دادنامه توسط شعبه      

رست و تحريف شده در اين دادنامه، مراجعـه         دباره مطالب نا   براي هر نوع اظهارنظر و قضاوت در      . دارد  مي

  .رسد به اصل اين اسناد ضروري به نظر مي

  .با تشكر از توجهي كه مبذول خواهيد داشت

  

  با تقديم احترام

  دكتر ابراهيم يزدي

 دبيركل نهضت آزادي ايران
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  ب جهت دادستان كل كشور و درخواست وقت مالقاتارسال دادنامه دادگاه انقال

  

  اهللا جناب آقاي نمازي آيت

  دادستان كل كشور

  با سالم و آرزوي توفيق در جلب رضاي خداوند سبحان و خدمت به ايران و اسالم

ت آزادي را نهضت آزادي ايران بدين وسيله درخواست مالقات براي توضيحات پيرامون وضعيت نهـض           

  .نمايد مي

 دادگاه انقالب اسالمي تهـران همـراه بـا      ۲۱ضمناً يك رونوشت از دادنامه و احكام صادره توسط شعبه           

اليحه دفاعيه تجديدنظرخواهي اعضاي نهضت آزادي ايران شـامل بخـش اول اليحـه حقـوقي و بخـش دوم                    

و نـه بـراي   (ت اطالع شخص جنابعالي  اليحه دفاعيه سياسي به ضميمه نشريات مورد استناد در دادنامه،جه         

   .گردد ايفاد مي) انتشار

  

  

  با تشكر

  دكتر ابراهيم يزدي

 دبيركل نهضت آزادي ايران
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  اعتراض نهضت آزادي ايران

  به حكم دادگاه تجديد نظرآقاي دادخواه

  

  اعدلوا هو اقرب للتقوي

  هموطنان گرامي

اعـضا، از جملـه دبيركـل نهـضت آزادي ايـران در             جناب آقاي سيدمحمدعلي دادخواه، وكيل تعـدادي از         

 بـه ده سـال      ۱۴۱۰ دادگـاه انقـالب، در دادگـاه عمـومي           ۲۱دادگاه انقالب، كه بر اثـر شـكايت رئـيس شـعبه             

 ماه زندان محكوم شده بود، در دادگاه تجديدنظر، خوشـبختانه حكـم ده              ۵محروميت از اشتغال به وكالت و       

  .م زندان ايشان تاييد گرديدسال محروميت از وكالت لغو، لكن حك

دادگاه انقـالب رسـيدگي و احكـام محكوميـت           ۲۱پرونده اتهامات اعضاي نهضت آزادي ايران در شعبه         

 از وكيل تعدادي از متهمان نهضت آزادي و محكوميـت ايـشان و              ۲۱شكايت رئيس شعبه    . صادر شده است  

 مجلـس شـوراي اسـالمي تخلـف         ۹۰ل  بر حسب گزارش حقوقي كمسيون اص      تاييد آن در دادگاه تجديدنظر    

 قـانون  ۳۵مجلـس شـوراي اسـالمي در تبيـين اصـل        ۱۵/۷/۱۳۷۰ ماده واحـده مـصوب       ۳آشكار از تبصره    

مينـات شـاغلين شـغل      وكيل در موضع دفاع از احتـرام و تأ        «: باشد، كه در آن تصريح شده است        اساسي مي 

از حقوق قانوني موكلين خود شـجاعانه و بـه   آقاي دادخواه در مقام انجام وظيفه . »باشد قضا برخوردار مي 

طور مستدل دفاع نموده است؛ تاييـد محكوميـت ايـشان، آن هـم چنـد روز بعـد از انتـشار گـزارش حقـوقي               

، از نظر بسياري از آگاهان سياسي، كارشناسان حقوقي، صاحبان انديـشه، نماينـدگان و   ۹۰كميسيون اصل   

قـوه قـضاييه بـه طـور         ترديد مزيد بـر تـضعيف       كوميت بي اين مح . موجب شگفتي است   اقشار مختلف مردم  

. باشـد  المللـي مـي   خاص و نظام جمهوري اسالمي به طور عام، در محضر افكار عمومي در سطح ملي و بين              

هـا بـا كـاهش        جهانيان با مشاهده اين نوع رفتارها درباره كشور ما چگونه خواهند انديشيد؟ آيا ايـن شـيوه                

  حفظ آبروي نظام و سياست خارجي مطلوب سازگاري دارد؟تشنجات و تحقق وفاق ملي، 

سف از صدور چنين حكمي، توجه مسئوالن كـشور را بـه ضـرورت              أنهضت آزادي ايران ضمن اظهار ت     

  .نمايد گذرد جلب مي بررسي جدي آنچه در قوه قضاييه مي

نمايند؟ و     را تاييد مي   باشند، اين نوع احكام     اين محاكمات مي    منصفه هيأتآيا افكار عمومي ملت ايران كه       

در نهايت و مهمتر از همـه ايـن كـه          . گردد  مي ها مزيد بر اعتبار وكالي مدافع شجاع        يا برعكس اين محكوميت   

خداوند باري تعالي، كـه عـزت و ذلـت بنـدگان در گـرو مـشيت و اراده اوسـت، داور نهـايي اعمـال همگـان                            

  )۸-تين(اليس اهللا باحكم الحاكمين. باشد مي

  دي ايراننهضت آزا
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  نامه سرگشاده نهضت آزادي ايران

  به

  كل جبهه مشاركت ايران اسالمي و جمعيت مؤتلفه اسالمي دبيران

  

  )۵۳-اسراء(قل لعبادي يقولوا التي هي احسن 

  

  اهللا عسگراوالدي مسلمان دبيركل جمعيت مؤتلفه اسالمي  جناب آقاي حبيب

  شاركت ايران اسالميجناب آقاي دكتر محمدرضا خاتمي، دبيركل جبهه م

  با سالم و آروزي توفيق همگان در جلب رضايت خداوند قادر متعال و خدمت به ايران و اسالم

هاي مبادله شده ميان دبيران كـل دو حـزب بـزرگ و مـوثر در                  نهضت آزادي ايران با دقت و عالقه نامه       

طلبـان و      حزب اكثريت اصـالح    برقراري چنين گفتگوهايي ميان رهبري    . درون حاكميت را پيگيري كرده است     

كاران، اگر اراده اصالح و تغيير مشي در  رهبري حزب اقليت، اما نيروي محرك و محور اصلي جناح محافظه        

هاي سياسـي موجـود       تواند موجب كاهش تنش     رهبري هر دو جريان اقليت و اكثريت وجود داشته باشد، مي          

ن كـل دو حـزب را، در حـضور ملـت مفيـد و آموزنـده       عالوه بر اين نهضت آزادي مكاتبات بين دبيرا  . گردد

گردد و هم طرفين  تر مي   ها و تضارب نظرات براي مردم روشن        ها و حقايق از خالل بحث       هم واقعيت . داند  مي

تـوان اميـدوار بـود اتخـاذ منطقـي بـر        گردند و مي  ها نفر مي    مجبور به اتخاذ مواضع منطقي در برابر ميليون       

گرا و قـانون گريـز و بـه          ن در عمل سياسي نيز اثر گذار باشد و رفتارهاي خشونت          هاي واقعي طرفي    عملكرد

در اين گفتگوها، آنچه مهم و مطلوب است، رفع اختالفـات نيـست بلكـه نهادينـه                 . دور از انصاف تعديل گردد    

 هاي بهداشتي براي كاهش تشنجات سياسي       شدن فرايند گفتگو براي فهم بهتر محدوده اختالفات و همكنشي         

براي موثر بودن هر چه بيشتر اين گفتگوهـا، شـرط الزم آن اسـت كـه طـرفين از بـه         . نامطلوب كنوني است  

  .كارگيري زبان تهمت و افترا و برچسب زدن به يكديگر پرهيز نمايند

هـاي اصـيل      آمـوزه . معيارهاي ما در ورود به اين گفتگوي سياسي قبل از هر چيز باورهاي قرآني است              

هـا و باورهـاي متنـوع و متـضاد را، بـه       هاي مختلف انساني، با انديـشه  ، گفتگو ميان گروهاين كتاب آسماني  

داند و مسلمانان و مؤمنان را حتي بـه گفتگـو بـا اهـل                 هاي خصمانه، اصل مي     جاي جنگ و خشونت و تقابل     

انساني را به   هاي جامعه     قرآن كريم وجود اختالف در افكار و آراي آحاد و گروه          . خواند  كتاب و كفار فرامي   

ترين راه دستيابي اگر چه نـسبي بـه حقيقـت             شناسد و تضارب آرا و عقايد را موثرترين و سالم           رسميت مي 

.  حق و حقيقت بزرگترين مظلوم و اولين قرباني است         ،در محيط رعب و وحشت و جو غوغاساالري       . داند  مي
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به عكـس باطـل بـا       . يابد   آگاه مردم مي   هاي بيدار و    در جو آرام و مدني، حق فرصت ارايه خود را به وجدان           

هـاي خداگونـه      غوغاساالري و خشونت و برهم زدن قواعد گفتگوي مـدني راه كـشف حقيقـت را بـر فطـرت                   

هـا، گفتگـوي    بنابراين، هنگامي كه دو حزب سياسي بزرگ رقيب به رغم اختالفات و تقابـل . بندد ها، مي   انسان

براي پايان يافتن دوره استفاده از ابزارهاي خشونت براي تحقق          هاي اميدي     كنند، دريچه   سياسي را آغاز مي   

  .كنيم هاي قرآني، از آن استقبال مي شود و ما براساس آموزه هاي سياسي باز مي هدف

اما انگيزه نهضت آزادي ايران در استقبال از اين گفتگو و نگاشتن اين نامه سرگشاده به هر دو حـزب و                     

  . اولويت دادن به منافع و امنيت ملي كشورمان استهاي سياسي، تمام احزاب و گروه

نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه نهادها و نيروهاي سياسي در جمهوري اسالمي ايران، اعـم از                   

اكثريت يا اقليت، درون يا بيرون از حاكميت، با انسدادهاي جدي سياسي فرهنگـي، اقتـصادي، و اخالقـي در                   

  .ظام جمهوري اسالمي دچار وضعيت بحراني تعادل ناپايدار گرديده استسطح جامعه روبرو هستند و ن

اي انديـشيده   ادامه انسداد و استمرار تعادل ناپايدار كنوني قطعاً به زيان و ضرر كشور است و اگر چاره 

نشود، موجب فروپاشي سياسـي، جغرافيـايي، فرهنگـي و اجتمـاعي كـشور و زوال اقتـدار دولـت و، خـداي             

از طرف ديگر ايـن انـسداد   . ناپذير به تماميت ارضي كشورمان خواهد شد د شدن ضربات جبران ناكرده، وار 

كنـد،   سياسي و تعادل ناپايدار در شرايطي بروز كرده است كه خطرات جدي خارجي كشورمان را تهديد مي               

ته است كه به    در كشورهاي همسايه ما تغييراتي صورت گرف      . تر باشد   ها بايد به مراتب جدي      بنابراين نگراني 

تداوم اين تغييرات، بدون ترديد،     . طور مستقيم و غيرمستقيم با امنيت و منافع ملي كشورمان سر و كار دارد             

  .بر وضعيت امنيتي ايران نيز اثرگذار خواهد بود

اي كـه كيـان       تواند نـاظر بـر وضـعيت شـكننده          دوستي نمي   به نظر نهضت آزادي ايران، هيچ ايراني وطن       

هـستي ملـت و مملكتـي همچـون شـمع           . براي تغيير آن برنـدارد     كند، باشد ولي گامي     هديد مي كشورمان را ت  

  . سوزد و وجودش در حال ذوب شدن است مي

اسـالمي و    از دورن نظام جمهـوري    : حل اساسي قابل تصور است      رفت از اين انسداد، دو راه      براي برون 

  .يا از خارج نظام

سازي از بيـرون مرزهـا يـا        انسدادها و تعادل ناپايدار، با جايگزين     رفت از     برون  نهضت آزادي ايران، راه   

داند و هـيچ يـك از پيامـدهاي آن را در              عبور از جمهوري اسالمي را به سود مصالح و منافع كالن ملي نمي            

بينـد و     خدمت منافع ملي و يا به سود هيچ گروه ملي، اعم از اسالمي، غيـر دينـي و يـا حتـي ضـدديني نمـي                         

هـا از درون      هاي برون رفت از انـسداد       حل  هاي سياسي را به قبول راه        همه نهادها و احزاب و گروه      بنابراين،

  .كند نظام جمهوري اسالمي و تن در دادن به پيامدهاي آن دعوت مي

اي كه خود را خدمتگذار ايران و اسالم، وفادار بـه نظـام جمهـوري اسـالمي و مـدافع                      هاي سياسي   گروه

  .نظام را بپذيرند حل برون رفت از انسدادها از درون القاعده بايد راه دانند، علي مصالح كالن ملي مي

ناپذير برون رفـت از انـسدادها از درون           اگر بپذيريم كه مقدمه هر كار واجبي واجب است، مقدمه اجتناب          

ان تمامي  نظام جمهوري اسالمي، مقابله با تهديدات خارجي و كاهش تشنجات با تمكين از قانون و گفتگو مي                

حـل بـه شـهامت و جـسارت           پـذيرش ايـن راه    . ها و احزاب سياسي نيز يك واجـب ملـي و دينـي اسـت                گروه

طراز اول كشور و همه نهادها و نيروهاي سياسي نيازمند است، حتي اگر ايـن                گيرندگان و مسئوالن    تصميم



 ۶۸

هـا و    از موقعيـت  و از دسـت دادن برخـي        ) بـا حفـظ اصـول     (نشيني نـسبي از مواضـع         پذيرش مستلزم عقب  

  .ها و احزاب سياسي باشد امكانات براي نهادها، گروه

كند كه گفتگو و تعامل ميان نيروهاي سياسي بر گـرد محـور التـزام بـه                   نهضت آزادي ايران پيشنهاد مي    

برخي از نيروها و احزاب سياسي، از جمله جمعيت مؤتلفـه اسـالمي، مرتبـاً اعتقـاد بـه                   . قانون اساسي باشد  

چنـين موضـع    . كننـد   هـا تبليـغ مـي       اسي را به عنوان پيش شرط حضور و فعاليت احـزاب و گـروه             قانون اس 

باشـد، اگـر بـه مـشروح مـذاكرات مجلـس              سياسي از نظر منطقي ناصواب و از نظر عملي هم غيرممكن مـي            

 رجـوع شـود، مالحظـه    ۱۳۵۸بررسي پيش نويس قـانون اساسـي، معـروف بـه مجلـس خبرگـان، در سـال                  

نماينـدگاني كـه در آن      . متر اصلي از اصول قانون اساسي اتفاق آرا به تصويب رسـيده اسـت             گردد كه ك    مي

بررسـي مـشروح    . اند  اند البد به آن اصول اعتقاد نداشته        ي نداده س به برخي از اصول قانون اساسي رأ       مجل

حقـوق  (مذاكرات مجلس ياد شده، خصوصاً به هنگام بررسـي و تـصويب اصـول مـصرح در فـصل سـوم،           

دهد كـه در ميـان اعـضاي آن           ، به وضوح نشان مي    )شوراها(و فصل هفتم    ) حاكميت ملت (، فصل پنجم    )ملت

يـك  . مجلس دو نگرش اساسي متفاوت نسبت به ماهيت و ساختار جمهـوري اسـالمي وجـود داشـته اسـت                   

در چـارچوب تجـارب و      » حكومـت اسـالمي   «نگرش به جمهوريت تام و كليه الزامات آن و گروهي ديگر بـه              

 قـانون   ۲۶به عنوان مثال، هنگام بحث دربـاره اصـل          . ناسبات سياسي تاريخي، عنايت و اعتقاد داشته است       م

يـك گـروه از     . اساسي، در مورد فعاليت آزاد احـزاب سياسـي، ايـن دو نگـرش در برابـر هـم قـرار گرفتنـد                      

صورت التزام به   نمايندگان مجلس خبرگان معتقد بودند كه در جمهوري اسالمي حتي احزاب كمونيست، در              

 قانون اساسي آزادانـه     ۲۶توانند به موجب اصل       قانون اساسي و تبعيت از نظم جديد، حق حيات دارند و مي           

اما گروه ديگري از نمايندگان نه تنها بـا چنـين حقـي بـه شـدت مخالفـت كردنـد، بلكـه                       . فعاليت داشته باشند  

 پيرامـون ايـن اصـل بـه          اما وقتي بحـث   . دانستند تحزب، اعم از اسالمي يا غير آن، را اصوالً ضداسالمي مي          

پـس از ايـن مرحلـه، يعنـي     .  با اكثريت قابل توجهي به تصويب رسـيد ۲۶گيري شد، اصل      پايان رسيد و راي   

تصويب اصل يادشده، با رعايت موازين مورد قبول همه اعضاي مجلس خبرگان، همه، از جمله مخالفان، كه                 

حتي اگر يكـي    .  به آن راي مثبت ندادند، بايد خود را ملتزم به قانون بدانند            اعتقادي به آن اصل نداشتند و لذا      

 ملزم به اجراي قانون مـصوب    در آن مجلس، به رياست قوه قضاييه هم منصوب شود،       ۲۶از مخالفان اصل    

است و نبايد نظرات و اجتهادهاي شخصي كه در آن مجلس، مطرح كرد ولي مورد قبول اكثريـت نماينـدگان                    

  .نگرفت، اعمال نمايدقرار 

ها و احزاب     گانه، و تمام نهادها، گروه      بنابراين، در نظام جمهوري اسالمي، اصل راهبردي براي قواي سه         

متاسـفانه در اليحـه اصـالح قـانون         . »اعتقـاد «به قانون اساسـي باشـد و نـه          » التزام«و  » تعهد«سياسي بايد   

  .تانتخابات، بر اعتقاد به قانون اساسي تاكيد شده اس

نكته ضروري دوم عبارت از اين است كـه بـراي همـوار سـاختن راه گفتگـو و مفيـد و مـوثر بـودن آن                           

ها   ها، جريان   ها، جناح   درجهت كاهش تشنجات و توافق بر سر برون رفت از انسداد كنوني، همه نهادها، گروه              

ت بـه عنـوان ابـزار كـار         و احزاب سياسي متعهد به منافع ملي بايد هرگونه عمل فراقانوني و ِاعمـال خـشون               

  . محكوم كنندسياسي، از جانب هر كس و هر گروهي، را قوياً

  



 ۶۹

  اهللا عسگر اوالدي جناب آقاي حبيب

  جناب آقاي دكتر محمدرضا خاتمي

ايـد و بـا علـم و آگـاهي كامـل نـسبت بـه         نهضت آزادي ايران، با استقبال از ابتكـاري كـه بـه خـرج داده         

هاي تحت رهبـري      يان مباني اعتقادي و مواضع سياسي خود با سازمان        هاي اساسي م    اختالفات و مرزبندي  

شما و با حفظ مواضع خود، به منظور توسعه فرهنگ گفتگو سياسي در راستاي همـوار سـاختن راه بـرون           

هاي   شود و همه احزاب و گروه        كننده، با نوشتن نامه حاضر به اين فرايند وارد مي           رفت از انسدادهاي تهديد   

در صورتي كـه مفـاد ايـن نامـه سرگـشاده مـورد              . كند  براي مشاركت در اين گفتگوي دعوت مي      سياسي را   

تـر شـدن هـر        توجه جدي و عملي قرار گيرد، نهضت آزادي ايران آمادگي خواهد داشت كه به منظور شفاف               

 ها و ارتقاء سطح آگاهي ملت، نظرات انتقادي خـود را پيرامـون مواضـع سياسـي و                   چه بيشتر مواضع گروه   

فكري و عملكرد هر دو حزب مطرح سازد و از طرح هر گونه نقد عالمانـه و محققانـه از مواضـع و عملكـرد                         

  .نهضت آزادي نيز استقبال خواهد كرد

نگاري موثرترين روش براي تعامل بهداشتي ميان نيروهـا و احـزاب سياسـي گونـاگون                  از آنجا كه نامه   

دانـد و از      ايگاه مناسبي براي تـداوم ايـن نـوع گفتگوهـا مـي            باشد، نهضت آزادي ايران خانه احزاب را ج         نمي

كند كه همه امكانات خود را براي يـاري دادن بـه              مي رهبران دو حزب اقليت و اكثريت دعوت       شما، به عنوان  

هاي چند جانبه ميـان تمـامي احـزاب سياسـي، بـه منظـور                 خانه احزاب در ايجاد فضاي مناسب براي گفتگو       

  . ساختن راه براي تحقق وفاق ملي، به كار گيرندكاهش تشنجات و هموار

  

  

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ۷۰

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۰۵: شماره

۰۷/۰۸/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  »اعتراض به محكوميت آقاي يوسفي اشكوري«

  

  ملت شريف ايران

نماينـده دوره اول مجلـس شـوراي اسـالمي و از محققـان،                االسالم آقاي حسن يوسـفي اشـكوري،         حجه

المي، پس از بازگشت از كنفرانس برلين دستگير و به مدت دو سال در بازداشت              روشنفكران و نوگرايان اس   

به سر برد و اخيراً پس از گذراندن حدود بيست روز مرخصي مجدداً روانه زندان گرديد و در دادگاه ويـژه                     

علت اصلي محكوميت ايشان اظهار نظـر و ابـراز   . روحانيت محاكمه و به هفت سال زندان محكوم شده است 

  .قيده دربارة برخي از احكام اسالمي اعالم شده استع

نهضت آزادي ايران، با توجه به مباني ديني و عرفي پذيرفته شده در رابطه بـا آزادي عقيـده و بيـان، از                       

اعالميـه جهـاني حقـوق بـشر كـه           جمله اصل بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران و مـواد             

ايت و اجراي آنها شده است به حكم غير عادالنه صادره شديداً معتـرض              جمهوري اسالمي نيز متعهد به رع     

  .بوده و اميدوار است كه موجبات لغو حكم مزبور و آزادي فوري ايشان فراهم گردد

  

  نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ۷۱

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۰۶: شماره

۱۲/۰۸/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  »در سوگ دو نماينده مجلس«

  

  کل من عليها فان

 نماينـده مجلـس شـورای اسـالمی،         هنگـام دو  ه  نهضت آزادی ايـران، ضـايعه درگذشـت اسـفناک و نابـ            

های اين عزيزان، خـصوصاً    زهی و همراه آنان را به خانواده       شادروانان دکتر عليرضا نوری، مسعود هاشم     

گويـد و از     می جناب آقای عبداهللا نوری، پدر رنجديده ايشان، نمايندگان مجلس و ملت ايران صميمانه تسليت             

  .نمايد ت و برای بازماندگان صبر جميل مسئلت میخداوند بزرگ برای آن بزرگواران علو درجا

  

  نهضت آزادي ايران

  

  

  



 

 ۷۲

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۰۷: هشمار

۲۰/۰۸/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  اعتراض نهضت آزادي ايران

  به حکم دادگاه بدوي دکتر هاشم آغاجري

  

 دادگستري همدان حکم آقاي دکتر سيد هاشم        ۱۴سرانجام بعد از گذشت چندماه، دادگاه غيرعلني شعبه         

آغاجري استاد مسلمان و جانباز دانشگاه و عضو ارشد سازمان مجاهدين انقالب اسالمي را به خاطر ايراد                 

  .ردسخنراني بمناسبت بزرگداشت دکتر علي شريعتي در خانه معلمين شهر همدان، صادر ک

صدور اين رأي ناعادالنه و دور از انتظار، واکنش و اعتراض وسيعي را در داخل و خارج کشور در پـي              

هـا   در سطح خارج از کشور اين خبر به ويژه از سـوي سـازمانهاي حقـوق بـشر و در رسـانه                     . داشته است 

 اعتبـار نظـام   بازتاب وسيعی پيدا کرده است که در شرايط حساس کنوني کشور ضربه سنگين بيشتري بـر        

  .ساخته است جمهوري اسالمي ايران به خصوص قوه قضائيه آن وارد

انـد، در سـخنراني آقـاي دکتـر          يح کـرده  همانگونه که بسياري از مراجع عظام و عالمان ديني نيـز تـصر            

در خصوص نظرات و ديدگاههايي کـه ايـشان ابـراز           . النّبی وجود ندارد   آغاجري مطلبی دال بر ارتداد و سب      

ند، نهضت آزادي ايران بدون ورود به محتواي آن و يا قبول نوع بيان مطالب، معتقد است کـه بايـستي                     نمود

بـا هـر فکـر و     از روش و منش پيشوايان ديني استفاده شود کـه منطقـي و انـساني اسـت، بـدين معنـی کـه                  

داده است که ابـزار     تجربه تاريخي نشان    . توان با همان سالح فکر و انديشه برخورد نمود         اي فقط مي   انديشه

 را در افکـار عمـومي جامعـه         اعدام، زندان و شالق نه تنها آن فکـر و انديـشه را از بـين نمـی بـرد بلکـه آن                      

  .سازد تر و عميقتر می گسترده

نهضت آزادي ايران، صدور چنين حکمي را نقض آشکار آزادي بيـان و انديـشه کـه در قـانون اساسـي                      

ضـمن   نهضت آزادی ايران  . داند اني حقوق بشر تصريح شده است مي      جمهوري اسالمي ايران و اعالميه جه     

پيآمدهاي آنرا به ويژه در شرايط کنوني کشور و منطقه موجب کاهش             اعتراض شديد به اين حکم ناعادالنه،     

و در نتيجـه     بيشتر امنيت اجتماعی و قضايي، افزايش فرار مغزها و سرمايه ها، تشديد بحران بيکاری و فقر               

ح، منـافع و امنيـت ملـي    اعتباری بيشتر نظام جمهوري اسالمي ايران و بـه ضـرر مـصال    ف و بی  باعث تضعي 

چـه   خواهد مـساعي خـود را هـر        ه شوراي امنيت ملي مي    کند و از مقامات مسئول کشور به ويژ        ارزيابي مي 

يـن  هـای تخريبـي بکـار بندنـد و بـراي مقابلـه بـا ا         بيشتر در راستاي شناسـايي و برخـورد بـا ايـن جريـان             

  .ها، موجبات آزادي آقاي دکتر آغاجاري را فراهم سازند آفريني بحران

 نهضت آزادي ايران

  



 

 ۷۳

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۰۸: شماره

۲۳/۰۸/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

   اعتراض آقاي دكتر يزدي به روند بازجوئي از ايشاناطالعيه

  

لــسه بــازجويي از آقــاي دكتــر ابــراهيم يــزدي، دبيركــل نهــضت آزادي ايــران در روز ســي و نهمــين ج

 .اه انقالب انجام شد دادگ۲۱در شعبه  ۲۰/۸/۸۱دوشنبه

در اين جلسه بازجويي مطالبي مطرح گرديد كـه ارتبـاطي بـا اتهـام تفهـيم شـده نداشـته اسـت و مـورد                          

هاي قبلي نيز بعضاً مطالبي مطرح گرديده كه در نهايـت آقـاي دكتـر                 در بازجويي . اعتراض ايشان قرارگرفت  

به اين نكات كه اهم آنها به شرح زير اسـت،     ۴/۷/۸۱ در تاريخ    ۲۱اي به رياست شعبه       ابراهيم يزدي طي نامه   

 :اعتراض نمودند

  سئواالت تكراري-۱

 . سئواالتي كه ارتباطي با اتهامات تفهيم شده ندارد-۲

 قانون آئين دادرسي ۱۷۳موضوع ماده . ( بازجويي پيرامون مسائلي كه شمول مرور زمان شده است       -۳

 )دادگاه هاي عمومي و انقالب

. د اتهاماتي كه در همين شعبه مورد بررسي قرار گرفته و حكم صـادر شـده اسـت                  بازجويي در مور   -۴

 )هاي عمومي و انقالب  آيين دادرسي دادگاه۴۶موضوع ماده (

» امر مختومـه  «هاي عمومي و انقالب       آيين دادرسي دادگاه   ۶ بازجويي در مورد مسائلي كه طبق ماده         -۵

