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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  قانون اساسي چگونه بايد تغيير كند؟بيانيه 

   عهدهم راعونالذين هم المانام و

شد كه  هائي درباره تدوين متمم قانون اساسي با تغييرات آن شنيده مي          از آذرماه سال گذشته زمزمه    

 نفـري بـازنگري قـانون    ۲۵رفته توسعه پيدا كرده و در حال حاضر منتهـي بـه تـشكيل يـك شـوراي          رفته

نمايند تهيه  ي را تا تيرماه     اساسي، از عناصر اصلي حاكميت، به دستور رهبر انقالب شده، قرار است طرح            

  .كه پس از تصويب رهبر انقالب به رفراندوم گذارده شود

 و سـند ترين دستاوردهاي انقالب اسالمي و خونبهاي شهيدان بوده يگانه          قانون اساسي يكي از عمده    

ميثاق مقدس و قاطع مابين تمامي قـشرهاي ملـت و جناحهـاي درون حاكميـت و معـرف رسـمي نظـام و                        

  .باشد المللي مي كشور در مجامع بيناستقالل 

طرفه تغييرات عمده و بنيادي در قانون اساسـي          زده و يك   اند به صورت شتاب     اينك كه در نظر گرفته    

اي اخذ تاييد از مردم بنمايند، وظيفه كليه افراد و احزاب اين است كه براي دفاع از               داده، دست آخر به گونه    

ه ممكن در اين امر مهم و سرنوشت ساز اظهـارنظر           اده ايران، از هر ر    حقوق ملي و آرمانهاي انقالب و آين      

  نهضت آزادي ايران بطوريكه هموطنـان ارجمنـد آگـاه          متأسفانه. و مصلحت انديشي يا مطالبه حق بنمايند      

ترين شرائط محدوديت و ممنوعيت قرار گرفته،         باشند، قريب يكسال است كه بر خالف قانون در سخت          مي

باشد، معذلك براي آنكه تعلل و تاخير بيشتري رخ          مي  و امكانات و آزادي عمل و تشكيالت       محروم از دفتر  

بـه  . ندهد درصدد برآمديم ولو به صورت ناقص و مختصر، اداي وظيفه در قبال خدا و خلق ايران بنمائيم                 

دد و هـم    كنم نظر و خواسته اكثريت ملت است روشن گـر           مي اين اميد كه هم حقايق و حقوقي از آنچه فكر         

 كه بعضي از مقامات خـود همگـان را          خصوصاً. مايدبن ينمسئولراهنمائي و تاثير مطلوب روي متوليان و        
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انـد كـه     دادهتـأمين  اجـازه و    تلويحاًدعوت به اظهارنظر و تبادل افكار براي تغييرات قانون اساسي نموده،            

  .عقايد و آراء موافق و مخالف آزادانه ابراز شود

  اصولي قانون اساسيتغيير و تكميل 

موافـق   رأي   پرسـي و    اي ضمن مشاركت در همـه        طي بيانيه  ۱۳۵۸نهضت آزادي ايران در همان سال       

دادن بــه قــانون اساســي جمهــوري اســالمي ايــران، نــواقص و نارســائيها و تناقــضاتي را توضــيح داد و 

تـوان    مـي . نبودهزل مناست كه قانون اساسي وحيبديهي . ضرورت اصالح و ترميم بعدي آنرا متذكر شد    

 حداقل شرايط   تأميناما به شرط    . و بايد آنرا بر حسب تجربيات حاصله و مقتضيات اصالح و ترميم نمود            

  . به بعضي از آنها اشاره خواهد شدذيالًالزم و رعايت نكات و نيازهائي كه 

اه سـال   خوشبختانه جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران توفيـق يافـت كـه در ارديبهـشت مـ                   

 از  صرفاً» هشدار درباره تغييرات در قانون اساسي     «اي كوتاه تحت عنوان       جاري يك اعالميه چهار صفحه    

به ايـن ترتيـب مـا از شـرح و         . ديدگاه ضرورت و كيفيت و مشروطيت اقدام مورد نظر دولت منتشر سازد           

  :نمائيم   ميدهنياز بوده به بيان خالصه آنچه در اعالميه آمده است بسن بسط مجدد مطلب بي

 قـسمت اعظـم     اوالً و تكميـل امـري اسـت مـسلم ولـي             تجديدنظر به   ۱۳۵۸احتياج قانون اساسي    ) الف

 اعتنائي به اصول قانون اساسي موجود و عدم تمكـين همـه جانبـه از آن    بستها، ناشي از بي مشكالت و بن 

حيح دولـت كمتـر مـورد نظـر          در تغييرات تعيين شده، مصلحت نظام و كشور و كارآئي ص           ثانياً. باشد مي

 ملـت ايـران خـاطرات تلخـي از تغييـرات گذشـته قـانون                ثالثاً. بوده است تا موافقت و مخالفت با اشخاص       

گرفته و در جهت تثبيـت قـدرتهاي حاكمـه بـوده اسـت،                مي اساسي كه در شرايط اختناق سياسي صورت      

  .دارد

در مسائل بسيار مهـم مملكتـي و بـه          دهد كه     مي  قانون اساسي جمهوري اسالمي اجازه     ۵۹اصل  )  ب

شرط تصويب دوسـوم آراء مجمـوع نمانيـدگان مجلـس مراجعـه بـه آراء عمـومي بـشود و چـون چنـين                       

بازنگري داده شده است فاقد اعتبـار  ) خالف قانون (استجازه به عمل نيامده است ماموريتي كه به شوراي          

اي براي تغيير آن پيش بيني نگرديده         طريقهاز طرف ديگر چون در قانون اساسي موجود         . باشد  مي قانوني

تواند اعتبار و مشروعيت پيدا كند كه از همان طريق و ترتيب متن               مي است هرگونه متمم يا اصالحيه وقتي     
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نويس تغييرات و پيشنهادات  از جمله آنكه پيش. اوليه جريان يافته و به تصويب آراء افراد ملت ايران برسد 

  . منتخب مستقيم ملت تدوين و تصويب شده باشدمؤسسان در يك مجلس قبالً

يـا   (مؤسـسان آراء عمومي براي تصويب نهائي و براي انتخابات مجلـس           هر گونه مراجعه و اخذ      )  ج

 و كمتـرين اختفـاء و اختنـاق و آزار           هبايد در نهايت آزادي و آگاهي و امنيـت برگـزار گرديـد              مي )خبرگان

صرح در قـانون اساسـي، بـه لحـاظ نطـق و بيـان، مطبوعـات،                 وجود نداشته باشد و حقوق و آزاديهاي م       

رفراندوم اصالحيه جمهوري اسالمي نبايد مانند رفراندوم شاه در سـال           . اجتماعات و احزاب رعايت گردد    

 رأي بايـد «: اي از جمله چنين فرموده بودنـد       باشد كه درباره آن در آن زمان رهبر انقالب طي بيانيه           ۱۳۴۱

و زور و تهديد و تطميع انجام شود و در ايران اين امـر              اشد و بدون هيچگونه فشار      دادن در محيط آزاد ب    

عملي نيست و اكثريت مردم را سازمانهاي دولتي در تمام نقاط و اطراف كشور ارعاب كرده و و در فشار 

تعقيب يش آوردن رفراندوم براي آن است كه تخلفات قانوني قابل           پ اساساً. دهند  مي و مضيقه قرار داده و    

 نيـستند  مسئولشوند لوث شود و كسانيكه در مقابل قانون و ملت   مي گرفتار آن  مسئولكه ناچار مقامات    

  ».اند كه به نفع آنان اين عمل را انجام دهند اعليحضرت را اغفال كرده

نگرانـي جـدي از اينكـه       .  در شرايط سياسي فعلي دست بردن در قانون اساسي نگران كننده است            ) د

يرات تنها به قانوني جلوه دادن رفتارهاي خالف قـانون و تكـاثر و تمركـز قـدرت و تثبيـت سـلطه                       اين تغي 

  .بيانجامدقدرتهاي انحصاري 

دهيم كه تغييرات مورد بحـث كنـوني و تمركـز قـدرت در يـك                  مي كنيم و هشدار    مي بدينوسيله تكرار 

ها يك قدرت خواهد انجاميد و در نهايت       نهاد، الجرم به از بين بردن تمامي نهادهاي ديگر و يكه تازشدن تن            

  .راه را براي استيالي مجدد اجانب به شكلي بدتر و خطرناكتر از رژيم قبلي هموار خواه ساخت

حال اگر به فرض، حسن نيت و قصد اصالح و خدمت در كار بوده خواسته باشند انقـالب و نظـام از                      

يـا   (مؤسـسان ه حـل ايـن اسـت كـه مجلـس            بست و بحرانهاي وحشتناك حاضر بيـرون آيـد، يگانـه را             بن

به صورت قانوني در شرايط امنيت و آزادي كامل از طرف ملت انتخاب گردد و اين مجلس، طرح       ) خبرگان

 نفـره و همچنـين نظريـات و پيـشنهاداتي را كـه صـاحبنظران و                 ۲۵تنظيم يافته از طرف شوراي بازنگري       

ائه دهند، مورد بررسي قرار داده پيشنويس يـا طـرح   عالقمندان دولت و ملت يا خود منتخبين آن مجلس ار    
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كند براي تصويب نهائي عرضـه بـه آراء           مي اصالحيه قانون اساسي را كه به اين ترتيب تكميل و تصويب          

  .عمومي بنمايد

 جمهوري نوپاي اسالمي ايران ايـن اسـت         مسئلهنكته مهم قابل تذكر ديگر درباره مشكالت عملكرد و          

توان به مصداق نـومن        نمي باشد و   مي اي از يك سلسله اصول مرتبط به هم         جموعهكه هر قانون اساسي م    

اي از    قـسمت عمـده   . ببعض و نكفر ببعض برخي از اصول را چـسبيد و برخـي ديگـر را زيـر پـا گذاشـت                     

اند ناشي از غفلت      بستهائي كه براي چاره آنها درصدد تكميل يا تغيير قانون اساسي برآمده             مشكالت و بن  

اي فوق و مثله كردن قانون اساسي و نتيجه قهري تخلف و تخطي از محدوده اختيـاراتي اسـت كـه                     يا خط 

قانون اساسي براي هر مقام و نهاد تعيين كرده است و همچنين تعدد مراكـز تـصميم گيـري و تـداخل در                       

م كـرد كـه     توان با واقع بيني به بررسي و رفع نواقص قانون اساسي اقدا             مي  زماني .ها  يتمسئولوظائف و   

تـوانيم مـشكالت قـوه مجريـه را كـه             مي بعنوان مثال . اصول مربوطه آن بتمامه و به دقت اجرا شده باشد         

براي آنكه نهادهـاي قـانوني توانـسته باشـند          . بيش از هر چيز مورد بحث قرار گرفته است شاهد بياوريم          

مورد اعتمـاد خـود را آزادانـه        وزير و وزراي     آهنگ با هم حركت كنند بايد رئيس جمهور بتواند نخست           هم

نه مسئوالانتخاب و به مجلس معرفي نمايد و مجلسي كه منتخب واقعي عامه و اكثريت ملت باشد آزادانه و 

سپس هم دولت خود را بر طبق قانون مرئوس . موافق يا مخالف خود را بدهد رأي وزير و دولت به نخست

هـا و افكـار مـردم بـدون      اند با توجه به خواسـته رئيس جمهور و پاسخگوي مجلس بداند و هم مجلس بتو  

دغدغه و ترس از توپ و تشر و جوسازي دولت را مورد سوال و استيضاح قـرار بدهـد حـال اگـر چنـين                 

شرايطي مخدوش يا فراموش شد و حتي رئيس جمهور كه رئيس شوراي عـالي دفـاع اسـت بـا صـراحت                      

ها بدون وزيـر      بر اثر كشمكشهاي دروني، وزارتخانه    اعالم كند كه در مسئله جنگ دخالتي نداشته است، يا           

ارتباط با افكـار و افـراد غيرموافـق باشـند و شـوراي       خبر از مسائل اساسي و بي    بمانند و يا مجلسيان بي    

ممكـن اسـت نـواقص و       نگهبان نيز نتواند و يا نخواهد برطبق قانون وظيفـه خـود را انجـام دهـد، چگونـه                    

  طرح شود؟حلها از روي واقع بيني م راه

شـده  » اصـل واليـت امـر   «شاهد مثال ديگر برخوردي است كه طي عملكرد ده ساله با اصل پنجم يـا      

 اصل واليت امر كه به نام واليت فقيـه مـشهور شـده اسـت از ويژگيهـاي نظـام جمهـوري اسـالمي                      . است
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خالـت و   تـك د     همانطور كه سزاواز قانون نويسي است تك       ۱۳۵۸در قانون اساسي مصوب سال      . باشد مي

اختيارات ولي امر در رابطه با هر يك از قواي سه گانه و با ملت، بـا تـصريح و تفـصيلهاي الزم در اصـل           

دانند و احتياج به توضيح       مي اما در عمل و همانطور كه همه      .  و اصول و بندهاي ديگر بيان شده است        ۱۱۰

ه و قـانون اساسـي جمهـوري        و تشريح ندارد يك سلسله توسعه و تحريفهاي فراوان بـر آن افـزوده شـد               

 متفـاوت ـ اگـر    كـامالً يت مقامات و حاكميت ملت يك چهره مسئولاسالمي ايران به لحاظ مديريت كشور و 

  .نگوئيم مخالف ـ با آنچه در ابتدا داشته و هدف و آرمان انقالب بوده پيدا كرده است

بايد نه به خاطر اشخاص باشـد       در همين زمينه و با توجه به اينكه تدوين و تغيير هر قانون اساسي ن              

 شرائط سياسي خاص مقطع زودگذري از زمان و مكان را مورد نظـر قـرار دهـد، بايـد اذعـان       صرفاًو نه   

كنيم كه شرائط ويژه سياسي و اجتماعي دوران انقالب و افكار و احوال عناصـر فعـال انقـالب الجـرم در                      

 در آنـرا    تجديـدنظر ينـك كـه ضـرورت تكميـل و          ا.  اثر گذاشـته اسـت      و حقاً  محتواي قانون اساسي منطقاً   

رنگر و همه جانگر    واالمكان د  اند الزم است بگوئيم قانون و نظامي موفق خواهد بود كه حتي             تشخيص داده 

دارد و افقهاي دورتري را      هاي محلي يا شخصي باالتر نگاه       بوده خود را از شرايط خاص زمان و خواسته        

وني استبداد سلطنتي و پيروزي انقالب اسالمي رهبر انقـالب نقـش        شك نيست كه در سرنگ     .مشاهده نمايد 

بايستي در قانون اساسي جـائي بـراي چنـين رهبـري بـه طـور رسـمي و                     مي اند و   عمده و اساسي داشته   

قانوني تعيين شده باشد اما وارد كردن تجربه رهبري انقالب به عنوان يك اصل در قانون و ناديده گرفتن                   

بينـي   جهان و ويژگيهاي فرهنگ خودي دوران انقالب، مبتال شدن به ذهنگرائي و كوتـه تجربيات انقالبهاي 

 بلكه رهبران در شـرايط  »اند كرده  نميمردم انتخاب«دانيم كه رهبران دورانهاي انقالب را در دنيا     مي .است

. »كننـد   مـي كـسب «خاص تاريخي، مقام رهبري را در صحنه مبارزه و عمل با جلب اعتماد و حمايت مردم      

اي تدوين نشده است و بـا تبليغـات و       خصوصيات و خصال اين رهبران از قبل در هيچ قانوني و نظامنامه           

رهبـري دوره انقـالب مـا نيـز ويژگـي و ضـرورت              . كنند  نمي راديو و تلويزيون نيز مقام رهبري را احراز       

دي شدن حاكميت ملت بـراي  خاص خود را داشته است كه با نيازها و شرايط بعد از پيروزي انقالب و نها  

به اين ترتيب عملـي و منطقـي نيـست كـه ويژگيهـاي رهبـر         . استقرار و شكوفائي نظام جديد متفاوت است      
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انقالب را كه اختصاصي او بوده و قابل تكرار و تقليد در شخصيتهاي ديگر نيست به عنوان يك اصـل در                     

  . دادقانون اساسي كشور وارد ساخت يا ادامه و به آيندگان تعميم

هر انقالب ناچار بوده است در يك دوران كوتاه در فاصله واژگوني نظام گذشـته تـا برقـراري نظـام       

گردد ولي اگر قـرار       مي هاي قاطع و اقدامات سريع شود كه از طرف رهبري اتخاذ            جديد متوسل به تصميم   

ض غـرض حاصـل شـده    باشد كه اين رويه بعد از تصويب قانون اساسي و تثبيت نظام ادامه پيدا كنـد نقـ            

رهبري بـه صـورت انقالبـي فقـط بـه صـورت موقـت و                . نتيجه انقالب احيا يا ادامه استبداد خواهد گرديد       

  .تواند قابل تحمل باشد  ميمحدود

يكي ديگر از اشكاالت قانون اساسي كنوني اين است كه تحت تاثير رويـدادهاي سـالهاي اول انقـالب                   

 متأسـفانه . هماهنگي در مناسبات دروني قوه مجريه شـده اسـت         تنظيم گرديده است و موجب تعارض و نا       

در حال حاضر نيز براي تجديدنظر در قانون اساسي اين تغييرات در رابطه با جو سياسي حاكم و حال و                    

نه از ديدگاه مصالح دراز     شود    مي نظريات و گرايشهاي اشخاصي كه نامزد احراز مقامات هستند سنجيده         

دل نظام، با توجه به تجارب به دست آمده، يا حاكميت ملـت و آزادي كـه اسـاس     مدت كشور و ثبات و تعا     

 .جمهوري و انقالب است

  

   بررسيقابلخالصه و اصول پيشنهادي يا 

آيـد رهبـري و هيئـت         با توجه به نكات نامبرده درباره اصالحات قانون اساسي و با آنكه به نظر نمي              

غيرخودشان و ملت باشند، معذلك مبادرت بـه        كار و آمال    حاكمه آماده براي شنيدن و گرايش به سوي اف        

نمائيم تا هم اتمام حجت و ابراز داللتي شده باشد، هم كمك بـه روشـن شـدن حقـائق و         مي اعالم نظرياتي 

ها و وظائف به عمل آيد و هم به خواست خدا و همت و حسن نيـت بعـضي از متوليـان صـاحبدل و                           نقشه

  . تمايلي در جهت خير و خدمت حاصل گردددست اندركاران متعهد، تنبيه و

و نظريات ذكـر شـده در بـاال، آنطـور كـه از              در مورد اصل پنجم قانون اساسي عالوه بر نكات          ) الف

اند كه    ين و متوليان به اين واقعيت رسيده      مسئولآيد در حال حاضر بسياري از         ها و مقاالت برمي     مصاحبه

ون اساسي آمده قبايي است مخصوص قامت آيـت اهللا العظمـي            واليت فقيه و رهبري امت آنطور كه در قان        
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نمايـد كـه      مـي  ا شورائي، وجود و حضور افرادي را ايجـاب        يخميني و تجديد رهبري به صورت شخصي        

واجد شرايطي به لحاظ فقهي، اجتماعي، سياسي، تقوايي و استعدادهايي باشند كـه جمـع آنهـا در يـك جـا           

چنانچه قرار باشد تخفيف و تنزل به لحاظ مرجعيت و فقاهت و عدالت             و  . بسيار دشوار و بلكه محال است     

ضـمن آنكـه بـه      . آورد كـه معقـول و قابـل قبـول نيـست               مي در» ١امام فاجر «داده شود دست آخر سر از       

  .ين مناسب تقسيم كردمسئول را ميان نهادها و ۱۱۰توان وظائف و اختيارات مندرج در اصل   ميسهولت

ع موضوعيت و ضرورت دارد و بهتر است به عنوان يك نهاد مستقل در قـانون           شوراي عالي دفا  )  ب

  .اساسي آمده شرح وظائف و سازمان آن را قانون تعيين كند

باشد كه به هيچ وجه       مي يت و تمركز و كارائي قوه مجريه مسئله بسيار حساس و اساسي           مسئول)  ج

 ،ه شوراي بـازنگري در نظـر گرفتـه اسـت    وزير و همه كاره شدن رئيس جمهور، آنطور ك         به حذف نخست  

حل مشكالت مملكت را نخواهد كرد و نظام جمهوري اسالمي ايران را به خود كامگي و سـلب حاكميـت و                     

) ۲ باشـند    مسئولهر دو پست يا مقام محفوظ و        ) ۱: راه صواب آن است كه    . نظارت ملت سوق خواهد داد    

 وزرا را شـخص  )۳ر نماينـدگان ملـت تعيـين نمايـد          وزير را رئيس جمهور با توجه به تمايـل و نظـ            نخست

اعتماد بـه مجلـس معرفـي        رأي    انتخاب كرده و همراه با برنامه دولت براي تصويب و گرفتن           وزير  نخست

 و وزيران را داشته حق      وزير  نخستها و اعمال      مجلس وظيفه نظارت بر كليه امور مملكت و برنامه        ) ۴. كند

  .به عزلشان بدهد رأي ضاح قرار داده در صورت عدم رضايتدارد آنان را مورد سوال و استي

صاحب مقام اول مملكـت     ) ۱رئيس جمهور كه منتخب مستقيم و مورد اعتماد و احترام ملت است؛             )  د

دولـت  نسبت به قـوه مجريـه و هيئـت          ) ۲. باشد  مي و معرف نظام جمهوري كشور ايران در داخل و خارج         

توانـد در صـورت مـشاهده         مـي  رعايت سلسله مراتب اداري داشـته و      رياست عاليه و حق نظارت كلي، با        

 به لحـاظ    خصوصاً مدافع و دلسوز عامه ملت       )۳ بنمايد   وزير  نخستتخلف و عدم كفايت، تكليف استعفا به        

بـدون  ) ۴. باشـد   مـي  اداري و امنيت و عدالت است و متعهد و مراقب اصلي اجـراي كامـل قـانون اساسـي                  

هاي آنان بر طبق قانون اساسي بوده چنانچه تسامح           ماهنگ كننده روابط و برنامه    هاي غيرقانوني ه    دخالت

  .نمايد  مي اخطاررسماًيا تخلف و تخطي مشاهده كند 
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مجمع تشخيص مصلحت از ابتدا يك نهاد زائد و خالف قانون اساسي بوده وجود و حاكميـت آن                  )  و

گردد و همين كـه آن را در          مي تفرق در مديريت  يتها و نظارتها و     مسئولدر امور و لوث شدن      باعث اخالل   

امـا اگـر منظـور    . اند اعتراف به خالف قـانون اساسـي بـودن آن اسـت      دستور شوراي بازنگري قرار داده    

بررسي بيشتر طرحها و مسائل يا پيشنهاد يا ايجاد هماهنگي و جلب نظر مشورتي روسا و متحصمين سه 

باشـد    مـي  كان رئيس جمهور يا هر يك از روساي قواي سه گانه          قوه باشد اين عمل هميشه در اختيار و ام        

  .هاي اتخاذ شده حالت الزام و تداخل را پيدا كند بدون آنكه نظريات و توصيه

 و مـشورت در     ااالصول امـر شـور      بطور كلي و علي    : شوراي عالي قضائي و مسئله كلي شوراها      )  ز

 جمهوري اسالمي و سفارشهاي محكم قرآنـي اسـت          قضا و قانون و در اداره امت از مباني قانون اساسي          

ولـي  . كه نبايد نه حذف و تضعيف گردد و نه لوث كننده مسئوليتها و امور اجرائي در نظام مديريت شـود                   

يتها بـه   مـسئول تواند حالت شورائي داشته وظائف و         نمي  كار  و مامور يك اداره و دستگاه مجري يك طرح       

به طوريكه مراجعين و كاركنـان يـا مـديران مـافوق            . عدد پخش شود  صورت متفرق و مبهم مابين افراد مت      

ندانند با چه كسي طرف بوده طرح سوال و عقد قرارداد نمايند و از چه كسي بازخواست و مطالبه تكليـف                     

يتها مسئول و كار بوده سازماندهي و ء هر جزمسئولالمحاله بايد شخص معيني گرداننده و   . و جواب كنند  

راتب و روابط معلوم صورت گيرد و اين مانع از آن نيست كه اهداف و مقـررات يـا خـط         بر طبق سلسله م   

 امنـا،  ،هاي از نـوع مـديره   مشي و برنامه واحد اجرائي به وسيله يك مقام مافوق اداري و شورائي يا هيئت       

  .روسا، وزيران و غيره تدوين و تصويب شده باشد

 و تـداخل آنهـا در كارهـاي         مـسئول  غير  غالبـاً  در عملكرد گذشته جمهوري اسالمي تعـدد شـوراهاي        

جا دارد كه   . ا توليد يا تعليمات و غيره به بار آورده است         يغيرمربوط مزاحمتهاي فراوان در امور مديريت       

  .به طور كلي تعيين شود قانون اساسي اصول و وظائف و حدود دخالت شوراها تجديدنظردر 

 بايد محفوظ و محكم باشد استقالل قـوه قـضائيه و   اما در مورد شوراي عالي قضائي اصل مهمي كه     

بزرگترين آفت دادگستري و قوه قـضائيه تبعيـت و   . آنها است آراء قضات و محاكم در قضاوتها و صدور   

محكوميت آنها است در برابر سياست و حكومت از يك طرف و بي تقوائي قضات و عدم اعتقاد و اعتصام     
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نچه بايد تـضمين گـردد مـستقل سـاختن و مـستغني و مـصون نگـاه                  آ. ١آنها به قانون و به حق و حقيقت       

 قراردادن انتخـاب و نـصب و عـزل آنـان در              و داشتن محاكم و قضات از عوامل حكومت و سياست است         

 متـشكل از شخـصيتهاي شـرافتمند و        مـستقل  دائمـي و     زير نظر شوراي قضائي يا هيئت انتظـامي تقريبـاً         

  .متخصص در امر قانون و قضاء

وراي عالي قضائي عمل عجوالنه و نادرست است ولي بايد اختياراتش را از مجري بودن به                حذف ش 

شوراي قضائي بايد تعيـين كننـده سياسـتها و خـط مـشي كلـي امـور                  . تغيير داد » ناظر و هماهنگ كننده   «

بـه تـصويب آن     ) با حفظ اسـتقالل محـاكم و مـصونيت قـضات          (قضائي كشور بوده عزل و نصب قضات        

 رئيس شوراي عالي قضائي خواهد بود به عنوان رئيس قوه قـضائيه  ر دادگستري نيز كه ضمناً وزي. برسد

  . و مجري كارها و پاسخگوي مجلس و ملت و رئيس جمهوري باشدمسئولبايد 

هـا تـابع مقـررات        مسائل اداري، دفتري، مالي و استخدامي وزارت دادگستري مانند ساير وزارتخانـه           

  .گردد  ميزير انجامعمومي كشور در زير نظر و

بينـي امكـان و      از جملـه اصـالحات قـانون اساسـي بايـد پـيش             : بيني تغييرات قانون اساسي    پيش)  ح

چگونگي اصالح يا تغيير آن با تصريح بر انتخاب مجلس مخـصوص بـازنگري منتخـب مـردم و تـصويب                     

يكـي  « را به عنوان      ضرورت ترميم قانون اساسي    ۵۹مجلس شورا بر طبق اصل      . عمومي باشد  آراء   نهائي

دولت مامور اجراي آن باشد و شوراي نگهبـان بـر انتخابـات مجلـس ملـي          . تصويب نمايد » از مسائل مهم  

  .عمومي و وجود آزاديهاي قانوني نظارت نمايد آراء بازنگري و مراجعه به

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۸ خرداد ۱۲

                                                 
االرض فاحكم بني الناس باحلق و        يا داود انا جعلناك خليفه يف     . چنين بوده اسـت   ) ع( همانطور كه تنها تاكيد خداوند به داود         ـ 1

 ).۲۶سوره ص آيه  (اهللا اهلوي فيضلك عن سبيل التتبع
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  رحلت رهبر انقالب  مناسبتبهاطالعيه 

  

  كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذواجلالل واالكرام

نهضت آزادي ايران رحلت رهبر انقالب و بنيانگزار جمهوري اسالمي ايران آيت اهللا العظمي حـاج آقـا                

 روح اهللا خميني را به بازماندگان آن مرحوم به ويژه آيـت اهللا پـسنديده، حجـت االسـالم حـاج سـيد احمـد                        

خميني، ياران و پيروان ايشان تسليت گفته براي آن مرحوم مغفرت و رحمت و براي بازماندگان و همگان                  

  .نمايد  ميصبر و سالمت و توفيق در آنچه خير دنيا و آخرت است از خداوند متعال مسئلت

 شخصيتي زندگي فاني را وداع گفت كه ملت ايران بـا اكثريـت قـاطع خـود او ار در روزهـاي تاريـك                       

 يعنـي   ديرينـه ملـي   ترين نظام استبدادي و تحقـق آرمانهـاي           استبداد شاهنشاهي براي برچيدن بساط كهن     

شخصيتي كه با رهبري قـاطع و       . آزادي و استقالل و حاكميت ارزشهاي اسالمي به رهبري انقالب برگزيد          

  .اراده استوارش انقالب اسالمي ايران را رهبري و جمهوري اسالمي را بنيانگزاري كرد

تجربه اين انقالب كه نور اميد و حركت نوين را در ديده و در دلهاي مسلمانان تحت سـتم جهـان بـه                       

وجود آورده است به خواست خدا در تاريخ آينده جوامع اسالمي و در تحوالت جهان به هم پيوسته تشنه 

 داوريهــاي آزادي و عــدالت نقــش مــوثري ايفــا خواهــد نمــود و گفتارهــا و نوشــتارهاي تمــام ناشــدني و

خداونـد همـه پوينـدگان      . اي را برخواهد انگيخت كه اميد است منشا حركات و خدمات عظيم گردد              گسترده

  .جور بداردأراه حق و خدمتگزاران ملت عزيز ايران را موفق و م

داند هموطنان گرامـي را بـه پاسـداري از اصـول و               مي در شرايط حساس كنوني نهضت آزادي الزم      

  .به ويژه آزادي و استقالل و حاكميت ملي دعوت نمايدآرمانهاي انقالب 
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ين نظام جمهوري تسليم شدن به اراده خالق هـستي در آزادي            مسئولتوصيه نهضت آزادي ايران به      

باشد كه تنهـا از ايـن         مي  حقوق اساسي مردم   تأمين بندگان بخشيده و تمكين به قانون و          به و اختياري كه  

  .هاي همه جانبه مقابله نمود توان با خطرات و بحران  ميطريق

بخواهيم به همه ما ايمان و معرفت همراه با         » حي و قيوم  «در شرايط كنوني شايسته است از خداوند        

حركت ارزاني و از شر شياطين انس و جن كه مرامشان دشمني و بدانديشي است محفوظ بدارد تا در راه 

  .فيق يابيممستقيم به سوي او كه راه نجات و خدمت به خلق است تو

  التكالن اهللا التوفيق و عليه من

  ۱۳۶۸پانزدهم خرداد 

  نهضت آزادي ايران



 ١۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  انتخابات رياست جمهوري اطالعيه پيرامون

  

   ينصركم و يثبت اقدامكمان تنصروا اهللا

  ۷سوره محمد آيه 

  هموطنان گرامي

ر است انتخابات رياست جمهوري روز ششم مرداد ماه برگـزار           بر اساس اطالعيه وزارت كشور قرا     

  .شده و داوطلبين در مدت پنج روز از تاريخ هفتم تيرماه ثبت نام نمايند

نهضت آزادي ايران در انتخابات گذشته مجلس شوراي اسالمي و رياست جمهوري به دفعات اعـالم                

ق و وظيفه ديني و ملي براي تحقق حاكميت         داشته است كه شركت مردم در انتخابات آزاد و قانوني يك ح           

  .باشد  ميملت

 آزادي در جهت مـشاركت داوطلبانـه و آگاهانـه           تأمينهدف نهضت از مشاركت در انتخابات همواره        

نهـضت معتقـد اسـت بـراي        . مردم و ايجاد فضاي باز سياسي به عنوان يگانه راه نجات مملكت بوده است             

حاكميت واقعي ملت به جاي حاكميت فرد و يا قشر و طبقـه خـاص               زدودن آثار فرهنگ استبدادي و ظهور       

  .باشد  ميموثرترين شيوه شركت فعال مردم در انتخابات

الوقوع رياست جمهوري نيز نهضت آزادي در مصاحبه مطبوعاتي مورخ           در ارتباط با انتخابات قريب    

حاكميت درخواست نمـود هـر       عالقمندي خود را براي مشاركت در اين فريضه ملي اعالم و از              ۲۳/۱۱/۶۷

با كمال تاسف نـه تنهـا       . هاي الزم براي انتخاباتي آزاد و قانوني را فراهم سازد           چه زودتر شرايط و زمينه    

هـاي گذشـته را از نهـضت آزادي و سـاير گروههـاي سياسـي                  حاكميت در اين مدت فشارها و محدوديت      

لني، ولي مخالف حاكميت، كاهش نـداده و بـه          طرفدار انقالب، نظام جمهوري اسالمي و مبارزه قانوني و ع         
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هاي ناروا و     هاي خيرخواهانه آنان ترتيب اثري نبخشيده، بلكه بر شدت تبليغات منفي و ايراد تهمت               توصيه

  .اشاعه اكازيب عليه آنان نيز افزوده است

 و ضـبط اسـناد و مـدارك و          »جمعيـت دفـاع از آزادي و حاكميـت ملـت          «اشغال دفتر نهضت و     ادامه  

رشيو و امكانات اجرائـي نهـضت، بازداشـت خـالف قـانون و احـضار اعـضا و عالقمنـدان در تهـران و                         آ

اي از فـشارها و       شهرستانها، تهديد و ارعاب و حتي اجبار آنان به جاسوسي براي وزارت اطالعات گوشه             

مسائل هاي متفاوتي در برخي از اصول و  ييقاتي است كه براي سركوب آنهائي كه نظريات و تشخيصضت

  .اصلي اداره مملكت با متوليان انقالب و حاكميت دارند بكار گرفته شده است

 از احتماالًدهد كه حاكميت، به ويژه با اطالعي كه   ميروند مجموعه رويدادهاي يك سال گذشته نشان

م مقـام   هاي ديگر، حتي قائ     ريزي قبلي تمامي صاحبان بينش     اند، با برنامه    شدت بيماري رهبر انقالب داشته    

اند تا از اين طريق و بمدد موثر تمامي وسائل ارتباط جمعي تنها يك نظـر                  اثر نموده  رهبري، را حذف و بي    

به اين ترتيب زمينه الزم بـراي حفـظ قـدرت و انجـام انتخابـات                . و تشخيص بتواند در جامعه مطرح گردد      

اي كـه در      ريـزي شـده     برنامـه شود و با تغييرات       مي رياست جمهوري به طور متمركز و انحصاري فراهم       

اي جـز اختنـاق و اسـتبداد بيـشتر نخواهـد       آيد موجبات تمركز قدرت كـه نتيجـه        مي قانون اساسي به عمل   

  .گردد  مي آماده،داشت

 مخالفين وفادار به انقالب و نظام جمهوري اسالمي را از آزادي و بيان               حتي در شرايطي كه حاكميت   

تـوان    ميدهد، چگونه  نميبه زبان نيز وعده آزادي و اجراي قانون را       و اجتماع محروم نموده است و حتي        

  انتظار استقبال عمومي از انتخابات را داشت؟

بـه دليـل محـروم مانـدن از حقـوق و امكانـات              هاي حاكميـت    در شرايطي كه غير موافقين با سياست      

وان مـشاركت آگاهانـه و      تـ   مـي  سياسي با مردم نيـستند چگونـه       موثر و ارتباط     اظهارنظرعمومي قادر به    

  داوطلبانه مردم را جلب نمود؟ به خصوص بنا بـه سـوابق گذشـته چـه تـضمين و اطمينـاني وجـود دارد                        

  كــه انتخابــات بــا امانــت و مطــابق قــانون انجــام گرفتــه امكــان نظــارتي بــراي ملــت و مخــالفين وجــود   

  داشته باشد؟
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د تكليفـي بـراي هموطنـان كـه خـود      در چنين شرايطي نهضت آزادي ايران بدون آنكه خواسـته باشـ          