 .گردد  ميتلقي

  .مان جلسه بعدي معين شده استجلسات بازجويي ادامه دارد و ز

 
روابط عمومي نهضت آزادي 

  ايران

  



 

 ۷۴

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۰۹: شماره

۱۱/۰۹/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

اطالعيه شركت دبيركل و چند تن از اعضاي شوراي مركزي نهضت در 

  ۹۰كميسيون اصل 

  

 مجلس شوراي اسالمي درباره حكم صادر شـده         ۹۰پيرو شكايت نهضت آزادي ايران به كميسيون اصل       

، دبيركـل   ۱۰/۹/۸۱بر دعوت كميسيون مذكور، در تـاريخ         ان و بنا   دادگاه انقالب اسالمي تهر    ۲۱توسط شعبه 

نهضت آزادي ايران به همراه چهار نفر از اعضاي شـوراي مركـزي آن و وكيـل مـدافع تعـدادي از متهمـان                      

پرونده نهـضت آزادي در جلـسه كميـسيون شـركت كردنـد و نـسبت بـه مـوارد خـالف قـانون در مراحـل                           

 نفـر از متهمـين پرونـده نهـضت          ۴۵ تشكيل دادگاه و صدور احكـام عليـه          ها،  دستگيري، بازداشت، بازجويي  

آزادي ايران و نهادهاي مدني غير وابسته به نهضت آزادي، توضيحات الزم به اعضاي كميسيون ارائه و به                 

پرسشهاي آنان پاسخ دادند و در پايان جلسه رئيس محترم كميسيون قول رسيدگي و پيگيـري شـكايات را                   

  .دادند

يان جلسه از طرف نهضت آزادي ايران از كميسيون درخواسـت شـد در مـورد فـسخ و يـا تبـديل                       در پا 

  .است اقدامات مقتضي مبذول گردد  هاي سنگيني كه دادگاه اخذ نموده قرارهاي تأمين متهمان و آزادي وثيقه

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۷۵

  تعالي بسمه

 يران اينهضت آزاد

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۱۰: شماره

۱۴/۰۹/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  پاسخ دبيرکل نهضت آزادی ايران

  معيت مؤتلفه اسالميبه نامه دبير کل ج

  

  

  اهللا عسگراوالدي  جناب آقاي حبيب

  دبيرکل محترم جمعيت مؤتلفه اسالمي

با سالم و تبريک عيد سعيد فطر به مسلمانان جهـان و آرزوي توفيـق همگـان در جلـب رضـايت حـق و          

  خدمت صادقانه به ايران و اسالم

 مـورخ  ۱۸۰۴ر پاسخ به نامـه شـماره    جنابعالي را که د۲۱/۸/۱۳۸۱مورخ  ص ـ م /۶۷۲۰/۱۰نامه شماره 

ايـد    نهضت آزادي ايران به جبهه مـشارکت ايـران اسـالمي و جمعيـت مؤتلفـه اسـالمي فرسـتاده                  ۲/۸/۱۳۸۱

  . نماييم دريافت کرديم و تشکر مي

نفس پاسخ دادن جنابعالي به نامه ما حاکي از آن اسـت کـه ضـرورت کـاهش تـشنجات سياسـي از راه                        

هاي سياسي، اعـم از اکثريـت و اقليـت، درون يـا بيـرون از حاکميـت، را راهکـار                       هگفتگو ميان احزاب و گرو    

  :و اما بعد. ايد کننده آن ابراز ترديد نموده هر چند که نسبت به الزامات تعيينايد،  مناسبي يافته

ـ از اين که پس از سالها انکار و ايراد تهمت به نهضت آزادي ايران، حق سوابق و خـدمات دبيرکـل آن                       ۱

  .ايد سپاسگزاريم را تصديق کرده و مورد احترام قرار داده

قطعاً جنابعالي توجه داريد که مکاتبه دبيران کل نهضت آزادي ايران و جمعيت مؤتلفه اسـالمي بـه هـيچ                    

وجه جنبه فردي و شخصي ندارد، بلکه نماد گفتگوي دو جريان با سابقه تاريخي اما با دو قرائت متفاوت از                    

  . قالب، به ويژه حق حاکميت ملت و آزاديهاي اساسي مردم استمباني دين و ان

شـده    قضاوتهاي گذشته نسبت به نهضت آزادي ايران و مواضع غيراصولي، کهنه            خود،  ـ در آغاز نامه   ۲

ي نادرست کميسيون مـاده  أو به نامه منتسب به رهبر فقيد انقالب، ر        اي را همچنان تکرار کرده      و رنگ باخته  

 درباره نهضت آزادي ايران و حکم غيرقانوني دادگاه بدوي انقالب اسالمي در             ۷۱ در سال     قانون احزاب  ۱۰

  .ايد اي از اعضاي آن استناد کرده  عليه نهضت و عده۸۱سال 

ها از هر سو، از داخل و خـارج، کيـان کـشور و حيـات ملّـي مـا را           ها و بحران    در شرايطي که امواج فتنه    

فع اين بحرانها و برون رفـت از انـسدادها مـورد تأييـد عمـوم مـسئوالن                  مورد تهديد قرارداده و ضرورت ر     

نهـضت آزادي ايـران، در نامـه        . هاي غيرمـستند راهگـشا نيـست        طراز اول کشور است، باز گشودن پرونده      

سرگشاده خود، درصدد بيان وجود اختالفات اساسي در مباني اعتقادي، اقتـصادي و سياسـي بـا جمعيـت                   

است، بلكه ارسال نامه سرگشاده به حزب شما، با شناخت کامـل از مواضـع سياسـي،                   مؤتلفه اسالمي نبوده  
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ديني و اقتصادي آن و اطالع از عملکردهاي شما و سازمانتان و جنـاحي کـه بـه آن تعلـق داريـد، بـا حفـظ                           

آنچه را که شما در پاسـخ  . تمامي مواضع نهضت آزادي ايران و تعهدات و مسئوليتهاي ملّي و اسالمي است         

ايد، عـالوه بـر تکـراري بـودن، دردي از دردهـاي کـشنده ملـت را                    به نامه نهضت آزادي ايران مطرح نموده      

با وجود اين، براي روشن شـدن       . گردد  کند و اصرار ورزيدن بر آنها موجب کاهش تشنجات نمي           درمان نمي 

  :شويم که اذهان عمومي يک بار ديگر يادآور مي

ات خود را نسبت به نامه منسوب به رهبر فقيد انقـالب عليـه نهـضت      ـ نهضت آزادي ايران بارها نظر     ۲ـ۱

برحـسب  . ايـد   آزادي و مؤسسان و رهبران آن منتشر ساخته است و جنابعالي ظاهراً به آنها توجهي نکـرده                

وصيت رهبر فقيد انقالب، هر آنچه که بعد از درگذشت ايشان، به نام و منسوب بـه ايـشان ادعـا يـا منتـشر                         

االطالق تکذيب شده     ها و يا در تأييد مقامات و اقدامات گذشته مسئوالن، علي            ليه احزاب و گروه   شود، خواه ع  

  .نامه آمده است تأييد گردد است، مگر آن که اصالت آنها به ترتيبي که در وصيت

ـ به فرض اثبات اصالت نامه، اوالً متن تلگرام تسليت مقام رهبري به مناسبت درگذشـت شـادروانان                  ۲ـ۲

ثانيـاً مگـر مقـام رهبـري، شـرعاً،          . س بازرگان و دکتر سحابي در تعارض و تناقض با مفاد نامه اسـت             مهند

هاي برجسته و خدمتگزار آن       ـ اسالمي و شخصيت     عرفاً، يا قانوناً حق دارند که ادعاهايي عليه يک حزب ملّي          

رار گرفتـه باشـد مطـرح       بدون آن که صحت و سقم آن اتهامات در يک دادگاه علني مستقل مورد رسيدگي ق               

کنند؟ اگر رهبر فقيد انقالب اطالعات، اسناد و مدارکي در تأييد ادعاهاي مطـرح شـده در نامـه عليـه نهـضت                       

بود که آنها را در زمـان         ترين اقدام آن مي     آزادي ايران و رهبران و بنيانگذاران آن در اختيار داشتند، منطقي          

  .دادند  رسيدگي و داوري و ارجاع به دادگاه صالح قرار ميحيات خود در اختيار دادستان کل کشور براي

آيـا شـما    . ادعاي مقام رهبري به تنهايي براي محروميت شهروندان از حقوق اساسي آنان کـافي نيـست               

ايـد؟   را در مورد زره خودشان که نزد يک يهودي ديده بودنـد نخوانـده  ) ع(داستان ادعاي موالي متقيان علي  

هـاي قـوه قـضاييه جمهـوري اسـالمي            يه يک شهروند يهودي در دادگاهي مانند دادگاه       عل) ع(اگر ادعاي علي  

گرفت، با آن ذهنيتي که شما نماينده آن هستيد، بر سر آن يهودي بيچـاره چـه          ايران مورد رسيدگي قرار مي    

تـرا بـه    توسط يک شهروند در مورد مالکيت زره را معادل تهمت زدن و اف            ) ع(آمد؟ حتماً انکار ادعاي علي      مي

  !شمردند مقام خليفه و امام مسلمين دانسته، همان را براي محکوم کردن وي کافي مي

ها، مسئوالن، نهادها و سياستهاي       ـ رهبر فقيد انقالب، در زمان حيات خود، نسبت به اشخاص، گروه           ۲ـ۳

امـا هـم اکنـون      . کالن کشور مطالبي را بيان کرده بودند که هيچ شک و ترديدي در اصالت آنها وجود ندارد                

گيرنـد و بـرخالف آن نظـرات عمـل      اند، آنهـا را ناديـده مـي    بسياري از کساني که مورد عتاب و خطاب بوده     

  آيا نظر رهبر فقيد انقالب تنها درباره نهضت آزادي ايران معتبر است؟. کنند اند و مي کرده

آزادي ايـران خـالف   نهـضت    از صـدور پروانـه فعاليـت   ۷۱ در سـال  ۱۰ـ خودداري کميسيون ماده   ۲ـ۴

در آن دوره، اکثريـت اعـضاي کميـسيون را همفکـران سياسـي شـما                . وظايف قانوني کميسيون بوده اسـت     

آن رأي  . دادند و رياسـت کميـسيون را دبيـر سياسـي جمعيـت مؤتلفـه اسـالمي برعهـده داشـت                      تشکيل مي 

طبـق قـانون     ان، بـر  نهـضت آزادي ايـر    . براساس مالحظات سياسي، و نه موازين قانوني صـادر شـده بـود            

دادگاه اوليه پس از رسيدگي مقـدماتي       .  به دادگاه شکايت کرد    ۱۰احزاب، از وزارت کشور و کميسيون ماده        

ديـوان يـاد شـده هيچگـاه شـکايت          . از خود سلب صالحيت کرد و پرونده به ديوان عدالت اداري ارجاع شـد             
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زمـاني کـه ديـوان عـدالت اداري رأيـي صـادر             بنابراين، تا   . نهضت آزادي ايران را مورد رسيدگي قرار نداد       

عالوه بر اين کميسيون ماده     . اعتبار و استناد به آن فاقد ارزش است         بي ۱۰نکرده باشد، نظر کميسيون ماده      

اي از اعضاي نهـضت آزادي   در پاسخ به درخواست وکيل مدافع عده  ) ۱۸/۹/۱۳۸۰( در آخرين اعالم نظر      ۱۰

  .  ندانسته استايران، نهضت آزادي را غيرقانوني

ـ استناد شما به رأي اخيـر دادگـاه انقـالب اسـالمي موجـب تعجـب اسـت، زيـرا اوالً دادگـاه انقـالب                         ۲ـ۵

هاي عمومي و انقالب عمل کرده است؛ ثانيـاً جـرايم              قانون تشکيل دادگاه   ۳ ماده   ۲اسالمي، برخالف تبصره    

 منصفه و بـه طـورعلني       هيأتبا حضور   هاي عادي،      قانون اساسي در دادگاه    ۱۶۸سياسي بايد برطبق اصل     

حکم دادگاه بدوي هنوز قطعـي نـشده اسـت و اسـتناد بـه آن فاقـد وجاهـت                     مورد رسيدگي قرار گيرد؛ ثالثاً    

  .قانوني است

مـردم  «: ايـد  ـ در اين نامه، شما خود را پاسـدار انقـالب اسـالمي دانـسته، از سـوي مـردم چنـين گفتـه                 ۳

  ».اند نتان به امت و امام بودهمهري شما و دوستا شاهد بي سالهاست

يکي از سه شعار يا آرمان عمده مردم در انقـالب آزادي            . شود  هايش تعريف مي    انقالب اسالمي با آرمان   

شدــ نبـود، بلکـه     ــ کـه در رژيـم شـاه يافـت مـي        بندوباريهاي غربـي    آزادي مورد درخواست مردم، بي    . بود

ديهـاي اساسـي، آزادي عقيـده و بيـان، آزادي قلـم،      حاکميت ملت، حق تعيين سرنوشت، تحقـق حقـوق و آزا        

پاسداري از انقالب اسـالمي بـدون    . بود... آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، آزادي نقد عملکرد مسئوالن و        

هر حزب و گروهي، از جمله جمعيت مؤتلفـه اسـالمي حـق             . حمايت از اين آرمانهاي واالي ملت ممکن نيست       

اما هيچ گروهي حـق نـدارد       . را بطور شفاف بيان کند و بر آنها اصرار ورزد         دارد که نظرات و مواضع خود       

سخن بگويد، بويژه آن جريان، جناح و حزبي که در انتخابـات متعـدد              » امت اسالمي «به نام کل ملت ايران و       

  . درصد آراي مردم را داشته است۲۰ تا ۶سراسري تنها در حدود 

ادي ايران با الهام از قرآن کـريم و فرمـايش مـوالي متقيـان               همان طور که در باال اشاره شد، نهضت آز        

شوند، حق را بشناس تا اهلش را بشناسي و           فرمايند حق و باطل با ميزان افراد شناخته نمي          ـ كه مي  ) ع(علي  

سنجد، بلکه گفتار و رفتار اشخاص، مـسئوالن،          ـ حق را با اشخاص نمي       باطل را بشناس تا اهلش را بشناسي      

کنـد و در      ـ اسالمي خود عمـل مـي        و براساس آن، به تکليف ملّي      ١سنجد  بران کشور را با حق مي     از جمله ره  

رسـانند و تنهـا از او پـروا           کـساني کـه پيامهـاي خـدا را مـي          «: فرمايد  اي که مي    بيان حق، به حکم آيه شريفه     

  .کند  عمل مي٢».خدا براي حسابگري اعمال آنان کافي است. هراسند كنند و از هيچ کس جز او نمي مي

روش کلي نهضت آزادي ايران پيوسته اتمام حجت و ارائه طريق بوده است نه احراز قدرت و اشاعه باطل؛                   

آن کـه سـهمي از    دانـسته اسـت و از ايـن رو، بـي     ثبات قدم در اين راه را وظيفه شرعي، ملّي و قانوني خود مي        

 به منظـور تحقـق همـه جانبـه     ـ  ما هم روشن است که براي همگان، حتي مخالفان صادق ـ  قدرت را طالب باشد

حاکميت ملت، آبادي و سربلندي کشور، براساس ارزشهاي واالي اسـالمي، آنچـه را کـه در راسـتاي امـر بـه                       

  .رساند  ميدهد به گوش و نظر مردم و حاکمان رسانده و معروف و نهي از منکر تشخيص داده و مي

                                                            
 - ۱۳۹ ص   -)ع(جاذبه و دافعه علـي    (الباطل تعرف اهله  اعرف    الحق تعرف اهله و   اعرف   ان الحق و الباطل اليعرفان باقدار الرجال         -۱

 )استاد شهيدمرتضي مطهري

 )۳۹ حزاب ـا (باًيخْشَون اَحداً ِاالَّ اَهللا و کَفی ِباِهللا حسي ال وهنَوشَخْي  و اِهللاالِتسا ِرونغُلِّبي نيذلَّاَ -۲
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گويي رهبر انقـالب را مـالک تـشخيص حـق و باطـل و حجـت                 ايد که     شما در نامه خود چنان سخن گفته      

اين ديـدگاه  . روي و غلو گردد در حالي که التزام و اعتقاد به واليت فقيه نبايد موجب زياده     . ايد  شرعي دانسته 

  : فرمايد هاي قرآني است و قرآن کريم آن را به صراحت نفي کرده است، آنجا که مي خالف آموزه

دارند، ولي اهـل ايمـان        کنند و آنان را همچون خدا دوست مي         دا همتاياني اختيار مي   برخي از مردم براي خ    «

».دارند خدا را بيشتر دوست مي
١

  

حجت شرعي شما چيست؟ بيان قرآن کـريم در         . شود  اعتقاد و التزام موجب رفع مسئوليت از انسان نمي        

خـالف، گمراهـي خـود را بـه گـردن        ه کساني که براي فرار از پاسخگويي و توجيه اعمـال            عذر ناموج مورد  

  : چنين است،اندازند بزرگان و رهبران خود مي

  )٢(».و گفتند اي پروردگار ما، از سروران و بزرگان خود اطاعت کرديم و آنان ما را گمراه کردند«

  :گويند گيرند مي و آنان هنگامي که در آخرت در تنگناي گريزناپذير قرار مي

  )٣(».ا دو چندان کن و به لعنت بزرگي دچارشان سازاي پروردگار ما، عذابشان ر«

واقعيـت جـز ايـن نيـست کـه زمامـدار، آدمـي بـيش نيـست و                 «) ع(بنا به فرمـايش مـوالي متقيـان علـي           

تواند دريابد و به درستي بشناسد و بـر پيـشاني حـق               دارند، نمي   هايي را که ديگران از او پوشيده مي         جريان

  )٤)(۵۳-نامه مالك اشتر(» .ي آنها راست و دروغ شناخته شودهاي خاصي نيست که به يار نشانه

ايد که چرا بر التزام به قانون اساسي و نـه اعتقـاد بـه آن، اصـرار                    ـ به نهضت آزادي ايران ايراد گرفته      ۴

براي ما جاي بسي شگفتي است که شما در نامه خود قانون اساسي و قرآن را در عرض هم قرار                    . ورزد  مي

به قانون اساسي، بدون اعتقاد بـه تمـام اصـول آن را هماننـد التـزام بـدون اعتقـاد بـه قـرآن،                         و التزام    داده

  !!ايد نادرست و مصداق نفاق دانسته

قبول و رد آن يا التزام . اوالً ـ قرآن کريم صادر شده از منبع وحي است، نه ساخته و پرداخته ذهن بشر 

آيات متعددي از قـرآن کـريم از مـردم خواسـته اسـت،              آنچه خداوند در    . عملي به آن تابع رأي مردم نيست      

. ـ دارد ايمان جايگاهي بس رفيع تر از اعتقاد ـ که فقط باور داشتن است . ايمان آوردن است، نه اعتقاد داشتن

االصول بايـد التـزام    اگر حتي اعتقاد و ايمان را مترادف و معادل بدانيم، هر کس که به قرآن ايمان دارد، علي                 

شـهادتين هـستند و اعتقـاد دارنـد امـا عامـل بـه                اگر چه بسياري از دينداران گوينده     . اشته باشد عملي هم د  

. ارزشهاي قرآني نبوده، التزام هم ندارند و دچار تعارض و دوگانگي در گفتارها و کردارهـاي خـود هـستند            

اگـر اعتقـاد را     حتـي   . اسـت  يک قرارداد اجتماعي و محصول ذهن انـسان       . قانون اساسي منبع وحياني ندارد    

زيـرا  . باشـيم يعنـي بـه آن ايمـان آوريـم         توانيم به قانون اساسي اعتقـاد داشـته         مرادف با ايمان بدانيم، نمي    

در . قوانين کالً ساخته ذهن بشر جايزالخطا و غيرمعصوم است و بنابراين، قابل نقد و تغييـر و تبـديل اسـت                

و اما در خصوص قوانين، چون آنها       . باشد  يتغير مي حالي که گوهر ديِن الهي، که موضوع ايمان بشر است ال          

است، مخالفان تمام يا بعضي از اصـول و مـواد قـانوني هـم                  مورد توافق جمعي يا اکثريت مردم قرار گرفته       

                                                            
۱- ِمو اِس النّنم ن ِمذُُِختَّي نالَّذي اداًدنْ اَ اِهللاوِن د اِهللا و بکَح مونَهِحبينشَنوا اَ آمداً ح۱۶۵  ـبقره( هللا ب( 

۲- وا قالور طَا اَنَّنا ِابعنا سنَتَادکُا و ببيولُّضَاَا فَنَاَءر۶۷ـ احزاب (ال نَا الس( 

۳- رِهِتا انَبِضم فَعِمِني نذاِب العالْ و نَعهلَم ۶۸ـ احزاب  (اًبيراً کَنَع( 

۴-شَرا الْوالي بِانَّمو   ِبه ِمن النَّاس نْهي عارا تَوم ِرفعالْكَِذِبالي الصِّدِق ِمن وبا ضُرِبه فرِسماتٌ تُع قلَي الْحتْ عسلَيوِر واألم.  
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قانون اساسي نه از اصول و نه از فـروع ديـن اسـت، ضـمن آن کـه                   . بايد نسبت به رعايت آنها ملتزم باشند      

پس فروع دين نيز، بنـا بـه گفتـه علمـا از             . شود   و نظر فقها دچار تغيير و تبديل مي        حتي فروع دين هم با فتوا     

حال شما چگونـه    . باشد  اصول اعتقادات نيست و در اصول اعتقادات، به معناي ايماني آن تقليد هم جايز نمي              

و پرداختـه   انتظار داريد که يک فرد مسلمان، که به کتاب خدا ايمان آورده است، به قـانون اساسـي سـاخته                     

دهيـد کـه او را منـافق بناميـد؟ آيـا قـرار دادن                 انديشه و ذهن بشر هم ايمان بياورد؟ چگونه به خود حق مي           

ايمان به خدا و قرآن در کنار ايمان به قانون اساسي، از مصاديق شرک نيست؟ حال با اين فرض محال کـه                      

د که قانون اساسي عين کتاب خدا است،       همه شهروندان بايد به قانون اساسي ايمان بياورند يعني فرض شو          

بايد ايمان آورد يا به تمام اصول آن؟ آيا حزب و جناحي کـه شـما بـه                  ) واليت فقيه (آيا فقط به يک اصل آن       

زند، تـا چـه حـد براسـاس           آن تعلق داريد و پيوسته سنگ اعتقاد و نه التزام به قانون اساسي را به سينه مي                

از ديدگاه شما، اعتقاد مقدمه ضروري عمل و اقدام است يـا صـرف اعتقـاد                اعتقاد خود عمل کرده است؟ آيا       

اي در    کافي است؟ آيا چنين اعتقادي که مرزهاي آن فقط محدود به گفتار باشد و به ميدان عمل نرسد فايـده                   

ه پيش نبـرده، بلکـ     بردارد؟ همان گونه که تا کنون اعتقاد داشتن جناح شما به قانون اساسي نه تنها کاري از                

از منظـر شـما و حـزب و جناحتـان قـانون             . پيوسته راه را بر اجراي کامل قانون اساسـي سـد کـرده اسـت              

اساسي فقط يک اصل مهم دارد و آن اصل واليت فقيه است که حتي مطابق نظر رهبر فقيد انقالب، در کتـاب                   

. نتخب خود پيـروي کنـد  تواند در رابطه با آن از نظر مرجع م االسرار، از فروع دين است و هر کس مي      کشف

. تصريح جنابعالي هم به عدم اعتقاد ما به قانون اساسي، بطور مشخص داللـت بـر اصـل واليـت فقيـه دارد                      

حتي اگر فرض کنيم که نظريه واليت فقيه از فروع مذهب تشيع است، پس جزء مسائل قابل تقليد است و هـر                

 حاضر، اکثر مجتهدان معاصر ما انديشه واليـت         در حال . تواند از فقيهي در اين خصوص تقليد کند         فردي مي 

شـود و قابـل تقليـد هـم      دانند که از نوع فروع هم محسوب نمـي  فقيه را يک نظريه مستحدث در فقه شيعه مي 

  .نيست

پايمال کردن اصول،   : نقل شده است که چهار چيز موجب سقوط حکومتها است         ) ع(از موالي متقيان علي   

  ١.اعتنايي به برگزيدگان يگان و بيچنگ زدن به فروع، تقدم فروما

بنابراين، معقول و مفيد چنين است که براي رسيدن به وفاق ملّي و عمومي در سـطح کـالن کـه پيـروان                       

همه گروههاي ديني و غيرديني را شامل شود، همگان ملتزم به قبول و اجراي قانون اساسي باشيم و آن را                    

. و بحرانهاي موجود در کـشورـ کـه انکارناپذيرندــ قـرار دهـيم             معيار و ميزان براي رفع اختالفات، چالشها        

التزام عملي به قانون اساسي، حتي براي آناني نيز که اعتقاد و ايماني به اسالم ندارند، اعم از اهـل کتـاب يـا       

  .غير آن، ضرورت يک جامعه سالم انساني است

بخـشهايي از   . ا تصويب نشده است   اصول قانون اساسي در مجلس خبرگان به اتفاق آر         دانيد که همه    مي

امـا همـه مـردم بـه تمـامي ايـن اصـول اعتقـاد         . مردم به برخي از اصول قانون اساسي اعتقاد و باور دارند    

ساالري  کار، و اندکي از بزرگان حوزه علميه قم با مردم           برخي از شخصيتهاي برجسته جناح محافظه     . ندارند

داننـد و رسـما    ي اکثريت اعتقادي ندارند و آن را ضد اسالم مي         اساس رأ  مخالفند، به شيوه اتخاذ تصميم بر     

  .کنند که به حاکميت ملت و روش اعمال آن، يعني انتخابات آزاد معتقد نيستند اعالم مي

                                                            
 ر االفاضليخأم االراذل و تمسک بالفروع و تقدع االصول و التّييتض: ول باربعستدل علی ادبار الدي -۱
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البته چنين بزرگاني مانند ساير آحاد ملت در بيان عقايد خـود آزادنـد، امـا نظـم عمـومي و اداره کـشور                  

ن، از جمله همين بزرگان به قانون اساسي التزام عملي داشته باشـند و از آن        کند که همه شهروندا     ايجاب مي 

  .پيروي کنند

قانون اساسي دستاورد بشر و از مقوله قراردادهاي اجتماعي و عهد و ميثاق بين مردم وحاکمـان اسـت       

در . گرفتـه اسـت  نيز مـورد تأکيـد قـرار    » اوفوا بالعقود«هاي ديني مانند      و التزام و وفاداري به آن در آموزه       

قرآن كريم و سنت پيامبر و يا گفتار امامان هرگز اعتقاد يا بـاور داشـتن بـه ايـن گونـه عهـدها و پيمانهـاي                           

  .اجتماعي توصيه نشده است، بلکه وفاي به عهد و رعايت آن از ويژگيهاي مؤمنان معرفي گرديده است

هـا     قرآني رفتار و گفتاري داشتيم، آمريکايي      ايد که آيا اگر ما برابر معيارهاي        ـ در اين نامه سؤال کرده     ۵

کردند و سـاعتها برنامـه و رسـانه خـود را در اختيـار مـا و                    هاي بيگانه اين طور از ما استقبال مي         و رسانه 

  گذاشتند؟ دوستانمان مي

شـما چگونـه در آسـتانه مـاه مبـارک           . چنين اظهاراتي از قلم يک مسلمان عجيب و دور از انصاف اسـت            

هـاي   اساس کدام شواهد و مستنداتي رسانه    ايد که اين گونه سخن بگوييد؟ بر         تقوا، جرأت کرده   رمضان، ماه 

  اند؟ هاي خود را در اختيار ما و دوستانمان قرار داده ها ساعتها برنامه خارجي و آمريکايي

ت شـما  منبـع ايـن اطالعـا   . انـد  ها به رفتار و گفتار و مواضـع مـا طمـع کـرده             ايد که آمريکايي    مدعي شده 

اسـاس   اند يا اين برداشت شخصي شماست؟ اين يک ظن و گمان بي      چيست؟ آيا آنها خود به شما اطالع داده       

تواند جاي حق را بگيـرد و خـدا بـه اعمـال آنـان                 گمان هرگز نمي  «: است که خداوند درباره آن فرموده است      

  ١».آگاه است

شند، طمع داشتن آنها به ما چه مربوط اسـت؟    حال به فرض آن که ظن و گمان، يا اطالعات شما موثّق با            

ترديـد سـوره يوسـف را در قـرآن کـريم              گذاريد؟ بـي    با کدام معيار قرآني، گناه طمع آنها را بر گردن ما مي           

را ) ع(ت يوسـف  اما آيا قرآن کريم حـضر     . طمع کرده بود  ) ع( براساس کالم خدا، زليخا در يوسف      .ايد  خوانده

چيزي بوده است   ) ع( آيا در رفتار و گفتار حضرت يوسف       ت قرار داده است؟   به خاطر طمع زليخا مورد مالم     

انـد    اساس آب به آسياب کساني که مـدعي         که موجب طمع زليخا شده است؟ آيا اين نوع نگرش و سخنان بي            

باشد؟ مطمئنـاً بـه يـاد داريـد کـه در دوران               ها بوده است، نمي     که انقالب اسالمي ساخته و پرداخته انگليسي      

هاي رهبـر     ها و مصاحبه    اي بيانيه   تر از هر رسانه     سي انگليس سريعتر و آتشين    .بي.ب راديوي دولتي بي   انقال

  .کرد ساخت و درباره انقالب اطالع رساني مي فقيد انقالب را منتشر مي

ايد که مطرح کردن موضوعات براساس گفتار و موعظـه حـسنه باشـد، نـه                  از اين که به ما توصيه کرده      

اما اين آيـه    . همه به اين نوع تذکرها نيازمنديم     . کنيم   رفتارهاي ويژه سياسي، از شما تشکر مي       متهم کردن و  

نبايـد فرامـوش    ٢»...کنيـد؟  خوانيد و خود را فرامـوش مـي   آيا مردم را به نيکي مي «: فرمايد  قرآن کريم که مي   

  .شود

ي اسـالمي، از جملـه رهبـر        ـ شما در نامه خود نهضت آزادي را به خاطر نقد عملکرد مسئوالن جمهور             ۶

چنين سخني حتي اگر از روي حسن نيت گفتـه شـده باشـد اشـتباه                . ايد  فقيد انقالب، مورد نکوهش قرار داده     

                                                            
 )۳۶ـ  ونسي (ونلُعفْيما  ِبميل اهللا عنئاً ِاي شَق الحننی ِمغْي الن الظَّناِ 

 )۴۴  ـ بقره(؟ مکُسفُنْ اَنوسنْ تَ ورِبالْ ِب النّاسونرماْتَاَ 
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نظارت بر رفتارهاي آنان و نقـد و        . حاکمان جمهوري اسالمي ايران نه معصومند و نه مصون از خطا          . است

ت که حاکمان جمهوري اسـالمي ايـران، شـامل          شايسته اس . بررسي عملکردهايشان وظيفه و حق ملت است      

مقام رهبري، رئيس جمهور يا رؤساي ساير قوا، نه تنها مخالفان را تحمـل کننـد، بلکـه بـيش از هـواداران و             

معيار وجود آزادي در يک جامعه، درجـه برخـورداري منتقـدان و             . موافقان خود به آنها امکان فعاليت دهند      

وگرنـه در بـدترين نظامهـاي اسـتبدادي نيـز هـواداران و              . ي فعاليـت اسـت    مخالفان حاکميت و نظام از آزاد     

شـود کـه      آزادي مخالفـت، اعتـراض و انتقـاد باعـث مـي           . موافقان حکومت از آزاديهاي فراواني برخوردارند     

انگاران و اشتباهکاران بيدار و هوشيار شوند و خيانت، انحصار و استبداد در نطفـه خفـه شـود و اگـر       سهل

آن کس که بر حق استوار بوده و مکتبش تکيه بـر عقـل و   . اساس است، پاسخگويي صورت گيرد    يايرادات ب 

  .هراسد برهان داشته، و قدرتش متکي به آراي آزاد مردم باشد، از انتقاد معترضان و تبليغات مخالفان نمي

و نهادينه شدن   احزاب و گروههاي مخالف، هشداردهنده نارساييها و انحرافات هستند و در ايجاد تعادل              

آميز اعتراضات مـردم، مـانع از        ب سياسي مخالف، با انعکاس مسالمت     احزا. ثبات سياسي نقش کليدي دارند    

عقالنيـت سياسـي از   . شـوند  تراکم و انباشته شدن مطالبات مردم و رسيدن نارضايتيها به نقطه انفجـار مـي            

  .نه اين که آنها را سرکوب کند شود، کند و براي آن ارزش قايل مي فعاليت احزاب مخالف استقبال مي

مـا خيلـي ميـل      . ايـد   ـ شما در نامه خود انسداد سياسي نيروها و وضعيت تعادل ناپايدار را انکار کرده              ۷

بيني با شما موافق باشيم و بتوانيم بپذيريم که نظام جمهوري اسـالمي بـا         داريم که در اين قضاوت و خوش      

بحرانـي بـودن وضـعيت کنـوني،        . اما واقعيت جـز ايـن اسـت       . يستبستي، بحراني و خطري روبرو ن       هيچ بن 

خواهيد چشمان خـود را بـر روي واقعيتهـا و             تا کجا مي  . واقعيتي است که اکثر مردم بر آن اتفاق نظر دارند         

گوشهاي خود را در برابر خشم و اعتراض گسترده مردم ببنديد؟ اگر شما واقعاً بـر ايـن بـاور هـستيد کـه                        

. اني درگير نيست، براي شما، حزبتـان و جنـاحي کـه بـه آن تعلّـق داريـد واقعـاً متأسـفيم        کشور با هيچ بحر 

  . را از زبان قرآن کريم يادآوري کنيم) ع(بگذاريد پايان داستان سلطنت پرشکوه و جالل حضرت سليمان 

آن چنان بود که بادها در تسخير او بودند، معـادن مـس مـذاب در اختيـارش                  ) ع(قدرت حضرت سليمان  

در . اما سرانجام، عمر دولتش بـه سـر آمـد   ... و آشکار زير فرمانش بودند) جن(بود؛ نيروهاي فراوان پنهان     

حالي که روح از بدنش جدا شده بود، کالبدش به اتکاي چوبدستي او بر پا ايستاده بود، اطرافيـانش و مـردم    

اش   را خوردنـد و چـون چوبدسـتي       ها عـصاي او       بودند تا آن که موريانه     غافل از مرگ او و پايان سلطنتش      

در آن هنگام بود که اطرافيـانش متوجـه شـدند کـه از مـرگش                . شکست و فروريخت، کالبدش بر زمين افتاد      

داشـتند، تـا دربـاره مـرگ سـليمان در اشـتباه               مدتها گذشته است و افسوس خوردند که کاش علم غيب مـي           

  ). سوره سبا۱۴ تا ۱۲مضمون آيات (کردند  ماندند و اين عذاب خوار کننده را بيهوده تحمل نمي نمي

  جناب آقاي عسگراوالدي

شما، جمعيت مؤتلفه اسالمي و جناح و جرياني که به آن تعلق داريد، بخش اعظم قدرت و ثـروت کـشور                     

ايـد و      سال گذشته از امکانات بسيار وسيع مالي و اقتصادي برخوردار بوده           ۲۳در طول   . را در کنترل داريد   

سياسي، اقتصادي،   افکار عمومي ملت، اين جناح و جريان را مسئول اوضاع نابسامان          . اريدهمچنان برخورد 

کنيد؟ آيا آنچه در جامعه ما وجـود دارد، از اخـتالف             شما چه چيزي را انکار مي     . داند  اجتماعي و فرهنگي مي   

هـا،   خـواري  رانـت ــ از فـساد گـسترده مـالي،      عظيم طبقاتي ـ که بعد از انقالب به مراتب شديدتر شده اسـت  
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ها،   گسيختگي خانواده   باال رفتن آمارهاي طالق، ازهم    (گسيختگي نظم اجتماعي      سابقه اعتياد، ازهم    گسترش بي 

کنيـد؟ آيـا شـما هـم آنهـا را تمامـاً          غير واقعي هستند و شما آنهـا را انکـار مـي           ) فحشا و آسيبهاي اجتماعي   

دانيد؟ آيا حاصل پاسداري شما از انقالب اسـالمي       يهاي استکبار جهاني و قدرتهاي بيگانه م        محصول توطئه 

  چيزي جز وضعيت کنوني است؟ 

انگيزه ما در نوشتن نامه سرگشاده به دو حزب اکثريت و اقليت درون حاکميـت، يعنـي جبهـه مـشارکت                     

ايران اسالمي و جمعيت مؤتلفه اسالمي، تنها بيان و توضيح بحرانها، مشکالت و خطرات تهديد کننده نبـوده                  

نهادها و مسئوالن به وضعيت بحراني کشور توجـه          نيروها، فرض ما بر اين است که همه احزاب،        است بلکه 

  .دارند و بنابراين، زمان براي مطرح کردن و ارائه يک راه حل از درون نظام فرا رسيده است

 چه نيازي به کاوش     بينيد، ديگر   بستي يا بحراني نمي    اما اگر شما و جناحي که به آن تعلق داريد، واقعا بن           

  حل وجود دارد؟ براي پيداکردن راه

غرض خود مـشورت کنيـد و        رسي نماييد، با دوستان مشفق و بي      به اطراف خود نگاه کنيد، آمارها را بر       

اند و براي خروج      چشم و گوش دل باز کنيد، تا دريابيد که اکثر مردم ايران از وضعيت کنوني به ستوه آمده                 

  .زنند  تحمل به هر دري مياز اين وضعيت غيرقابل

به نظر نهضت آزادي ايران، اگر تنشهاي کنوني جامعه از طريق گفتگو و تبادل نظر کاهش نيابـد و همـه                      

گروههاي مؤثر در جامعه در راستاي استراتژي وفاق ملّي، ديدگاهها، مواضع و جايگاههاي خـود را تعـديل                  

وشتي جز فروپاشي جغرافيايي و اجتمـاعي در انتظـار          نکنند و توسل به زور و خشونت را رها ننمايند، سرن          

از يک سـو،    : طلبي از دو سو تحت فشار و در معرض خطر است           امروز جنبش اصالح  . جامعه ما نخواهد بود   

هـر دو جنـاح   . کاران و جريانهاي راست افراطي از جانب گروههاي برانداز و از سوي ديگر از ناحيه محافظه        

ترديد مسئوليت پيامدهاي ايـن رفتارهـا بـيش از           بي. کنند  و و هماهنگ عمل مي    در مخالفت با اصالحات، همس    

در چنين شرايطي، از آنجا که جمعيت مؤتلفه اسالمي آغـازگر گفتگـوي             . کاران است  هر کس برعهده محافظه   

کنيم که به عنوان اولين گـام بـراي کـاهش تـشنجات و سـود بخـش                    بين احزاب بوده است، اکيداً توصيه مي      

طلـب و آشـوبگر پايـان دهيـد و ايـن گونـه اعمـال را         ين حرکت، به حمايت خود از گروههاي خشونت      شدن ا 

  .محکوم نماييد

نظران و فعاالن سياسي ايـن       يران، در حالي که بسياري از صاحب      انتشار نامه سرگشاده نهضت آزادي ا     

، بـه شـدت بـه نهـضت         حرکت نهضت را تأييد کردند، گروهها و شخصيتهاي زيادي، برخي هم بسيار موجه            

مـؤثر و   اعتراض آنان به ابتکار نهضت آزادي ايران از اين بابت نبود كـه آنـان راهکـار          . آزادي ايران تاختند  

بلکه بر اين باورند که نفس گرم ما در آهن سرد شما، حزبتان و جناح محافظه کارــ کـه             دارند، اي  بينانه واقع

کند و اين گفتگو تنها موجب کاهش اعتبار نهـضت            اريدـ اثر نمي  قدرتهاي مالي و اجرائي فراواني در اختيار د       

هاي قرآني و روش پيامبر       اما نهضت آزادي ايران، اوالً بر اساس آموزه       . گردد  آزادي ايران در نزد مردم مي     

هـاي خـود      باشد و ثانياً در فعاليـت       و امامان و تجارب تاريخي از تأثير اينگونه گفتگوها نااميد و مأيوس نمي            

از بـاب اتمـام حجـت و     کنـد، در راسـتاي منـافع ملّـي و     آنچه گفته اسـت و مـي  . وداي قدرت در سر ندارد  س

  ١.هراسد باشد و از سرزنش هيچ مالمتگري نمي مي» معذرتاً الي ربنا«

                                                            
 اليخافُولُون ةَو۵۴مائده ـ  (ٍم الِئم(  
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در پايان، بار ديگر همه احزاب و گروههاي سياسي و اجتماعي را به شرکت فعاالنه در اين نوع گفتگوهـا              

  .کنيم اي كاهش تنشهاي موجود ، در راستاي مصالح و منافع ملّي دعوت ميو تالش بر

  ١ .اي پروردگار ما، ميان ما و قوممان به حق راهي بگشا که تو بهترين راهگشاياني

  

  دکتر ابراهيم يزدي

  دبيرکل نهضت آزادي ايران

  

                                                            
 رتَا افْنَبحب نَينا وب يقَن نا ِبِموالحقخَتَنْ اَ و يالفاِتر۸۹اعراف ـ  (حين(  



 

 ۸۴

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۱۳: شماره

۰۵/۱۰/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  در آستانه

  دومين دوره انتخابات شوراها

  

منَهيشُوري ب مهراَم ۳۸-شوري( و(  

  هموطنان عزيز،

  گونه كه اطالع داريد، دومين دوره انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا در سراسر كشور به                 همان

براسـاس برنامـه اعـالم شـده وزارت كـشور، نـام نويـسي داوطلبـان عـضويت در                   . زودي آغاز خواهد شد   

  . ند انجام خواهد يافت اسف۹گيري در روز  ماه و رأي  دي۱۵ تا ۹ شوراها در روزهاي

تشكيل شوراها، به عنوان بخشي از نهادهاي مدني، ازجملـه دسـتاوردهاي انقـالب مـشروطيت و سـپس                

انقالب اسالمي ايران است كه هم در قانون اساسي مـشروطه و هـم در قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي                       

اد سـلطنتي، شـوراهاي ايـالتي و    در دوران استبد  . ويژه در اصول فصل هفتم آن تصريح شده است          ايران، به 

پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز مسأله شـوراها مـسكوت مانـد و جـز در                 . واليتي هرگز به وجود نيامدند    

امـا پـس از دوم خـرداد        . موارد معدودي در زمان دولت موقت، تالشي براي تشكيل شوراها صورت نگرفت           

 در همـه روسـتاها و       ۱۳۷۷شـوراها در سـال      ، با همت دولـت آقـاي خـاتمي، انتخابـات سراسـري              ۷۶سال  

شهرهاي كشور تحقق يافت و گام بلندي در راستاي دستيابي به آرمانهاي ديرين ملت ايران و نهادينه شدن                  

  .ساالري و واگذاري اداره امور مردم به خود آنان برداشته شد مردم

 اول   هـاي دوره    ري از تجربـه   گيـ   اينك در آستانه دومين دوره انتخابات شوراها، بجاست كه بـراي بهـره            

شوراها و آمادگي بيشتر جامعـه در انتخابـات دومـين دوره، نخـست عملكـرد اولـين دوره شـوراها مـورد                       

ارزيابي قرار گيرد و تجارب آن، به ويژه در زمينه خصوصيات مطلوب اعضاي شوراها، به كار بسته شـود            

ومين مرحله گامهاي بلندتري در راستاي نهادينه       و با رفع مشكالت و موانع پيشرفت كار در اين دوره، در د            

  .شدن شوراها برداشته شود

  

   ارزيابي عملكرد اولين دوره شوراها الف ـ

وزارت كشور دولت آقاي    . قانون شوراها پس از يك وقفه طوالني سرانجام در مجلس پنجم تصويب شد            

ر خود قرار داد تا با كسب تجربه عيني         خاتمي، با آگاهي از نقايص قانون مزبور، اجراي آن را در دستور كا            

در فرايند عملكرد اجراي قانون و كار كارشناسي، در فرصت مناسب در دوره ششم مجلـس بـراي اصـالح                    

 هزار نفر از نمايندگان مردم در مديريت روستاها و   ۲۰۰مشاركت واقعي نزديك به     . قانون شوراها اقدام كند   

ي كشور اولين چـالش اساسـي شـوراها         »از باال «يريت متمركز و    شهرها در كنار ساختار ديرين و سنتي مد       

در اين فرايند، در بسياري از روستاها و شهرها، مسئوالن اجرائي عمالً خود را بـا                . در اين دوره بوده است    
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انـد و     اي را شكل داده     مطالبات مردم و وظايف و اختيارات شوراها تطبيق داده، همكاري صميمانه و سازنده            

اي از شـهرها،      البتـه، در پـاره    . انـد   جـاي گذاشـته    اي ارزشمندي در اولين دوره تجربه شوراها بر       دستاورده

اسـت و     همكاري شوراها با شهرداران منتخب آنها در سـاختارهاي موجـود مـديريت شـهري موفـق نبـوده                  

  . اند نهايتاً، اين شوراها منحل شده

 نتوانستند همكنشي، تفاهم و همكاري الزم را كه شوراي شهر و دو شهردار منتخب آن  ـ در شهر تهران  

 اخيراً مناسبات شورا و شهرداري منجر بـه تقابـل جـدي گرديـده اسـت و                  ـدر اين دوره حساس ايجاد كنند     

است، بلكه آثار سوء آن بر ساير شهرها و در سطح        پيامد آن نه تنها براي مديريت شهر تهران مطلوب نبوده         

  .ملي نيز سايه افكنده است

ك در آستانه دومين انتخابات شوراها، جـا دارد كـه وزارت محتـرم كـشور در جهـت آمـاده سـاختن          اين

هرچه بيشتر جامعه بـراي مـشاركت مـؤثر در تحقـق اهـداف قـانون شـوراها، براسـاس كـار كارشناسـي،                        

رت  عملكرد اولين دوره شوراها تدوين كند و بـه همـراه شـرح اقـدامات صـو                  بينانه  گزارشي از ارزيابي واقع   

بينـي    گرفته براي رفع موانع توسعه كار شوراها منتشر نمايد تا مردم، برپايه چنين اطالعاتي، بتوانند با واقع                

  و آمادگي بيشتر در انتخابات دوره دوم شركت كنند 

  .شود در اينجا به برخي از علل عدم موفقيت مطلوب شوراهاي اسالمي در دوره نخست اشاره مي

  اي قانون شوراهاي اسالمي نارساييها و كاستيه-۱

  بيني و صراحت فقدان واقع ∗

در اصول قانون اساسي، جايگاه شوراها در اداره امور كشور، از جمله در مديريت شهري، با صـراحت                  

و انسجام كافي تبيين شده است كه ناشي از باور عميق عموم تدوين كنندگان قانون اساسـي بـه ضـرورت                     

در اصـول شـشم و هفـتم قـانون          . اسـت    هرها و مديريت شهري بـوده     حضور و مشاركت مردم در اداره ش      

طريـق انتخابـات رياسـت جمهـوري، مجلـس شـوراي             اساسي، اداره امور كشور به اتكاي آراي عمـومي از         

 به طور عام مورد تأكيد قرار گرفته ـ  و در موارد الزم، همه پرسي ـ اسالمي، شوراهاي استان، شهر، روستا

  .است

تم قانون اساسي، كه بطور خاص به شوراها اختصاص دارد، تفصيل آنها موكول بـه               در اصول فصل هف   

با اين وجود، در قانون شـوراها، جايگـاه شـوراي شـهر، شـهرداري و                . است  وضع قوانين اختصاصي شده   

  .طور روشن و مشخص بيان نشده است ديگر سازمانهاي خدمات شهري در مديريت شهرها به

 تبـصره   ۸ بنـد و     ۲۹ا، وظايف و اختيارات شوراي اسالمي شهر به تفصيل در            قانون شوراه  ۷۱در ماده   

  بـه . حدودي غيرمنسجم و پراكنده براي شوراي شهر تعيين گرديده است          تدوين شده و وظايف سنگين و تا      

  : چنين آمده است ۷۱ ماده ۲عنوان نمونه، در بند 

، فرهنگي، آموزشـي، بهداشـتي، اقتـصادي و         هاي اجتماعي    بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي       “

حلهاي كاربردي در اين زمينه هـا جهـت           رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصالحي و راه          

  “. ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط برنامه

داشـتي،  بر اين اساس، ايفاي وظايف بررسي و شناخت كمبودها در حـوزه هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي، به                  

هاي كاربردي به مقامات مسئول، در واقع به منزلـه تـصدي    ها و برنامه حل و ارائه راه ... اقتصادي، رفاهي و    
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 كـه واحـدها و كارشناسـان متخـصص      ـ ها ها و بسياري از وزارتخانه بخشي از وظايف سازمان شهرداري

وجـه بـا ظرفيـت اعـضاي       هـيچ   كه به باشد     توسط شوراي شهر مي    ـها در اختيار دارند    متعددي در اين زمينه   

ايـن مـشكل ناشـي از سـاختار مـديريت           . شوراهاي شهر و نيروي انساني زيرمجموعه آنهـا تناسـب نـدارد           

طـوركلي سـاختار متمركـز مـديريت كـالن كـشور اسـت كـه بـا سـاختار                      ها و بـه     متمركز كنوني شهرداري  

شابه، بـه عنـوان برخـي از موانـع كـارآيي            اين مورد و موارد مـ     . نياز شوراها مغايرت دارد     غيرمتمركز پيش 

  .شوراها، بايستي مورد ارزيابي كارشناسي قرار گرفته، نسبت به رفع آنها اقدام شود

تعداد اعضاي شوراي شهر، به ويژه در شهرهاي بزرگ مانند تهران، تناسبي با حجم وظايف و امكان                  ∗

دهـد كـه تعـداد        ن شهرهاي دنيا نيز نشان مـي      تجربه شوراها در كال   . پاسخگو بودن در برابر مردم را ندارد      

شده باشد تا ارتباط آنان بـا نماينـدگان          اعضاي شورا بايستي خيلي بيش از شمار تعيين شده در قانون ياد           

  .پذير گردد اي و محلي و مردم شهر امكان شوراهاي منطقه

،   وراهاي منطقـه  در شهرهاي بزرگ ، عدم ارتباط مستقيم اعضاي شـورا بـا مـردم شـهر از طريـق شـ                     ∗

البتـه در شـهر تهـران، بـا تـشكيل           . از داليل كاستيهاي عملكرد شوراهاي شهري بـوده اسـت          ناحيه و محله،  

هاي شوراياري در تعدادي از محالت شهر تهران، گام مقدماتي در راستاي رفع اين نقيـصه برداشـته                      انجمن

  .است كه جاي تقدير دارد شده

 بـر اجـراي     “نظـارت ” و   “ريزي راهبـردي    برنامه”،“سياست گذاري ” اگر وظيفه اصلي شوراهاي شهري     ∗

ها و ايجاد     ها است، در قانون شوراها راهكارهاي اصالح ساختار مديريت اجرايي شهرداري            ها و طرح    برنامه

است تا هر يك در جايگاه واقعي خود و بـه صـورت هماهنـگ                  بيني نشده   هماهنگي با شوراهاي شهري پيش    

  . عمل كننددر مديريت شهري 

   كمبود توان تخصصي اعضاي شوراها-۲

انـد و   در روستاها و شهرهاي كوچك، نمايندگان منتخب شوراها عموماً بـا مـردم محـل آشـنايي داشـته              

 علت ساده بودن مسائل و مشكالت، وظايف شـوراها نـسبتاً    ضمناً به . ارتباط مردم با آنان آسان بوده است      

علت پيچيده بودن مسائل و مشكالت شهري، ايفاي وظـايف            هرهاي بزرگ، به  اما در ش  . ست  بهتر انجام يافته  

اعضاي شوراها، نيازمند اطالعات، تجربه و تخصص بيشتري است كه فقدان يا ناكـافي بـودن آنهـا، بعـضاً                    

  .انجام وظايف شوراها را با مشكل روبرو ساخته است

  سياسي بودن شوراها -۳

وراها در نخستين دوره اثرات نامطلوبي داشته است، وجود رقابت    يكي ديگر از مسائلي كه در عملكرد ش       

بـوده كـه ايـن امـر نيـز نقـش            ) حتي در درون گروههاي دوم خـردادي      (سياسي احزاب و گروههاي مختلف      

حـال     عـين  حـضور افـراد سياسـي توانـا و در         . اي در ايفاي وظايف واقعي شـوراها داشـته اسـت            بازدارنده

ه مفيد است، اما وظايف شوراها اساساً خدماتي است و داشـتن تواناييهـاي              متخصص در مسايل شهري البت    

آن دسته از اعـضاي شـوراها كـه وابـسته بـه            . الزم در اين حيطه نسبت به تواناييهاي سياسي اولويت دارد         

هـاي شـورا دخالـت        احزاب و جناحهاي مختلف سياسي هستند، نبايد گرايشهاي سياسي خود را در فعاليـت             

متأسـفانه عـدم    . بـرداري كننـد     هاي سياسي بهـره     شوراها به عنوان بسترهايي براي پيشبرد هدف      دهند و از    

  .است اي از شوراها، به ويژه در مورد شهر تهران، آثار نامطلوبي درپي داشته  توجه به اين امر در پاره
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   ضرورت طي فرايند يادگيري-۴

 قرن  ۲۵اي با پيشينه    در جامعه . است   يعي بوده در دوره اول شوراها كامالً طب      مسائل و مشكالت رخ داده    

فرهنگ استبدادي، كه تمايل طبيعي به مديريت آمرانه و از باال دارد، و مردم هيچگاه نقش مناسبي در تعيـين                    

انـد، گـسترش فرهنـگ شـورايي و           سرنوشت خود و مشاركت در اداره شهرها، روسـتاها و كـشور نداشـته             

ذا پديـد   ل.  آشنايي مردم به كار جمعي، نياز به پيمودن فرايند يادگيري دارد           مديريت از پايين، به ويژه با عدم      

در كشورهاي ديگـر، كـه مـديريت        . است  هاي نخستين شوراها، امري طبيعي بوده      آمدن ناهنجاريها در دوره   

 دارد، اين تجربه را يـك شـبه بـه    ـ  سال۲۰۰ بعضاً تا  ـ شهري توسط شوراهاي منتخب مردم سابقه طوالني

كسب تجربه نسبت به رفع نقايص و كاستيها         كردن فرايند يادگيري و     تدريج، با طي    اند، بلكه به      دست نياورده  

  .اند يافته اند و امروز در حل مشكالت شهري موفق هستند و به وضع مطلوب و پايدار دست اقدام كرده

  

   ـ توصيه هايي براي دومين دوره انتخابات شوراها ب

  فعاالنه احزاب و گروهها حضور و مشاركت -۱

اي   هاي مدني و مطبوعات بايد به عنوان نهادهاي مدني، نقش فعاالنه           احزاب و گروههاي سياسي و انجمن     

در انتخابات شوراها داشته باشند و عالوه بر معرفي افـراد شايـسته و توانـا بـراي عـضويت در انتخابـات                       

ها   باتوجه به تجربه  . مهم اجتماعي را فراهم آورند    شوراها، موجبات تشويق مردم براي مشاركت در اين امر          

هـاي الزم     و نتايج ارزيابي دوره اول، شايسته است كه احزاب، افرادي را نامزد و معرفـي كننـد كـه توانـايي                    

اگر در بين اعضاي يك حـزب، افـراد واجـد صـالحيت             . براي ايفاي وظايف خدماتي شوراها را داشته باشند       

 وجود نداشته باشـد، بايـد از افـراد سـاير گروههـا و يـا اشـخاص مـستقل                     براي عضويت در شوراي شهر    

نقـش  . توانمند حمايت كنند تا بدين ترتيب، ظرفيت الزم براي ارتقـاي كيفيـت خـدمات شـوراها فـراهم گـردد                    