دارد در انتخابـاتي كـه حقـوق عمـومي و             مي  اعالم آگاهي كافي از جريان امور دارند تعيين نمايد، صريحاً        

  .كند  نميآزاديهاي قانوني سلب شده باشد شركت

   للمتقنيةو العاقب

  ۱۳۶۸ششم تيرماه 

  ت آزادي ايراننهض



 ١٧

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  همه پرسي اصالح قانون اساسيبيانيه 

  ١ديا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقو

  هموطنان گرامي

 قانون اساسي و انتشار مـتن نهـائي آن در جرايـد يوميـه، قـرار        با پايان گرفتن كار شوراي بازنگري     

  است روز ششم مردادماه همزمان بـا انتخابـات رياسـت جمهـوري در معـرض همـه پرسـي ملـت ايـران                        

  .رار گيردق

 خرداد ماه نظـرات     ۱۲، مورخه   »قانون اساسي چگونه بايد تغيير كند     «نهضت آزادي ايران در اطالعيه      

اصالحي خود را در مورد شيوه و محتواي برنامه اصالح و تكميل قانون اساسي بيان داشته است و اينك                   

 امـر مهـم و      در مـورد ايـن    دانـد     مي كه متن مواد اصالحي و اضافي قانون اساسي منتشر شده است الزم           

  .ي، هر چند مختصر و محدود، بنمايداظهارنظرساز  سرنوشت

  ـ شيوه اصالح قانون اساسي۱

اي كه براي بازنگري قانون اساسي تشكيل شد بدعتي بـود كـه حاكميـت بـر خـالف                      نفره ۲۵شوراي  

ها   شد و رسانه    مي لي براي اين كار تشكي    نمؤسسادر حاليكه اگر مطابق قانون مجلس       .  انجام داد  ۵۹اصل  

كـرد و     مـي  ساز پيدا  كردند ملت مشاركت موثري در اين امر سرنوشت         مي نظريات موافق و مخالف را درج     

  .عمل شده بود» ملت است رأي ميزان«به گفته رهبر انقالب كه 

 شوند سابقه دارد قانون  مي به راستي در كجاي دنيا و در كداميك از كشورهائي كه با آراء ملت اداره              

   ملت اصالح و يا ترميم نمايند؟اظهارنظراساسي را در شوراي منتخب حاكميت بدون حق 

                                                 

  .تماماً عمل نمائيدايد به تعهدات خويش   سوره مائده آيه يك ـ اي كساني كه ايمان آوردهـ1
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  ـ محتواي اصالحات و تغييرات۲

 خرداد ماه نهضت آزادي در مورد تمركز قدرت در نهادهاي           ۱۲نگرانيها و هشدارهائي كه در نشريه       

ار نگرفته و در تغييرات انجـام        مورد توجه قر   متأسفانهاصلي نظام و حذف اختيارات ملت مطرح شده بود          

  : كنيم  مياي از آنها اشاره  به پارهشده اين انحرافات بطور چشمگيري تحقق يافته است كه اجماالً

اصالحات و اضافات به ويژه در اصول پنجم، پنجاه و هفتم، شصتم، يكـصدودهم، يكـصدودوازدهم،               

دهند كه اداره مملكـت بـه     ميوح نشانيكصدوهفتادوپنجم، يكصدوهفتادوششم و يكصدوهفتادوهفتم بوض 

 مقام معظـم رهبـري اسـت متمركـز شـده            ندر اراده و اختيار مطلق يك فرد كه هما        » مادام العمر «صورت  

گرچـه  .  و پاسـخگو باشـد     مـسئول بدون آنكه اين مقام در قبال ملت و نهاد منتخب آن يعني مجلـس               . است

 عملكرد رهبري را به عهده دارد ولي ايـن امـر       مجلس خبرگان رهبري طبق اصل يكصدويازدهم نظارت بر       

  .شود  ميتنها در شرايط خاصي براي بركناري رهبري عملي

  : در اصل يكصدودهم وظائف ذيل به اختيارات مقام رهبري اضافه شده است

نظـارت بـر حـسن اجـراي سياسـتهاي كلـي            «،  »تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران      «

حـل معـضالت نظـام كـه از طريـق عـادي قابـل حـل              «،  »گانه  و تنظيم روابط قواي سه    حل اختالف   «،  »نظام

  .» جمهوري اسالميينصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيما«، »فرمان همه پرسي«، »نيست

تعيين سياستهاي كلي نظام و نظارت بر آنهـا، بـدون ايجـاد سـازمانهائي               : مگر انجام وظائفي از قبيل    

ض و طويل كنوني دولت امكان پذير اسـت؟ رئـيس سـازمان صـدا و سـيما كـه                    موازي با سازمانهاي عري   

گانـه همـاهنگي و همكـاري         نصب و عزلش با مقام رهبري است چگونه با شوراي نظارت منتخب قواي سه             

  خواهد داشت؟

ن بسياري از نهادهاي اصلي نظام نيز مستقيم و غيرمستقيم توسط مقـام رهبـري               مسئوالاز آنجا كه    

وند، از جمله فقهـاي شـوراي نگهبـان، رئـيس دسـتگاه قـضائي، اعـضاي مجمـع تـشخيص                     ش  مي منصوب

  . ..مصلحت، فرماندهان كلي نيروهاي مسلح، اكثريت مطلق اعضاي شـوراي بـازنگري قـانون اساسـي و                  

گانـه هويـت و        مقام رهبري مالك الرقاب و صاحب اختيار ملك و ملت گشته ساير نهادها و قواي سه                عمالً
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دهند و در چنين شرايطي ملت زير فشار تبليغات يكطرفه صـدا و سـيما بـه                   مي ي خود را از دست    اثر واقع 

  .صورت ابزاري در اختيار رهبري قرار خواهد گرفت

هـاي    اولين مجلس خبرگاني كه قانون اساسي را بعد از پيروزي انقالب تدوين نمود با توجه به زمينه                

 طرف اختيـارات رهبـري را در اصـل يكـصدودهم محـدود و               عميق فرهنگ استبدادي در جامعه ما، از يك       

 آزادي و حقوق مردم اصول فصل سوم و پنجم قانون اساسي            تأمينمشخص نمود و از طرف ديگر براي        

  .هاي مشيت الهي كه حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است هموار گردد را تصويب نمود تا زمينه

 رهبري و همچنين در مقامات اجرائي و قضائي كشور و           سابقه اختيارات در نهاد    به نظر ما تمركز بي    

 زمينـه مـساعدي بـراي بازسـازي     ،سلب اختيار از سايرين، نه تنها مشكالت كنوني جامعـه را حـل نكـرده     

كشور و شكوفائي ملت فراهم نخواهد ساخت بلكه راه را براي استيالي بيگانگان به مراتب بدتر از گذشـته           

  .هموار خواهد نمود

كـه اكثريـت مـردم او را بـه          «زنگري با حذف شرط صالحيت مقام رهبري در اصل پـنجم            شوراي با 

بيني اصول فصل سوم و پنجم مربوط بـه آزادي و حقـوق              ، و عدم پيش   »رهبري شناخته و پذيرفته باشند    

 از ملـت سـلب      عمـالً اساسي و حاكميت ملت، كه جز اصول اليتغير ذيل اصل يكصد و هفتادوهفتم هـستند                

  .رده استاختيار ك

 دانستن رئيس جمهور در برابر ملت       مسئولودوم آمده است،      نكته مثبتي كه در اصالحيه اصل بيست      

اي   توانـد پايـه     مـي  باشد اما حذف اختيار مجلس براي دعوت رئيس جمهور به مجلس            مي و رهبر و مجلس   

  .براي اختالف دولت و مجلس در آينده باشد

 ـ خـارج از هـشت محـور تعيـين      ۱۰۸ ـ  ۸۵ ـ  ۷۰له اصـول   بعضي از اصول اصالح شده از جمضمناً

شده بوده است محتواي برخي اصول خالف اصول مديريت و مصلحت مملكت بوده و در برخي اصول از 

  . ابهام و تناقض وجود دارد۱۰۷جمله اصل 
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  ـ شيوه همه پرسي۳

 به آن اضـافه شـده        اصل از اصول قانون اساسي تغيير يافته و يا به صورت اصول جديد             ۳۶حداقل  

  بـه همـه پرسـي ملـت        » نـه «يـا   » آري«مجموعـه ايـن تغييـرات و اضـافات قـرار اسـت بـه صـورت                  . است

  .گذارده شود

 مؤسسانبه طوري كه گفته شد اين اصالحات و تغييرات نه توسط نمايندگان منتخب ملت در مجلس                 

اند كه     كرده اظهارنظرهاي جمعي     مورد بررسي قرار گرفته است و نه صاحبنظران در مورد آنها در رسانه            

اگر كساني با برخي    .  نمايد اظهارنظرملت بتواند با استماع نظرات موافق و مخالف در همه پرسي با آگاهي              

  اكتفا نمايند؟» نه«يا » آري«توانند به اظهار   مياز اصالحات مثبت موافق و با برخي مخالف باشند چگونه

  ـ شرايط برگزاري همه پرسي۴

شود كه مطبوعات و صدا و سـيما در بـست در اختيـار حاكميـت                  مي سي در شرايطي برگزار   همه پر 

بوده گروههاي سياسي غير موافق با حاكميت و حتي مخالفين وفادار به انقالب و نظام جمهوري اسـالمي                  

ر صدور پروانه فعاليت سياسـي بـراي چهـا        . خود را ندارند  امكان ارتباط سياسي با مردم و ابالغ نظريات         

اند، توسـط وزارت كـشور    كرده  ميهاي موجود استفاه گروه طرفدار حاكميت كه همواره از امكانات رسانه    

در آستانه انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي قانون اساسي، به هيچ وجه معـرف شـرايط انتخابـات                 

طرفداران حاكميت  آزاد قانوني و مردمي نيست، چرا كه در حكومتهاي ديكتاتوري و فاشيستي نيز هميشه               

هر گـاه كـساني كـه داراي تـشخيص متفـاوتي بـا حاكميـت                . از آزادي بيان و اجتماعات برخوردار هستند      

  .توان ادعا كرد آزادي وجود دارد  مي آزادانه يافتند،اظهارنظرهستند امكان 

  ملت شرافتمند و مظلوم ايران

با تغييراتـي كـه شـوراي    . شما استقانون اساسي يگانه دستاورد انقالب و حاصل يك قرن مبارزات        

غير قانوني بازنگري تنظيم نموده و قرار است به همه پرسي گـذارده شـود، اسـاس و عـصاره آن را كـه                        

در چنـين  . انـد  آزادي و حاكميت و نظارت ملت است قرباني حفـظ قـدرت و دوام حاكميـت موجـود نمـوده                  

باالترين مقام اجرائي و قضائي، نظام شورائي       شرايطي با توسعه و تمركز اختيارات در مقام رهبري و در            
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مردمي مبتني بر ايمان و عدالت و كرامت انساني و خدمت، همانطور كه برخي اعضاي شـوراي بـازنگري                   

اند، در خطر استبداد ضد انساني و ديكتاتوري دينـي قـرار گرفتـه                نيز احساس نگراني كرده و هشدار داده      

  ر همه پرسي قانون اساسي شركت نمود؟توان د  ميآيا در چنين شرايطي. است

 نهضت آزادي ايران معتقد است رفراندومي كه با چنين مقدماتي انجام گردد نه تنهـا مـشكلي را حـل                   

 توانـد    مـي  تغييراتـي ايـن چنـين مخـدوش كننـده چگونـه           . كند بلكه بر مشكالت موجود خواهـد افـزود         نمي

  مشروعيت داشته باشد؟

از انقـالب و نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران همـواره از اصـول و                  نهضت آزادي ايران با طرفـداري       

. آرمانهاي اصيل انقالب پاسداري نموده و مبارزه علني قانوني را تنها راه مصلحت مملكت شـناخته اسـت                 

اينك نيز براي حفاظت از ارزشهاي اصيل ملت با توكل بر خدا و به خواست او به فريضه امر به معـروف                      

ملـت ايـران نيـز بـا     .  وسع خود و امكانات موجود به همان شـيوه ادامـه خواهـد داد            و نهي از منكر در حد     

  ه بــه رضــايت خــالق و نجــات خلــق بينجامــد  كــبــصيرت و آگــاهي و همــت و تــالش ســازنده راهــي را  

  .برخواهد گزيد

  من اهللا التوفيق و عليه التكان

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۸ تيرماه ۲۵
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نظام جمهوري اسالمي و رهبري آنبيانيه 

  من بعدهم لننظر كيف تعملون االرض مث جعلناكم خالئف يف
  ۱۴يونس ـ 

مهـم نـه تنهـا      رحلت رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي بالشك به عنوان يكي از رويـدادهاي               

 سرنوشـت ملـت مـا، و شـايد        و اسـالمي    كشور، بلكه دنيا، ثبت خواهد شد و نقطه عطفي در تاريخ انقـالب            

  .كشورهاي ديگر مسلمان محسوب شود

هاي رهبري، واليت مطلقـه فقيـه، اسـتقالل و آزادي و حاكميـت ملـت و               نهضت آزادي ايران در زمينه    

داننـد    مـي همگـان . همچنين قانون اساسي و تغييرات آن به موقع و مكرر نظريات خود را بيان داشته است       

هاي انقالب و نظام جمهوري اسالمي و تالش  د به آزادي و استقالل و طرفداري از ارزشكه ما ضمن اعتقا 

 با براندازي و آشوب و قهر و حشونت، هر گونه غلـو             تبراي حفظ اعتبار و اجراي قانون اساسي و مخالف        

 و بـه     محكوم نموده،  هاي استبدادي و غيرتوحيدي است شديداً       درباره بزرگان را، كه تجلي و بروز فرهنگ       

) ع(و اميرالمـومنين علـي      ) ع(م  يپيروي از قرآن با شخص پرستي، ولـو دربـاره حـضرت عيـسي بـن مـر                 

هاي دائمـي     در حيات رهبر فقيد انقالب نيز بنابر فريضه ديني و ملي توصيه           . مخالفت قطعي داشته و داريم    

 نچـه در اينجـا     و آ  ايـم   نمـوده   مـي  در چهار چوب قرآن و قانون در مسائل و موضـوعات اساسـي كـشور              

خواهيم مطرح سازيم نه برگشت به معتقدات و مطالب قبلي است و نه تحليلي از دستاوردهاي انقالب و                   مي

ي است اجمالي دربـاره انتخـاب       اظهارنظرها، بلكه تحليل و       ها و بحران    رويدادهاي دهساله اخير و انحراف    

  .رات مردم بر اساس حق و عدالترهبري جديد از ديدگاه حقوقي و قانوني و سياسي و بيان انتظا
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الزم به تذكر است كه در اين تحليل نيز، نظير ساير موارد، برخورد نهضت با اين مسئله به هيچ وجه                    

 مصالح عاليه ايران و اسالم و تحقق تمامي آرمانهاي انقالب اسالمي مورد        صرفاًجنبه شخصي ندارد بلكه     

  .باشد  مينظر

  : ات مختلفو اينك بررسي اين رويداد از جه

   بررسي حقوقي ــ قانوني)الف

تصميمي كه مجلس خبرگان در انتخاب رهبر جديد اتخاذ كرده است به نظـر نهـضت آزادي از حيـث                    

  :به شرح زير. حقوقي ــ قانوني مورد اشكال و ايراد است

 واليت امر و امامت امـت بـر عهـده فقيـه عـادل و بـا      «: ـ اصل پنجم قانون اساسي صراحت دارد كه  ۱

در اين اصـل تنهـا شـرط فقيـه بـودن، در كنـار سـاير                 » ...تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است          

بـه شـروط مـشروحه در       » مرجعيت«اما در اصل يكصد و هفتم شرط        . شرايط براي رهبر ذكر شده است     

بـراي  در اصل يكصد و نهم نيز با صراحت صـالحيت علمـي و تقـوائي الزم       . اصل پنجم اضافه شده است    

  .افتاء و مرجعيت، از شرايط و صفات رهبر و يا شوراي رهبري قيد گرديده است

بر همگان روشن است كه رهبر منتخب مجلس خبرگان فاقد برخي از شرائط مندرج مصرح در قانون               

بـدون شـك    . انـد   ين هم به اين نكته توجـه نمـوده و آنـرا مطـرح سـاخته               مسئولبرخي از   . باشد  مي اساسي

  .اي نيز به اين امر اذعان دارند اي مجلس خبرگان و حتي شخص آقاي خامنهاكثريت اعض

در مورد آيت اهللا منتظري نيز اگر چه مقام علمي و صالحيت افتاء و مرجعيـت ايـشان مـورد قبـول و       

دانستند كه براي تحقـق  ا وجود اين براي احراز اقام قائم مقامي و سپس رهبري الزم   ، ب تصديق بوده است  

 به عنوان يكي از مراجـع       عمالًوني ابتدا صالحيت بالقوه مرجعيت ايشان بروز بالفعل پيدا كند و            قانشرائط  

  . رهبري ايشان مطرح گرددشناخته شوند و سپس قائم مقامي و بعداً

 و  ۵ـ مجلس خبرگان در توجيه ناديده گرفتن برخي از شرائط اساسي رهبـري، منـدرج در اصـول                   ۲

انـد و همچنـين       ظر رهبر انقالب، كه به صور مختلف آنرا بيان و ارائه نموده            قانون اساسي به ن    ۱۰۹ و   ۱۰۷

چنين استنادي با توجه به نكات زير فاقـد اعتبـار           . اند  به نظر شوراي بازنگري قانون اساسي استناد نموده       

  .قانوني است
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ه  به فرض كه نظر رهبر انقالب اسـالمي غيـر ضـروري بـودن قيـد مرجعيـت بـراي رهبـر آينـد                        اوالً

كند كه بـر طبـق نظـر خـود ايـشان        ميجمهوري اسالمي بوده باشد اين نظر تنها زماني اعتبار قانوني پيدا         

  .شد  ميمراحل قانوني آن طي

كه تاسيس آن خود مبناي (اي كه براي شوراي بازنگري قانون اساسي   رهبر فقيد انقالب در نامهثانياً

، اعتبـار   تجديـدنظر  نمـودن مـوارد ضـروري بـراي          انـد عـالوه بـر مـشخص         ارسال داشـته  ) قانوني ندارد 