اصلي احزاب، پشتيباني اعضاي خود با ارائه اطالعات و برنامه مطالعه شده در جهت بهبود مديريت شهرها                 

  .باشد، نه استفاده از رانت عضويت در شوراها براي مقاصد سياسي ا ميو روستاه

   حضور و مشاركت فعاالنه مردم-۲

گونـه كاسـتيها در عملكـرد          اگرچه عملكرد برخي از شوراهاي شهر قابل قبول نبوده اسـت، وجـود ايـن              

تنهـا راه آمـاده     . شدنخستين دوره شوراها نبايد موجب دلسردي و نااميدي مردم نسبت به آينده شوراها با             

جملـه شـوراهاي روسـتا و        شدن مردم براي يك جامعه مردمساالر و دموكراتيك، تقويت نهادهاي مدني، از           

شهر، است تا با پيمودن اين فرايند يـادگيري و تربيتـي، حـضور و مـشاركت مـردم در اداره امـور جامعـه                         

ا و سـاير نهادهـاي مـدني هـستند و           هايي كـه مخـالف تـشكيل شـوراه          طبيعي است كه جريان   . نهادينه شود 

كه در قانون اساسي تصريح شـده و بخـش اصـلي    ـ خواهند حاكميت ملت و ساير حقوق اساسي مردم   نمي

 تحقق يابد، بـا بهانـه       ـدهد   تشكيل مي  ۵۷مطالبات مردم را در مبارزات صدساله اخير و انقالب اسالمي سال            

هـاي   وره شوراها، آنها را مفيد و كارساز ندانـسته، زمينـه          هاي طبيعي در عملكرد اولين د       قراردادن نارسايي 

  . هاي اخير فراهم كرده باشند اين دلسردي و نااميدي را با ايجاد بحرانهاي سال

نهضت آزادي ايران، با تشكر و تقدير از اعضاي محترم شوراهاي شـهر و روسـتا و همـه كـسانيكه در                      

وديتها و تضييقات تحميل شده بر نهـضت، بـا اسـتعانت از             اند و به رغم مجموعه محد       اين راستا تالش كرده   
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كند كه بـا آگـاهي        خداوند حكيم، فعاالنه در انتخابات شوراها شركت خواهد كرد و از عموم مردم دعوت مي              

نهـضت  . از نقش و جايگاه شوراها و درك شرايط خطير جامعه، فعاالنه در انتخابات شـوراها شـركت كننـد                  

گيـري از تجربـه       كنـد كـه بـا بهـره         ـ اجتماعي توصيه مـي     زاب و گروههاي سياسي   همه اح  آزادي همچنين به  

و از طريـق نـامزدكردن   ــ   االمكان با ائتالف حتي  وـنخستين دوره انتخابات شوراها، با همفكري و همكاري  

 افراد شايسته و توانا براي اجراي وظايف خطير و مهم شوراها، نقش خود را در تقويـت ايـن نهـاد مـدني و                       

  .افزايش حضور و مشاركت واقعي مردم در اداره روستاها و شهرها ايفا كنند

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۱۴: شماره

۰۸/۱۰/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

 محکوميت طرح آمريکا براي جنگ عليه عراق

  پيشنهاد اجراي همه پرسي به جاي جنگ

  به شوراي عالي امنيت ملي در ايران

  

  :هموطنان عزيز

کوبـد و در سـطوح مختلـف ملـي و            ليه عـراق مـي    بيش از يک سال است که دولت امريکا بر طبل جنگ ع           

  .بيند هاي خود تدارک مي المللي، براي اجراي برنامه بين

آيد که برنامه دولت امريکا ايجاد نزديکي و همـاهنگي و همکـاري              از مجموعه شواهد و اخبار چنين برمي      

 آنان به سـوي بغـداد     ميان کردهاي شمال، شيعيان جنوب و ساير نيروهاي معارض با صدام و راه انداختن             

در چارچوب اين برنامه، نيروي هوايي آمريکـا عـالوه بـر بمبـاران              . براي سرنگون کردن دولت صدام است     

هـدف  . دهـد  مراکز نظامي و کليدي عراق، نيروهاي مسلح کردها و شيعيان را زير چتر حمايتي خود قرار مي          

ب از نماينـدگان کردهـاي شـمال، شـيعيان           يک دولت ائتالفـي مرکـ      اين است که پس از سقوط صدام، ظاهراً       

در چنين دولتي، نظاميـان آمريکـا، دسـت کـم           . جنوب، نيروهاي ملي و نظاميان بريده از صدام روي کار آيد          

  .براي مدتي نامعلوم، نقش کليدي خواهند داشت

رنامـه   بـا اجـراي ايـن ب       پيمانان آمريکا در اروپا، آسياي دور، چين، روسيه و کـشورهاي عربـي، اوالً              هم

کوشـند کـه بـا وارد کـردن فـشارهاي             مي بيرون از نظارت يا مهار سازمان ملل متحد موافق نيستند و ثانياً           

سياسي، دولت عراق را وادار به تمکين از مصوبات شوراي امنيت سـازمان ملـل کننـد، تـا موجبـاتي بـراي                       

  .اقدامات نظامي عليه صدام فراهم نشود

هـاي اشـغالي، رسـماً عـدم آمـادگي           ب شديد فلسطينيان در سرزمين    های عربي، با توجه به سرکو      دولت

  .اند اي از جانب آمريکا، اعالم کرده خود را براي همکاري، و حتي تاييد اجراي چنين برنامه

االصول با اين جنگ مخالف اسـت و اسـتفاده از زور بـراي حـل                 افکار عمومي مردم امريکا و جهان علي      

  .داند مناقشات را مردود مي

هـاي کـشتار     ز سوي ديگر، مشکل دولت بعثي عراق و صدام حسين تنها تالش بـراي دسـتيابي بـه سـالح                   ا

  .هاي ضدمردمي و سرکوبگر در جهان معاصر است ترين حکومت جمعي نيست، بلکه رژيم عراق يکي از خشن

دم ناراضـي   هاي شـيميايي، عليـه مـر       هاي کشتار جمعي، مانند بمب     تاريخ به ياد ندارد که دولتي از سالح       

  .خود استفاده کرده باشد

هاي  دولت عراق نه تنها در جنگ خانمانسوز عليه ايران، بلکه براي سرکوب کردن ناراضيان کرد از بمب                

توانـد او    المللي کيفري نمـي    اگر چه دادگاه بين   . صدام يک جنايتکار جنگي است    . شيميايي استفاده کرده است   
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 دولت صدام يک ضرورت براي امنيت منطقه و يک حرکت انساني به             را احضار و محاکمه کند، برکنار کردن      

آنچه تا کنون عليـه     . سود مردم عراق است ولی بايد بررسی کرد به چه قيمتی اين برکناری تمام خواهد شد               

هاي اقتـصادي، همـه در نهايـت بـه           دولت عراق انجام يافته است، چه در جنگ دوم خليج فارس و چه تحريم             

ها و فشارهاي    هاي بسيار سنگين تحريم     تمام شده است و اين مردم عراق هستند که هزينه          زيان مردم عراق  

  .پردازند اند و مي المللي عليه رژيم صدام را پرداخته بين

هايي شرکت کند که عالوه بر تامين امنيت فعلـي و آتـي ايـران، بـه سـود                    تواند در برنامه   دولت ايران مي  

  .مردم عراق هم باشد

هايي که دولت امريکا در نظر دارد، حتي اگر با تصويب و نظارت سازمان ملل                ارچوب برنامه جنگ، در چ  

  .تامين کننده منافع ملت عراق و نه ايجاد امنيت در منطقه و يا ايران خواهد بود متحد همراه باشد، نه

ق را مـردود    هاي بيگانه، بـه ويـژه دولـت آمريکـا، در عـرا             طلبانه قدرت  نهضت آزادي ايران راه حل جنگ     

  .کند داند و قوياٌ محکوم مي مي

هاي امريکا عليه عـراق شـرکت کنـد، بـه            تواند و نبايد در برنامه     از سوي ديگر، با آن که دولت ايران نمي        

تفاوت و منفعل باشـد، چـرا کـه هـر            گذرد بي  هيچ وجه نبايد نسبت به آنچه در مرزهاي غربي کشورمان مي          

  .ت ملي کشورمان رابطه تنگاتنگ داردتغيير و تحولي در عراق با امني

آيد  مجموعه شرايط حاکم بر عراق و خاورميانه و در سطح جهاني چنين برمي           با توجه به نکات باال و از      

که بهترين گزينه براي حل بحران عراق، اجراي يک همه پرسي براي تغيير نظام بعثي زير نظر سازمان ملـل                    

ن بـه شـوراي عـالي امنيـت ملـي ايـران و سـاير نهادهـا و مقامـات                     بنابراين، نهضت آزادي ايرا   . متحد است 

آميز، از طريق مراجعه به آراي مردم عراق         حل مسالمت  کند که با ارائه يک راه       توصيه مي  گيرنده قوياً  تصميم

  .برانداز جلوگيري کنند يک جنگ خانمان براي تعيين سرنوشت خود، از

رسد کـه بـا    به نظر مي. ستاي منافع و امنيت ملي ايران استپرسي هم به نفع مردم عراق و هم در را          همه

توجه به جو جهاني، مطرح کردن چنين پيشنهادي از سوي دولت ايـران بـه احتمـال زيـاد مـورد اسـتقبال و          

  .هاي اروپايي، عربي، اسالمي و آسياي دور قرار خواهد گرفت حمايت دولت

گيري دموکراتيک حکومـت     وني و تغيير آن، راه شکل     پرسي در عراق، عالوه بر تعيين تکليف نظام کن         همه

هاي ملـي،    ها، احزاب سياسي و شخصيت     در حال حاضر، گروه   . جايگزين صدام را نيز هموار خواهد ساخت      

نظامي و غيرنظامي مخالف صدام ـ که با هدايت و کمک آمريکـا، در تـالش بـراي حـصول توافـق پيرامـون        

سـپردن سرنوشـت    . باشـند  هاي مردمي معين و مـشخص مـي         پايگاه  فاقد  بعضاً ـحکومت آينده عراق هستند   

ها گرفتار يک دولت سرکوبگر بوده اسـت، بـه چنـين ائتالفـي در برگيرنـده منـافع ملـت عـراق                        ملتي که سال  

  .نخواهد بود و آينده ملت عراق پس از سرنگوني صدام همچنان مبهم، پيچيده و خطرناک باقي خواهد ماند

 پرسـي پيـشنهادي    ود دارد که حتي اگر شوراي امنيت سازمان ملل متحد طـرح همـه             البته اين احتمال وج   

اما مطرح سـاختن و تـصويب ايـن طـرح در            . ايران در مورد عراق را تصويب کند، دولت عراق آن را نپذيرد           

ـ ديپلماتيک ايـران در سـطح جهـان و منطقـه خواهـد بـود و نپـذيرفتن آن               شوراي امنيت به نفع موقعيت سياسي     

  .سط صدام، اجراي برنامه از طريق اعمال زور توسط سازمان ملل متحد را کامال قابل توجيه خواهد نمودتو

نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۱۵: شماره

۰۷/۱۰/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  نامه به رئيس خانه احزاب درخصوص شركت نمايندگان نهضت در

  طرح تحقيقاتي وفاق ملي

  

  االسالم والمسلمين جناب آقاي سيد حسين موسوي تبريزي حجت

  خانه احزابرياست محترم 

  با سالم و با آرزوي توفيق جلب رضايت حق و خدمت به خلق

سـطح و   . ها و مشکالت متعددي روبـرو اسـت        همان طور که مسبوق هستيد، جمهوري اسالمي با بحران        

ها به جايي رسيده است که همه نيروها، نهادهاي سياسي و مـديريتي را بـا انـسداد روبـرو        دامنه اين بحران  

  .را دچار تعادل ناپايدار ساخته استنموده و جامعه 

رفـت از انـسدادهاي کنـوني و عبـور از وضـعيت تعـادل ناپايـدار از درون نظـام جمهـوري                        براي بـرون  

هاي سياسـي، اعـم از درون يـا        اسالمي، و نه از بيرون از آن، ضرورت دارد که همه احزاب، نيروها و گروه              

 وضعيت بحرانـي کنـوني و خطـرات جـدی تهديدکننـده را              کار اوالً  طلب يا محافظه   بيرون از حاکميت، اصالح   

هاي خشونت را نيز قبول کنند، و        آميز براي حل مناقشات، به جاي اعمال شيوه        حل مسالمت   راه بپذيرند؛ ثانياً 

هـا در     آمادگي خود را براي گردهمايي و گفتگوهاي همـه جانبـه بـه منظـور توافـق برسـر حـل حـداقل                       ثالثاً

  .اعالم نمايندچارچوب منافع ملي 

از اين که خانه احزاب پيشگام اين امر شده است و يک گروه کاري سـه نفـره بـراي       نهضت آزادي ايران  

دانـد متـذکر شـود کـه      اما الزم مـي . نمايد بررسي راهکارهاي تحقق وفاق ملي تعيين کرده است، استقبال مي        

 اعم از درون و بيرون از حاکميت در آن          وفاق ملي هنگامي مفيد و موثر و ميسر خواهد بود که همه نيروها،            

  .شرکت نمايند و هيچ حزب و گروهي حذف نشود

 کاری اطالع داده شود تا       ها و اقدامات بعدي گروه     نمايد برنامه  با توجه به توضيحات باال، درخواست مي      

  .خطير ملي حضور و مشارکت داشته باشند نمايندگان نهضت آزادي نيز بتوانند در اين امر

  

   تشکربا

  دکتر ابراهيم يزدي

  دبيرکل نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 نيرا انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۱۶: شماره

۱۲/۱۰/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  بيانيه پيرامون اظهارت اخير 

   انقالب اسالمي تهران مقامات دادگاه

  

  هموطنان عزيز

اي پيرامـون پرونـده       دادگاه انقالب اسالمي در مـصاحبه      ۲۱ آقاي بابايي رئيس شعبه      ۲۳/۹/۸۱در تاريخ   

  : آقاي دکتر يزدي مطالبي ايراد و عنوان کردند کهمتهمان نهضت آزادي ايران و دبيرکل آن،

  . »دادگاه حتي به عنوان براندازي نيز نسبت به آن متهمان حکم نکرده است«… 

البته در اين مصاحبه مطالبي ديگري نيز، خصوصا در مورد آقاي دکتر يزدي گفته شده بود کـه ايـشان                    

. انـد  ه و برخي از مطالب نادرست آن را تکذيب نموده         اي با ايسنا به آنها جواب داد        طي مصاحبه  ۲۴/۹/۸۱در  

  )۲۵/۹/۸۱حيات نو (

اي با ايـسنا اعـالم       هاي انقالب اسالمي تهران در مصاحبه       آقاي مبشري، رئيس دادگاه    ۸۱ آذر ماه    ۳۰در  

  :کردند که

  » .مطابق آنچه قاضي پرونده نهضت آزادي گفته است اين گروه برانداز نيستند«

 خبرنگار ايسنا که چرا از اول اعالم شد که نهضت آزادي برانداز هستند، جواب دادند                ايشان در پاسخ به   

  :که

  ».اين قاضي است که بايد تصميم بگيرد و نظر او اصل است. اطالعيه غير از حکم است«

اي برانـداز نبـودن      هاي انقالب اسالمي با صـدور بيانيـه        با وجود اين، دو روز بعد، روابط عمومي دادگاه        

  :ت آزادي را رد کرد و اعالم کرد کهنهض

هدف اين گـروه برانـدازي حکومـت    .  عنوان شده استنظر دادگاه انقالب اسالمي تهران همان است که قبالً     «

آميز، در رويارويي بـا دسـتاوردهاي انقـالب از طريـق             ديني و واليي به روش جديد و به صورت مسالمت         

دن جو جامعه و ايجاد تفرقـه در صـفوف ملـت بـه منظـور                تهاجم فرهنگي و تالش تبليغاتي و مسموم نمو       

  )۲/۱۰/۸۱آفتاب (».مخالفت با نظام اسالمي بوده است

  : در اين بيانيه روشن نشده است که

هاي تند و تيز و حماسي  ظرات قبلي دادگاه انقالب که عنوان شده است چيست؟ آيا منظور اعالميهن ـ  اوالً

اسـت يـا اظهـارات رسـمي رئـيس          ) ۸۰ فـروردين    ۱۸ و   ۷۹بيانيه اسـفند    نظير  (هاي انقالب    و سياسي دادگاه  

  هاي انقالب اسالمي تهران آقاي مبشري؟ دادگاه

آميز چيست؟ در کدام يک از مقررات قانوني چنين جرمي تعريف شده   ـ منظور از براندازي مسالمت ثانياً

  است؟
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هاي متنوع گسترده و فراگير  ما و برنامههاي عريض و طويل صدا و سي  ـ چگونه با اين همه دستگاه ثالثاً

هـا و نهادهـاي تبليغـاتي بـا          کـار و سـازمان      هـاي راسـت و محافظـه       روزنامه هاي متعدد وابسته به جريـان      

هاي نهضت آزادي ايران، بـا تيـراژي بـسيار محـدود از مـصاديق تهـاجم                  ها و امکانات فراوان، بيانيه     بودجه

  گردد؟ م شدن جو جامعه ميفرهنگي محسوب شده است که موجب مسمو

 ،کند هاي بسيار کوتاه نهضت آزادي با تيراژ محدود در صفوف ملت ايجاد تفرقه مي  ـ چگونه بيانيه رابعاً

اما حمالت بسيار زشت به ريئس جمهور منتخب مردم، و مجلس شوراي اسالمي، و ساير مقامات برجـسته                  

هـار نظرهـاي فقهـي بـا طـرح انقـالب سـوم بـراي                کشور، حتي اهانت به برخي از مراجع عظام به خـاطر اظ           

طلبان تاثيري ندارد؟ و هيچ دادگاه و مقام قـضايي آنهـا را از مقولـه               هاي اجرايي از اصالح    پاکسازي دستگاه 

  داند؟ تشويش افکار عمومي نمي

هـای آن   خامساً ـ روابط عمومی دادگاه انقالب سخنگوی چه کسی و يا چه نهادی است که مفاد اطالعيـه  

ا نظر قاضی پرونده و يا رئيس دادگاه انقالب هماهنگ نيست و اين امر موجب واکنش شديد سخنگوی قـوه         ب

  قضائيه گرديده است؟

نهضت آزادي ايران بر اين باور است که سخنان آقاي مبشري تاييد آن چيزي اسـت کـه در حـدود يـک                       

 در مورد برانـداز نبـودن   مجلس رسماًسال و نيم پيش، وزير محترم اطالعات در پاسخ به نمايندگان محترم   

هاي انقالب، نهادهاي اطالعـاتي و       با توجه به اين که قوه قضاييه و دادگاه        . نهضت آزادي ايران اعالم نمودند    

امنيتي نيستند، نهضت آزادي ايران کمترين ترديدي نداشت که دادگاه انقالب داليل و مستنداتي بـراي اثبـات                  

خوشبختانه شـواهد اثبـات کننـده ايـن امـر بـه        . تهامات در دست نداشته است    برانداز بودن نهضت و ساير ا     

  .زودي آشکار شد

وزير اطالعات کـه دسـتگاه نخـست مـديريت و مـسئول قـانوني اطالعـاتي و امنيتـي کـشور اسـت و از                          

 هـوادار نهـضت      زيـر نظـر داشـته و مـسلماً         هاي نهضت آزادي و اعضاي آن را شديداً        هاي قبل فعاليت   سال

ه است، در همان اوان و برغم فضاي رعب و وحشتي که عليه نهضت و اعضاي آن ايجاد شده بـود بـا                       نبود

و  ١ قانون اساسي  ۳۲از سوي ديگر، به رغم اصل       . صراحت اعالم کرد که نهضت آزادي ايران برانداز نيست        

در ) موضـوع اتهـام   نه صـرفا    (هاي عمومي و انقالب داليل اتهام         قانون آيين دادرسي دادگاه    ۱۲۹ و   ۲۴مواد  

 جلـسه   ۳حتـي در    .  ابـالغ نـشد    به متهمان تفهيم و کتباً    ) ها بازجويي(جريان دستگيري، بازداشت و تحقيقات      

 سياسـي نماينـده   بـسيار مفـصل و ماهيتـاً    ) ادعانامـه (هايي از کيفرخواست     عمومي دادگاه که طي آن قسمت     

اي از آن در      بيـان گرديـد، نـسخه      شـفاهاً العموم خوانده شد و توضيحات مشروحي نيز توسط ايشان           مدعي

هاي نهـضت آزادي و   مستندات کيفرخواست عمدتا بيانيه  . اختيار متهمان يا وکالي مدافع آنان قرار داده نشد        

و مطالب ابراز شده    ) ها پس از دستگيري  (ديگران و اسناد به اصطالح مکشوفه از منازل و دفاتر کار متهمان             

  . بودتوسط آنان در جريان تحقيقات

بدون شک اگر در هنگام دستگيري افراد داليل و مستندات قابل قبول به لحاظ قانون و افکار عمـومي در                    

داشت قاضی پرونده به هنگام تفهيم اتهـام         اثبات برانداز بودن نهضت و ساير اتهامات مطرح شده وجود مي          

قـالب در افـشا و انتـشار آنهــا در    دادگــاه ان کـرد و  کتبـا بــه متهمـان ارائـه مـی     داليـل و مـستندات اتهـام را   

                                                            
  ) قانون اساسی۳۲اصل (» ...اشت، موضوع اتهام بايد با ذکر داليل بالفاصله کتبا به متهم ابالغ و تفهيم شود و در صورت بازد 
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 قانون اساسي بـه     ۱۶۸کرد و جلسات دادگاه را نيز طبق اصل          ترين شکل از هيچ کوششي دريغ نمي       گسترده

  .نمود اتکاء مستندات و مدارک مزبور به طور علني برگزار مي

دارد و معلـوم    جاري وجود ن  » آميز در قوانين   براندازي مسالمت «نکته مهم اين است که تعريفي براي         يک

. انـد کـه تعريـف قـانوني نـدارد          نيست که چگونه يک دستگاه يا مقام قضايي اتهامي را به نهضت نسبت داده             

  .شايد به همين علت در دادنامه هم ذکري از براندازي نشده و اتهامات ديگري مطرح گرديده است

ا ادعـاي تعريـف نـشدن جـرم         توان توجيه کرد که دادگاه انقالب از يـک سـو بـ             اين تناقض را چگونه مي    

سياسي در قانون، حاضر نيست که هيچ متهمي را بـه اتهـام ارتکـاب جـرم سياسـي در دادگـاه علنـي و بـا                           

 قانون اساسي محاکمه کند و از سوي ديگر، افراد را به جرمي کـه آن                ۱۶۸ منصفه، طبق اصل     هيأتحضور  

  نمايند؟ هم تعريف نشده است متهم مي

ف سياسي و حقوقي، براندازي مستلزم به کارگيري سـالح و عمليـات نظـامي و                ضمنا از آنجا که در عر     

آميـز را بـه کـار        آميز است، براي توجيه اتهام براندازي نهضت واژه براندازي قانوني و يا مـسالمت              خشونت

 زيرا اگر هر اقدامي از طريق قانوني صورت گيـرد، ماننـد تغييـر دادن              . اند که بسيار باعث شگفتي است      برده

نمايندگان مجلس، رئيس جمهور و يا بعضی از اصول قانون اساسی با راي مـردم نـه تنهـا جـرم محـسوب         

  .رود شود، بکله جزء حقوق اساسي مردم به شمار مي نمي

والن و اعضاي نهضت آزادي ايران از اين که مقاماتي، نهضت يا اعضاي آن را برانـداز                 به هر حال، مسئ   

و در  ) شـاءاهللا  ان(داننـد     را در پيـشگاه خداونـد و نـزد خلـق او رو سـفيد مـي                 د، چون خـود   نبدانند بيمي ندار  

اند و در عين حال از افرادي که شهادت بـر حقانيـت و مظلـوم                 دفاعيات خود مسايل را به تفصيل بيان کرده       

ولي تاسف و شگفتي نهـضت از ايـن اسـت کـه در دسـتگاه      . دهند سپاسگزارند  اند و مي   واقع شدن آنان داده   

رسـاني حـاکم اسـت کـه         ايي کشور، فارغ از عملکرد بسيار انتقادآميز آن چنان بلبشويي به لحاظ اطـالع             قض

کند و مردم را دچـار       اظهار نظر يک مقام رسمي آن را، يک نهاد حقوقي و غيرقضايي آن، تکذيب و نقض مي                

اتهام تضعيف نظام يا تبليـغ      به عبارت ديگر، دستگاهي که بسياري از افراد را به           . کنند ابهام و سردرگمي مي   

عليه نظام محکوم کرده است، خود با انتشار اتهامات قبـل از ارائـه مـستندات آن و اثبـات جـرم در دادگـاه،                         

قـضيه تـا آن     . شـود  باعث تبليغ منفي و سلب اعتبار قوه قضاييه در افکار عمومي داخل و خارج کـشور مـي                 

قوه قـضاييه هـم نتوانـست ايـن بلبـشو را بربتابـد و               اندازه شور است که آقاي ميرمحمدصادقي، سخنگوي        

  .ناچار خود را از اين گرداب و کالف سردرگم کنار کشيد

هـم اميـدوار اسـت کـه مقامـات مـسئول چـاره اساسـي را تـامين اسـتقالل و                   نهضت آزادي ايران هنوز   

ضائيه خاتمه دهند تا    بازسازي قوه قضاييه و اعاده اعتبار آن بينديشند و به وضعيت نابسامان کنونی قوه ق              

های توسعه و حل مـشکالت روزمـره         با تامين آزادی، عدالت و امنيت قضايی بستر الزم برای اجرای برنامه           

  .پذير گردد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم امکان

  

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۹۵

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۱۷: شماره

۱۷/۱۰/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  اطالعيه

  ادامه بازجويي آقاي دکتر يزدي

  و احضار آقاي دکتر توسلي

  

 دي  ۱۴امـروز شـنبه     . چنـان ادامـه دارد      از آقاي دکتر يزدي دبيرکل نهضت آزادي ايران هم         ـ بازجويي ۱

به » تشويش افکار عمومي  «اتهام جديد تحت عنوان     . وسومين جلسه بازجويي از ايشان برگزار شد       ماه، چهل 

ر يـزدي   ساالري مطرح گرديد، که مورد اعتـراض آقـاي دکتـ           استناد نامه نهضت آزادي ايران به حزب مردم       

  . دي ماه موکول گرديد۸ به شنبه  ادامه بازجويي. قرار گرفت

ـ آقاي دکتر غالمعباس توسلي، عضو شوراي مرکـزي و دفتـر سياسـي نهـضت آزادي ايـران، اسـتاد                     ۲

 دادگـاه انقـالب     ۲۱شناسـان ايـران، بـه شـعبه          هاي ايران، رئيس سابق انجمن جامعه      شناسي دانشگاه  جامعه

آقاي دکتر غالمعباس توسلي از جمله متهمان پرونده نهضت آزادي هستند که بعد از              . اسالمي احضار شدند  

اين احضار و بازجويي در رابطه بـا اتهامـات مطـرح            . يک دوره بازجويي و بازداشت کوتاه آزاد شده بودند        

 ۲۱ ادامه بـازجويي بـه روز شـنبه       . باشد  دادگاه انقالب اسالمي مي    ۲۱شده در دادنامه صادره توسط شعبه       

  .ماه موکول گرديد دي

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ۹۶

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۱۹: شماره

۰۲/۱۱/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  درخواست ايجاد موجبات آزادي آيت اهللا منتظري از رئيس جمهور

  

  جناب آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور

  رياست محترم شوراي عالي امنيت ملي

  با سالم و احترام

حــضرت آيـت اهللا العظمـي آقـاي      همان طور که اطـالع داريـد وضـعيت جـسمي و روحــي و پــزشکي          

بخـش نيـست و در         سـال گذشـته رضـايت      ۵منتظري به علت کهولت و محصور بودن در منزل طي بيش از             

هاي اخير رو به وخامت گذارده و موجبات ناراحتي و نگراني خانواده، مقلدين، عالقمندان و قاطبه ملـت                   هفته

  .ايران را فراهم ساخته است

 بزرگ به ويژه ادامه وضعيت کنـوني موجـب وهـن نظـام جمهـوري اسـالمي           چنين رفتاري با يک مرجع    

  .باشد  ميايران در نزد افکار عمومي ايران و جهان

نمايـد تـا هـر        مـي  نهضت آزادي ايران از جنابعالي و اعضاي محترم شوراي عالي امنيت ملي درخواست            

هاي مسئول نظام در      کشور و مقام    خير و صالح و امنيت     .چه زودتر موجبات آزادي ايشان را فراهم سازيد       

  .و ما علي الرسول اال البالغ المبين .باشد  ميانجام اين مهم

  

  دکتر ابراهيم يزدي

  دبيرکل نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ۹۷

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۲۰: شماره

۰۵/۱۱/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  »اطالعيه«

  اعتراض به بازداشت آقاي سيد محمد علي دادخواه

  وكيل جمعي از اعضاي نهضت آزادي ايران

  

 ۳۰واه، وكيل شجاع جمعي از اعضاي نهضت آزادي ايران، روز دوشنبهجناب آقاي سيد محمد علي دادخ    

  .الحفظ مستقيم به زندان اوين منتقل شدند ديماه از محل دفتر كار خود توسط مأموران اجراي احكام تحت

شايان ذكر است كه آقاي دادخواه همان روز در مجلس بزرگداشت هشتمين سـال درگذشـت شـادروان                  

نيه ارشاد شركت داشتند و شعري را كه در وصف زندانيان دربند نهـضت آزادي               مهندس بازرگان در حسي   

  . سروده بودند، قرائت كردند۸۰در بهار سال

 دادگاه انقالب به اتهام نشر اكاذيب و افترا در دادگـاه بـدوي   ۲۱آقاي دادخواه بر اثر شكايت رئيس شعبه 

 مـاه  ۵ودنـد كـه در دادگـاه تجديـدنظر فقـط      ب از شغل وكالت محكوم شده      سال انفصال  ۱۰ ماه حبس و     ۵به  

آقاي دادخواه در حاليكه حكم خود را كامالً نادرست، غيرعادالنه و فاقد وجاهت قـضايي               . حبس تأييد گرديد  

پـذيرد تـا بـا جلـب توجـه مقامـات قـضايي و سـاير                   مداري، اجراي حكم را مي     داند اما با اعتقاد به قانون       مي

را در راستاي كمك به جنبش اصالحات و دفاع از حقوق اساسي ملت ادا              مقامات مسئول كشور وظيفه خود      

  .باشد  كرده

نهضت آزادي ايران، ضمن اعتراض به بازداشت وكيل شجاع جمعي از اعضاي خود كه عملي جـز دفـاع                   

است، نسبت بـه پيامـدهاي اينگونـه احكـام خـالف              از حقوق متهمين و تالش براي اجراي قانون انجام نداده         

دهـد، تـا مبـادا تـاريخ همـان قـضاوتي را كـه در خـصوص محاكمـه و                        و موازين حقوق بشر بيم مي      قانون

آبـاد در    زادي ايران در دادگـاه نظـامي عـشرت        محكوميت وكالي شجاع و سرافراز سران و فعاالن نهضت آ         

  .ي، بنمايددر مورد آقاي دادخواه و ديگر وكالي شجاع نظير آقاي عبدالفتاح سلطان است،    داشته۱۳۴۲سال 

  

   نهضت آزادي ايران

  



 

 ۹۸

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۲۱: ارهشم

۲۱/۱۱/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  نامه به رياست دادگستري استان تهران در مورد پلمپ ساختمان نهضت 

  

  االسالم و المسلمين جناب آقای عليزاده حجت

  رياست محترم دادگستري کل استان تهران

ان اسـتاد   واقـع در خيابـ  ۲۳۴به قرار اطالعـي کـه از طـرف سـرايدار سـاختمان          : دارد احتراماً اشعار مي  

 ۱۵شـنبه مـورخ       روز سـه   ۱۵ لغايـت    ۹داده شده اسـت در سـاعت        ) محل دفتر نهضت آزادي ايران    (مطهري  

هاي مـرتبط بـا نهـضت     اي بدون اطالع قبلي به ساختمان مزبور وارد شده و کليه آپارتمان       عده ۸۱بهمن ماه   

 دادگاه انقـالب    ۲۱امه کيفري شعبه    اند و اين عمل خالف قانون قبل از قطعيت دادن          آزادي را مهر و موم کرده     

انجام گرديده است در صورتي که اصل بيست و دوم قانون اساسي حيثيت و جـان و مـال و حقـوق مـردم                   

گويـد   همچنين اصل سي و ششم قانون مـذکور مـي      . ايران را مصون از تعرض دانسته مگر به تجويز قانون         

صـرفنظر از ايـن کـه       .  صالح و به موجب قانون باشـد       حکم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه          

هاي انقالب را به داليلي که هم حين محاکمه و هـم در لـوايح حقـوقي و سياسـي                     نهضت آزادي ايران دادگاه   

اعتراض به صدور حکم و درخواست تجديدنظر مبسوطاً اقامه گرديده است، اساسا صالح براي رسيدگي به          

در اين عمل غيرقانوني مهر و موم کردن سـاختمان هـم   . داند عضاي آن نمي  اتهامات نهضت آزادي ايران و ا     

بـا توجـه بـه ايـن کـه       . معلوم نيست که کدام دادگاه و به چه مجوز قانوني اين دستور را صادر نموده است               

 آن هنگـامي مـصاب و       ۲۷۸هاي عمومي و انقالب اقدام به مهر و موم محل را در مـاده                آيين دادرسي دادگاه  

 برخالف منطوق مـاده     مورين کامالً يفري قطعي شده باشد، اين اقدام مأ      داند که احکام صادر شده ک      ميمجاز  

  .  و در نتيجه برخالف قانون اساسي، صورت گرفته است۲۷۸

 مطهـري   ۲۳۴هاي پلمپ شده در محـل سـاختمان          عالوه بر اقدام خالف قانون فوق، از جمله از آپارتمان         

دس بازرگان و ديگري ملک شخصي آقاي مهندس محمد توسلي و يکي هم دفتـر               يکي دفتر بنياد فرهنگي مهن    

اند و هـيچ گونـه دليلـي     شخصي آقاي مهندس هاشم صباغيان است که در اختيار نهضت آزادي ايران نبوده       

قـانون  . هم از طرف آقاي دادستان دادگاه مشعر بر استفاده نهضت آزادي از اين دفتر اقامه نگرديـده اسـت                  

 تصور«: خيال و تصور افراد يا قاضي دادگاه يا مامورين تحقيق محملي قايل نشده است که بگويند               هم براي   

و اين امر خالف قانون بين و آشـکار انجـام گرديـده اسـت کـه                 » شود  مي شود از اين محل سوء استفاده      مي

  .باشد خود قابل تعقيب مي

که بـر مـا     (ام صادر کننده دستور توقيف      با توجه به نکات مشروحه فوق تقاضا دارد دستور فرماييد مق          

های واقع در طبقه چهـارم دفتـر         هاي مهر و موم شده به ويژه آپارتمان        بالفاصله از ساختمان  ) مجهول است 

که متعلق به آقـاي مهنـدس توسـلي و آپارتمـان واقـع در               ) واحد غربي (بنياد فرهنگي بازرگان و طبقه پنجم       

آقاي مهندس هاشـم صـباغيان اسـت و دادگـاه بـدوي نيـز حکمـي در                  که متعلق به    ) واحد شرقي (طبقه اول   



 ۹۹

  .اثر نمايند ها را بي خصوص اين دو واحد صادر نکرده است، رفع توقيف نموده و مهر و موم

  

  با تقديم احترام

  دکتر ابراهيم يزدي

  دبيرکل نهضت آزادي ايران

  

  

    :رونوشت

  جهت اطالع و اقدام مقتضي دادگاه انقالب اسالمي تهران ۲۱رياست محترم شعبه _ 

  االشعار هاي فوق  دادگاه تجديدنظر انقالب اسالمي تهران جهت اطالع و رفع توقيف از ساختمان۳۶ رياست محترم شعبه -

   نظارت و پيگيری قانون اساسیهيأت_ 

  رياست محترم کميسيون اصل نود قانون اساسی_ 

  خبرگزاری ايسنا_ 

  

  



 

 ۱۰۰

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۲۲: شماره

۲۸/۱۱/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  محورهاي برنامه نهضت آزادي ايرانانگيزه شركت در انتخابات و 

  براي شوراهاي شهر

  

بينـي شـده و بـر     در بين تمامي نهادهاي دموكراتيك كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران پـيش             

تــرين و مــؤثرترين نهادهــايي هــستند كــه  آراي مــردم تكيــه دارنــد، شــوراهاي شــهر و روســتا از مردمــي

دهند و به فرهنگ عمومي و عرصه مشاركت          زهاي مردم گسترش مي   مردمساالري را تا ژرفاي زندگي و نيا      

اين شوراها از جمله نهادهاي مردمي هستند كه به فردفرد اعضاي جامعه تعلق دارند              . كنند  همگاني تبديل مي  

و براي آنكه مردمساالري عمالً به تمامي زواياي جامعه نفوذ كند و كارآيي خود را در همه جا نـشان دهـد،                      

  .تواند در همه سطوح جامعه گسترش يابد ين شيوه اداره امور، دموكراسي شورايي است كه ميتر مناسب

توجه به سراسري بودن و عموميتشان، مديريت متمركز را به چنـد   شوراهاي اسالمي شهر و روستا، با    

ه امور فرا   سازند و همگان را به ميدان رقابت و مشاركت در ادار            صدهزار نفر از برگزيدگان مردم منتقل مي      

اي از  خوانند و به اين ترتيب، انگيزه خدمت و مـشاركت مـستقيم در امـور عمـومي را در طيـف گـسترده                       مي

واسطه و همكنشي بين مردم       توانند در مقياسي انساني، ارتباطي بي       شوراها مي . انگيزند  اعضاي جامعه برمي  

ائل مـردم، در بهبـود شـرايط و ارتقـاي           و منتخبانشان به وجود آورند و با همدلي و آشنايي بيشتر بـا مـس              

كيفيت زندگي و پيشرفت عمومي به دست خود مـردم مـؤثرتر عمـل كننـد و قـدرت و تـسهيالت را در پهنـه                

  .تر توزيع نمايند كشور عادالنه

  

  توسعه شوراها، عامل استبدادزدايي تاريخي

 زنـدگي روزمـره، فرهنـگ و        هرچند كه در طول تاريخ چند هزار ساله كشور ما، بنـابر نيازهـا و اهـداف                

هاي  هاي صنفي و نيز انواع تشكل  ها و انجمن    سنت همياري و شور و مشورت و كمك متقابل و حتي اتحاديه           

انـد، از آنجـا كـه نظامهـاي حـاكم در              هاي شهري و روستاها كم و بيش وجود داشته          محلي مختلف در محله   

اند و هر رژيـم مـسلط،         كرده  ديكتاتور مآبانه عمل مي   طول تاريخ، عمدتاً براي استمرار سلطه خود، آمرانه و          

آميز و دستوري و غالباً همـراه      هاي تحكم   جامعه را از باال به پايين ازطريق سلسله مراتب عمومي و با شيوه            

اي جز فرمانبرداري و اطاعـت   كرده است، مردم چاره   با امر و نهي و خشونت و قساوت فرماندهان اداره مي          

 فرمانبر نيز به صورت واكنشي، در جايگاه و مرتبه خود، نقش فرمانده آمرانه را نـسبت بـه                   اند و هر    نداشته

طول تاريخ شاهد جمود و اسـتحكام فرهنـگ اسـتبدادي و             به اين ترتيب، در   . كرده است   زيردستانش ايفا مي  

 عـصر جديـد     )بوروكراسـي (سـاالري     نظام ديوان . ايم  آمرانه و تعميم آن در روابط اجتماعي و سياسي بوده         

اي كه امـروز تحقـق دموكراسـي بـه      نيز اين فرهنگ را بيش از پيش در دوران ما تقويت كرده است، به گونه        
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اسـت تـا جمـود اسـتبداد گذشـته          “  تكـرار مـستمر و پايـدار       “معناي عام و عميق آن مستلزم تمرين، تجربه         

يرد و مردم از حالـت رعيـت بـه    شكسته شود و تعامل و مشورت و گفتگو جاي امر كردن و فرمانبري را بگ       

صورت شهرونداني با حق رأي و صاحب اختيار ارتقا يابند و در امور مربـوط بـه خـود مـسئوالنه شـركت       

  .هاي شورايي خو بگيرند كنند و به شيوه

  

  نهادينه ساختن شورا، راه هموار كردن وفاق اجتماعي

م با نهاد شورا و پذيرفتن آن به عنوان         نهادينه ساختن شوراها، باعث احساس تعلق خاطر و يگانگي مرد         

خيزد، مسائل و مشكالت مردم را در هر شـهر و روسـتا بـه                 ترين ارگانهايي است كه از مردم برمي        محوري

  . كند اي را ارائه مي واسطه، خدمات شايسته طريق تعامل با خود مردم، بي شناسد و از خوبي مي

گذارد و دستيابي به هدفهاي همگـاني         مردم اثر مثبت مي   چنين همكنشي بر تعديل انتظارات و خواستهاي        

هاي كارآمدتر    شود و راه را براي بكارگيري شيوه        و مشترك از راه گفتگو، منجر به تفاهم و وفاق جمعي مي           

  .كند ساالري در معناي اخص آن آماده مي دموكراسي و مردم

از اركــان .. بخــش، روســتا شــوراهاي اســتان، شهرســتان، شــهر، ” طبــق اصــل هفــتم قــانون اساســي، 

و تشكيل شوراها در اصول يكصدم تا يكصدوششم فصل هفتم قانون           “ گيري و اداره امور كشورند        تصميم

متأسـفانه اجـراي اصـول قـانون     . بينـي شـده اسـت    اساسي به عنوان اركان اداره امور به دست مردم پـيش     

ا خوشـبختانه اكنـون پـس از شـك و            سال مسكوت و مغفول مانـده بـود امـ          ۲۰اساسي براي مدتي بيش از      

ساالري، آغاز شـده اسـت و بايـد آن را       ترديدهاي فراوان، به عنوان يكي از دستاوردهاي اصالحات و مردم         

هاي   جمهوري و تشكل    هاي اجتماعي و ملي شناخت كه در كنار مجلس، نهاد رياست            ترين سرمايه   يكي از مهم  

. سـاالري جايگـاه و نقـش مهمـي داشـته باشـد              يند تحقق مردم  تواند در فرا    مي... مردمي و احزاب سياسي و      

خاصيت كه بود و نبـودش از         بنابراين، نبايد تشكيل شوراها را به دست حوادث سپرد و يا امري تفنني و بي              

سـاالري ابعـاد اخالقـي، انـساني و           شورا در نظام مـردم    . لحاظ سياسي و اجتماعي يكسان است تصور كرد       

هاي نوين اداره امور و كاستن از تمركزگرايي بي حـد و        وشن دموكراسي را با شيوه    اجتماعي دارد كه راه ر    

  .سازد حصر و ديوانساالري دولتي و سلسله مراتب كامالً عمودي، هموار مي

  

  مشكالت و معضالت دوره اول شوراها

 هاي عريض و طويل شهرداري و عـادت كـردن      بدون شك، يك نهاد مردمي و شورايي با وجود سازمان         

هـا منتظـر آثـار و نتـايج           گيرد و نبايد در نخستين گـام        همگان به روابط يكسويه اداري، به آساني شكل نمي        

ـ فرهنگي،  شود كه موانع انساني هاي دست و پاگيري مواجه مي     تراشي  مؤثر آن بود، بلكه با معضالت و مانع       

  .از كار امري طبيعي استموانع و معضالت سياسي و موانع قانوني از اهم آنها است و اين در آغ

تا زماني كه فرهنگ، اخالق و نظام شورايي در كنـار امـور اجرايـي موجـود، مفهـوم و مقبـول نگـردد و                       

براي آن كـه شـورا در فراينـد         . توان داشت   گيري از شوراها نمي     راهش را باز نكند، انتظار اثرات عملي چشم       

هـا،    ت بيشتري نيـاز اسـت، بـه ويـژه آنكـه مخالفـت             رشد و بالندگي راه خود را هموار كند، به زمان و فرص           

مهري نسبت به رشد آزاد و پيشرفت چنـين   ها و ضديت با تفكر شورايي، موجب خصومت و بي           خواهي  رانت
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  .گردد شود و شكست آن از سوي شوراستيزان جشن گرفته شده و بزرگنمايي مي نهادي مي

برند و پيش از       باور نداشته و زير سؤال مي      كساني كه كارآيي و مشروعيت شوراهاي شهر و روستا را         

گيرند، به چيزي جز فروپاشي و اخالل در نظـم           پايان دوره نخست آن با شادماني پايان عمرش را جشن مي          

بـرعكس،  . كنند دهد، فكر نمي دموكراسي شورايي كه آرام و تدريجي رشد و بالندگي طبيعي خود را ادامه مي        

 گرايش و باور دارند و دخالت مردم در تعيـين سرنوشـت خـود را تنهـا راه                   ساالري  آناني كه به نظام مردم    

تراشـي    جـويي و دليـل      شمارند، به جاي بهانـه      رسيدن به خودبسندگي، اتكاي به نفس و رشد دموكراسي مي         

تفـاوتي و دلـسردي نـسبت بـه آن، درصـدد              گيري خود و نفي شوراها و تـشويق مـردم بـه بـي               براي كناره 

عـدم حمايـت از    . تغيير شرايط هستند تـا ايـن نهـال دموكراسـي جـان بگيـرد و رشـد يابـد                   اندوزي و     تجربه

اين مخالفان بـا    . انتخابات شوراها ميدان دادن به انحصارگرايان، استبدادخواهان و مخالفان اصالحات است          

ت و  كمرنگ كردن مشاركت مردم در انتخابات شوراها، عالوه بر نفي نظام شورايي، بـه كـل نظـام اصـالحا                   

كنند و مردم را به سـمت مقـصدي كـه چيـزي جـز فروپاشـي نظـام و سـلطه                        ساالري آسيب وارد مي     مردم

  .دهند استبداد نيست، سوق مي

نتيجه عملكرد شورا و خـوب      “ ان اهللا اليغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم          ” ما بايد به حكم آيه شريفه       

هـاي نادرسـت را بـه تـدريج و بـا               تالش نمـاييم شـيوه     و بد آن را در راه و روش خودمان جستجو كرده و           

  .شكيبايي و استواري اصالح و در آينده جبران كنيم

ما نيز اذعان داريم كه تجربه دوره اول شوراها در برخي نقاط، ازجمله در تهران، پس از گذشت نزديـك               

همه موارد نبوده است، اما اگـر       قبول در     اي موفق و قابل     به ربع قرن از پيروزي انقالب اسالمي ايران، تجربه        

مورد خاص شهر تهران بيش از حد تأكيد نموده، براي معضالت            ها توجه كنيم و بر      تنها به مشكالت و تلخي    

هاي جناحي و ناكامي در همـاهنگي ميـان بخـش اجرايـي شـهرداري و                  هاي اين شهر و كشمكش      و پيچيدگي 

ن كه جايگاه شوراها را در كل جامعه مورد نظر قـرار            شوراي شهر بهايي بيش از اندازه قايل شويم، بدون آ         

بايد توجه داشت كه شهر تهران الگو، مـدل و نيـروي محـرك سـاير نقـاط            . ايم  دهيم، قضاوتي عادالنه نكرده   

است و اگر شوراي آن تقويت نشود تا بتواند نقش ملي خود را بازي كند، ضربه سختي به انديشه شورا در                     

جربه تلخ انحالل شوراي شهر تهران هشدار سختي بود كه نشان داد اگـر مـشكالت   ت. ايران وارد خواهد شد  

هاي اجرايـي الزم بـين شـورا و شـهرداري          سياسي و قانوني شوراها عاقالنه حل و فصل نشود و هماهنگي          

تواند در قشرهايي از جامعه، ايجاد بدبيني و يأس كند و موجـب شـود كـه شكـست در يـك                        شكل نگيرد، مي  

 به فايده عام و همگاني شورا آسـيب وارد سـازد و در واقـع، آينـده درازمـدت شـوراها فـداي                        مورد خاص 

بايـد بـا تبـادل نظـر و           به همين دليل، بايد در انتخاباتي كه در پيش داريم و مـي            . گذشته كوتاه مدت آن شود    

ه سـوي نهادينـه     ها برگزار شود، يك گام ديگر بـ         عقالنيتي بيش از گذشته با مشاركت تمامي قشرها و گروه         

اي كه توسط محافـل خـارج و داخـل كـشور عليـه                اكنون، باتوجه به تبليغات يكسويه    . شدن شوراها برداريم  

هـا و   التفـاتي برخـي از جنـاح    رود كه ايـن انتخابـات بـا سـردي و بـي           شوراها به راه افتاده است، بيم آن مي       

به نظـر مـا، ايـن       . اس شوراها صدمه بيند   دل يا ناراضي روبرو شود و اس        ها و بخشي از مردم ساده       جريان

هـاي    اي اسـت كـه بـه حقـوق اساسـي ملـت و سـرمايه                 هاي خاص، بلكه لطمه     اي نه به حاكميت يا جناح       لطمه

هاي سياسـي و اجتمـاعي در برابـر آن            از اين رو، تمامي نخبگان، احزاب و تشكل       . اجتماعي وارد خواهد شد   
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  .گيري، شانه از زير بار مسئوليت خالي كنند يمتوانند در هرگونه تصم مسئول هستند و نمي

كنون چنان كه بايد و شايد به موضـوع شـوراها            متأسفانه وسائل ارتباط جمعي، به ويژه صداوسيما، تا       

اند و اين شـيوه برخـورد، چـه عمـدي و              نپرداخته و راهكارهاي بهتري را براي حل مشكالت كندوكاو نكرده         

ساالري نخواهد كـرد، بلكـه        گيري جامعه مدني و مردم      ناسب براي شكل  چه سهوي، كمكي به ايجاد شرايط م      

  .به آن شديداً آسيب خواهد زد

  

  هاي مختلف  توجه به هماهنگي ميان نظام شورا و دستگاه

جمله مشكالت قانوني    موفقيت آينده شوراها در گرو نقد و تحليل گذشته، برطرف كردن نسبي موانع، از             

هـايي اسـت كـه از عهـده يـك شـورا بـا مقـررات ويـژه آن                      يف و مسئوليت  و سياسي و شفاف ساختن وظا     

  .آيد برمي

هـاي الزم را بـا        بايد مسئله شوراها را جدي گرفته، همـاهنگي         از سوي ديگر، دولت و نهادهاي ذيربط مي       

هايي كه با عمران و آباداني شـهرها و روسـتاها سـروكار دارنـد و بخـش مهمـي از               مؤسسات و وزارتخانه  

برعهده آنهاست، سـامان دهنـد و       ) مانند تأمين آب، گاز، برق و تلفن و دفع فاضالب و زباله           (شهري  خدمات  

به طور خالصه، همه دسـتگاهها بايـد از فرصـت           . بيني نمايند   اختيارات قانوني الزم را در امور شوراها پيش       

دان بـه صـورت     حضور شوراهاي مردمي استفاده كرده، با تفـاهم و همگـامي بـه نيازهـاي برحـق شـهرون                  

ي  شـهر  كـالن مناسبي پاسخ دهند و در راستاي كاهش مشكالت روزافزون بـا شـوراهاي شـهر، خاصـه در             

  .همچون تهران كه نيازهاي وسيعي دارد، اقدامات هماهنگي را تدارك ببينند

سازي محيط شهر و فراهم ساختن امكانات بهتر نقـش         بدون شك، تمامي دستگاهها و سازمانها در سالم       

اگـر ايـن    . توان در شـرايط ناهماهنـگ و نامناسـب، از شـوراهاي شـهر انتظـار معجـزه داشـت                     ند و نمي  دار

  .نشود، به جايگاه شورا نيز لطمه وارد خواهد شد ها بـرطرف ناهماهنگي

سـاالري و انديـشه شـورا را فـارغ از      نهضت آزادي ايران با پيروي از انديشه پيشگامان خود كـه مـردم   

 تنها براي سامان بخشيدن به مسائل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، بـراي نخـستين               هرگونه نظر شخصي و   

بار پس از انقالب اسالمي مطرح كردند، معتقد به مشاركت فعاالنه در انتخابات شوراهاي شـهر و روسـتا و                    

  .تقويت و تحكيم اين نهادهاي مردمي و مدني است

 بهمن كه هنوز نظام جديد شكل نگرفته بـود و           ۲۲از  اهللا طالقاني، در نخستين روزهاي پس         شادروان آيت 

ترين ابزار  اي انقالب را قبضه كنند و در اختيار خود گيرند، شورا را بهترين و مناسب  رفت كه عده    بيم آن مي  

 ۵۸ شـهريور    ۱۷و نهاد دموكراتيك براي اداره جامعه اعالم كرد و در موارد متعدد، ازجمله در نمـاز جمعـه                   

  .به شيوه اداره شورايي توصيه نموددر بهشت زهرا، 

ياد مهندس بازرگان نيز كه ديكتاتوري و استبداد را بزرگترين آفـت تـاريخي نظـام حكـومتي ايـران             زنده

او . بـودن جمهـوري اسـالمي تأكيـد ورزيـد        “ دموكراتيـك   ”  ، بر    ۵۸ فروردين   ۱۲دانست، در همه پرسي       مي

دانست و تـا پايـان عمـر          نخستين اولويت در نظام جامعه مي     آزادي را به داليل تاريخي، فرهنگي و سياسي،         

بـه  . هاي سياسي از هيچ كوششي فروگذاري نكـرد  هاي مردمي و آزادي احزاب و جريان در راه ايجاد تشكل 

  .ها از سال نخست پس از انقالب شكل گرفت اين ترتيب، نخستين شوراهاي اسالمي در نخستين ماه
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ساالري، از آغاز انقالب تاكنون همواره به طور پيگيـر            راسخ به نظام مردم   نهضت آزادي ايران، با اعتقاد      

هـاي مردمـي بـوده     و با تأكيد، خواستار برگزاري انتخابات شوراها، در كنار آزادي احزاب سياسي و تشكل          

گيـري سـاختار سياسـي سـالمي در جمهـوري اسـالمي               صورت نهادينه شدن شوراها زمينه شكل      در .است

  .گردد آمده و به تدريج فرهنگ استبدادي از جامعه محو ميايران فراهم 

اكنون يك فرصت تاريخي ديگر در پيش روي ملت ايران اسـت و نهـضت آزادي ايـران، بـه خواسـت                        هم

مـا از ايـن     . تواند در جهت تثبيت و تقويـت شـوراهاي اسـالمي مـشاركت فعاالنـه داشـته باشـد                    خداوند، مي 

نظر نهضت آزادي ايران، تقويت و تحكيم شوراهاي اسـالمي و اقبـال              از. كنيم  مسئوليت تاريخي استقبال مي   

تواند در بهبود     ساالري دارند، مي    گيري نظام مردم    اي كه در شكل     مردم به آنها، افزون بر ايفاي نقش سازنده       

كيفيت زندگي و شرايط محيط، كار و مسكن، توسعه پايـدار شـهري و رفـع مـشكالت شـهري بـا توجـه بـه            

  . مردم و به دست خودشان و نهايتاً بسط عدالت شهروندي، آثار درازمدتي داشته باشدنيازهاي

توانـد    به همين دليل ما فعاليت در راستاي تشويق مردم به استقبال از شوراها را يك حركت ملي كه مـي                   

ري پروردگـار   دانيم و اميدواريم كه در آستانه سال نو، به يا           اي براي جامعه به ارمغان آورد، مي        نشاط تازه 

توانا و همت واالي ملت رشيد و سرافراز ايران، انتخابات شوراها در سراسر كشور با موفقيت برگزار شود                  

و شوراهاي جديد نقش مؤثرتري در اداره امور مردم عزيز ايـن سـرزمين و فـراهم كـردن محـيط مناسـب                       