اگـر  . اند عمومي مردم طي يك همه پرسي نموده آراء تصميمات شورا را نهايتا موكول به كسب نظر موافق      

دانستند و   ميالوقوع نظر خود را فوق قانون اساسي و حاكميت ملت چنانچه بنيانگذار جمهوري اسالمي في   

شمردند مسئله ارجاع مصوبات شوراي بـازنگري بـه آراء            مي ال تغييرات آنرا شرط الزم و كافي براي اعم      

نمودند و هنوز چنين اقدامي صورت نگرفته است تا به استناد آن رهبر جديـد،                 نمي عمومي مردم را عنوان   

  .بدون شرائط قانون اساسي انتخاب گردد

ي كه برخي از مقامات آن را به  استناد به نظرات شفاهي رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمثالثاً

اند و به آن استناد شده است بـه موجـب وصـيتنامه ايـشان فاقـد       عنوان مسموعات مستقيم خود نقل كرده  

شـود    مـي  آنچه به مـن نـسبت داده شـده يـا          «: نامه با صراحت آمده است     در وصيت . ارزش و اعتبار است   

اشد با تصديق كارشناسان يا در سـيماي        مورد تصديق نيست مگر آنكه صداي من يا خط و امضاي من ب            

  .»جمهوري اسالمي چيزي گفته باشم

 ۱۰۹ و   ۱۰۷ و   ۵و تـصميم خـود مفـاد اصـول           رأي   با توجه به توضيحات فوق مجلـس خبرگـان در         

  .قانون اساسي را ناديده گرفته و از حدود اختيارات خود تجاوز نموده است

ات خود را پيرامون چگونگي تغيير قانون اساسي،        الزم به تذكر است كه نهضت آزادي ايران پيشنهاد        

 منتشر ساخته اسـت امـا در        ۱۲/۳/۶۸اي به تاريخ       بيانيه  طي  و اصول مربوط به آن     ۵از جمله حذف اصل     

 معتقد است بقاء و مشروعيت نظام جمهوري اسالمي ايران به حفظ و اجراي تمامي     و مصراً  عين حال جداً  

در مـورد   .  تغييري بايد از مسير صحيح و درسـت آن انجـام شـود             اصول قانوني اساسي است و هرگونه     

 و ساير اصول مربوطه تا زماني كه از طرق قابل قبول و مراجعه بـه آراء عمـومي                   ۱۰۹ و   ۱۰۷ و   ۵اصول  
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  مردم تغييري در آن داده نشود و يـا حـذف نگردنـد همچنـان معتبـر و قابـل احتـرام اسـت و بايـد از آن                             

  .تمكين نمود

  

   سياسي جريان انتخاب رهبري جديد بررسي )ب

اي كه نظام جمهوري اسالمي به شخص رهبـر و بنيانگـذار              به دليل وابستگي و اتكا خاص و گسترده       

كردند بالفاصله و متعاقب اين رويداد، پيش آمدهاي   ميبيني جمهوري اسالمي پيدا كرده بود، بسياري پيش

 هـاي بـزرگ رخ    بعد از درگذشت رهبران انقـالب معموالًهاي داخلي و خارجي، كه  ناگوار و آشفتگي و فتنه    

هـاي وسـيع در       هـا و بحـران      دهد، در كشورمان بـروز نمايـد، و جمهـوري نوپـاي اسـالمي بـا تالطـم                  مي

بـسياري از مـردم آگـاه كـشور و حتـي مقامـات       . هاي داخلي خانه و خانمان برانداز روبرو گردد    درگيري

ن مملكـت و اعـضاي مجلـس خبرگـان بـا          مـسئوال امـا   . داشتند  نمي رسمي دولتي نيز نگراني خود را پنهان      

هـاي طـرح      ها را بـا برنامـه       هاي حاصله، اوضاع و جريان      مديريت و سرعت و با استفاده از تدبير و تجربه         

به عبارت ديگر اگر اقدام مجلس خبرگان از حيث حقـوقي           . ريزي شده تحت كنترل و تسلط خود درآوردند       

رسـد در شـرائط اضـطراري         مـي  و تخلفات اشكار صورت گرفته اسـت، امـا بـه نظـر            اعتبار قانوني ندارد    

 موجود از جهت سياسي اقدامي در راستاي حفظ حاكميت، نظام جمهوري اسالمي، حداقل در كوتاه مـدت،                

هـاي    ها و بيعـت     سر و صدا و به موقع رهبر جديد جمهوري اسالمي و دريافت تاييديه              انتخاب بي . باشد مي

گـردد،    مـي  ه با نظم و سرعت خاص از مقامات و نهادها و از صاحبنظران خودشان جمـع آوري                فراوان، ك 

به اين  . هاي ممكن را تا مدت قابل توجهي به عقب انداخته و يا از بين برده است                 احتمال مخالفت و مزاحمت   

 اقـدامات بـه     ايـن . انـد   هاي مورد نظر كسب كـرده       ترتيب فرصت الزم را براي تحكيم قدرت و تنظيم برنامه         

 تقليل داده است و اين اميد را در افرادي از ملـت ايجـاد كـرده اسـت كـه                     اي نگرانيها را    ميزان قابل مالحظه  

كه كارهاي حياتي و امور اقتصادي و اداري و سياسي از هـم گـسيخته ملـت را                  ) و بخواهند (شايد بتوانند   

  .روي روال و حركتي سازنده بياندازند

ان پرسيده شود كه چـرا روز روشـن و بـا صـراحت چنـين عمـل خـالف قـانون                      بنابراين اگر از آقاي   

دهند كه بنا به ضرورت و مصلحت انقـالب           مي اند و    جواب داده  تصريحاً و   تلويحاًاند    اساسي را انجام داده   
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هاي دشمنان داخلـي و خـارجي و          توانستند بكنند و براي جلوگيري از توطئه        نمي و نظام كاري بهتر از اين     

به عبارت ديگر از ديـد آنـان        . اند  اي جز ناديده گرفتن اصول قانون اساسي نداشته         هاي متحمل چاره    هفاجع

 ضـرورت و     آيا واقعاً  اوالًاما  . مصالح كوتاه مدت ايجاب كرده است كه قانون اساسي ناديده انگاشته شود           

گـذاري    سنگ بنا و پايه   فوريتي براي انتخاب شتاب زده رهبر جديد و عمل خالف قانون اساسي آن هم در                

 بـه   ثانيـاً اند تا تصويب نهائي تغييرات صبر كنند؟ و           توانسته  نمي دوران جديد وجود داشته است؟ و آقايان      

فرض اين كه منظور از مصالح كوتاه مدت، نه حاكميت بلكه قدرت و انـسجام و بقـاي جمهـوري اسـالمي                      

بـرهم  اعتبـار سـاختن قـانون اساسـي و           بيو  اين اقدام ضربه موثر ديگري است در جهت مخدوش          . باشد

گـاه تمـامي قـشرهاي ملـت و حاكميـت در              ريختن زيربنا و شالوده نظام، قانون اساسي ميثاق ملي و تكيه          

. جمهوري اسالمي و در هر كشوري است و بقاي نظام به اجراي تمام و كمال قانون اساسي بـستگي دارد                   

ه رعايت مـصالح كوتـاه مـدت سياسـي تنهـا زمـاني قابـل              زير پا گذاشتن اصولي از قانون اساسي به بهان        

توجيه و تحمل است كه در جهت حفظ قدرت حاكميت يك گروه خاص نباشد و حاكميت با عبور از مرحله                    

اي  حساس كنوني با تمام قوا به اجراي تعهدات خود در برابر قانون اساسي بپردازد و از اين رهگذر لطمـه   

  .نظام وارد شده است جبران نمايدرا كه در دراز مدت به اعتبار 

اگر قانون اساسي را از يك انقالب يا مكتب و از يك نظام و حكومت بگيريد يـا آن را از ريـشه لـق و                          

خشك سازيد هيچ چيز براي آن انقالب و مكتب و نظام و دولت باقي نخواهد ماند و همه چيز نقش بـر آب                       

و اين درسي است    . كه بر ديگران با چنين عملكردهائي     و بر سر چنين نظامي همان خواهد آمد         . خواهد شد 

  .از تاريخ و عبرتي براي آنان كه چشم بينا و گوش شنوا دارند

   انتظارات مردم و اقتضاي حق و عدالت )ج

 و   تملق و چاپلوسي سكه رائـج شـده اسـت          متأسفانهثير فرهنگ قديمي استبداد،     أدر كشور ما تحت ت    

گوينـد و نـوعي       مي او تبريك ه  گردد از همه طرف ب      مي خاب و يا منصوب   وقتي كسي به سمتي و مقامي انت      

 از روي عالقـه و اعتقـاد تبريـك          واقعاًالبته بعضي ممكن است     . آيد    مي مسابقه و چشم و همچشمي بوجود     

  . هاي احتمالي آينده سوءاستفاده فرصت طلبي و براي بگويند و جمعي هم به تبعيت از جو و احياناً
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اما سخن ما اين است كه احراز مقاماتي از ايـن           . كند  نمي اي را تاييد    يچگاه چنين رويه  نهضت آزادي ه  

هاي قانوني و غيره زماني شايستگي تبريك گفتن           داشتن تمامي شرائط و شايستگي     قبيل، حتي در صورت   

قق  خواستها و آرمانهاي ملت رنجديده و صبور و تح تأمينكند كه در جهت كسب رضاي حق و           مي را پيدا 

هاي ديني،   شخصيت. هاي اسالمي و تثبيت نظام جمهوري در چهارچوب اجراي قانون اساسي باشد             ارزش

كل مـن عليهـا   «روند و    مي آيند و     مي سياسي، اجتماعي، در هر مقام و منزلتي كه باشند، حتي پيامبران خدا           

  .»فان ويبقي وجه ربك ذوالجالل واالكرام

ين و فرماندهان و رهبران مقتدر بسياري، از ظالم و ستمگر تا      ها سال كشور و ملت ما سالط        طي صد 

امـا  . مردمي و عدالت پرور را به خود ديده است كه امروز از آنها تنها نامي و شايد نئاني باقي مانده است                    

 استبداد داخلي و سلطه خارجي آنچـه بـه           و عليرغم ظلم و ستم شهرياران و يا عدالت خواهي فرمانروايان         

  .باشد  ميباقي مانده است ملت و كشور عزيزمان ايرانفضل الهي 

ملت ايران طي ساليان دراز در جهت تحقق حاكميت خود بـا هـر نـوع اسـتبداد و خودكـامگي از يـك                        

اين . طرف و براي حفظ استقالل مملكت و تماميت ارضي كشور با هر نوع سلطه بيگانه مبارزه كرده است                 

 به بـار نشـست و ملـت ايـران توانـست دوران سـتم                ۵۷قرن در بهمن    مبارزات بود كه باالخره بعد از يك        

ملت ما تشنه آزادي، عـدالت و حقـوق اساسـي    . شاهي و استبداد سلطنتي و سلطه بيگانگان را پايان بخشد  

در كمتر انقالبي سـابقه دارد كـه در   . ملت ما رنجور از ظلم و ستم و خودكامگي حكام است         . باشد   مي خود

تحقـق ايـن امـر در انقـالب     . قالب قانون اساسي تدوين، تصويب و به اجرا گـذارده شـود      همان سال اول ان   

 حقوق و آزاديهاي اساسي،     تأميناسالمي ايران به حق انعكاس و تبلور خواست عميق ملت ايران در جهت              

ياسـي و   تقليل و يا پايان بخشيدن به بحرانهاي اقتصادي، س        . باشد   مي كرده است،    مي كه براي آنها مبارزه   

 اجتماعي و فرهنگي كنوني و بازسازي مملكت تنها بـا تمكـين از اصـول قـانون اساسـي مطلـوب و ميـسر         

  .باشد مي

رهبر منتخب مجلس خبرگان، حداقل دوبار، بعد از احراز مقام رئيس جمهوري، طي مراسـم تحليـف،                 

يوان عالي كشور و     قانون اساسي در برابر اعضاي مجلس و شوراي نگهبان و رئيس د            ۱۲۱بر طبق اصل    

انـد و سـوگند نامـه را          به خداوند متعال سوگند ياد كـرده      » در پيشگاه قرآن كريم و در حضور ملت ايران        «
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آزادي حرمـت   «باشند و از    » قانون اساسي كشور  .... پاسدار نظام جمهوري اسالمي و      «: اند كه   امضا كرده 

حـق ايـن بـود كـه ايـشان در           . يت كننـد  حما» اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است         

يت جديد ضمن توضيح علل سياسي اين اقدام ضروري و اجتناب ناپذير موارد             مسئولهنگام قبول سمت و     

 انـد بـه ملـت اطمينـان         شدند و با اشاره به سوگندي كه يـاد كـرده            مي تخلف از قانون اساسي را هم متذكر      

ترده رهبر جمهوري اسالمي به جبران تخلفات انجام شده         دادند كه با استفاده از اختيارات وسيع و گس         مي

خواهند پرداخت و در آستانه دوران جديـد بازسـازي و آرامـش، اجـراي تمـامي اصـول قـانون اساسـي،          

 اصول فصول سوم و پنجم مربوط به حقوق و آزاديهاي ملت اولويـت اول را پيـدا خواهـد كـرد            خصوصاً

 طبقات حقـوق بگيـر و بخـش         خصوصاًسختي معيشتي كه مردم،     عدالتي از بين خواهد رفت،       تبعيض و بي  

امنيت سياسي، قضائي، اقتصادي و     . عظيمي از مستضعفين را از پا درآورده است تخفيف پيدا خواهد كرد           

  . خواهد شدتأميناجتماعي، در چهارچوب قانون براي همگان و نه فقط موافقين حاكميت، 

خواهد و بتواند در اين راسـتا حركـت كنـد بـدون شـك               اگر چنانچه رهبري جديد جمهوري اسالمي ب      

خدمتي واال براي ملت و مملكت انجام گرفته است و در آن صورت جائي براي تبريـك گفـتن بـه ايـشان و       

  .ساير همكارانشان در حاكميت وجود خواهد داشت

ه اسـت  كنيم كه حاكميت در دوران جديدي كه در جمهوري اسالمي شروع شد        مي ما اميدواريم و دعا   

. در جهتي حركت كند كه مرضي خوا بوده متضمن تحقق آرمانهاي انقالب اسالمي و حاكميت مردم باشـد                 

  .نمائيم  ميدر چنين چهارچوبي است كه ما براي حاكميت و رهبري جديد آن توفيق خدمت را آرزو

  نهضت آزادي ايران

  ۶۸ تيرماه ۳۰
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

   رئيس جمهوري و همه پرسي قانون اساسيات انتخابتحليل

 بعض درجات ليبلـوكم  قوهوالذي جعلكم خالئف االرض و رفع بعضكم فو    

  ١العقاب و انه لغفور رحيم فيما اتيكم ان ربك سريع

يكي از رويدادهاي مهم سال جاري ايران كه نقش موثر در سرنوشـت نظـام جمهـوري و كـشورمان       

مين دوره رياست جمهوري و همه پرسي اولين تغييرات قانون اساسي است كه خواهد داشت انتخابات پنج

  . انجام گرديد۶۸ مرداد ۶ در تاريخ ماًأتو

 بـه رياسـت جمهـوري بـراي مـدت           گيري، تعيين جناب آقاي علي اكبر هاشمي رفسنجاني        رأي   نتيجه

زنگري منصوب شـده    چهار سال و تصويب تغييرات و اصالحيه قانون اساسي بود كه از طرف شوراي با              

  .از طرف رهبر فقيد انقالب، تدوين شده بود

  :بنا به گزارش رسمي وزارت كشور

 درصد كل شركت    ۵/۹۴شده است كه     رأي   ۷۸۳/۵۵۱/۱۵آقاي هاشمي رفسنجاني نائل به دريافت       )  ۱

  .دهد  مي درصد كل واجدين شرايط را تشكيل۸/۶۴كنندگان و 

 درصـد   ۴/۹۷مثبت بـه تـصويب رسـيده اسـت كـه             رأي   ۴۵۶/۰۲۵/۱۶اصالحيه قانون اساسي با     )  ۲

  ٢.باشد  مي درصد واجدين شرايط۸/۶۶شركت كنندگان و 

  ق را تبليغات رسمي هيئت حاكمه سند مشروطيت و تائيد عملكرد نظام دانسته، واكثريتها و نسبتهاي ف

                                                 

 ـ او كسي است كه شما را جانشين در زمين قرار داد و درجات برخي از شما را نسبت به برخي ديگر باال برد  ۱۶۵ انعام ـ 1

  .همانا كه پروردگارت در عقوبت سريع و بس بخشنده و مهربان است. تا در آنچه به شما داد، بيازمايدتان

  . ميليون نفر اعالم داشت۲۴را ـ وزارت كشور كل واجدين شرايط  
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 و مردمي تـرين انتخابـات   به عنوان پشتيباني سنگين ملت ايران از خودشان تلقي كرده و آنرا از آزادترين      

  !اند اعالم نموده

  !بود جاي شگفتي داشت  ميحقيقت اين است كه اگر نتايج حاصله و ميزان آراء اعالم شده غير از اين

*  

 تغييـرات يـا     خـصوصاً جمهـوري و م   نهضت آزادي ايران نظريات خود را درباره انتخابـات رياسـت            

   : تحت عنوان۱۳۶۸ خرداد ۱۲مورخ  هاي  در اعالميه با توضيحات كافي وقبالًاصالحات قانون اساسي 

   قانون اساسي چگونه بايد تغيير كند؟

   تحت عنوان انتخابات رياست جمهوري۱۳۶۸ تيرماه ۶

   تحت عنوان همه پرسي اصالح قانون اساسي۱۳۶۸ تيرماه ۲۵و 

 را نـشان داده، عـدم      و مراجعه به آراء عمـومي      قانوني نبودن شرايط برگزاري انتخابات    . بيان داشته است  

  .مشروعيت نتايج را اعالم نموده و از مشاركت در آنها خودداري كرده است

اينك كه اخذ آراء و اعالمهاي نهايي پايان يافته و امور مربوطه به جريان رسـمي افتـاده اسـت، الزم                     

هاي تبليغـاتي     ادهآمد كه براي دفاع از حق ملت و آگاهي هموطنان عزيز، به نقد و بررسي استنادها و استف                 

  . كلي تقديم بنمائيماظهارنظرطرفه حاكميت بپردازيم و يك تجزيه و تحليل مختصر و  يك

  :اين تجزيه و تحليل در سه بخش ذيل خواهد بود

  .ارزيابي آماري ــ ارزيابي كيفي يا حقوقي و اجتماعي ــ آنچه براي ملت و مملكت مهم است

  ارزيابي آماري

آمار گزارش دشه از طرف وزارت كـشور صـحيح باشـد و جريـان انتخابـات                 با فرض آنكه ارقام و      

بدون غل و غش صورت گرفته باشد، باز هم ميزان مشاركت مردم و اسـتقبالي كـه از انتخابـات رياسـت                      

  جمهوري و همه پرسي تغييـرات قـانون اساسـي بـه عمـل آمـده اسـت، در مقايـسه بـا دفعـات گذشـته و                            

 ور، به هيچ وجه تائيد كننـده ادعاهـا و تبليغـات گوشـخراش هيئـت حاكمـه                 با توجه به افزايش جمعيت كش     

  .باشد نمي



 ٣١

  ) كه متكي به آمار دولتي و مـاءخوذ از نـشريات مركـز آمـار ايـران اسـت                  (كه در جدول ذيل      بطوري

  : شود  ميديده

يط  درصـد كـل واجـدين شـرا    ۷/۵۱ ميليون آراء دريافتي آقاي رئيس جمهور، تنها برابـر  ۵/۱۵ ـ  اوالً

 درصـد ادعـائي، ضـمن آنكـه نـسبت بـه دومـين رئـيس                 ۷۰بوده است نه    )  سال ۱۵باالي  (انتخاب كنندگي   

  . درصد تنزل داشته است۵/۲۴جمهور 

دهندگي كـشور    رأي    درصد كل واجدين شرايط    ۴/۵۳ ــ آراء مثبت اصالحيه قانون اساسي، تنها         ثانياً

 ۷/۳۴نسبت به آن در مقايسه با اولـين رفرانـدوم            درصد و مشاركت و ابراز عالقه مردم         ۷۰بوده است نه    

  .درصد عقب رفته است

  جدول تطبيقي انتخابات روساي جمهور در ده سال پس از پيروزي انقالب

  در صد نسبت به  د نسبت بهدرص

رياست  دوره

  جمهوري

  جمعيت

  )هزار نفر(

تعداد واجدين 

  صالحيت

  )هزار نفر(

تعداد شركت 

  ها كرده

  )هزار نفر(

تعداد شركت 
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  )هزار نفر(
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 آراء نفر اول
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  مالحظات

دوره اول بهمن 

 )صدربني( ۱۳۵۸
۳۶۹۴۹  ۱۹۴۳۵  ۱۴۱۴۷  ۵۲۸۸  ۷۸/

۷۲
  

۲۸/
۳۸

  

۱۰۷۰۹  ۷۰/
۷۵

  

۱۰/
۵۵

  

   سال به باال۱۶

دوره دوم مرداد 

  )رجايي (۱۳۶۰
۳۹۳۳۶  ۲۱۲۴۱  ۱۴۷۲۳  ۶۵۱۸  ۳۰/

۶۹
  

۴۲/
۳۷

  

۱۲۹۷۰  ۰۹/
۸۸

  

۰۶/
۶۱

  

   سال به باال۱۶

دوره سوم مهر 

  اي خامنه ۱۳۶۰
۳۹۵۳۶  ۲۲۴۴۷  ۱۶۸۴۸  ۵۵۹۹  ۰۵/

۷۵
  

/
۴۲

  

۱۶۰۰۹  ۰۲/
۹۵

  

۳۲/
۷۱

  

   سال به باال۱۵

دوره چهارم 

 ۱۳۶۴مرداد 

  اي خامنه

۴۴۴۵۵  ۲۵۱۳۸  ۱۴۲۰۰  ۱۰۹۳۸  ۴۹/
۵۶

  

۹۴/
۳۱

  

۱۲۱۶۴  ۶۶/
۸۵

  

۳۹/
۴۸

  

   سال به باال۱۵

 مپنجدوره 

 ۱۳۶۸مرداد 

  )هاشمي(

۵۵۶۰۰  

)۱(  

۳۰۰۰۰  

)۲(  
۱۶۴۰۰  ۱۳۶۰۰  ۶۰/

۵۴
  

۹۰/
۳۳

  

۱۵۵۰۰  ۵۱/
۹۴

  

۷۰/
۵۱

  

   سال به باال۱۵

  )۲۷/۶/۶۶روزنامه كيهان ( به بعد بنا به گفته رئيس مركز آمار ايران، ۶۵ از سال ۷/۳ـ بر مبناي نرخ رشد ) ۱(

   سال۱۳ فوت شدگان و تقريبي از آن ظرف مدت  با كسر۱۳۵۵ سال به باال در سرشماري ۱۵ـ گروههاي سني ) ۲(

  :ماخذ

  بيني مقدماتي جمعيت ايران دفتر برنامه ريزي امور اجتماعي و نيروي انساني سازمان برنامه و بودجه ـ نشريه پيش۱

  ـ نشريات مركز آمار ايران۲
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  جدول تطبيقي همه پرسي قانون اساسي و اصالحيه آن

  )ميليون(تعداد 
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ك
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 ميليو
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ط
شراي
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ت كنندگا

شرك
صد 

در 
  

۵۸  

۶۸  

متن اوليه 

  اصالحيه

۶/۳۶  

۶/۵۵  

۰۰  

۱۶  

۱۶  

۴/۱۶  

۱/۱۹  

۰/۳۰  

۸/۸۳  

۷/۵۴  

  :مالحظات و توضيحات

  ۲۸/۹/۵۸كيهان ) ۱(

  ۸/۵/۶۸كيهان ) ۲(

   سال براي ۳شدگان ظرف مدت   با كسر فوت۱۳۵۵ سال به باال در سرشماري ۱۳گروههاي سني ) ۳(

  )مركز آمار ايران(ها   ساله۱۶

  جدول قبلي) ۲(مانند مالحظات شماره ) ۴(

  

به طور محسوس درصـدهاي شـركت كننـدگان بالنـسبه بـه واجـدين شـرايط در انتخابـات رياسـت                 

 ۸/۸۳ساسـي از     درصد تنزل پيدا كرده است و در همـه پرسـي قـانون ا              ۶/۵۴ درصد به    ۳/۷۲جمهوري از   

يعني بـر خـالف ادعـاي تبليغـات رسـمي انحـصاري و تـصور                .  درصد سقوط يافته است    ۷/۵۴به  درصد  

توان از آراء فرض نمود، صـرف نظـر از كيفيـت و صـحت                مي مقامات پيروز شده كمترين نتيجه گيري كه      

حات قانون اساسي    ميليون نفر از واجدين شرايط به اصال       ۱۴جمع آوري گزارش آنها، اين است كه حداقل         

هـاي    اند و استقبال و اعتماد عمومي نسبت به نظام و متوليان و برنامـه               مثبت نداده  رأي   و رئيس جمهوري  

  آنان كاهش محسوس پيدا كرده، جـاي شـور و هيجـان يـا اعتقـاد و اعتمـاد را دلـسردي و سـرخوردگي                         

  .گرفته است

و فرانسه نموده انتخابات انجام شده را از        مقايسه و تشبيهي كه با انتخابات رياست جمهوري آمريكا          

ترين انتخابات شمرده و گفته بودند كه در آنجاها كانديداها با اكثريـت نـسبي ضـعيف                   آزادترين و مردمي  

اي  در كشورهاي دموكراسي غربي با انتخاب آزاد، منازعه يا مـسابقه . شوند نظر درستي نيست   مي انتخاب
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فتادن نامزدها نسبت به يكديگر و برنده شـدن يـك حـزب عليـه حـزب                 گيرد بيشتر بر سر پيش ا       مي كه در 

خود نظام و كشور و سرنوشتشان براي بسياري از مردم مورد تهديد و نگراني نبـوده عالقـه               . ديگر است 

در حاليكه در ايران اگر انتخابات و مراجعه به آراء عمومي به صـورت              . دهند  نمي چندان به انتخابات نشان   

صورت گيرد و مردم احساس تاثير و دخالت براي خود نمايند، هنوز هم اكثريت سنگيني در طبيعي و آزاد 

  .آن شركت خواهند كرد زيرا نسبت به سرنوشت نظام و مملكت و ملت حساس و نگران هستند

  ا حقوقي و اجتماعييارزيابي كيفي 

ر دو در دسـت حاكميـت       المثل عاميانه ريش و قيچي هـ        همانطور كه گفته شد از آنجا كه بنا به ضرب         

اند صورت گرفته موانع و مخالفتهـاي         خواسته  مي  مرداد آنگونه كه   ۶گيري   رأي   بوده و جريان انتخابات و    

  توانـسته    نمـي  بايـستي و    نمـي   نتايجي غير از آنچه ارائـه گرديـده اسـت          ،اند  كلي را از صحنه خارج ساخته     

  .است باشد

ــه ــارهذيــالً ب ــايج دلخــواه شــده اســت اشــاره اي از ويژگيهــاي كــار كــه موجــب   پ ــه نت    اي  و منجرب

  : نمائيم مي

 مخالف اجازه و امكان عرض اندام يا ابراز اعتقاد و حتي ارائه راه حلي غيـر                 ـ هيچ داوطلب مدعي و    ۱

 قهـراً انـد و      انـد و جنـگ بالمنـازعي كـرده          تنها به قاضي رفته   .  نداشته است  ،اند  از آنچه تصميم گرفته بوده    

چـون داوطلـب ديگـري وجـود نداشـت          «انـد كـه        گفتـه  آقاي هاشمي رفسنجاني صريحاً   . دان  پيروز برگشته 

غير از يك فرد از گروه خودشان كه بيشتر به شوخي شباهت داشته است داوطلب ديگري                . »داوطلب شدم 

حتي مانند تصويب قرارداد كنسرسيوم نفـت در مجلـس          . نداشته است كه الاقل جنگ زرگري راه بياندازند       

 قانوني بدان   سازي مخالف و موافق درست نكرده بودند كه صورت ظاهراً            مرداد صحنه  ۲۸كودتاي  بعد از   

ا اعراض و اخراج كانديداها در انتخابات رياست جمهوري يك ملت آزاده و رشـيد               يآيا همين فقدان    . بدهند

  نمايد؟  نميمثل ايران داللت بر چيزي

قبل از روز موعود، در كوتاهترين مدت و با كمترين ـ آگاهي دادنهاي عمومي و تبليغات و مناقشات         ۲

، كانديداي واحد و طرفـداران و طراحـان           تشريفات، با حداقل ضروريات دمكراسي پارلماني صورت گرفته       
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يل صاند كه براي برنامه و نظريات خـود توضـيح و تفـ    اصالحيه قانون اساسي خود را بي نياز از آن ديده       

در مجمـوع كـوچكترين شـباهت بـه آنچـه در            . سـتدالل و احتجـاج بپردازنـد      د يا بـه اثبـات و ا       نچندان بده 

در . دانـد، وجـود نداشـته اسـت         مـي  گذرد و قانون اساسي خودمان نيز الزم        مي كشورهاي آزاد دمكراتيك  

محتواي فرمايشي يـا اداي تكليـف الزامـي را پيـدا      دادنها حالت بي رأي  چنين شرايطي مشاركتهاي مردم و    

  .شود  ميرزش و اثر محسوبكرده خالي از ا

هاي نهضت آزادي ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملـت ايـران                  در اعالميه  قبالًهمانطور كه   

 قبالًملت  كه نه    ١ اصل ۴۸بيان شده است، رايگيري آري و نه به شكل در بست به يك مجموعه تغييرات در                 

 و تــدوين آن انتخــاب كــرده كــه اكثريتــشان روي آن نقـد و بررســي كــرده و نــه نماينــدگاني بــراي تهيــه 

توانـد    مـي   آيا چنين همه پرسي غير منطقـي و غيـر اصـولي            ، ارائه شده را تصويب كرده باشند      نويس  پيش

  ارزش و اعتباري داشته باشد؟

اي عمومي قبل از رايگيـري، خـالي از حـضور آزاد و صـحبت و نظـر                  ه در عوض، هر قدر صحنه    ـ  ۳

اي بـا آب و   ردم بوده است، نهايت كوشش در رژه دادن و تائيد گرفتنهاي كليشه   مخالفين و افراد بيطرف م    

تاب از متوليان و متصديان و نهادها و مقامات تحت فرمان به عمل آمده، حتي براي ظاهرسـازي هـم كـه                      

 اند بطور نمونه از يك فرد يا حزب مخالف نظر خواهي تلويزيوني نمايند يا در مطبوعات                  نيامده ،شده باشد 

هـاي مختلـف شستـشوي مغـزي و           از طرف ديگر متوسل به شيوه     . اي را از آنها درج كنند       مقاله و اعالميه  

از جمله به خود حق و اجازه       .  تا مردم را از هر جهت در بن بست بگذارند          ،اند  تسخير عقايد و عواطف شده    

 رأي  ده مـشاركت و   براي پيشبرد مقاصد سياسي خويش پاي اسالم و خالق جهـان را پـيش كـشي               اند    داده

دادن به اسـالم اعـالم نمانيـد؟ همچنـين بـراي ارعـاب و        رأي دادن مردم در اين انتخابات و همه پرسي را 

درسـت  » لولـو «هاي خارجيان عليـه خودشـان     شان از امپرياليسم و توطئه      بزرگ و مهم جلوه دادن برنامه     

گذارند جمهوري اسالمي ايران رئـيس جمهـور   اند كه ن اند تمام آنها بسيج شده و دندان تيز كرده       كرده گفته 

  .اش را اصالح نمايد ا قانون اساسييانتخاب كند 
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 در روسـتاها و     خـصوصاً ـ مهمترين و موثرترين عامل براي سوق دادن مردم به سوي صندوقها،             ۴

هـا و   هـا و انجمـن   شهرستانها كه هويت و حركات اشخاص مشهود يكديگر بوده، همگان زير كنترل كميتـه          

هـا و اوامـر حاكميـت از          ارعاب با القاء احتياط و خودسانسوري است كه در جهت خواسته          ها هستند،     ادنه

اش مهـر انتخابـات       كيست كه نترسد و به خود القاء نكند كه اگر شناسـنامه           . سالها قبل به وجود آمده است     

ز اداره بيرونش نخواهند ا. كنند  نمينخورد گذرنامه دريافت نخواهد كرد، فرزندش را در مدرسه نامنويسي     

اش   هـاي كاسـبي     ش يا سهميه  ا  كرد، سهميه گازوئيل براي تراكتور و دواي سمپاشي و نيازهاي كشاورزي          

 سقطع نخواهد شد و اگر دانشجو يا داوطلب دانشگاه است از ليسانس و كنكور محروم نخواهد گشت وقـ                  

  . . .عليهذا در همه كارها 

ها    مرداد حوزه  ۶او در تهران مالحظه كرده بودند صبح روز جمعه          به طوريكه بسياري از افراد كنجك     

 خلوت و خالي بود اما بعد از ظهر در اثر آنكـه يكـي از مـصاحبه كننـدگان در راديـو گفتـه بـود كـه                             كامالً

 در  خـصوصاً ري،  گي رأي   هاي   مورد بررسي و استناد قرار خواهد گرفت حوزه        بعداًها مطالبه و      شناسنامه

  .غ شدشمال شهر شلو

ـ نكته حساس و اساسي ديگر آنكه اگر قرار باشد امـر انتخابـات يكـسره و از هـر جهـت در دسـت          ۵

هاي قانوني ممنوع و محـروم بـوده و مـردم             متوليان باشد و غير موافقين از فعاليتهاي انتخاباتي و دخالت         

 گيـري و قرائـت     رأي   هـاي   ها و حـوزه     عادي و خبرنگاران و ناظرين بيطرف شركت و حضوري در انجمن          

 نداشته باشند چه تضميني وجود دارد كه بنا به معمول و سنت ديرينه كشورمان صندوقسازي براي               آراء  

ريزي و صورت سازي به عمل نيامده باشد و آيا ارقام و آمار و استنادهاي حقـوقي و تبليغـاتي بـه                      رأي  

  تواند اعتبار و ارزشي داشته باشد؟  ميچنين آراء

  مملكت مهم استآنچه براي ملت و 

هر شـكل كـه در آمـده امـري          ه  مسئله انتخابات و همه پرسي تغييرات قانون اساسي هرچه بوده و ب           

از نظر توده ملت و عالقمندان به آرمانهاي اصيل انقالب كه از تبليغات و تخاصم و                . گذشتهه  است متعلق ب  

تنـه فتنـه و فـساد و اسـتكبار،            و يـك   شـبه   هاي بلند پروازانه نابودي يك      اند و از برنامه     تخريب خسته شده  

باشد ضروريات اوليه زندگي و مسئله امنيت و بود   مي حياتي و حاد است و مطرحاند آنچه فعالً سرخورده
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 نگران فرداي خـود     اند و شديداً    از نابسامانيها و بحرانهاي مختلف در رنج      . و نبود خودشان و كشور است     

  .باشند  ميو مملكتشان

خواهند، در   مي ين استقرار يافته در حاكميت انتظار دارند و       مسئول رئيس جمهور و از      آنچه از رهبر و   

گـشائي اقتـصادي يعنـي برگردانـدن تـورم            هاي بازسازي و سـازندگي، گـره        مرحله اول، پيشاپيش برنامه   

  . توليد است وروزافزا و گرانبهاي طاقت فرسا و بگردش انداختن چرخهاي خوابيده و شكسته كار

له دوم، جامعه ما به صلح و صداقت و خدمت و خيرخـواهي حكومـت نـسبت بـه همـه ملـت                       در مرح 

نيازمند است و انتظار دارد متوليان احساس قيوميت نسبت به مردم را ترك كرده از اختصاص و انحصار           

ين مـسئول اين مهم با رعايت صادقانه قـانون اساسـي و امانتـداري             . و محدود كردن آزادي دست بردارند     

 اصل آزادي و حاكميت ملي، همراه با بازگشت به آرمانهاي اوليـه انقـالب يعنـي                 خصوصاً. گردد  مي نتأمي