  .زندگي براي شهروندان ايفا كنند

  

  محورهاي برنامه نهضت آزادي ايران

  براي شوراهاي شهر

  

  هاي راهبردي  برنامهاهداف و محورهاي

بخـشي  . ها به ويژه تهران از پيچيدگي و گستردگي برخوردار است شهر كالنتوضيح؛ مسائل و مشكالت  

از اين مشكالت مربوط به حوزه اختيارات شوراها و مديريت اجرائي شهرها اسـت و بـسياري از معـضالت        

ـ اقتصادي كالن كشور دارد كه بايستي هماهنـگ بـا دسـتگاههاي              ز سياسي شهري ريشه در ساختار متمرك    

هـاي راهبـردي نامزدهـاي نهـضت          اهداف و محورهاي برنامه   . ريزي و پيگيري شود     ذيربط به تدريج برنامه   

هـاي    برنامـه . آزادي ايران براي شوراهاي اسالمي تهران و ساير شهرهاي بزرگ در زير ارائـه شـده اسـت                 

  .صيل بيشتر در فرصت مناسب تدوين خواهد شدراهبردي با تف

  

  : بهبود كيفيت زندگي مردم از راههاي زير-۱

   جلب مشاركت بيشتر مردم در اداره شهر*

در توسـعه و تـسهيل خـدمات        )  هـا  NGO( جلب مشاركت و تقويـت نهادهـاي مردمـي و غيرحكـومتي              *

   معلوالنديدگان اجتماعي و شهري، فرهنگي، اجتماعي و به ويژه براي آسيب

  گذاري براي توزيع عادالنه امكانات و خدمات در سطح شهر  سياست*
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  جانبه مردم هماهنگ با توسعه پايدار شهر  كمك به تأمين نيازهاي همه*

  : رفع موانع مشاركت واقعي مردم در اداره شهر از راههاي زير-۲

   شوراهاي محالت و مناطق اقدامات فرهنگي براي تقويت روحيه كار جمعي و جلب مشاركت مردم در*

 تقويت روحيه خدمت به مردم و باور شهروندمداري و همكاري با شـوراها در كاركنـان شـهرداري و        *

  ساير واحدهاي خدمات شهري

  

  هاي شوراها نامه  اصالح قانون و آيين-۳

ن طريـق وزارت كـشور و نماينـدگا        هاي شوراهاي اسـالمي شـهر و روسـتا از           نامه  اصالح قانون و آيين   

  :مردم در مجلس شوراي اسالمي به منظور

سازي وظايف و اختيارات شوراها به نحوي كه آنها جايگاه مؤثرتري در مـديريت شـهري پيـدا                 شفاف *

  كنند،

ريزي راهبردي و نظارت شوراي شهر برعملكرد مديريت اجرائـي            گذاري، برنامه    تبيين وظايف سياست   *

  شهر،

جهت هماهنگي با وظـايف و اختيـارات شـوراي شـهر و مبـاني                 اصالح ساختار مديريت شهرداري در     *

  بينانه،  مديريت علمي و واقع

   هماهنگ كردن گردش كار شوراي شهر با مديريت اجرائي شهر،*

   تشكيل شوراهاي محالت و مناطق شهري براي تقويت ارتباط شورا با مردم شهر،*

  .ا و وظايف سنگين شوراي شهر افزايش تعداد اعضاي شوراي شهر متناسب با جمعيت شهره*

  : افزايش كيفيت خدمات شهري و كاهش هزينه ها از راههاي زير-۴

  عملكرد مديريت اجرائي شهر ريزي راهبردي، هدايت و نظارت عالي بر گذاري، برنامه  سياست*

  هاي توسعه پايدار سازي و پايدار نمودن منابع درآمد شهرداري در راستاي برنامه  سالم*

  سازي گردش مالي مديريت اجرائي شهرداري و ساير واحدهاي خدمات شهري  شفاف*

   پيگيري اجراي برنامه مديريت متمركز و يكپارچه شهري*

هاي كالن كشور در هماهنگي با نيازهاي زندگي مردم به ويـژه در شـهرهاي    ريزي  جلب حمايت برنامه *

  . بزرگ

   تمركززدايي به ويژه در شهر تهران-۵

ها، به ويژه تهران، در خارج از آنها و بـه ويـژه در    شهر كالناينكه ريشه بسياري از مشكالت      توجه به    با

طريق دسـتگاههاي ذيـربط ضـرورت        ـ اقتصادي كشور نهفته است، اقدامات زير از        سيستم متمركز سياسي  

  :دارد 

  ها  شهر كالن پيگيري اجراي طرح آمايش سرزمين و توسعه متعادل روستاها، شهرها و *

ـ اقتـصادي كـشور و حـذف كاركردهـاي غيرضـروري بـه ويـژه در                   اصالح ساختار متمركز سياسي    *

   تهران و مراكز استانها  شهر كالن

رويه در شهر تهران و مراكز استانها، باتوجه به محـدوديت زيرسـاختهاي شـهري و               تعديل توسعه بي   *

  ...زيست و   آب، محيطمنابع حياتي، مانند شبكه ارتباط شهري، سيستمهاي حمل و نقل،
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 تهـران در     شـهر   كـالن  ها به ويـژه     شهر  كالنيك از    ـ سياسي هر   ـ اجتماعي   تبيين كاركردهاي اقتصادي   *

  المللي اي، ملي و بين هاي توسعه منطقه راستاي برنامه

  :هاي زير  تهران به ويژه در زمينه شهر كالنها و  شهر كالن كاهش مشكالت مهم -۶

  .هاي مصوب ريزي راهبردي و نظارت بر اجراي برنامه اري، برنامهگذ طريق سياست از

  زيست و آلودگي هوا  مسائل محيط*

  نظمي حاكم بر ساخت و سازها رويه شهر و بي  جلوگيري از توسعه بي*

   معضالت سيستم حمل و نقل و ترافيك*

   توسعه اقتصاد شهري، اشتغال و بهبود شرايط مسكن*

  ماعيـ اجت  آسيب هاي فرهنگي*

   تأمين بهداشت رواني جهت امنيت اجتماعي و ارزشهاي اخالقي، در جامعه شهري*

  

  نهضت آزادي ايران
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  اطالعيه ستاد انتخاباتي نهضت

  

اينكه ستاد انتخابات نهضت آزادي ايران در دومين دوره انتخابات شـوراهاي اسـالمي بـا عنـوان               نظر به 

كنـد، اعـضا و عالقمنـداني كـه در سـاير شـهرها تمايـل                  فعاليت مي » ستاد ياران بازرگان، طالقاني، سحابي    «

 باشند از عنوان ستاد يـاران مـذكوردر تبليغـات انتخابـاتي نامزدهـاي مـورد حمايـت نهـضت آزادي                       داشته

هماهنگ نمـوده و موافقـت       )۷۵۰۳۹۶۸-۷۶۲۳۱۷(استفاده كنند، ضروري است با تلفنهاي ستاد مركزي ياران        

اي از    هـاي واصـله متأسـفانه در پـاره          براسـاس گـزارش   . رگ رسمي دريافت نمايند   كتبي ستاد را روي سرب    

شهرها بدون اطالع و موافقت ستاد ياران از عنوان نهضت آزادي ايـران بـراي حمايـت از نامزدهـا اسـتفاده            

  .شده است

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران
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  يرامون انتخاباتپ

   اتاق بازرگاني، صنايع و معادن

  

هـاي    برخـي از اتـاق    . گـذرد   مي  سال ۷۵ تاريخ تأسيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بيش از             از

اي  چنـين نهـاد پرسـابقه      .بازرگاني در شهرستانها، مانند بوشهر تبريز و اصفهان، سابقه صـد سـاله دارنـد              

 رئيسه اتـاق    هيأتتخابات  قرار است كه ان   . تواند و بايد در تصميمات كالن اقتصادي كشور اثرگذار باشد          مي  

مـديريت اتـاق بازرگـاني و       . شـود    بازرگاني صنايع و معادن ايران در روز هفتم اسفند مـاه جـاري برگـزار              

بايستي يك نهاد غيردولتي باشد توسط اعضاي اتاق، يعني بازرگانان و              مي صنايع و معادن ايران كه اصوالً     

سـازي مناسـبات دولـت و        ي كشور و تنظيم و سـالم      شود و در توسعه اقتصاد      صاحبان صنايع، انتخاب مي   

  .بخشهاي مختلف اقتصادي نقش كليدي دارد

توانـد عامـل مـؤثري در         نهضت آزادي ايران، با توجه به اينكـه اتـاق بازرگـاني و صـنايع و معـادن مـي                   

 هـاي كـالن اقتـصادي و صـنعتي باشـد، از             گيرنده دولتي در تنظيم سياست     رساني به نهادهاي تصميم    ياري

كند كـه بـا عالقـه و آگاهانـه در             بازرگانان و صاحبان صنايع مستقل و ملي، عضو اتاق بازرگاني دعوت مي           

انتخابات اتاق شركت نمايند و به كساني رأي دهند كه به توسعه توليد ملي، ارتقاي كيفيت كاالهاي داخلـي و                  

لت در اقتصاد ملي، افزايش نرخ   گري دو   جايگزيني واردات كاالهاي مصرفي با توليدات داخلي، كاهش تصدي        

گذاري براي باال بردن درآمد سـرانه، اشـتغال و عـدالت اجتمـاعي كـه نتيجـه آنهـا                      و سرمايه  انداز  سود پس 

هـاي    داري تجاري و از بين رفتن زمينه        داري صنعتي به جاي رشد ناموزون سرمايه        توسعه متعادل سرمايه  

  .ي است، متعهد و ملتزم باشندهاي كارآفرين خواري، و حمايت از فعاليت رانت

با شركت در انتخابات اتاق هاي بازرگاني و انتخاب افراد شايسته، امين و كاردان به رشـد و شـكوفايي                    

  .اقتصاد ملي كمك كنيد

  

  نهضت آزادي ايران
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  درخواست رفع محدوديت استفاده از دفتر نهضت  از رئيس جمهور

  

  جناب آقاي سيد محمد خاتمي

  رم جمهوري و رياست شوراي عالي امنيت ملي ايرانرياست محت

با سالم و آرزوي سالمت و توفيق تحقق آرمانهاي ملي، بطوريكه استحضار داريد، شركت هرچه بيشتر                

مردم در انتخابات شوراها، بويژه در شرايط كنوني كشور، نشانه اميدواري مردم بـه اصـالحات و توسـعه                   

  .سياسي جامعه خواهد بود

ساالري و با توجه به اهميت انتخابات شـوراها    با اعتقاد به لزوم نهادينه شدن مردم ي ايران،نهضت آزاد 

است و خود نيز با معرفي نامزدهايي در آن            در اين امر، مردم را دعوت به شركت فعاالنه در انتخابات كرده           

  .نمايد مشاركت مي

 تهران، تعدادي از آپارتمانهـاي موجـود در      از طرف دادگاه انقالب اسالمي     ۱۵/۱۱/۸۱متأسفانه در تاريخ    

 خيابان استاد شهيد مطهري كه برخي از آنها در اختيار نهضت آزادي ايران و برخـي                 ۲۳۴ساختمان شماره   

  .باشد، الك و مهر شده است ديگر خصوصي و متعلق به اشخاص مي

مانهـا نيـاز مبـرم دارد، پيـرو         از آنجا كه نهضت آزادي ايران براي فعاليتهاي انتخاباتي خود به اين آپارت            

كـه تـصوير آن ضـميمه       ،   به رئيس دادگـستري اسـتان تهـران        ۲۱/۱۱/۸۱ مورخ   ۱۸۲۱نامه اعتراض شماره    

شود كه اقدام عاجل براي رفع اين محروميت و فراهم شدن امكـان اسـتفاده                 است، بدينوسيله درخواست مي   

به اعتقاد ما ايـن امـر در راسـتاي منـافع و             . گيرداز آپارتمانهاي ياد شده براي فعاليتهاي انتخاباتي صورت         

  . باشد مصالح ملي مي

  

  با احترام

  كتر ابراهيم يزديد

  دبيركل نهضت آزادي ايران
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  گزارش

   در شوراي شهر ي نهضت آزادي ايرانهاكنفرانس مطوعاتي كانديدا

  بيانيه مطبوعاتي

  

نهـضت آزادي ايـران كـه        تي كانديداهاي  كنفرانس مطبوعا  ۵/۱۲/۸۱ صبح دوشنبه مورخ     ۹:۳۰در ساعت   

باشـند در محـل يكـي از سـتادهاي            فعـال مـي   " بازرگـان، طالقـاني، سـحابي     "در قالب ستاد انتخاباتي يـاران       

  .انتخاباتي آنها و با حضور تمامي كانديداها و نيز جمعي از خبرنگاران داخلي و خارجي برگزار گرديد

زدي دبيركل نهضت آزادي ايران ضمن خير مقدم به حاضرين آرزو در ابتداي اين جلسه آقاي دكتر ابراهيم ي

در عين حال دكتـر يـزدي       . كردند كه اين انتخابات با حضور پرشور مردم در تعيين سرنوشت خود همراه گردد             

از . كننـد انتقـاد كردنـد       از كساني كه به روشهاي مختلف در جهت كاهش مشاركت مردم در انتخابات تالش مـي               

جدد چند تن از اعضاي شوراي مركزي نهضت به دادگاه انقالب، در حالي كه محاكمه آنها خاتمه                 جمله احضار م  

يافته و احكام بدوي آنها صادر گرديده و اينك در مرحله تجديدنظر خواهي است و يا پلمـب دو بـاب سـاختمان                       

  .و در آستانه ايام تبليغاتمتعلق به اعضاي نهضت به جهت جلوگيري از فعاليت تبليغات انتخاباتي در اين اماكن 

پس از سخنان دكتر يزدي ابتدا بيانيه مطبوعاتي نهضت آزادي ايران در رابطه با انگيزه شـركت نهـضت                  

هـاي آن توسـط آقـاي دكتـر           آزادي در انتخابات دومين دوره شوراي اسالمي شهر تهـران و رؤس برنامـه             

پس هر يك از اعـضاي ميزگـرد خـانم فريبـا            س. باشد  غالمعباس توسلي قرائت گرديد كه متن آن پيوست مي        

داودي مهاجر و آقايان دكتر غالمعباس توسلي و مهندس محمد توسلي حجتـي بـه همـراه دكتـر يـزدي بـه                       

  .سئواالت خبرنگاران پاسخ دادند

  :توان بيان كرد محور سئواالت خبرنگاران را بصورت زير مي

 هدف نهضت از شركت در اين انتخابات چه بوده است؟

  ه برخورد با نهضت پس از برگزار شدن انتخابات چگونه خواهد بود؟نحو

  است؟ نحوه تعيين و گزينش افراد انتخاب شده در ليست نهضت آزادي چگونه بوده

پس از ارائه پاسخ به سواالت خبرنگاران، هر كدام از كانديداهاي نهضت نظرات خود را در رابطه با ايـن                    

  .و مسايل و مشكالت آن بيان كردندانتخابات و نيز شوراي شهر تهران 

  :توان به صورت زير فهرست نمود اهم نظرات كانديداهاي نهضت آزادي را مي

شوراها هم داراي پشتوانه ديني در قرآن كريم و سيره نبوي و هـم پـشوانه قـانوني در قـانون اساسـي         

  . باشند مي
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  .باشند شوراها از عوامل نهادينه شدن دموكراسي در جامعه مي

ها راه ادامه اصالحات نه شورش و انقالب، و نه منفعل ماندن، بلكه حضوري فعال داشـتن در عرصـه                    تن

  .باشد تحوالت اجتماعي و در چارچوب قانون مي

دومين شوراي شهر تهـران ضـرورت دارد در ايـن دوره نـسبت بـه اصـالح قـانون شـوراها در جهـت                         

ورا و نيـز تبيـين جايگـاه شـوراي شـهر تهـران در               وليتها با اختيارات اين ش    ئمتناسب ساختن وظايف و مس    

  .مديريت شهر و در قبال ساير نهادها و ارگانهاي موثر در شهر تهران اقدام نمايد

ضـرورت تــسري دادن شــورا در ســطوح منــاطق و محـالت و تقــسيم قــدرت شــوراي شــهر تهــران در   

  شوراهاي كوچكتر

ن شـهري همچـون تهـران در بـين          نگـر بـه موضـوعات و معـضالت كـال           ضرورت وجود نگرشي كـالن    

  كانديداهاي عضويت در شورا

  

جلسه با تشكر مجدد دكتر ابراهيم يزدي از تـشريف فرمـايي حاضـرين و پـوزش بـه جهـت محـدوديت                       

  . پايان يافت۰۰/۱۲ در ساعت  مكان،

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  

  

  

  

  بسمه تعالي

  

  بيانيه مطبوعاتي نهضت آزادي ايران

  ۵/۱۲/۱۳۸۱خ در نشست مور

  

  … سال ۲۰پس از 

  كند  ميچرا نهضت آزادي ايران در دومين انتخابات شوراها شركت

  و برنامه آن چيست؟

  

امـور و نظـارت و       در  سال گذشته، براساس اعتقاد به دو اصل مشاركت مردم         ۴۰نهضت آزادي ايران ، طي      

  .است ايران تالش و مبارزه كرده مراقبت آنان بر درستي و حسن جريان كارها، در راستاي اصالح جامعه

هاي فـردي و جمعـي در        حضور آزادانه و مشاركت واقعي مردم موجب تقويت و افزايش انگيزه و تالش            
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راه سازندگي، همدلي و وحدت بين مردم و افزايش انگيزه براي همكاري و خدمت در جامعـه خواهـد شـد و       

 و بهبود شرايط زندگي و در نتيجه توانـايي جامعـه            اميدواري مردم ، بويژه جوانان، را نسبت به حل مسائل         

  .دهد  ميرا براي پيشرفت و توسعه افزايش

سـازي شـهرها و    ، رسـالت كمـك بـه سـالم    تا از وسائل مهم اين مـشاركت بـوده       شوراهاي شهر و روس   

  .عهده دارنده ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان را ب

به مشاركت در آنها و نهادينه سـاختن شـوراها          در حالي كه اهميت و ضرورت شوراها و تشويق مردم           

از ديدگاههاي علمي، فرهنگي، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي كـامالً قابـل دفـاع اسـت ، متاسـفانه امـروز از                       

كردن و نااميد ساختن مردم نـسبت بـه مـشاركت            خارج و داخل كشور، فشار تبليغاتي عظيمي براي دلسرد        

هاي خود، و در مقابل، چشم داشتن به عامل          ها و قابليت   سبت به توانايي  در انتخابات و اصالحات واقعي، و ن      

  . شود بيروني، مشاهده مي

 والئبدون شك، كساني كه كارآيي و مشروعيت شـوراهاي شـهر و روسـتا را بـاور نداشـته و زيـر سـ                      

رنـگ كـردن    كـم اين مخالفان، بـا  . كنند  ساالرانه شورايي كمك مي    برند به فروپاشي و اخالل در نظم مردم        مي

سـاالري آسـيب    مشاركت مردم در انتخابات شوراها ، عالوه بر نفي نظام شورايي، به كل اصالحات و مردم     

  .دهند  ميسازند و مردم را به سمت فروپاشي و استبداد سوق  ميوارد

هاي اسـالمي،    با كمال شگفتي و تاسف، به رغم اهميت شورا و مشورت از ديدگاه قرآن و سنت و ارزش                 

هاي رسمي استقبال و تبليغاتي قابل مقايسه با مـوارد مـشابه، در جهـت تـشويق                   تگاهها، نهادها و رسانه   دس

اين شيوه برخورد، چه عمداً     . دهند  وترغيب مردم به شركت در انتخابات شوراهاي شهر و روستا نشان نمي           

الري نخواهد كـرد و بـه       و چه سهواً، كمكي به ايجاد شرايط مناسب براي توسعه نهادهاي مدني و مردم سا              

  .آن آسيب خواهد زد

 دانـد   در اين شرايط است كه نهضت آزادي ايران، با حمد وسپاس و استعانت از خداوند، وظيفه خود مي                 

كه براي مبارزه با نااميدي و بي تفاوتي مردم نسبت به اصالح جامعـه و سرنوشـت خـود و بـراي تـشويق                        

هاي جوان  ترين انتخابات مردمي و براي تعميق و تحكيم ريشه    يا  آنان به مشاركت گسترده و فعال در ريشه       

آميـزي   اين نهاد مدني، در انتخابات شوراهاي شهر و روستا، به ويژه در شهر تهران كـه بـا مـسائل فاجعـه                     

  .مواجه است، شركت نمايد

مـرين  وراهاي شهر ت  هاي شركت نهضت آزادي ايران در انتخابات ش         به طور خالصه، از مهمترين انگيره     

هـاي    ساالري و اسـتبدادزدايي تـاريخي و فرهنگـي و افـزايش همـدلي و همكـاري و توانـايي                    و توسعه مردم  

  :كنيد  مي در اين راستا، رئوس برنامه نهضت آزادي ايران براي شوراها را ذيالً مالحظه.استمردمي 

  رئوس برنامه

 بخـشي از    .اسـت يژه تهران، بسيار پيچيده     ها، به و   شهر  كالننمايد كه مسائل و مشكالت         تاكيد مي   مقدمتاً

اين مشكالت مربوط به حوزه اختيارات شوراها و مديريت اجرايـي شـهرها اسـت و بخـش بزرگـي از آنهـا                       

 اقتصادي كالن كشور دارد، كه بايستي هماهنگ بـا دسـتگاههاي ذيـربط              ـ  ريشه در ساختار متمركز سياسي    

 آزادي   هاي راهبـردي نامزدهـاي نهـضت        و محورهاي برنامه  اهداف  . ريزي و پيگيري شود       به تدريج برنامه  

  .استايران براي شوراهاي اسالمي تهران و ساير شهرهاي بزرگ در زير ارائه شده 
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  : بهبود كيفيت زندگي مردم از راههاي زير

  جلب مشاركت بيشتر مردم در اداره شهر

توسعه و تسهيل خدمات شـهري،   در  ) ها  (NGO جلب مشاركت و تقويت نهادهاي مردمي و غير حكومتي        

  اجتماعي و به ويژه براي آسيب ديدگان اجتماعي و معلوالن  فرهنگي،

  گذاري براي توزيع عادالنه امكانات و خدمات در سطح شهر سياست

  كمك به تامين نيازهاي همه جانبه مردم، هماهنگ با توسعه پايدار شهر

  : ههاي زيررفع موانع مشاركت واقعي مردم در اداره شهر از را

  اقدامات فرهنگي براي تقويت روحيه كار جمعي و جلب مشاركت مردم در شوراهاي محالت و مناطق

همكـاري بـا شـوراها در كاركنـان شـهرداري و             تقويت روحيه خدمت به مردم و باور شهروندمداري و        

  ساير واحدهاي خدمات شهري

  هاي شوراها نامه اصالح قانون و آيين

هاي شوراهاي اسـالمي شـهر و روسـتا از طريـق وزارت كـشور و نماينـدگان                   نامه اصالح قانون و آيين   

  : مردم در مجلس شوراي اسالمي، به منظور

  سازي وظايف و اختيارات شوراها به نحوي كه آنها جايگاه موثرتري در مديرت شهري پيدا كنند، شفاف

  هر بر عملكرد مديريت اجرايي شهر،ريزي راهبردي و نظارت شوراي ش گذاري، برنامه تبيين وظايف سياست

اصالح ساختار مديريت شهرداري در جهـت همـاهنگي بـا وظـايف و اختيـارات شـوراي شـهر و مبـاني                 

  مديريت علمي و واقع بينانه،

  هماهنگ كردن گردش كار شوراي شهر، با مديريت اجرايي شهر،

  م شهر،تشكيل شوراهاي محالت و مناطق شهري براي تقويت ارتباط شورا با مرد

  .افزايش تعداد اعضاي شوراي شهر متناسب با جمعيت شهرها و وظايف سنگين شوراي شهر

  : افزايش كيفيت خدمات شهري و كاهش هزينه ها از راههاي زير

  ريزي راهبردي ، هدايت و نظارت عالي بر عملكرد مديريت اجرايي شهر گذاري، برنامه سياست

  هاي توسعه پايدار د شهرداري در راستاي برنامه درآمسازي و پايدار نمودن منابع سالم

  سازي گردش مالي مديريت اجرايي شهرداري و ساير واحدهاي خدمات شهري شفاف

  پيگيري اجراي برنامه مديريت متمركز و يكپارچه شهري

  ،هاي كالن كشور در هماهنگي با نيازهاي زندگي مردم، به ويژه در شهرهاي بزرگ ريزي جلب حمايت برنامه

  مركززدايي، به ويژه در شهر تهران ت

ها، به ويژه تهران ، در خارج از آنها و خـصوصاً   شهر كالنبا توجه به اين كه ريشه بسياري از مشكالت    

 اقتـصادي كـشور نهفتـه اسـت ، اقـدامات زيـر از طريـق دسـتگاههاي ذيـربط                     -در سيستم متمركز سياسي   

  :ضرورت دارد

  ها شهر كالنوسعه متعادل روستاها، شهرها و پيگيري اجراي طرح آمايش سرزمين و ت

 اقتـصادي كـشور و حـذف كاركردهـاي غيـر ضـروري، بـه ويـژه در                 -اصالح ساختار متمركز سياسي   
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   تهران و مراكز استانها شهر كالن

تعديل توسعه بي رويه در شهر تهران و مراكز استانها، با توجه بـه محـدوديت زيرسـاختهاي شـهري و           

  …د شبكه ارتباط شهري، سيستمهاي حمل و نقل ، آب ، محيط زيست و منابع حياتي ، مانن

 تهـران، در     شـهر   كـالن ها، بـه ويـژه       شهر  كالن سياسي هر يك از      ـ  ـ اجتماعي   تبيين كاركردهاي اقتصادي  

  المللي اي، ملي و بين هاي توسعه منطقه راستاي برنامه

گـذاري،    از طريق سياسـت    هاي زير،  در زمينه به ويژه    تهران، ها ، از جمله    شهر  كالنكاهش مشكالت مهم    

  :هاي مصوب ريزي راهبردي و نظارت بر اجراي برنامه برنامه

  مسائل محيط زيست و آلودگي هوا

  نظمي حاكم بر ساخت و سازها رويه شهر و بي جلوگيري از توسعه بي

  معضالت سيستم حمل و نقل و ترافيك

  كنتوسعه اقتصاد شهري، اشتغال و بهبود شرايط مس

   اجتماعيـ هاي فرهنگي آسيب

  تامين بهداشت رواني براي ارتقاي امنيت اجتماعي و ارزشهاي اخالقي، در جامعه شهري

  

  



 

 ۱۱۵

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۲۸: شماره

۱۹/۱۲/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  !هشدار ملي

  ارزيابي دومين دوره انتخابات شوراها

  

نحوه رسيدگي به صـالحيت     . انتخابات دوره دوم شوراهاي شهر و روستا در نهم اسفند ماه برگزار شد            

شـهرها بـه     هاي سياسي مختلف، مشاركت بسيار كمرنـگ مـردم در            برنامه تبليغات احزاب و گروه    نامزدها،  

هاي تهران، اصفهان، مشهد، شيرازو تبريز نتايج منتشر شده انتخابات و پيامـدهاي آن نقطـه               شهر  كالنويژه  

، ۷۶داد سـال    اگر در دوم خر   . شود هاي پس از پيروزي انقالب محسوب مي       عطفي در تحوالت اجتماعي سال    

دور از انتظار همگان، مردم با حضور گسترده خود در انتخابات رياست جمهوري به عملكرد حاكمان قبلـي                  

گفتند و برنامه توسعه سياسي و اصالحات آقاي خاتمي را براي تحقـق مطالبـات تـاريخي ملـت ايـران                     » نه«

، بـه ويـژه در شـهرهاي بـزرگ، بـا عـدم       ، مـردم ايـران  ۸۱ اسفند مـاه  ۹مورد تاييد قرار دادند، در انتخابات  

مشاركت موثر خود در انتخابات شوراها به حاكمان و به احـزاب سياسـي واكـنش شـديد و دور از انتظـار                       