  .آزادي، استقالل و حكومت اسالمي نه شرقي و نه غربي

 استفاده از   ، باال و تزريق اميد و اعتقاد در قلوب مردم         ۲و۱در مرحله سوم، در صورت تحقق مراحل        

از داخل و خارج، از طريق اعطـاي حقـوق انـساني و حيثيـت اسـالمي و                  سرمايه يا نيروي عظيم ملت، اعم       

  .ايراني به افراد براي مشاركت عالقمندانه همگان در حاكميت و در برنامه ريزبها و كارها است

  :آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور و حاكميت متحد و مستقر شده فعلي دو راه در پيش دارند

اصم و تخريب كه بعد از پيروزي انقالب، در سطوح ملـي و بـين المللـي                 تداوم افكار و عمليات تخ    )  ۱

  .اتخاذ گرديده بود و يكبار امتحان خود را داده و ما را به مرز نابودي كشانده است

، در جهـت    بازگشت مثبت و مصمم بـه ملـت و مملكـت و بـه امانتهـا و آرمانهـاي اصـيل انقـالب                      )  ۲

اي نيل به سالمت و سعادت دنيا و آخرتف بشكرانه توفيقي كـه بـه               سازندگي و خدمت با توليد و ترقي، بر       

  .اند وده و وعده دادهماند، همانطور كه خود در بعضي از گفتارهاي اخير توجه ن دست آورده

» سـاله   هفتـاد «هـا و از تجربـه         جا دارد گردانندگان كشور و در دست داران قدرت از تـاريخ حكومـت             

يلـي و بازگـشت     مهـاي تبليغـي و تح       هاي آنان، عليرغم سياست     برنامههاي ماركسيستي و از شكست        نظام

  انـد     حقـوق و آزاديهـاي ملـت كـرده         تـأمين اي كه به اجراي فضاي بـاز سياسـي و             زنانه  شجاعانه و جوانه  

  .عبرت بگيرند
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علما باشـد  يا قيوميت و واليت، حتي اگر ديكتاتوري    » ديكتاتوري«و  » تمركز«اعمال حاكميت از طريق     

هـاي خـدمت و    در اجـراي برنامـه    )ناخوانـا (ب اختيار و آزادي از صاحبان مملكت يعنـي ملـت حـداقل            و سل 

 ي از مشكالت مملكت گشوده نخواهد شـد، حتـي حفـظ قـدرت و بقـا                يگره) ناخوانا(خودكفايي و استقالل  

  .حكومت نيز تامين نخواهد گرديد

 اعطـايي تواند حق حاكميـت      نمي م قانون اساسي آمده است، هيچكس     نههمانطور كه در اصل پنجاه و       

 مقابلـه   .خاص قرار دهـد   د يا گروهي    خو منافع خدمت   يا در  و   سلب كند به انسان از طرف خداوند را از او         

  . خواهد داشتبار هالكتبا مشيت الهي و حقوق انسانها نيز معلوم است كه چه پيامدهاي دردناك و 

يت هموطنان به وظائف ديني و ملـي خـود يعنـي            نهضت آزادي ايران با استعانت از قادر متعال و عنا         

  .امر به معروف و نهي از منكر از يكطرف و دفاع از قانون و خدمت به ملت از طرف ديگر ادامه خواهد داد

  اليه انيب االصالح ما استطعت و ما توفيقي اال باهللا عليه توكلت و ان اريد اال

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۸ مردادماه ۸تهران 
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  عاليبسمه ت

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  آيت اهللا آذري قمينامه به 

   » انتخاب خبرگان و واليت فقيه«ه درمورد مقال

  آيت اهللا احمد آذري قمي

  صاحب امتياز محترم روزنامه رسالت

  و من اظلم ممن افتري علي اهللا كذبا

م آن جنـاب تحـت عنـوان        اي بـه قلـ       آن روزنامه موضـوع و مقالـه       ۱۳۶۸ تيرماه   ۱۹در شماره مورخ    

 درج شده بود كه اگر چه كهنه شده اسـت و مـدتي از تـاريخ انتـشار آن                  » انتخاب خبرگان و واليت مطلقه    «

گيـري كـه بـه عمـل      گذرد ولي با توجه با ظرافت و اهميت موضوع و حساسيت و خطرناك بودن نتيجه     مي

جديد مطلع و طرح مـسئله در صـفحات         يت ملي ما را بر آن داشت كه ت        مسئولآمده است، وظيفه اسالمي و      

ما و بعضي از خواننـدگان      ) انتتجديدنظريا اصالح و    (ان  تباشد كه پاسخ و توضيحات    . آن روزنامه بنمائيم  

  .را از ابهام و نگراني بيرون بياورد

*     *     *  

 ذيـالً در آن مقاله، پس از مختصر مقدمه، حديثي از فضل بن يسار نقل گرديده و معني شده بـود كـه    

  :نمائيم  ميهر دو را تكرار

  ه ليسوس عبادهيان اهللا فوض امر دينه الي نب: حديث فضل ابن يسار

 اهداف مادي و تأمينتشكيل حكومت اسالمي و    (خداوند متعال براي اداره بندگان خود       : معناي حديث 

هـر  . محول نموده اسـت   اختيار دين و احكام آن و اموال و متعلقاتشان را به پيغمبر گرامي اسالم               ) معنوي

 و هر تصرف چه در دين و احكام آن و چه در ارتباط بـا     تصمي و عمل و هر نصب و تفويض و نمايندگي         
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يتي جـز تاسـيس نظـام    مسئولو اذن پروردگار انجام گرفته است ه توسط اين حضرت نافذ است و ب   مردم  

اد و امر به معروف و نهي از منكر          نماز و روزه و حج و جه       اگر الزم باشد   حتي   .اسالمي و حفظ آن ندارد    

  ١.نمايد  ميو حتي توحيد را به طور موقت تعطيل

 ٢»ك بغير حساب  سن او ام  ئنا فام ؤهذا عطا : در همان روايت آمده است كه     «آنگاه اضافه شده است كه      

  :در ذيل مقاله نيز چنين آمده است

ر زمان آن حضرت و در زمانهاي بعـد         و كليه اينها د   .... به فقها هم تفويض شده      » اين مقام «سپس  .... 

  .قائم مقام او در جهت وظائف و اختيارات مطلقه هستند

*     *     *  

البته با تعبير و تعميمي كه از حديث فضل بن يسار شده است ــ كه اعتبار و انطباق آن محـل حـرف                       

 خدمت شـاياني در حـق   هاي اسالمي زمانهاي بعدي داده شده، اي كه به نظام است ـ و تبري سخاوتمندانه 

رهبري و حاكميت جمهوري اسالمي مبذول داشته ايد و اعتراف بايد كرد كه چنين توجيه و تحريف كلمات 

و آيات و شجاعت و هنرمندي كه در تاويل كالم منتسب به خدا و رسول اكرم داده شده است كار هر فقيه 

  !و دانشمند نيست

ي يـا اكتـسابي     ثـ هاي مقاله قانع شوند و معتقـدات ار          و توجيه  اند با ترجمه    اما براي كسانيكه نتوانسته   

خود درباره اسالم عزيز و قرآن مبين را به سادگي و راحتـي از دسـت بدهنـد يـا بـا مـصالح سياسـي و                           

نيازهاي حكومتي تعـويض نماينـد، قـضيه جلـوه ديگـري داشـته يـك سلـسله شـگفتيها و پرسـشهائي را                        

  .انگيزد برمي

الي و تشكر از عنايتي كه به نامه ما فرموده و دستوري كـه بـراي درج و جـواب                    اينك با اجازه جنابع   

آن در نزديكترين شماره روزنامه رسالت خواهيد داد پرسشهاي خود را در سه رديف الف و ب و ج ذيـل   

  .سازيم  ميمطرح

                                                 

  .ها از ماست ـ خطوط تاكيد زير جمله 1

سـلطنت بينظيـر بـا اختيـار بادهـا و اسـتخدام             :  سوره ص است كه خداوند به سليمان نبي خطاب كرده ميفرمايـد            ۳۹ آيه   ـ 2

باشي استفاده نمايي، ببخشي يا نگهداري، بـدون آنكـه          ام و تو ميتواني در ملك خود به هر نحو كه مايل               شياطين را به تو داده    

  .حساب و باز خواست در كار باشد
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. »عبـاده وس  سليـ « اين است كه چگونه از دو كلمه كوتاه          آيد  مي  اولين سئوالي كه به ذهن     ) رديف الف 

حتي !  كلمه معني، با بسط و تفصيل طوالني و اجازه چنان اختيارات ابداعي درآمده است۸۲هشت سطر يا  

 بـه ترجمـه لغـوي و ريـشه يـابي كلمـات و               قبالًآن طور كه رسم عربي دانان و مدرسين علوم ديني است            

 مـن عنـدي بـه    ميمهاي ظاهراًاي براي تعبير و تص اشتقاقهاي محتمل پرداخته نشده است كه قرينه و زمينه   

  ١.دست خواننده بدهد

همچنين الزم بود راجع به اعتبار و اصالت روايت و شان نزول آن كه ارتباط با حكومـت بـه معنـاي                      

زمـان نـو و   «اداره امور دنيائي امت و بي قيد و بي در و بندي آن دارد و ناظر به حلفـاي رسـول اكـرم و                   

  ٢.داديد   مي نيز، توضيحاتيباشد  مي»يتهامسئولينتر و تقسيم هاي پاي در رده.... زمانهاي بعدي 

آيد رسيدگي به اين نكته است كـه بـا فـرض واگـذاري و                   مي  سئوال كلي دومي كه به ذهن       ) رديف ب 

اعطاي اختيارات و وظايف اداره امور امت به شخص رسول اكرم از طرف خداوند عليم و قدير، آيا معنـي                    

 قـبالً مر خاص يا امكان اضافي، از طرف يك مقام باال به مقـام مـادوني كـه او را                 و منظور از تفويض يك ا     

آماده و مامور مخصوص شايسته براي ابالغ و ارائه و الگـودهي يـك مكتـب يـا يـك سلـسله معتقـدات و                         

  بايد انطباق با اساس و كليت مكتب و ماموريت اصلي داشتهالزاماً. تعليماتو عمليات و اخالقيات كرده است

باشد و در همان مسير و مقصود حركت نمايد يا ممكن است حالت استثنا و مخالفت و تخريب يا تبعـيض                     

  و تعطيل را داشته باشد؟

آيد غير منطقي و متناقض بديهي با مشيت    ميچنانچه حالت دوم جواب مسئله باشد ـ كه به نظر حال 

   ــ سئواالت ذيل به خاطر آمده هر كدام طلب اليزال و سنت بالتبديل و تحويل قادر متعال عزيز حكيم است

                                                 

  . پرورش آمده است وهاي ساس، يسوس، سياسه به معناي اداره ـ در كتاب لغت واژه 1

): االمـر ( سـاس    *. دامداري يا دامپروري كرد   :  ساس الدواب  *. امور سياسي و رهبري قوم را به دست گرفت        :  ساس القوم  *

  .سياستمدار، رام كننده، دامپرور، با تدبير:  السائس*. به انجام كاري پرداخت

ان رسول اهللا صل اهللا عليه و آله و سلم كان           : چنين آمـده اسـت    ) ۲۶۶ صفحه   ۱به نقل از اصول كافي ج       ( در ادامه حديث     ـ 2
ـ به سخن حق و توفيق  ) ص( يعني پيامبر خدا      ــ مسددا موفقا مويدا بروح القدس اليزل و الخيطي يف شي مما يسوس به اخللق             

يعنـي پيـامبر    . »گرديـد     رباني موفق و به وسيله روح القدس تائيد ميشد و لذا در اداره امـور خلـق دچـار خطـا و لغـزش نمـي                         

 توان عصمت يا چيزي نزديك به آن قائل شـد و هـر كـس هـم                    بود و البته براي هيچ حاكمي از فقيه و غير فقيه نمي           » معصوم«

 .چنين ادعائي كند باطل و مردود است
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  : نمايد  ميجواب و توضيح

  شـود؟ اختيـارات مطلـق دربـاره حكومـت و اداره امـت،                مـي  چـه » االمـر  وشـاور هـم فـي     «ـ تكليف   ۱

  آيد؟  ميتصميم گيريهاي آزاد و بده و بستانهاي خصوصي، چگونه با الزام به مشورت با مردم جور در

يتي جـز   مـسئول در كدام حديث معتبر و صحيح گفته شده است كه رسول اكرم             ـ در كجاي قرآن يا      ۲

تاسيس نظام اسالمي و حفظ آن ندارد؟ و آيا اصول مقرراتي براي اين كار و براي اداره امت وضع نشده                    

ــه او و       ــارات ب ــويض اختي ــه تف ــاج ب ــوده احتي ــر ب ــراي پيغمب ــل ب ــي كام ــه هــم دســتورالعمل كل اســت ك

 از طرف آن حضرت نباشد و هم جانشينان بعدي و امت اسالمي تكليف خود را هاي موضعي گيري تصميم

  ١بدانند؟

فكر تفويض يك دين و شريعت به يك فرد بشر، اعم از رسول و غير رسول و واگذاري حق تعبير                    ـ  ۳

و تصرف در احكام و اموال، بر حسب مصلحت و مقتضيات، آيا تنـاقض اصـولي بـا منـشاء الهـي مطلـق                        

اندازد؟     نمي با جامعيت و ابديت اسالم و قرآن ندارد؟ دين را از اصالت و كامل بودن و اعتبار                داشتن آن و    

دين و قرآني كه اين اندازه عدم دخالت جن و انس را در آن تاكيد و تكرار كرده است و اليوم اكملـت لكـم                         

  .فرموده است» ت عليكم نعمتيمدينكم و اتم

  تواند باشد؟  ميهاي ذيل چه نمونهقبيل ـ جواب و توجيه آيات و رواياتي از ۴

 تـا   ۴۴: حاقه ( لقطعنا منه الوتني   مثاالقاويل الخذنا منه باليمني      ترتيل من رب العاملني ولو تقول علينا بعض       

لوال ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شـيئا  و ــ ) ۶و۵: نجم (ان هو اال وحي يوحي علمه شديدالقوي      ــ  ) ۴۷

و من مل حيكم مبا انزل اهللا فاولئك هم      ـــ   ) ۷۸ و   ۷۷: اسـري  (. احليوه و ضعف املمات    قليال اذا الذقناك ضعف   

 ـ ) ۲: احزاب (و اتبع ما يوحي اليكــ ) ۴۷: مائده (هم الفاسقون، )۴۵: مائده (هم الظاملون ) ۴۴: مائده (الكافرين

خذوا منا االصـول و علـيكم    )حديث (.حالل حممد حالل ايل يوم القيامه و حرام حممد حرام ايل يوم القيامه     

  )حديث (.بالتفريع

                                                 

  :اند  اتفاقا رهبر فقيد انقالب عكس اين مطلب را بيان كرده و گفتهـ 1

تمام زحمتهـا   . اند كه اينجا حكومت تاسيس كنند، مقصد اعلي اين نيست، اينها همه مقدمه است               رسول اكرم و ساير انبيا نيامده     

از حضرت ابراهيم گرفته، تا آمده است اينجا به رسول اكرم رسيده اسـت، تمـام                اند چه از حضرت نوح گرفته،         كه اينها كشيده  

  .اند مقدمه يك مطلب است و آن معرفي ذات اقدس حق و تمام كارهائي كه كرده. اند مشقتهائي كه كشيده
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 نيست و امور مباح و  زندگيالبته در اينجا منظور از اصول و احكام موارد جزئي و نسبي و شخصي     

باشد كه بايد برحسب مورد و منظور از اصول كلي و از احكام قطعي دين استخراج و                   نمي آزاد زندگي هم  

يتهاي عمومي زندگي افراد و اجتماعات نيست كه به عهـده         مسئولهمچنين امور و وظايف و      . استنباط شود 

خود انسانها گذارده شده است و فقط بايد رعايت موازين و حدود شرعي را بنمايد كـه راه خـالف خـدا و                     

  .تجاوز به خلق گرفته نشود

ا و  ـ در مورد نماز و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهي از منكر كه از اركـان عبـادت خـد                         ۵

خدمت به خلق است و هر يك از آنها در قرآن و سنت به عنوان شرايط اوليه و ضروري ايمان و دين و از   

 تعطيل و توقف آنها ـ جز در مواردي كه خـود قـرآن و    ، ذكر شده استنوظائف حتمي و هميشگي مومني

جهـاد شـخص عـاجز و       اند، مانند روزه بيمار، نماز مسافر و زن حائض يـا              سنت پيش بيني و تعيين كرده     

نمايد؟ تازه ايـن تخفيـف و تفـسيرها و حتـي       ميامثال آن ـ با كدام آيه و منطق يا عمل رسول اكرم تطبيق 

تعطيل موقت روزه يا نماز در موارد اضطراري، جوازي است كه بـه خـود مـومنين و مومنـات داده شـده           

  .است نه به حكومت و رهبران

و ستون دين بوده، تجلي و تحقق اعتراف آدمي به حاكميت خـدا             شود نمازي كه دروازه ايمان        مي آيا

باشد و اقامه و ادامه و حفاظتش در سراسـر قـرآن الزامـي شـناخته شـده اسـت و تـارك                         مي و بندگي او  

اند، به دستور رسول خدا يا فالن رهبـر و حـاكم و رهبـر تعطيـل بـردار                     الصلوه را مخلد در جهنم دانسته     

و اداره امت لغو آن را ايجاب نمايد؟ مگر در سوره شوري آنجا كه جامعه نمونه باشد؟ يا مصلحت اجتماع 

والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شوري بينهم و           «شود گفته نشده است       مي مومن توصيف 

 آمـده و صـدقات و       ة كـه غالبـا در قـرآن دوش بـه دوش صـلو             ة؟ همچنين است زكو   »رزقناهم ينفقون مما  

گـر توصـيه    م. گـردد   نمـي   انفاق كه تا انجام نشود شخص نائل به بر و واصل به ارزش و توفيق               احسان و 

  نبوده است؟» ما دمت حيا« براي همه پيغمبران و اوليا و ايمان دارندگان ة و زكوةالهي صلو

كنيم كه معافيتهاي موضعي و تخفيـف و تـسهيالتي كـه در مـسافرت و مـرض و        ميما باز هم تكرار   