در حالي كه برخي از مسئوالن و صـدا و سـيما            . توان آن را يك فاجعه ملي توصيف كرد        نشان دادند كه مي   

بنابراين، جا دارد كه ابعاد مختلف اين رويداد مهـم  . اندندباره حضور گسترده مردم در انتخابات سخن ر      در

  .مورد بررسي و تحليل قرار گيرد و پيامدهاي آن ارزيابي شود

  

  ـ آمار انتخابات۱

 درصـد از واجـدان     ۴۹هاي رسمي مقامات مسئول در وزارت كشور، در كل كشور حـداكثر            بنابر گزارش 

هاي محلي و بعـضا      ا و شهرهاي كوچك، به خاطر رقابت      در روستاه . شرايط در اين انتخابات شركت كردند     

قومي و نيز رضايت نسبي از عملكرد شوراها، ميزان مشاركت مردم خيلي بيشتر از شهرهاي بـزرگ بـوده                   

  .است

ترين نسبت، نه تنها      درصد از واجدان شرايط در انتخابات شركت كردند و اين پايين           ۲/۱۰در تهران، تنها    

نفر اول  . باشد هاي انتخاباتي گذشته مي    ها در اين دوره، بلكه در تمام دوره         تمام حوزه  بندي انتخابات  در رده 

 نفـر فهرسـت تهـران تنهـا         ۱۵ميـانگين آراي    . اند  راي داشته  ۸۵ ۸۳۹ راي و نفر پانزدهم      ۱۹۲ ۷۱۶در تهران   

 و ميـانگين     درصـد  ۱۵ درصد، آراي نفـر پـانزدهم        ۳۴بدين ترتيب، آراي نفر اول      .  راي بوده است   ۱۰۷ ۷۲۰

و اگر اين آرا را نسبت به تعداد كل دارندگان حـق  . درصد كل آراي اعالم شده است۲۰ نفر كمتر از    ۱۵آراي  

 ۳/۲ نفر به طور ميانگين تنها با       ۱۵ درصد و كل     ۸/۱ درصد، نفر آخر با      ۴راي در تهران بسنجيم، نفر اول با        

  .اند درصد كل آراي مردم واجد شرايط انتخاب شده

 مشاركت مردم در ساير شهرهاي بزرگ نسبت به تعداد واجدان شرايط در آن شهرها به ترتيـب،                  ميزان
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 ۳۰ درصـد، اهـواز      ۲۵ درصـد، تبريـز      ۲۴ درصد، مشهد    ۵/۲۲ درصد، يزد    ۱۸ درصد، شيراز    ۳/۱۲اصفهان  

 درصـد، اردبيـل    ۳۵ درصد، رشت و سنندج      ۳۴ درصد، بوشهر و همدان و قزوين        ۳۲درصد، كرمان و اراك     

  )۱۵/۱۲/۸۱آفتاب يزد . ( درصد بوده است۴۶ درصد و زاهدان ۴۲ درصد، ساري ۴۰ درصد، زنجان ۳۶

يافتگان به شوراها بين دو تا كمتر از ده درصد تعـداد واجـدان حـق راي بـوده                    در اين شهرها، آراي راه    

ده اسـت كـه      هـزار بـو    ۴۱ هزار و  ۹۹آراي نفر اول منتخبان در شهرهاي مذهبي مشهد و قم به ترتيب             . است

  . جاي تامل و بررسي عميق دارد

  

  ـ تحليل آمار انتخابات۲

 نفـر صـدر   ۱۵جدول منتشر شده توسط فرمانـداري تهـران از نتيجـه انتخابـات حـاكي از آن اسـت كـه           

» آبـادگران «نامزدهاي گروهـي بـدون سـابقه و شناسـنامه بـه نـام       ) به جز يك نفر  (فهرست انتخاب شدگان    

هاي سياسي ديگر شركت كننده در       و ترتيب آرا در مورد نامزدهاي هيچ يك از گروه         چنين آرايش   . باشند مي

هـاي ديگـر، از    آراي كانديـداهاي گـروه  . شـود  هاي گذشته، ديده نمي انتخابات، نه در اين دوره و نه در دوره 

جمله جبهه مشاركت اسالمي، حزب كارگزاران سـازندگي، حـزب همبـستگي اسـالمي و حتـي سـتاد يـاران                     

بطور طبيعي پراكنده است و نظـم و سـامان خاصـي را    ) نهضت آزادي ايران(» ازرگان ـ طالقاني، سحابي ب«

  .دهد نشان نمي

دهنـدگان بـه فهرسـت ايـن         اين گونه آرايش و ترتيب در آراي گزارش شده، نشانگر رفتـار منـسجم راي              

گران يـك حـزب يـا سـازمان         سازد كه آيا گـروه آبـاد       گروه است و اين سوال اساسي را به ذهن متبادر مي          

سياسي با تشكيالت گسترده و انضباط حزبي درجه باال است، كه اعضاي آن، از دستور تشكيالتي پيـروي                  

ها انضباط و يا     اند و همچنين به علت آن كه ساير احزاب و گروه           كرده و يكجا به ليست گروه خود راي داده        

است؟ اگر   شتت و متفرق بوده است، اين گروه برنده شده          پايگاه تشكيالتي مشابهي را ندارند و آراي آنها مت        

بايـستي    نفر يا راي نفر آخر مالك قدرت سياسي آنها فرض شود، ايـن گـروه مـي   ۱۵ميانگين آراي همه اين     

 هزار عضو منضبط سياسي داشته باشد كه بر حسب دستور تشكيالتي در انتخابات شـركت    ۱۰۰ تا   ۸۵بين  

  .اند گيري ريخته هاي راي ه صندوقكرده راي يكپارچه خود را ب

مجموعه آبادگران يك سازمان يا حـزب و حتـي يـك گـروه ائتالفـي                . دانند كه چنين نيست    اما همگان مي  

بنابراين، پرسش اساسي اين است كه اين آراي يكپارچه متعلق به كدام گروه يا نهاد مسنجم                . سياسي نيست 

ها ريخته است؟ ايـن سـوالي اسـت          م آراي خود را به صندوق     باشد كه هم براي اين گروه تبليغ كرده و ه          مي

امـا شـايد بهتـر آن باشـد كـه جنـاح راسـت و        . كه احتماال پاسـخ آن بـراي آگاهـان سياسـي روشـن اسـت              

گذارند، به اين پرسش مردم پاسخ دهند و         كاران كه پيروزي اين گروه را به حساب موفقيت خود مي           محافظه

  .سجم پنهان به كجا مرتبط استمشخص كنند كه اين تشكيالت من

گرايـان و رويكـرد مـردم بـه آنـان نـشان              گران اين جريان مدعي هستند كه توفيق اصـول         منابع و تحليل  

دهنـد كـه     امـا توضـيح نمـي     . گرايي متوجه شده است    ها به سوي معيارهاي ارزشي و اصول       دهد كه نگاه   مي

  .اند چيست و مردم با چه شناختي به آنها راي داده) به جز دو نفر(سابقه اكثريت اين افراد تقريبا ناشناس 

آنان پيش از برگزاري انتخابات ادعا كردند كه بسياري از متدينين حاضر نيـستند در انتخابـات شـركت                   
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و سرانجام روشن نـشد     ! كنند، اما پس از اعالم نتايج شمارش آرا، آن را راي مردم به متدينين قملداد كردند               

اند؟ در تحليل ديگـري، ادعـا     اند يا خير و يا غيرمتدينين به اين گروه متدين راي داده             دادهكه آيا متدينين راي     

شد كه، عدم مشاركت متدينين در انتخابات و كاهش آراي ماخوذه براي آن بوده است كه متدينين مـشاهده                   

آور ديگري نيز      شگفتي هاي مشعشعانه و    البته تحليل !! اند تاييد صالحيت شده  » !منحرفين از انقالب  «كردند كه   

  . كنيم هاي عمومي منتشر شده است كه داوري درباره آنها را به مردم آگاه و هوشيار واگذار مي از رسانه

كـار از قبـل بـراي پيـروزي در انتخابـات آگاهانـه و عمـداً در         اكنون روشن شده است كه جناح محافظـه   

نگاهي به آمارهاي انتخاباتي گذشـته      . كرده است راستاي دلسرد كردن مردم و به انفعال كشاندن آنان عمل           

اگر بـه همـان صـورتي كـه     .  هزار راي در تهران دارند۳۰۰ تا ۲۵۰كاران در حدود     دهد كه محافظه   نشان مي 

كردنـد،    درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت مي       ۳۵ تا   ۲۵داد، هاي قبل از انتخابات نشان مي       آمارگيري

بنـابراين،  . شـد  ت موفـق شـود و هـيچ يـك از كانديـداهاي آن پيـروز نمـي                 توانـس  جريان راست هرگـز نمـي     

هاي گذشته، نـه تنهـا مـردم را بـه شـركت در                سخنگويان خط راست، از جمله خطيبان جمعه برخالف دوره        

ندانستند، بلكه تعمداً بـا رفتارهـا       » تكليف شرعي «انتخابات دعوت و تشويق نكردند و شركت در انتخابات را           

  .  مردم را به خودداري از راي دادن دعوت كردندو سخنانشان

  

  ـ علل كاهش مشاركت مردم۳

داند،   سال گذشته مي   ۲۰سابقه در    نهضت آزادي ايران انتخابات دومين دوره شوراها را يك انتخابات بي          

ها، هيچ   كه به جز چند مورد در شهرستان       نه فقط از جهت كاهش چشمگير مشاركت مردم، بلكه از اين جهت           

االصـول   هاي اجرايي و نظارت در ايـن مـورد علـي     هيأتعملكرد  .  ردصالحيت نشد   امزدي به داليل سياسي   ن

  .قانونمدارانه بوده است و جاي تشكر و قدرداني دارد

اما آزادي انتخابات، به مفهوم وسيع كلمه، پيش نيازهايي دارد كه بدون تحقق آنهـا معنـا و مفهـوم و يـا                       

هـاي اساسـي     پيش شرط اصلي براي انتخابات آزاد تامين و تضمين حقوق و آزادي           يك  . كند  محتوا پيدا نمي  

  . مردم است

تـامين و تحقـق     ) مصرح در فـصل پـنجم قـانون اساسـي         (شرط اعمال كامل و درست حق حاكميت ملت         

هـاي   در شـرايط نبـود آزادي     . كامل حقوقي است كه در اصول فصل سوم قانون اساسي تصريح شده است            

هاي پي در پي دانشجويان و وكالي مدافع متهمان سياسـي و             ها، بازداشت  ل فشار بر روزنامه   سياسي، اعما 

در يـك  . كند  روز كفايت نمي   ۷هاي سياسي، آزادي فعاليت انتخاباتي در مدت         در مجموع، فقدان امنيت فعاليت    

بيـرون از  هـاي مـستقل    شـوند و احـزاب و گـروه    ها بـه شـدت كنتـرل مـي         جامعه بسته سياسي كه روزنامه    

بـا  . حاكميت امكان فعاليت بهينه سياسي را ندارند، برگـزاري انتخابـات سـالم، آزاد و مطلـوب امكـان نـدارد               

توان منكر شد كـه انتخابـات دومـين دوره شـوراهاي شـهر و روسـتا از جهـاتي آزادتـرين                       وجود اين، نمي  

  . بوده است۶۰سال  انتخابات بعد از

اعتنـايي مـردم    قهر و بـي . ك هشدار و اعالم خطر جدي تلقي گرددكاهش چشمگير شركت كنندگان بايد ي  

هايي كه عملكرد شوراهاي دوره اول در آنها ناموفق بـوده اسـت              نسبت به انتخابات شوراها صرفا به حوزه      

نتايج انتخابـات اخيـر نـشانگر آن        . تري است  ـ اجتماعي عام   محدود و منحصر نيست، بلكه يك پديده سياسي       
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هـا بـا آن روبـرو هـستند،          ي كه همه نيروها و نهادهاي سياسي و حكومتي، احزاب و گـروه            است كه انسداد  

طلبـان، درون و     هيچ گروهي، اعم از اصـالح     . تر از آن است كه به راحتي بتوان از آن گذشت           تر و جدي   عميق

ز ايـن امتنـاع   توانـد و نبايـد ا     كاران خردگرا، نمـي    كاران، به خصوص محافظه    يا بيرون از حاكميت يا محافظه     

دانـد و بـه برخـي        حتي گروهي كه خود را پيروز و برنده ايـن انتخابـات مـي             . گسترده مردم خوشحال باشد   

. انـد  اي ندارد، همه شكست خـورده      اين انتخابات برنده  . شوراها دست يافته است، از اين قاعده مستثنا نيست        

خود را پنهان نساخته و اين شكست را        حد و حصر     تنها يك مجموعه است كه بيش از ديگران خوشحالي بي         

جشن گرفته است و آن مجموعه نيروهاي برانداز بيرون مرزهـا و عناصـر نفـوذي آنـان در داخـل كـشور                       

  .باشد مي

هاي خارجي نيست بلكه نتيجـه و دسـتاورد عملكـرد حاكمـان و همـه                 اين شكست محصول توطئه قدرت    

سـاالري يـا     طلبـان طرفـدار مـردم      عـم از اصـالح    نيروهاي داخلي، به خـصوص نيروهـاي درون حاكميـت، ا          

  .ساالري، است كاران مخالف مردم محافظه

كـاران   برخي از نيروهاي سياسي هم اگر چه بيرون از حاكميت قرار دارند، اما همانند برخـي از محافظـه   

دليـل دارا  اين نيروها نيـز بـه   . خواهند خواه هستند و همه چيز را زود و با زور مي          خردگريز به شدت تمامت   

بينانه سياسي، هر حركتـي را كـه تـدريجي و گـام بـه گـام بـه سـوي نهادينـه شـدن                          نبودن يك برنامه واقع   

دانـسته، آن را    » مـشروعيت دادن بـه نظـام      «مشاركت مردمي در چارچوب شرايط و وضعيت موجود باشد          

گرايـي خـود    اي سياسي مطلقها و نيروه   متاسفانه، در انتخابات اخير اين شخصيت     . كنند االطالق نفي مي   علي

خواهان ورود بـه درون     «زني همراه كرده، احزابي را كه در انتخابات شركت كردند            هاي برچسب  را با شيوه  

هاي مذبذبانه خود بر طبل انفعـال و نااميـدي مـردم كوبيدنـد،              گيري ها با موضع   اين گروه . دانستند» حاكميت

  .ي را ارايه كنندبدون آن كه هيچ برنامه راهبردي معين و شفاف

هاي برانداز خـارج از      ي گروه ها كاران و تبليغات گسترده رسانه     عالوه بر عملكردهاي حاكمان و محافظه     

انـد، بـه نظـر     كشور كه در كاهش مشاركت مردم در دومين دوره انتخابات شوراها آثار تعيين كننده داشـته             

طلب در نحوه همكاري و تبليغـات انتخابـاتي          هاي سياسي اصالح   رسد كه عملكرد و رفتار احزاب و گروه         مي

  .نيز عامل موثر ديگري در كاهش مشاركت مردم بوده است

شـد كـه     بيني مـي   هاي انجام يافته در شهر تهران تا پيش از آغاز تبليغات، پيش            براساس نتايج نظرسنجي  

اهش مشاركت مردم   ك). ۳/۱۲/۸۱همشهري،  . ( درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت كنند       ۳۶ تا   ۲۰بين  

توانـد ناشـي از تـاثيرات رفتـار       درصـد، پـس از دوره تبليغـات انتخابـاتي، مـي     ۲/۱۰در شهر تهران تـا حـد      

هـاي سياسـي جبهـه دوم خـرداد و      عدم توافق احـزاب و گـروه  . هاي سياسي در اين دوره كوتاه باشد     گروه

ت مستقل موجب كاهش اعتماد مردم نسبت   ها و نهايتا ارايه چند ليس      هاي دروني آنها در رسانه     انعكاس تنش 

طلـب، عـالوه بـر ليـست         به عالوه، جنـاحي از احـزاب اصـالح        . طلب بوده است   هاي اصالح  به احزاب و تشكل   

مستقل خود، بيش از ده ليست ديگر در اين فاصله ارايه كرد كه در همه آنها افراد خاصي به طـور مـشترك                       

داد، ائتالف سبز، ائتالف سه نسل دانـشگاهي، ائـتالف بـزرگ            هاي متحد جبهه دوم خر     گروه. حضور داشتند 

، كارشناسـان و دانـشوران امـور شـهري، حـزب            )۶+۹(سبزهاي تهران، كانديداهاي صلح سـبز، اول مـردم          

هايي  طلبان و ائتالف انديشه پاك، نمونه      جوانان ايران اسالمي، حزب اسالمي كار، ائتالف بزرگ جبهه اصالح         



 ۱۱۹

ادوار تحكـيم   : هـا اضـافه شـود      جا دارد كه به اين فهرست عناوين ساير ليست        . ها است  از عناوين اين ليست   

، ائـتالف بـزرگ متخصـصان، ائـتالف     )ائتالف معلمان ايران ـ حزب پـاك  (خواهان  وحدت، ائتالف ملي آزادي

فراكسيون نماينـدگان كـرد مجلـس، سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان كـشور، ائـتالف بـزرگ جمعـي از                        

  ... اسناد رسمي، ائتالف حقوقدانان، اعضاي سابق شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت وسردفتران

جا دارد كه در اينجا به دو ليست جداگانه ديگر يعني ليست نهضت آزادي ايـران بـا عنـوان سـتاد يـاران       

فتـه  ـ كه در روزهاي پايـاني ه       و نامزدهاي مورد حمايت آقاي مهندس سحابي      »  سحابي ـ   طالقاني ـ  بازرگان«

تبليغات، پس از تجديدنظر در مورد عدم ارائه ليست منتشر شدـ و اين كه اين مجموعه نيـز عمـال نتوانـست                      

  .اي داشته باشيم مانند انتخابات مجلس ششم به صورت ائتالفي ليست مشتركي ارايه كند اشاره

بليغـات چـشمگير و   ت ــ ! طلبان ـ كــه بعضي آن را فرصت دانـستند، نـه تهديـــد     هـاي اصالح تنوع ليست

هاي سنگين اين تبليغات، به طـور طبيعـي ايـن            هاي سياسي و انعكاس هزينه     اي از افراد و گروه     گسترده پاره 

سازد كه منابع مالي اين تبليغات سنگين و گـسترده چيـست و              سوال را در وجدان عمومي جامعه متبلور مي       

ر، با توجه به تجربه اولـين دوره شـوراي شـهر            شه  هاي سياسي براي ورود به شوراي       افراد و گروه    انگيزه

دهـد كـه جريـاني در راسـتاي برنامـه سـرد كـردن فـضاي          تهران چه بوده است؟ شواهد و قراين نشان مي     

هاي جبهه دوم خرداد نيز عمل كرده و زمينه دلـسردي و مـايوس كـردن                 انتخابات در درون احزاب و گروه     

هـاي دوم    سـت كـه ايـن موضـوع در درون احـزاب و گـروه              شايـسته ا  . بيشتر مردم را فراهم ساخته اسـت      

  . خردادي مورد نقد و بررسي قرار گيرد

  

  پيامدهاي احتمالي انتخابات ـ۴

ها سلطه يافتـه وشـهردار منتخـب آنـان در            جريان راست بر تمامي امكانات گسترده برخي از شهرداري        

هـا را در اختيـار خواهـدگرفت؛         ه دولـت شـركت خواهـدكرد؛ پرتيراژتـرين روزنامـ          هيـأت تهران در جلسات    

آنـان همچنـين بركليـه      . هاي راسـت منـصوب خواهندشـد       شهرداران تمام مناطق از ميان وابستگان به گروه       

ها دستاوردهاي كمي براي جريان راست كه        فرهنگسراهاي متعلق به شهرداري تسلط پيدا خواهندكرد و اين        

  .بيند نيست مي خود را از هر سو مطرود افكار عمومي

آيا جريان راست توان و قابليـت اسـتفاده از ايـن امكانـات را بـراي تـرميم چهـره سياسـي خـود دارد؟                          

اي داشـته اسـت، امـا آيـا        براساس تجربه گذشته، پاسخ منفي است، جناح راست در گذشته امكانات گسترده           

  توانسته است در راستاي منافع ملي از آنها استفاده بهينه نمايد؟

شدگان شوراي شهر بتواننـد در عرضـه كـردن خـدمات بـه         كند كه انتخاب   ن آرزو مي  نهضت آزادي ايرا  

 تهران و ساير شهرهاي بزرگ موفق شوند و اگر چنـين شـود، آن را بـه                   شهر  كالنمردم و كاهش مشكالت     

امـا  . فال نيك خواهد گرفت و بدون كمترين ترديدي، توفيق آنان را در خدمت به مردم تبريـك خواهـد گفـت                    

شـدگان كـه     اي از انتخـاب     زيرا در كارنامـه پـاره     . بين باشيم  توانيم در اين باره خيلي خوش      انه ما نمي  متاسف

تـر از اداره يـك       تر و سـاده    پيشينه آنان مشخص است، يك مديريت موفق، حتي در سطوحي به مراتب پايين            

بنابراين با توجه بـه     . دهاي متعدد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي وجود ندار         شهر بزرگ با پيچيدگي   

مواضع اعالم شده منتخبان، نه تنها ترديدهاي جدي در موفقيت اين گروه در ارايه خدمات مورد نياز مـردم                   
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  .ها منتفي و دور از ذهن نيست شهر كالنتر شدن مشكالت  بيني وخيم وجود دارد، بلكه پيش

  

  بندي  ـ جمع۵

هـاي تحليلـي خـود اعـالم كـرده اسـت، حـضور و                يـه نهضت آزادي ايران، همان طور كـه بارهـا در بيان          

مشاركت در انتخابات شوراها و ارايه ليست نامزدهاي واجـد شـرايط را اداي وظيفـه در راسـتاي منـافع و                      

  .داند ساالري مي مصالح ملي و در راستاي تقويت فرايند مردم

. ا نشريه مستقلي نداشت   نهضت آزادي ايران در شرايطي در اين انتخابات شركت كرد كه هيچ روزنامه ي             

دفاتر نهـضت آزادي    . هاي نهضت بيمناك بودند     ها و آگهي   ها، به دليل احساس ناامني، از درج بيانيه        روزنامه

) پلمپ(هايي كه امكان استفاده از آنها براي فعاليت انتخاباتي وجود داشت، الك و مهر               ايران و حتي آپارتمان   

بازجويي از دبيركل نهـضت و      . هضت آزادي ايران همچنان باز است     پرونده محاكمه سران و فعاالن ن     . شدند

شـركت نهـضت در انتخابـات و        . اعضاي فعال به دادگاه فراخوانـده شـدند       . برخي ديگر از فعاالن ادامه دارد     

بيني دلـسردي    مندان به نهضت و پيش     دعوت مردم به شركت در اين امر ملي، با وجود انتقادات شديد عالقه            

مردم، در راستاي استراتژي وفاق ملي و بـه منظـور خـروج كـشور از انـسدادهاي كنـوني، بـا                      تفاوتي   و بي 

  .رويكردي از درون نظام، بوده است

سابقه و عملكرد نهضت آزادي ايران گواه بر اين واقعيت است كه نهضت همواره تالش كرده اسـت، هـر             

ز سرزنش، مالمتگران هم دلسرد يا سست آن چه را كه در راستاي مصالح و منافع ملي است، انجام دهد و ا      

ها و نيروهاي سياسي، از چپ و راسـت، گروگـانگيري را تاييـد كردنـد و در                   در زماني كه همه گروه    . نگردد

هنگامي كه جنگ تحميلي پس از آزادي خرمشهر ادامه يافت، نهضت آزادي ايران با پـذيرفتن و تـن دادن بـه             

اكنـون نيـز، نهـضت      . مخالفت كرد و بهاي سنگين آن را به جان خريد         تمام خطرات و تهديدها، با هر دو امر         

  .باشد آماده قبول مسئوليت و پيامدهاي مشاركت خود در انتخابات شوراها مي

هاي اجرايي و نظارت     هيأتهاي اعمال شده عليه نهضت آزادي ايران، هنگامي كه           به رغم تمام محدوديت   

از گوشه و كنار    » وا انقالبا «و  » وا اسالما « كردند، ناگهان بانگ     مركزي صالحيت كانديداهاي نهضت را تاييد     

ها از سوي، حاميان و سخنگويان آن جرياني كه بارها سـستي پايگـاه مردمـي خـود را      برخاست و اعتراض  

 مركزي نظارت بر انتخابات به عنوان       هيأتدو تن از نمايندگان مجلس و عضو        . تجربه كرده است باال گرفت    

 مركزي نظارت در پاسـخ   هيأترئيس  . صويب صالحيت نامزدهاي نهضت آزادي استعفا كردند      اعتراض به ت  

به اين اعتراض اعالم كرد كه وزارت اطالعات در نامه خود استناد بـه نامـه منتـسب بـه رهبـر فقيـد انقـالب               

هـا و   رگيريهنگامي كه آمـا . نكرده است و قوه قضاييه هم پس از اتمام كارها به آن نامه استناد نموده است  

كننـد و احتمـال       درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت مي       ۳۵ تا ۲۵ها نشان داد كه در حدود        نظرسنجي

مقـام رهبـري در     . ها شـدت پيـدا كـرد       برنده شدن كانديداهاي نهضت آزادي ايران وجود دارد، ابراز نگراني         

  :  فرمودند گيري سفر استانهاي سيستان و بلوچستان، در روز راي

اگر افرادي نابجا و بـرخالف مقـررات بـه          .. .استها كوتاهي شده     اند كه در تشخيص صالحيت      رخي گفته ب«

  »... انتخابات راه يافته باشند انتخاب آنها اعتبار ندارد 

 و دغدغه واكنش نشان داد و قول داد كه با انجـام    مركزي نظارت بر انتخابات به اين نگراني هيأترئيس  
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خواهند دغدغه حضور فعاالنـه   را مرتفع سازد، اما توضيح نداد كه با چه ساز و كاري مي  ها   تحقيقات دغدغه 

 نهــضت آزادي ايــران در انتخابــات و احتمــال موفقيــت ليــست نهــضت را برطــرف ســازند و كــار را بــه رد

اگر چه پيش از اعالم نتايج شمارش آرا به روشـني بيـان نـشد كـه چـه كـساني                     . اعتبارنامه منتخبان نكشند  

) ره(چرا بايد در انتخابـات افـرادي بـرخالف نظـر و مبنـاي امـام               «: مورد نظرند، پس از اعالم نتايج گفته شد       

  ».وارد ميدان شوند، كه البته مردم جواب آنها را دادند و مشخص شد در ميان مردم پايگاهي ندارند

كدام گروه از مـردم بـه ايـن         اند،    باالخره هم معلوم نشد كه اگر دينداران در انتخابات شركت نكرده بوده           

هـا   ها و دغدغه   اند؟ و يا اگر نهضت آزادي ايران پايگاهي ميان مردم ندارد، نگراني            كانديداها جواب منفي داده   

  براي چه بوده است؟

اما برنده اين انتخابات چه گروهي است؟ دبيركل فقيد نهضت آزادي ايران، شادروان مهنـدس بازرگـان،                 

مـا بـا شـركت در انتخابـات بـا           . رزه نهضت آزادي براي حجت است و نه جنگ قدرت         بارها گفته بود كه مبا    

آينده درستي اين حجـت را      . ايم حاكمان، با نيروهاي سياسي و با مردم خوب و صبورمان اتمام حجت كرده            

  . نشان خواهد داد

شوراها و بـه    تجربه انتخابات دومين دوره      آيا حاكمان، مردم و نيروهاي سياسي آماده درس گرفتن از         

  .كار بستن آن براي خروج از انسداد كنوني هستند؟ اميدواريم كه چنين باشد

مردم با خودداري از حضور و مشاركت در انتخابات دلسردي و نااميـدي خـود را ازمجموعـه حاكمـان        

مـات  آيا اين اعتراض، دلسردي و رويگرداني مردم از حاكمان اسـت يـا از نظـام؟ برخـي از مقا            . ابراز كردند 