افالس و اجبار و در شرايط غير عادي تجويز شده است يا بايد تحقيق و تعيين گردد، مورد بحث                   خوف يا   
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و اصولي اسـت كـه      اشكال و ايراد بر سر تعطيل موقت يا دائمي دين و الغاء يا نقض احكام كلي                 . ما نيست 

  .تواند آنها را تعطيل كند  ميدهد و به نظر شما حكومت  مياساس دين را تشكيل

هـاي     تعطيل حج و جهاد يا امر به معروف و نهي از منكر به خاطر مـصالح حكومـت كـه جنبـه                      ـ اما ۶

چربد و باعث قوام و دوام جامعـه و      مي هاي عبادي و حق اللهي      اجتماعي و خدمت به خلق در آنها بر جنبه        

»  وضـع للنـاس    اول بيـت  «حج خانه خدا كه     : آيد    مي شود، باز هم نامعقولتر به نظر       مي اصالح و اقتدار امت   

 جهاد در راه خدا كه براي دفـاع از خانـه و خـانواده و آزادي ايمـان                   ،باشد  مي »وليشهدوا منافع لهم  «است  

گفته شده است و باالخره امر به معـروف و نهـي از             » ين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا    ذوال«بوده، درباره آن    

» لخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر       كم امه يدعون الي ا    نولتكن م «منكر كه مشمول توصيه اكيد      

  ان بـر شـما مـسلط       تانـد اگـر آنـرا تـرك كنيـد اشـرار             بوده و پيغمبر بزرگوار و امامان عزيزمان فرمـوده        

  ... خواهند شد

 به جانـشينان او و بـه حكـام و واليـان، كـه               و احياناً ( طرح اين مطلب كه خداوند بفرستاده خود         اصالً

اجازه داده است بـه خـاطر اداره امـور و مـصلحت اسـالم و مـسلمانان                  ) نها هستند منظور نهائي شما هما   

آيا ناشي از اين تصور يـا تهمـت   . فرائض و احكام را با تشخيص و تصميم خودشان ملفي يا معطل نمايند          

نيست كه شريعت اسالم تنها ناظر به روابط انسان با خدا و شامل اوامر و آداب انفـرادي بـوده عنايـت و                       

اهي درست نسبت به مسائل اجتماعي و حكومتي و وظائف افراد در قبال يكديگر و جامعه نداشته اسـت    آگ

 الزم آمده است كه از ،ناقص و نارسا آنها را بيان كرده موارد تزاحم و تداخل را در نظر نگرفتهيا به طور   

ه آنها اختيار داده شود كه      بد و   وپيغمبر دريافت كننده قرآن و از داعيان خالفت و رهبري امت خواسته ش            

بر حسب شرايط و پيش آمدها موارد تزاحم و ضرورت تغيير و تعطيل را به عقل خودشان تشخيص داده      

  و صدور حكم نمايند؟

آيا حكومت مسلمانان و اختيارات زمامداران كه در نامه                رهبر فقيد انقالب به رهبـر فعلـي                                

يـات اهللا  ايشترون ب«ود اسالم و خدا اولويت دارد؟ آيا اينها مصداق زنده           جمهوري اسالمي آمده بود، بر خ     

  دهد؟  مياي نيست كه تجربه دهساله نظام جمهوري روحاني ايران به ما و نمونه» ثمنا قليال
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حتي توحيد را بـه طـور   «فرمائيد   ميآورتر از همه چيز آنجاست كه رديف ج ـ مهمتر از همه و شگفت 

انگيز است كه اگر كسي با شنيدن آن شـاخ درآورد   آن قدر شگرفتو شگفت  اين آخري    .»موقت تعطيل نمايد  

  .نبايد تعجب كرد و مالمتش نمود

  .چيست» تعطيل توحيد«ايد كه منظورتان از  شيخ نفرموده

آيا نپرستيدن خدا و پيروي نكردن از راهنمائيها و رهبري او، به خاطر قدرت حكومـت و يـا مـصالح                     

ريك گرفتن و شرك به خدا؟ يعنـي روآوردن و دنبالـه روي كـردن از هاديـان و واليـان                     امت است و يا ش    

  بشري و اتخاذ اهداف و مكاتب انقالبي فلسفي و سياسي زائيده ذهن و نيازهاي انساني؟

هاي فلسفي و علمـي يـا سياسـي و اجتمـاعي              ما در اين مقام و مقال البته كاري به تشخيص و توجيه           

همان ديد و هدفي كه مبنا و مقـصد         . نمائيم  مي  از ديد ديني و اسالمي بحث و بررسي         و فعالً  صرفاًنداشته  

باشد و پايه و داعيه انقالب و نظام جمهوري اسالمي بر آن استوار بوده، شعار نه شرقي نه                    مي مقاله شما 

  :گاه خواهد بودكنيم از اين ديد  مي مطرحذيالًبنابراين سواالتي را كه . اند غربي را هميشه اعالم كرده

ـ در نزد خدا، بر طبق آيات قرآن و احاديث رسول و امامان عليهم السالم، آيا گناهي باالتر از شرك ۱

ولو به  ) تا چه رسد به خلفا و امرا      ( پيغمبر فرستاده خدا      كه يا تعطيل توحيد وجود دارد و قابل قبول هست        

  طور موقت، توحيد را تعطيل و شيطان را شاد كند؟

ين مصالحه با اهل كتاب و دعوت و دستور به حضرت خاتم النبيين آيا اين آيه نبوده است كه ـ آخر۲

ا ن بيننا و بينكم اال نعبد اال اهللا و ال نشرك به شيئا و ال نتخذ بعـض                 ءقل با اهل الكتاب تعالوا ايل كلمه سوا       «

  »بعضا اربابا من دون اهللا؟

 مگر اين نبوده و نيـست كـه        » من دون اهللا    ارباباً ا بعضاً نو ال نتخذ بعض   «معني و منظور از جمله ناهيه       

هيچگاه بزرگان و رهبران و روحانيون را به جاي خداي ال شريك سرور و حاكم و آمر برخود نگيـريم و                     

  مشرك نشويم؟
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انت قلت للناس اختذوين و امي اهلـني مـن دون           «كند كه     نمي آيا در روز قيامت خدا از عيسي سئوال       

چطور ممكن است كه به پيغمبر اسالم اجازه و اختيار دهد كه مـردم موقتـا خـدائي و آمـر و                  آنوقت   ؟»اهللا

  !حاكمي يا هدف و آرماني غير از خداي يكتا بگيرند؟

اعبدوااهللا و التشركوا به «ـ رسالت اصلي و از جهتي يگانه ماموريت همه انبيا كه قرآن آنرا در جمله ۳

اي كنـار گـذارده و خـدا           بـه خـاطر امنيـت و حفـظ نظـام لحظـه              خالصه كرده است آيا ممكن هست      »شيئا

  فراموش شود؟

 سـنت   ومگر رسالت و ماموريت اصلي پيغمبر گرامي در ميان مـشركين و مـردم، آنطـور كـه قـرآن                 

الم و اصـرار    باشد آيا بيش از شناسائي و پرستش خدا يا اثبات صانع، مبارزه با شرك و اع                 مي شاهد آن 

نبوده است؟ شعار واحد و جامع و زاينده اسالم كه درباره آن فرموده است كلمه ال » هللا عبدوا االنو ال «بر  

و آغاز و اتكايش حرف نفـي ال الـه و طـرد معبودهـا و     » اله اال اهللا حصني فمن دخل حصني امن من عذابي         

كـان تعطيـل   ارباب متفرق است، آيا روشنترين گواه اين مطلب نيست و قاطعانه جلوي هرگونه احتمال و ام        

  گيرد؟  نميو توقف توحيد را براي هر مصلحت و مقصد ديگر

خـود  » خليـل «گذار و نامگذار اسالم و پدر مسلمانان بوده و خداوند او را              ـ حضرت ابراهيم كه پايه    ۴

گرفته و به پيغمبر آخرالزمان وحي كرده است كه از ملت و آئين او تبعيت نمايد، صفت اصلي او كه قـرآن           

حال همان خدا چگونه به همـان پيغمبـر پيـروي ملـت             . است» المشركين و ما كان من   «نمايد    مي رار تك دائماً

  دهد كه مشرك شود و يكتا پرستي را تعطيل نمايد؟  ميابراهيم اجازه

  :در اين صورت تكليف آيه

  چـه  ١»داان اهللا ال يغفر ان يشرك به و بغفر ما دون ذلك ملن يشا و من يشرك باهللا فقد ضل ضالال بعي                     «

  ....شود؟ مي
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 وزه نديده نظير بسياري از مردم اين آبـا و خـاك، سـر از ايـن معمـا در                   خالصه آنكه ما كالهيهاي ح    

ايهاي با درايت و دانش       بيائيد شما عمامه  . ايم  آوريم و از درك منطق اظهارات و تعليماتتان عاجز مانده            نمي

  .نظام، ما را ارشاد فرمائيدو پرچمداران اسالم ناب محمدي محض رضاي خدا و عظمت 

ت آن را با جواب و توضـيحات رسـا در روزنامـه رسـالت درج                خواهشمنديم عين اين نامه و سئواال     

  .فرمائيد تا همگان مستفيض شوند

شود كه جـواب درسـتي     مي خواهيد بود و هم معلوم   مسئولاما اگر نكرديد، هم پيش خدا و خلق خدا          

  ......نداريد و حق با ماست

   افتح بيننا و بني قومنا باحلق و انت خري الفاحتنيربنا

  ۶۸ مرداد ۳۰تهران 

  ايران )ان بستهب ز وو دست دربسته( نهضت آزادي
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به رئيس جمهور درمورد تعطيل غيرقانوني دفتر نهضت

  

  ۱۲۴۰  :شماره

  ۱۶/۷/۶۸  :خـتاري

  ١ التواصف و اضيقها يف التناصفاحلق اوسع االشياء يف

  

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

نويسيم قريب يكسال و نيم است كه از تصرف و تعطيـل غيرقـانوني                مي اكنون كه اين نامه را به شما      

اسـارت در    ماه   ۹ين آن، كه سرانجام پس از حدود        مسئولدفتر نهضت آزادي ايران و دستگيري جمعي از         

در اوائل تعطيلي دفتر كه     . گذرد  مي اساس بودن اتهامات آزاد گشتند،      گناهي و بي    سلول انفرادي به دليل بي    

 انتقاد از سياست ادامه    جرأتهنوز شعله جنگ خاموش نشده بود، بريدن دست و زبان كساني كه به خود               

ا معيارهاي سلطه و سياست نبـود، امـا     حاصل و حقگوئي داده بودند، دور از انتظار و ناسازگار ب            جنگ بي 

رفت اگر دلجوئي و تقديري از ناصحان شفيق و گويندگان حرف             مي با قبول قطعنامه و توقف جنگ انتظار      

شود، الاقل قفل تعطيل از دسـت و دفتـر     نميها و هشدارهايشان به وقوع پيوسته بود       بيني  تلخ حق كه پيش   

ت و تضييقات شها روز به روز افزوده گ     د كه فشارها و محدوديت    اما نه تنها چنين نش    . آنان برداشته شود  

  .و تهديدات وسعت و شدت گرفت

هـاي    آقاي رئيس جمهور، شما در خـط مـشي و اصـول كلـي برنامـه دولـت جديـد كـه در روزنامـه                        

ل آيه آوريم تا مبادا با فراموشي آن مشمو   مي به خاطرتانذيالًهائي داديد كه  كثيراالنتشار درج شد، و عده

  .گرديد» ١ ان تقولوا ماال تفعلونيا ايها الذين آمنوا لم تقولون ماال تفعلون كبر مقتا عند اهللا«شريفه 

                                                 

در عمـل و در برخـورد بـا    (نگام انصاف ترين و به ه  ـ حق به هنگام توصيف براي ديگران كشاده ۲۱۶ نهج البالغه خطبه ـ 1

  .تنگترين چيزها است) ديگران
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 صـريح   اظهارنظرحضور مردم در امور اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و غير اينها، بدون              «

صوص بنابراين اجراي اصـول قـانون اساسـي در خـ          . و سازنده آنها مفيد فايده نخواهد بود      

ها، مالزمـه بـا       مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت و شركت فعال آنها در تحقق برنامه            

آزادي ثمره خونهاي پاك و تالشهاي عظـيم انـسانهاي صـالح در سراسـر               . آزادي آنها دارد  

دولت . گيرد  ميتاريخ است و بدون آن هر حكومت و دولتي در معرض خطر خودكامگي قرار

 حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملـت شـناخته اسـت     با حمايت از آزادي و    

  ».زمينه مشاركت كامل مردم و نفي خودكامگي را فراهم خواهد ساخت

 صـريح و    اظهـارنظر «آقاي رئيس جمهور آيا خبر داريد اعضاي نهضت آزادي ايران به جـرم همـان                

 اند بسر ناميده» ان گمنام امام زمانسرباز«هنوز زير ساطور ستم و خودسري كساني كه آنها را » سازنده

  اند كه حتـي در برخـي از شهرسـتانها،      محروم» مشاركت در تعيين سرنوشت جامعه    «برند و نه تنها از       مي

همـان سـربازان گمنـام از برگـزاري         » خودكـامگي «مشهد كه بايد مهد امنيت باشد       » مقدس«از جمله شهر    

  . ل شبهاي جمعه نيز ممانعـت بـه عمـل آورده اسـت            مجالس خصوصي و محدود قرائت قرآن و دعاي كمي        

اي از اعضاي نهضت در آن شهر باقي نمانده است كـه مـورد هجـوم و هتـك                     توان گفت خانه    مي جرأتبه  

  .حرمت و اهانت آنان قرار نگرفته و تاراج كتابها و اموال و اسناد و ضرب و شتم در آن واقع نشده باشد

در همان خط مـشي و برنامـه دولـت تاكيـد            » انتقاد پذيري دولت  «آقاي رئيس جمهور، شما در زمينه       

  : ايد كرده

نظر به اينكه نظام اجرائي ممكن است به علت مشغله زيـاد گهگـاه نتوانـد خطاهـاي خـود را                     «

آنسان كه بايد و شايد ببيند يا با دقت ارزيابي كند بايد انتقاد پذيري را در نظام به عنوان يك                    

دولت حداكثر كوشش خود را به كـار خواهـد بـرد كـه آزادي               ..... د  اصل مورد توجه قرار دا    

                                                                                                                                                         

خشم بزرگـي اسـت   . كنيد  ايد چرا چيزي را ميگوئيد كه به آن عمل نمي  ـ اي كساني كه ايمان آورده ۳و۲ سوره صف آيات ـ 1

  .كنيد  نزد خدا كه چيزي را بگوئيد كه به آن عمل نمي
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هـا و احـزاب     انجمـن  وهاي گروهـي و صداوسـيما و در مجـامع    بيان و نشر افكار در رسانه    

  ». باشدتأمينقانوني 

  :  تصريح نموديد۷/۷/۶۸همچنين در خط به نماز جمعه 

د، حرف بزنند، انتقاد كنند و ايراد    بايد مجلس، دولت، جرايد و محافل و دانشگاهها زنده باشن         «

 هـا مطـرح     اي در رسـانه     اگر اختالف نظري در مورد مـسئله      ..... بگيرند تا جامعه اصالح شود    

شود، مشكل چنداني نيست و نشان دهنده حضور مـردم در صـحنه دمكراسـي و آزادي                  مي

  ».است

رت كـشور تقاضـاي پروانـه        ماه از زماني كه نهضت آزادي ايران طبق قانون احـزاب از وزا             ۷اكنون  

با اينكه حداكثر مهلت قانوني براي وزارت كشور جهت رسيدگي و اعالم نظـر              گذرد،    مي فعاليت كرده است  

شـما در موضـح رياسـت       .  ماه است، هنوز كميسيون مربوطه اعالم نظـر نكـرده اسـت            ۳و صدور پروانه    

 تـصويب رسـيد و بـه دالئلـي كـه             بـه  ۱۳۶۰سابق مجلس به خوبي بياد داريد كه قـانون احـزاب در سـال               

آزادي بيان و   «اگر به راستي دولت جديد قصد دارد        .  معوق ماند  ۶۷هيچگونه مجوز قانوني نداشت تا سال       

 وزارت كشور را موظف بـه صـدور پروانـه            چرا صريحاً  » باشد تأمينو احزاب قانوني    ....... نشر افكار در    

انتقـاد  «ي، فقـط بـراي مـوافقين حاكميـت و بـه اصـطالح               نمايد؟ اگر منظـور شـما از آزاد         نمي براي احزاب 

است كه چنين آزادي در كشورهاي كمونيستي و نظامهاي فاشيستي نيز حاصل است و نيازي               » طرفدارانه

 گذشته از آن، كساني كه خود برخوردار از مواهب قدرت هـستند چگونـه             .  اين همه وعده و وعيد نيست      هب

  و جزئي از آن هستند انتقاد كنند؟توانند به حاكميتي كه وابسته  مي

آقاي رئيس جمهور، شما در جلسه پاياني مجلس شوراي اسالمي ضمن اعالم استعفاي خود با تاكيد                

  :  گفتيد» نظام آزادي استنظام ما واقعاً«بر اينكه 

اي تريبوني وجود داشته باشد كه افكار  كنيم از اينكه در يك نقطه  نميهيچ وقت ما ضرر...... «

  ١».... آنجا آزادانه مطرح شوددر
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 سكوت را برچيند و بگذارد مردم از موهيت آزادي           و ده سانسور رپ هم معتقد هستيم اگر حاكميت       ما

كند بلكه با جلب عالقه و اعتماد و مشاركت عمومي مردم، دوام و بقاي                نمي برخوردار گردند، نه تنها شرر    

  .نمايد  ميخود را تضمين

ايد به راستي  به فرازهائي كه در خط مشي و اصول كلي برنامه دولت آورده         آقاي رئيس جمهور، اگر     

شماريد كه بايد به آن وفا كنيد و اگر به راستي باور داريـد    مي معتقد هستيد و آنرا عهدي با مردم       و عميقاً 

ن چند هائي كه در اي ها و ممنوعيت خواهيد بود، محدوديت»  الحاسبيناسرع«ها نزد  كه پاسخگوي اين وعده

ساله براي احزاب و گروههاي سياسي قانوني به وجود آمده اسـت برطـرف سـازيد و بگذاريـد حاكميـت                     