امـا مـشكل اساسـي ايـن     . دانند و نه نسبت به نظـام  طراز اول مملكت آن را اعتراض به عملكرد مسئوالن مي      

. داننـد  است كه مسئوالن طراز اول كشور خود را نه تنها معادل نظام، بلكه حتي معـادل مقدسـات دينـي مـي                     

» آميـز  براندازي مسالمت «را حمل بر    بنابراين، هر نوع انتقاد و اعتراض و يا تالش مردم براي تغيير حاكمان              

بنابراين، تا زماني كـه حاكمـان نپذيرنـد كـه معـادل      . اند هاي سركوب برخورد نموده   كرده و با آنان با شيوه     

شود، قهـر و رويگردانـي مـردم هـم از       نظام نيستند و تغيير آنان تغيير نظام نبوده و براندازي محسوب نمي           

از اين رو، امتناع و انفعـال مـردم         . دانند كه حاكمان خود را معادل آن مي      حاكمان خواهد بود و هم از نظامي        

  .كامال قابل فهم و درك است

اند  اما مردم، با عدم مشاركت خود در انتخابات، بيش از هر كس و هر چيز به خودشان زيان وارد كرده                    

خابات شوراها باعـث  زيرا عدم شركت گسترده مردم در انت. شود و اين نوعي خودزني سياسي محسوب مي 

اساس مواضع اعالم شـده      خواه و كساني كه بر     توقف آن نگرديد، بلكه عمال به سود نيروهاي راست تمامت         

هـا را بـه      شـهر   كـالن مـردم زمـام     . خود اعتقاد به مديريت شورايي و نهادينه شدن شوراها ندارند، تمام شد           

وندي كه در دو دهه گذشته مانع نهادينه شدن نهاد          ر. دست كساني كه به مديريت آمرانه اعتقاد دارند، دادند        

! خواهنـد سـرزنش كننـد؟      حال مردم چه كسي را مـي      . شوراها و مشاركت مردم در اداره شهرها بوده است        

مـردم  . فرايندي كند، پر هزينه و همراه با فراز و نشيب بسيار است           ) ساالري  مردم(نهادينه شدن دموكراسي    

. طلبان، اصل مشاركت را به زير سـوال ببرنـد           يا منفي برخي از شوراها و يا اصالح        نبايد به علت عملكرد ناموفق    

مهم ايـن اسـت كـه مـردم         . ها طبيعي و عادي است     ساالر، اين نوسانات و فراز و نشيب       هاي مردم  در تمام جامعه  

  . يابندساالري به نام آراي مردم ميدان نبايد سرنوشتشان را به حال خود رها كنند تا مخالفان مردم
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  هشدار و توصيه

هـاي اخيـر، بارهـا مـسئله انـسداد همـه نيروهـاي                هاي تحليلي خود در ماه      نهضت آزادي ايران در بيانيه    

سياسي و وضعيت تعادل ناپايدار در كشور را مورد اشاره قرار داده و از روي دلسوزي و مشفقانه اعـالم                    

اين انسداد صورت نگيرد، عـوارض و پيامـدهاي         رفت از    خطر كرده است كه اگر اقدامات موثري براي برون        

انتخابات اخير جدي بودن انسداد و ضـرورت و فوريـت اقـدامات    . سنگيني در انتظار ملك و ملت خواهد بود  

  .رفت از آن را با راهكارهايي از درون نظام نشان داد فراگير براي برون

 خيلي دير شود، براي اصـالح وضـعيت   ها بگشايند و پيش از آن كه     حاكمان بايد چشمشان را بر واقعيت     

توانـستند بـا      آنـان مـي   . هـاي مـوثري بردارنـد       خطرناك كنوني، صادقانه در جهت جلب اعتماد عمـومي گـام          

گيري از پيوند ايجاد شده بين ملـت و         ، با هزينه كمي، با بهره     ۷۶استفاده از فرصت پديده آمده پس از خرداد         

اما اكنون، جلب اعتماد    . يت سياسي و اقتصادي كشور پديد آورند      دولت تغييرات و تحوالت بنيادين در وضع      

كنـد كـه      با وجود اين، حفظ منافع ملت و مصالح كشور ايجاب مي          . تر است   تر و پر هزينه     مردم، بسيار سخت  

  .ها پرداخت شود اين هزينه

 الزامـات آن تـن      هاي سياسي نيز بايد توجه كنند كه اگر ضرورت وفاق ملي را نپذيرنـد و بـه                  احزاب و گروه  

  .تر بوده و همانند انتخابات اخير، هيچ كس برنده نخواهد بود هاي آينده به مراتب سخت ندهند، حوادث و شكست

ساز نيـست و ادامـه       تفاوتي چاره   دهيم كه قهر و بي      به ملت عزيزمان نيز صميمانه و صادقانه هشدار مي        

هـاي بيگانـه      هـايي كـه از سـوي قـدرت           بـه سـود گـروه      بستي خواهد انجاميد كه تنهـا       ها به بن    تفاوتي  اين بي 

كنـيم   شوند تمام خواهد شد و از اين رو، به مردم آگاه و سرافرازمان اكيدا توصيه مي  پشتيباني و هدايت مي   

ها، با ايمان و استعانت از خداوند بزرگ، اميدشان را به راهبرد اصالحات               ها و تلخي    كه با وجود همه سختي    

تفاوتي و دلسردي، به مبارزه و تالش براي تامين حقوق اساسـي ملـت و تحقـق     ا ترك بي از دست ندهند و ب    

  والعاقبة للمتقين. مطالبات مردم و حفظ تماميت و كيان كشور ادامه دهند

  

  نهضت آزادي ايران
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  يك بدعت خطرناك

  باالبردن بودجه شوراي نگهبان توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام

 
 هـموطنان عزيز

سابقه، بدون كسب نظر دولت و تصويب مجلس، بودجه           تشخيص مصلحت نظام در يك حركت بي       مجمع

 .اي تا يكصد ميليارد ريال باال برده است سابقه شوراي نگهبان را به ميزان غيرقابل توجيه و بي

ساي قواي مجريه و مقننه، آقايان خاتمي و كروبـي جلـسه مجمـع تـشخيص مـصلحت را بـه عنـوان                       ؤر

سـابقه مجمـع تـشخيص مـصلحت اعتـراض            اكثريت نمايندگان مجلس به اين عمـل بـي        . ك كردند اعتراض تر 

 .كردند و اعتراض ها همگاني شده است

 .داند مراتب زير را به اطالع عموم برساند  مينهضت آزادي ايران الزم

 . اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام از دو بعد خالف قانون اساسي است-۱

قانون اساسي اين مجمع تنها در موارد اختالف ميان مجلس و شوراي نگهبان حق              اول اين كه به موجب      

در اين مورد شوراي نگهبان رسماً اعتراضي به مجلـس شـوراي اسـالمي ننمـوده                . دخالت و اظهارنظر دارد   

بينـي    هايي گردد كه تامين آن توسط دولت پيش         دوم اين كه هر نوع تصميمي كه موجب افزايش هزينه         . است

 . باشد، خالف قانون اساسي استنشده

تواند لـوايح و طـرح هـاي مـصوب مجلـس شـوراي         به موجب قانون اساسي شوراي نگهبان فقط مي     -۲

يكي از جهت عدم مباينت آن با مباني اسالمي و دوم عدم مغايرت بـا               : اسالمي را از دو منظر ارزيابي بنمايد      

يا هر نهاد ديگـري نـه ربطـي بـه ديـن دارد و نـه بـا        كم يا زياد بودن بودجه شوراي نگهبان        . قانون اساسي 

توان آن را تاييد      اصول مصرح در قانون اساسي و با هيچ تفسيري از قانون اساسي و يا قرائتي از دين نمي                 

 .نمود

هاي جديدي براي دولت باشـد، بـدون           قانون اساسي صراحت دارد كه هيچ طرحي كه متضمن هزينه          -۳

شوراي نگهبان در گذشـته بـه كـرات         .  درآمدها توسط دولت قابل تصويب نيست      بيني منبع تامين آن از      ييش

االطالق  حال چگونه نهادي كه علي    . مصوبات مجلس را به استناد همين اصل از قانون اساسي رد كرده است            

 بـا دسـتياري مجمـع       ،اسـت    براي حفظ قانون اساسي از گزند دستبردها و خطاها و اشتباهات تشكيل شـده             

 گذارد؟ لحت نظام، قانون اساسي را زير پا ميتشخيص مص

مجلس و ترك جلسه تشخيص مصلحت يك اقدام مناسب و يـك              جمهور و رئيس     اعتراض ماليم رئيس   -۴

 زنگ خطري است براي آنها كه از هر فرصتي براي تـضعيف قـانون اساسـي و نهادهـاي انتخـابي اسـتفاده        

 .كنند مي

شـود و منطقـه خاورميانـه          جنگ با شـدت تمـام كوبيـده مـي           در شرايطي كه در همسايگي ايران طبل       -۵

آبستن حوادث بسيار عظيمـي اسـت كـه بـا منـافع، مـصالح و امنيـت ملـي كـشورمان بـه طـور مـستقيم و                             
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غيرمستقيم سر و كار دارد، در شرايطي كه كشورمان بيش از هر زمان بـه كـاهش تـشنجات و وفـاق ملـي                        

 .باشد ص مصلحت نظام، خالف قانون و خالف مصالح ملي ميسابقه مجمع تشخي نيازمند است، اقدام بي

خواهد بـا لغـو مـصوبه خـود و اصـالح آنچـه                نهضت آزادي ايران از مجمع تشخيص مصلحت نظام مي        

  . ها تشديدگردد هاي سياسي، بحران است اجازه ندهد كه با افزايش تنش شده

  .و ما اريد اال االصالح ما استطعت

 
  نهضت آزادي ايران

  

  



 

 ۱۲۵

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۳۰: شماره

۲۸/۱۲/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

   اسفند سالروز ملي شدن صنعت ۲۹

  داريم نفت را گرامي مي

  

اي اسـت از روزهـاي تلـخ و شـيرين يـا سـياه و                  ـ اجتماعي كشورمان مجموعـه     تاريخ پر تالطم سياسي   

هاي ملتي است كه همواره بالنـده و سـربلند    ها و غم ها، شادي ها و شكست تابناك كه هر يك يادآور پيروزي  

  . است هاي مردمي قد برافراشته هاي ملي و جنبش عي، قيامدر صحنه مبارزات اجتما

 اسفند سالروز ملي شدن صـنعت نفـت ايـران يكـي از ايـام اهللا اسـت كـه بـا درايـت شـادروان دكتـر               ۲۹

محمدمصدق و پايداري و مقاومت ملت ايران تحقق يافت، در حافظه تاريخي ملت ايران و لوح زرين اين مرز                   

  .، جاودان مانده استو بوم به عنوان اراده ملت

بديل در جهان معاصر و اثرات عميـق آن در زنـدگي، صـنعت و               كننده نفت اين منبع انرژي بي      نقش تعيين 

 نقـش عظـيم آن را در سرنوشـت          اقتصاد جوامع بشري، عظمت و بزرگـي كـار ملـي شـدن صـنعت نفـت و                 

  .سازد ـ اقتصادي كشور و ملت ايران بيش از گذشته عيان مي سياسي

كه اولين چاه نفت ايران توسـط ويليـام دارسـي انگليـسي در              )  شمسي ۱۲۸۰( ميالدي   ۱۹۰۳هاي    از سال 

 كه منجـر بـه      ۱۳۳۰ خرداد   ۲۹برداري رسيد تا ملي شدن صنعت نفت ايران و سرانجام             جنوب ايران به بهره   

ان عايـد   هاي نفت انگليسي گرديد، منـافع سرشـاري از اسـتخراج و حمـل ذخـاير نفـت ايـر                     خلع يد از كمپاني   

هاي جنگي و بازرگـاني انگليـسي تـامين و            شركت نفت انگليسي گرديده و با تاراج نفت ايران، سوخت كشتي          

  .ور بود كفايتي شاهان ايران ملت در فقر و نابساماني غوطه چرخ صنعت آنان چرخيد، در حالي كه با بي

زه بـا اسـتيالي خـارجي،        تشكيل و با طرح ملي كـردن نفـت ايـران مبـار             ۱۳۲۸مجلس شانزدهم در سال     

، همبـستگي مـردم كوچـه و        ۱۳۲۹ اسـفند    ۲۴مقدرات ملت ايران در ابعاد جديدي مطرح و سرانجام در روز            

هاي مليون در مجلس سـرانجام قـانون ملـي شـدن صـنعت نفـت                  هاي دانشگاهيان ايران، نطق     بازار، رشادت 

ان ايران به ثبـت رسـيد و سـپس در روز    ترين مصوبه تاريخ پارلم ايران از تصويب نمايندگان گذشت و مهم 

 مجلس سنا نيز راي مجلس شوراي ملي را تاييد و صنعت نفت ايران در سراسر كشور ملي               ۱۳۲۹ اسفند   ۲۹

  .اعالم گرديد

ــ اقتـصادي و اجتمـاعي        آرزوي ديرينه ملت ايران تحقق عيني يافت و فصل نـويني در اوضـاع سياسـي               

  .ايران پديدار گرديد

ه تنها تاريخ مبارزات ملت ايران بلكه اين دستاورد در بسياري از مناطق آسيا و آفريقـا                 افتخاري بزرگ ن  

  .ها مطرح گرديد جويي ملت خواهي و حق هاي آزادي به عنوان نمونه و الگويي كارآمد براي جنبش

د دكتر محمد مصدق با آگاهي از تضادهاي منافع كه پس از جنگ جهاني دوم بين انگلستان و آمريكا پدي                  
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آمده بود ماهرانه در جهت منافع ملي كشورمان سود جست و با هوشياري طرح ملي كردن صـنعت نفـت را     

اهللا كاشاني و ساير مراجـع دينـي بـه            به يك حماسه ملي تبديل نمود، از پيوستن رهبران مذهبي همچون آيت           

  .صحنه مبارزات سياسي به خوبي استقبال و بهره جست

هاي زنان و مردان شريفي كه در تحقق آرمان           فشاني  ها، جان   اشت مجاهدت نهضت آزادي ايران با بزرگد    

  .دارد ملت و نفي سلطه استعمار خارجي و استبداد داخلي كوشيدند ارج نهاده و خاطره آنان را گرامي مي

ــ سياسـي و      ــ اجتمـاعي    نهضت آزادي ايران معتقد است، تحوالت جهان معاصر در همه ابعاد اقتصادي           

ايش كيفيت زندگي مردم و ارتقاء سطح فرهنگ اجتماعي و ارتباطات اجتماعي، الجرم دستيابي به               علمي و افز  

ــ   ـ اقتـصادي    ناپذير ساخته است، اين تعامل فرهنگي       تمدن پيشرفته همان را بيش از پيش ضروري و اجتناب         

رزمين حفـظ و    علمي در صورتي براي كشورمان كارآمد خواهد بود كه منزلت اجتماعي و هويت ملي اين س               

پا برجا بماند، هويت ملي و جايگاه تاريخي نيز بدون پيوند با گذشته و با گسـست تـاريخي پايـدار نخواهـد                       

  . ماند

موفقيت دكتر محمد مصدق در بازگرداندن نفت اين سرمايه ملي به صاحبان اصلي آن يعني ملـت ايـران                   

  .بررسي و ارزيابي خواهد بوددر جهان سوم قابل بار و استقرار يك دولت ملي براي اولين 

هاي انگليس، روس و امريكا، بدون        هاي دولت    ماهه موفق دولت ملي عليرغم دسيسه      ۲۸استقرار حكومت   

اتكاء به درآمد نفت و افزايش صادرات غيرنفتي بر واردات براي اولين و آخرين بـار، رعايـت و احتـرام بـه                       

ادي قلم و بيان و نقـد دولـت و حاكميـت، پايبنـدي بـه                قانون در ساختار قدرت، برخورداري مطبوعات از آز       

باشـد كـه نـسل امـروز بـه       دولت دكتر محمد مـصدق مـي   دوران كوتاه  اعي و ملي از مشخصه   تعهدات اجتم 

  .پردازد ارزيابي آن مي

هـاي بيگانگـان در ملكـوك و منـزوي      ها كه از عوامل داخلي و دسيـسه  مهري نسل امروز عليرغم همه بي    

تر محمد مصدق به كار گرفته شده قضاوتي عادالنه و بجـا دارد زيـرا او را در گفتـار مـردي          ساختن نام دك  

گراي دانا يافته كه وعده و شعار ملي شدن صنعت نفت را تا تحقق عملي آن                  صادق و در ميدان مبارزه، عمل     

  . به ايستادگي و مقاومت پرداخت

اريخي ايجاد شده، تالش در جهت زنده كـردن         امروز از اقبال جوانان و دانشجويان كه عليرغم گسست ت         

گر . گيرد، به حقانيت او و قضاوت تاريخ دست خواهيم يافت           نام و خاطره مبارزات دكتر مصدق صورت مي       

 مرداد و استيالي مجدد بيگانگان دستاوردهاي جنبش ملي شدن صنعت نفـت را بـا لطمـاتي                  ۲۸چه كودتاي   

  . والت اجتماعي در تاريخ ايران ماندگار گرديده استمواجه ساخت ولي نتايج و محصول آن در تح

همگام بـا   » ـ ايراني و مصدقي هستيم     ما مسلمان «نهضت آزادي ايران همچنان بر اساس اعتقاد به شعار          

ملت شريف ايران، خاطره همه شيرمردان و شيرزناني كه در مبارزه جنبش ملي شـدن صـنعت نفـت ايـران                     

اهد برد و نام دكتر محمد مصدق نيز در حافظه و ضمير ناخودآگـاه جمعـي                جانفشاني نمودند را از ياد نخو     

  .جامعه ايران به عنوان يك سياستمدار آگاه و خدمتگزاري صديق را زنده و جاويد خواهد داشت

نهضت آزادي ايران در بزرگداشت اين روز تاريخي بار ديگر از همه گروهها، احزاب سياسي، نهادهـا و                  

تفـاوتي و يـا سـردرگمي         هاي اجتماعي و سياسي كه موجب بـي          كه به عوامل و ريشه     كند  مقامات دعوت مي  

 و پيروزي كودتاي نظامي بيگانگان در آن سال شد، بينديـشند و عبـرت بگيرنـد و بـا                    ۱۳۳۲مردم در مرداد    
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گذرد، از هر نوع رفتاري كه موجب تـشديد بحرانهـا،     توجه به آنچه در خاورميانه و همسايگي كشورمان مي        

حاكمان دست از لجاجت و تقابل با مردم و نهادهـاي           . گردد، پرهيز نمايند    ازدياد تنشها و تثبيت انسدادها مي     

  .تفاوت در برابر رويدادها نباشند انتخابي بردارند و مردم هم منفعل و بي

  والعاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران
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  جنگ آمريكا با عراق و پيامدهاي آن

  

اني قاطع و صريح انگلستان و تاييد چند كشور ديگر، همچنـان بـر طبـل جنـگ بـا عـراق                   با پشتيب  امريكا،

تعداد نيروهاي نظامي مستقر در كويت، عربستان و امارت و تجهيزات عظيم نظامي انتقال يافته بـه               . كوبد  مي

سـازمان  . الوقوع آمريكا و متحـدانش بـه عـراق دارد           هاي نظامي آنها حكايت از تهاجم قريب        منطقه و آرايش  

هـاي كـشتار جمعـي در عـراق، تـا كنـون دليـل           هاي ماموران بازرسـي سـالح       ملل متحد، با توجه به گزارش     

كشورهاي داراي حق . پسندي براي صدور قطعنامه در جهت تجويز حمله نظامي به عراق نيافته است          محكمه

 براي جلـوگيري از وقـوع جنـگ         وتو در شوراي امنيت، مانند فرانسه و روسيه، تهديد به استفاده از اين حق             

عـراق خـود را     . اند و همچنان اميد به خلع سالح و در نهايت، بركناري رژيم صدام، بدون جنـگ دارنـد                   كرده

براي دفاع تمام عيـار آمـاده كـرده اسـت و بـا اسـتفاده از تـضاد منـافع موجـود بـين كـشورهاي غربـي و                   

امعه جهاني، بـا نـشان دادن انعطـاف در برنامـه            اعتراضات جهاني عليه جنگ، عالوه بر تشديد شكاف در ج         

هـاي نفـت و       تهديداتي مانند از بين بردن چـاه        كردن  خلع سالح و همكاري با بازرسان سازمان ملل و مطرح         

  .دهد ضربه زدن به منافع امريكا در جهان و حمله به متحدان آن در منطقه، به سياست خريد زمان ادامه مي

دريغ   كشور نفت خيز جهان و تامين انرژي ارزان و فراوان براي آينده، حمايت بي             تسلط بر منابع نفت دومين      

از رژيم غاصب و جنايتكار اسرائيل و تامين امنيـت آن بـه هـر قيمـت، حـل مـسئله فلـسطين از طريـق تغييـرات                            

هـاي   هاي آمريكا، آزمـايش سـالح       جغرافيايي در منطقه، استقرار يك حكومت دست نشانده و هماهنگ با سياست           

هـاي آمريكـا در ايـن     هاي كهنه و فروش تجهيزات نظامي در منطقه و جهان از جملـه هـدف       جديد، مصرف سالح  

افروزي آمريكا و متحدانش در منطقه همراه با كـشتار وحـشتناك مـردم عـراق و                  آتش. جنگ شمرده شده است   

تـازي آمريكـا در خاورميانـه     كـه عالوه بر ايـن، ي . نابودي تاسيسات زيربنايي و ثروت ملي آن كشور خواهد بود      

عمال موجب از اعتبار انداختن سازمان ملل، كه فلسفه وجوديش جلوگيري از اين قبيل رخـدادهاي نـاگوار اسـت،     

هيچ يك از اين اقدامات خودسرانه آمريكا به نفع جامعه جهاني نخواهد بود و تنهـا منـافع كوتـاه مـدت                      . گردد  مي

  .يل كه محرك اصلي جنگ و خونريزي و تشنج است، را تامين خواهد كردآمريكا و متحدانش، به ويژه اسرائ

نهضت آزادي ايران، بـر ايـن اسـاس، هـر گونـه حملـه خودسـرانه آمريكـا و متحـدانش را بـه عـراق و                            

رژيم ياغي اسراييل از اوضاع بحراني بـراي نـابود كـردن ملـت و آرمـان فلـسطين را بـه شـدت                         گيري  بهره

شايان ذكر است كه تـا كنـون   . كند آوايي مي هاي جهان در اين مورد هم   ترده ملت محكوم و با اعتراضات گس    

هاي سازمان ملل را زير پا نگذاشـته و دولـت آمريكـا در پـشتيباني از          هيچ دولتي به اندازه اسرائيل قطعنامه     

  .است ها بار از حق وتو استفاده كرده اسرائيل ده

شود، خلع سالح كامل و تغيير حكومت عراق، چه از طريق             تا آنجا كه به امنيت ملي كشورمان مربوط مي        

هاي جديدي مواجه خواهد نمـود كـه بـر            جنگ و چه بدون آن، جمهوري اسالمي ايران را با مسائل و چالش            

  .امنيت كشور وآينده مردم ما تاثير بسزايي خواهد داشت

ي، نيروهـاي مـسلح و      گيري در كـشور را بـه دو مؤلفـه اصـلي، يكـي مجموعـه رهبـر                   اگر قدرت تصميم  



 ۱۲۹

تقـسيم كنـيم و عامـل       ) نهادهـاي انتخـابي   (نهادهاي انتصابي و ديگري مجموعه رئيس جمهـوري و مجلـس            

هـاي زيـر      هاي كالن كشور را همچنان مؤلفه اول بدانيم، امكان اتخاذ يكي از گزينه              موثرتر در تغيير سياست   

  :در روبرو شدن با حوادث آينده ناشي از جنگ عراق وجود دارد

طلبـان و محافظـه كـاران در           و درگيري بين اصـالح      ادامه وضع موجود يعني تداوم تقابل     : ـ گزينه اول    ۱

  . عرصه سياسي كشور و نااميد شدن بيشتر مردم

جويانه  شك سياست توقف و كم اثر كردن مجلس توسط شوراي نگهبان، عملكرد غيرقانوني و مداخله     بي

هاي مستقل توسـط   طلبان و مخالفان، تعطيل روزنامه    كردن اصالح مجمع تشخيص مصلحت، تهديد و زنداني       

قوه قضاييه، تهديد مردم توسط نيروهاي نظامي و شبه نظامي، تئـوريزه كـردن خـشونت، بيـرون از حيطـه               

قانون، توسط مجامع تبليغي و بعضي از مسئوالن از يك سو و طرح و تصويب قوانين جديد توسط مجلـس                    

هاي رياست محترم جمهـوري و حـضور          حقوق و حاكميت مردم ، موضع گيري      اصالحات در راستاي حفظ     

هاي سياسي مستقل، از سوي ديگر، به افزايش بحران در كشور منجر خواهـد شـد                  و حركت احزاب و گروه    

  . كه در شرايط كنوني منطقه مخاطرات بيشتري را متوجه كشورمان خواهد كرد

بحراني خاورميانه، بستن هر چه بيشتر فضاي سياسي كـشور          برداري از شرايط      با بهره : ـ گزينه دوم    ۲

هـاي مـستقل، تـشديد زنـداني كـردن            با تعطيل نهادهـاي انتخـابي، متوقـف كـردن بيـشتر انتـشار روزنامـه               

هاي مدني، تهديد و ارعاب مردم و ايجاد فضاي بـسته             طلبان و مخالفان سياسي، محدود كردن آزادي       اصالح

  . اسي در كشورنظامي براي تامين مقاصد سي

هـاي توسـعه      پذيرفتن راهبرد وفاق ملي و فرايند اصالحات از طريـق تمكـين بـه برنامـه               : ـ گزينه سوم    ۳

سياسي رياست جمهوري و اجراي كامل قانون اساسي، التزام همه مـسئوالن بـه رعايـت قـانون و پـذيرش                     

ييه، رفع موانـع تـصويب قـوانيني    نظارت منتخبان مردم بر عملكرد آنها، اصالح و تغيير اساسي در قوه قضا  

مانند اصالح قانون مطبوعات، قانون منع شكنجه، قانون تعريف جـرم سياسـي، اصـالح قـانون انتخابـات و                    

هـاي مـستقل،    حذف نظارت استصوابي، قانون تبيين اختيارات رياست جمهوري و نيز رفع توقيـف روزنامـه     

انـد، تعطيـل      رخالف قانون بازداشت و زنداني شـده      آزادي دانشجويان و زندانيان سياسي و مطبوعاتي كه ب        

هـاي سـوء      هـاي فـساد بـا رسـيدگي قـاطع و سـريع بـه پرونـده                  هـاي غيرقـانوني، خـشكاندن ريـشه         دادگاه

  .هاي محافل خودسر و اقداماتي مانند آنها هاي مالي، توقف فعاليت استفاده

 آگاهي از اوضاع اجتماعي و سياسـي        هاي ديني،   هاي تاريخي و آموزه     نهضت آزادي ايران، برپايه تجربه    

بينانـه بـراي حفـظ منـافع و         بيني وضع آينده منطقه، گزينه سوم را تنها راه حل مطلوب و واقع              كشور و پيش  

تامين امنيت ملي و كاهش اثرات ويرانگـر تغييـرات و رويـدادهاي آينـده در جنـگ عـراق و تحـوالت منطقـه                         

كند كه همـه تـوان خـود را در راسـتاي تحقـق گزينـه             وصيه مي داند و به همه مسئوالن كشور مشفقانه ت         مي

هاي اول يا     در غير اين صورت، آنان مسئول پيامدها و عوارض خطرناك ناشي از گزينه            . سوم به كار گيرند   

دوم خواهند بود و بايستي در پيشگاه خداوند، ملت و تـاريخ پاسـخگوي نتـايج تـصميمات و عملكـرد خـود                       

  ١ا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحينربنا افتح بينن .باشند

  نهضت آزادي ايران

                                                            
  )۸۹ –اعراف (پروردگارا، ميان ما و ملت ما به حق داوري كن كه تو بهترين داوراني  
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