 و بدانيد مادام كه دولـت جديـد تكليـف احـزاب             خويش كه مشيت الهي است تحقق يابد      مردم بر سرنوشت    

 مامورين شما به قانوني غيرموافق با حاكميت، از جمله نهضت آزادي ايران را روشن نكرده باشد، كماكان      

آور   هاي اطالعاتي خصوصي غيرقانوني، ضرب و شتم و تهديد و تـشويق شـرم               احضارهاي ايذائي، تحليه  

  .براي جاسوسي عليه همفكران و دستگيري و زندان آزاديخواهان ادامه خواهند داد

نقـالب  در راستاي انتظارات قانوني فوق اميدواريم هر چه زودتر دفتر نهضت از تصرف دادسـتاني ا               

 سـال رفـع   ۹كرد پـس از    ميآزاد گردد و از روزنامه ميزان نيز كه نظريات نهضت را بدون سانسور درج           

  .توفيف به عمل آيد

   فوعي و دعي ايل رشاد فدنا مسع حكماًرحم اهللا امراً          

  نهضت آزادي ايران



 ۵١

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  ورد برگزاري كنگره دهم نهضتتلگرام به وزارت كشور درم

  

  ۱۰۸۳:  شماره

  ۲۲/۷/۶۸  :خـتاري

  وزارت محترم كشور

  مديريت كل سياسي

نظر به اينكه برگزاري كنگره نهضت آزادي ايران طبق اساسنامه آن هر سال يك بار تعيـين                 با سالم،   

بـه تـصويب    گرديده است و عالوه بر آن انطباق اساسنامه نهضت با قـانون احـزاب كـه بـه طـور موقـت                       

شوراي مركزي رسيده است نياز به تصويب كنگره دارد، لذا نهضت آزادي ايـران تـصويب نمـود كـه در                     

 مـصادف بـا مـيالد مـسعود حـضرت رسـول             ۲۶/۷/۱۳۶۸سال جاري كنگره خود را در روز چهارشـنبه          

  .برگزار نمايد) ص(اكرم

نزل مسكوني دبير كل نهضت جناب      نظر به اينكه دفتر نهضت آزادي ايران در اختيار آن قرار ندارد م            

 بـراي برگـزاري كنگـره انتخـاب گرديـده           ۸۰آقاي مهندس مهدي بازرگان به نشاني خيابان غزالي شماره          

  .است

خواهشمند است دستور فرمائيـد نـسبت بـه حفاظـت از محـل         . رسد  مي به اين وسيله مراتب به اطالع     

  .اقدام الزم معمول گردد

  با احترام

  نهضت آزادي ايران
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

 درمورد رفتار غيرقانوني دادستاني مسئولينتلگرام به رياست جمهوري و ديگر 

  انقالب با آقاي مهندس توسلي

  

  : شماره

  : خـتاري

  بسمه تعالي

  تلگرام شهري

  مقام محترم رياست جمهوري اسالمي ايران جناب آقاي هاشمي رفسنجاني 

   رياست جمهوريميني دفترخيابان امام خ

  ه كاخ دادگستري حضرت آيت اهللا شيخ محمد يزدي رياست قوه قضائي:رونوشت

   حجه االسالم رئيسي دادستان انقالب اسالمي مركز مستقر در اوين:رونوشت

   حجه االسالم عبداهللا نوري وزير محترم كشور خيابان فاطمي وزارت كشور:رونوشت

   سحابي خيابان غزالي ساختمان شركت ياد طبقه سوم جناب آقاي دكتر يداهللا:رونوشت

 ۱۶/۷/۶۸بـه خلـق ايـران پيـرو نامـه سرگـشاده              خـدمت     و با تجديد سالم و دعاي توفيق بندگي خدا       

 الزم شده است نسبت به رفتار خالف قانون اساسي و قانون احزاب كـه در هفتـه                  بعنوان جنابعالي مجدداً  

ين مـسئول مي درباره آقاي مهندس محمد توسلي يكـي از موسـسين و     نام دادستاني انقالب اسال   ه  گذشته ب 

 اعتراض نموده مراتب را به استحضارتان برسـانيم تـا هـر              شديداً ،نهضت آزادي ايران به عمل آمده است      

. دانيد معمول داشته و دستور الزم صـادر فرمائيـد    ميگونه اقدام مقتضي كه وظيفه شرعي و قانوني خود        

بـه منـزل آقـاي مهنـدس      ) اويـن (اي با مهر دادستاني انقالب اسالمي تهـران           احضاريه ۱۹/۷/۶۸چهارشنبه  

محمد توسلي داده فرداي آن روز در زندان اوين دفتر جانشين دادستاني ايشان را با چشمان بـسته و بـا                     



 ۵٣

 .دهنـد   مـي  خشونت و اهانت و اتهامهاي بيجا همراه با ضرب و شتم و تهديد مورد بازجوئي طوالني قـرار                 

 گويند چرا بعد از عفو امام و خروج از زندان بـه همكـاري بـا نهـضت آزادي كـه مـا آن را غيرقـانوني                           مي

پرسش مفصل از كليه جلسات شوري و دفتر سياسي و كارهاي تـشكيالتي كـه در                . اي  دانيم ادامه داده   مي

 شركت كنندگان در     مكان و زمان و مذاكرات و      خواهند مشروحاً   مي آن حضور يافته يا خواهند يافت كرده      

دهند كه شخص ايشان حق فعاليت در نهضت را نداشته و اگـر               مي آن جلسات را بنويسند و در پايان تذكر       

كنگره نهضت تشكيل گردد بـه       بازداشت و زنداني خواهد شد و همچنين اگر          به اين تذكر توجه نكند مجدداً     

 بازجويان دادستاني انقالب حـق دخالـت        جناب آقاي رئيس جمهور آيا    . ضرر اجازه فعاليت آن خواهد بود     

در امر سازمانهاي سياسي كه طبق قانون احزاب مربوط به وزارت كشور و دادگاههـاي عمـومي اسـت و                    

اند و آيا چنين رفتاري درباره اعضاي يك حزب قـانوني مخـالف               ها را داشته    طرح چنين سئواالت و دخالت    

  باشد و بايد ادامه يابد؟  ميالب و اسالمن دادستان و انقأشايسته جمهوري اسالمي و در ش

  ۶۸ مهرماه ۲۴تهران 

  نهضت آزادي ايران



 ۵۴

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  مصاحبه اخير آقاي رئيس جمهور پيراموناطالعيه 

  ١ديداس قوالً يا ايها الذين آمنوا اتقواهللا و قولوا

ه با حضور خبرنگاران داخلي و خـارجي در        در اولين مصاحبه مطبوعاتي رئيس جمهور كشورمان ك       

مطالـب مطـرح شـده در ايـن       .  انجام گرديد، موضـوعات مختلفـي مـورد بحـث قـرار گرفـت              ۱/۸/۶۸تاريخ  

اي، نه به عنوان دفاع از حزب و گروه خـود، بلكـه بـه خـاطر حقـوق                   مصاحبه ما را بر آن داشت تا جوابيه       

  .تضييح شده ملت ايران منتشر سازيم

ين، خبرنگـاران   مـسئول سف خويش را از اينكه به دليل عملكرد و اظهـارات ناپختـه بعـضي                در ابتدا تا  

 تالش داشتند چهره خارجي جمهوري اسالمي را با خط مشي تروريـستي             خارجي با سئواالت خود تعمداً    

كننده ايـن حركـات در سـطح جهـان      ربائي و حمايت ربائي ترسيم نموده و ايران را كانون اصلي آدم       و آدم 

هائي را خالف اسالم و مصالح        ابراز داشته و استفاده مستقيم يا غيرمستقيم از چنين شيوه         عرفي نمايند،   م

  .نمائيم  ميكشور اعالم

همچنين نگراني خود را از اوضاع نابسامان اقتصاد كشور و تنگـي معيـشت مـردم كـه در سـئواالت                     

سبت به پاسـخهاي كلـي و سـطحي رئـيس           كنيم و قضاوت ن     نمي كيد بود، كتمان  أمورد ت خبرنگاران داخلي   

  .نمائيم  ميجمهور و نتايج آنرا به آينده موكول

در بخشي از مصاحبه يكي از خبرنگاران خارجي نظر رئيس جمهور را درباره اجراي قانون احـزاب                  

و همچنين عدم شركت نهضت آزادي در انتخابات اخير به دليل فقدان آزاديهاي قـانوني جويـا گرديـد كـه                     

  :ئيس جمهور پاسخ دادندآقاي ر

                                                 

  .ايد از خدا بترسيد و گفتاري استوار بگوئيد  ـ اي كساني كه ايمان آورده۷۰زاب آيه  سوره احـ1



 ۵۵

گذرد وفا داريم ولي ممكـن اسـت برخـي از      مي ما به قوانيني كه در مجلس از تصويب   تحقيقاً«

از ايـن گذشـته   . گروهها و احزاب در محدوده آن قانون نتوانند به تاسيس حزب و گـروه بپردازنـد          

 رأي   مردم به آنهـا    دانستند در انتخابات رياست جمهوري      مي اعضاي نهضت آزادي به اين دليل كه      

نخواهند داد و خريداري ندارند، فقدان آزادي در جامعه را بهانه كرده و خـود را كنـار كـشيدند تـا                      

توانستند به نـامزد ديگـر انتخابـاتي كـه مـورد        مي،خواستند  مياگر آنها . دستشان بيشتر رو نشود   

  ».بدهند رأي تاييد خودشان بوده

 مطالب خالف واقع رئـيس جمهـور را در تلويزيـون سراسـري       ملت هوشيار و صبور ايران در حالي        

توانـد از ديـوار     نميداند نه تنها پاسخ نهضت آزادي بلكه صداي هيچ گروه مخالف ديگري             مي شنود كه  مي

ضخيم انحصار صداوسيماي جمهوري اسالمي به درون آن نفوذ نمايد و نيك آگاه اسـت كـه هيچيـك از                    

ه حتي درج آگهي تسليت به امضاي مخالفين حاكميـت را نـدارد، تـا چـه                 دار كشور اجاز    مطبوعات خواننده 

  .رسد چاپ پاسخ به مطالب خالف واقع رئيس جمهور را

 سال است از تـصويب احـزاب در         ۸گويد كه     مي آقاي رئيس جمهور در حالي از آزادي احزاب سخن        

 و عليرغم بازگشت عبـرت      گذرد  مي مجلس شوراي اسالمي كه خود رياست طوالني آن را به عهده داشتند           

ين مـا  مـسئول انـد،   انگيزي كه سردمداران انحصار و اختناق در بلوك شرق به آزادي و حاكميت ملت كرده           

  .هاي قرون وسطائي حكومت كنند توانند در بلند مدت به شيوه  ميكنند كه  ميهنوز تصور

ان بـدون آنكـه توضـيح       گويد كه ملـت ايـر       مي آقاي رئيس جمهور در حالي از آزادي انتخابات سخن        

 كانديداي رياست جمهـوري بـراي خـالي شـدن صـحنه جهـت               ۸۰اي بشنود شاهد رد صالحيت        كننده  قانع

 رقابتي كه شوخي بودن آن بر هر عالم و عامي آشـكار بـود، هـر                 .شان بوده است  » نجيب«ايشان و رقيب    

  .چند امروز به عنوان سندي محكم بر آزادي انتخابات بر آن استناد شود

 دادن گذشته از آن، سئوال خبرنگار اين بود كـه چـرا نهـضت آزادي از فعاليـت انتخابـاتي و كانديـدا                 

نهـضت آزادي جـواب ايـن       . به ايشان امتناع ورزيده است     رأي   خودداري كرده است، نه آنكه چرا از دادن       

آزاد و غيـر    سئوال را در نشريات قبل و بعد از برگذاري انتخابات رياسـت جمهـوري بيـان كـرده و غيـر                      

  آقـاي رئـيس جمهـور رقيـب نجيـب خـود را بـه خـوبي                قطعـاً . قانوني بودن جريانها را نـشان داده اسـت        



 ۵۶

اند با ايـن   شناسند و سوابق ايشان را در عضويت شوراي مركزي حزب جمهوري اسالمي از ياد نبرده       مي

انـد دليلـي بـر        واسـته حال معلوم نيست چرا از سوابق همكاري قبل از انقالب ايـشان بـا نهـضت آزادي خ                 

  .انطباق مواضع فكري امروز بتراشند

 رأي  توانـد   نمـي   معتقدند كه نهـضت آزادي در ميـان مـردم پايگـاهي نـدارد و               اگر دولت مردان واقعاً   

 حداقل شرايط مناسب جهت شركت نهضت و ساير گروههـاي مخـالف حاكميـت ايـن      تأمينبياورد چرا از    

رم انتخابات رياست جمهـوري نـام دبيركـل نهـضت آقـاي مهنـدس                چها ههمه واهمه دارند و چرا در دور      

بازرگان را از فهرست كانديداها به داليل واهي حذف نموده و تنها صالحيت سه نفر از اعـضاي شـوراي                    

  مركزي حزب جمهوري را تصويب نمودند؟

 كـه   يتيمـسئول نهضت آزادي ايران به دليل اعتقادي كه به حاكميت ملت بر سرنوشت خويش دارد و                

نمايد، همواره در همه انتخابات اعـالم داشـته اسـت چنانچـه آزاديهـاي        ميدر قبال خدا و خلق او احساس  

 تـأمين مصرحه در قانون اساسي، امنيت و امكانات براي همه گروهها و كانديداهاي غيرموافق با حاكميت                

  .گردد فعاالنه در انتخابات شركت خواهد نمود

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۸آبان 



 ۵٧

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  ان عمومي تهرانتلگرام به وزير كشور و دادست

  آقاي ابوذري درمورد ضرب و شتم

  : شماره

  ۶۸آبان :  خـتاري

  تلگرام شهري

   وزارت كشور ـ خيابان فاطمي ـوزير محترم كشور

   كاخ دادگستري، تهران ـ دادستان محترم عمومي شهرستان:رونوشت

 بامداد در خيابان پيروزي دو نفر       ۵حوالي ساعت    ۱۱/۸/۶۸رساند روز پنجشنبه      مي  به اطالع  راماًاحت

موتور سوار كه ملبس به يونيفورم نهادهاي انتظامي بودند آقاي عباس ابوذري يكـي از اعـضاي نهـضت                   

دهند و    مي آزادي را متوقف ساخته و ايشان را به اتهام همكاري با نهضت مورد ضرب و شتم شديد قرار                 

  .گريزند  ميمدتي بعد با حضور مردم از صحنه

يتي كه وزارت كشور در مورد حفـظ امنيـت آحـاد ملـت از جملـه اعـضاي احـزاب                     مسئولبا توجه به    

 تـأمين سياسي به عهده دارد خواهشمند است با عنايت به وقوع موارد مشابه دستور فرمائيـد نـسبت بـه                    

  .معمول دارندامنيت اعضاي نهضت آزادي اقدام الزم 

  با تشكر

  نهضت آزادي ايران



 ۵٨

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه به شوراي سردبيري روزنامه كيهان درمورد نقل سخنان آقاي محتشمي

  

  : شماره

  ۴/۹/۶۸:  خـتاري

  

  شوراي محترم سردبيري روزنامه كيهان

آقـاي محتـشمي وزيـر سـابق كـشور،           آن روزنامه ضمن نقل سخناني از        ۳۰/۸/۶۸در شماره مورخ    

مطلبي در ارتباط با نهضت آزادي درج كرد بوديد كه آشكارا از مقوله تهمن و توهين و تجاوز بـه حقـوق                      

بنابراين طبق قانون مطبوعات و به احترام حق دفاع مـشروع تقاضـا داريـم بـراي                 . گردد  مي غير محسوب 

  ن شـماره آن روزنامـه و در همـان صـفحه اول        روشن شدن اذهان هموطنان عزيز پاسخ ذيـل را در اولـي           

  .درج نمائيد

آقاي محتشمي در جلسه تحليل سياسي مربوط بـه مـسائل لبنـان در دانـشگاه عالمـه طباطبـائي بـا                       

بـا توجـه بـه سـابقه ارتبـاط نهـضت آزادي بـا               «: اند  گريزي مفرضانه به نهضت آزادي ايران اظهار داشته       

  ».ت داشتن يك تشكيالت رسمي سياسي در ايران را نداردآمريكا اين گروهك به هيچ وجه صالحي

اساس فوق را كه در انتهاي سخنراني در پاسخ به سئوال يكي از               روزنامه كيهان اظهارات واهي و بي     

اي كه حكايت صريح از عـداوت         دانشجويان اظهار شده بود، برخالف معمول و متداول مطبوعات با شيوه          

 اول و سوم چهار بار به صورت تيتر و با حروف مختلف تكرار كرده       كرد، در صفحات    مي و عنايت خاص  

  !بود تا در سبقت به سوي خيرات عقب نماند

 عنوان گروهك گذاردن و سلب حق تشكيالت داشتن از يك حـزب قـانوني كـه در وضـع حاضـر                    اوالً

اعتمـادي كـه رهبـر    ين آن بنابـه  مـسئول دارترين حزب بوده و رهبران و        ترين و پايه     شناخته  و ترين  قديمي



 ۵٩

انقالب به سوابق ايماني و مبارزات ملي و اسالمي آنـان داشـتند در شـوراي انقـالب و در تـشكيل اولـين                        

  . مبين سوء نيت مطرح كنندگان و ناحق بودن ادعاي آنان است،اند دولت جمهوري اسالمي دعوت شده

ط خاصي به عهـده كميـسيون        در امري كه طبق قانون تحت شراي       مسئول يك فرد غير     اظهارنظر ثانياً

قانون احزاب گذارده شده است و قضاوت و يك وزير معزول در داشتن رابطه با آمريكا كـه تنهـا              ۱۰ماده

محاكم صالحه حق قضاوت آنرا دارند، هم دخالت در وظائف قوه قضائيه است و هم تجاوز به حقوق يـك                    

  .حزب و جمعيت سياسي

زي انقالب بر كشتي به ساحل رسيده انقالب سوار شده و به اگر امثال آقاي محتشمي كه پس از پيرو

طبقات سفارت و وزارت نزول اجالل فرمودند ندانند و يا نخواهند بدانند، كساني كـه در داخـل كـشور در                     

طلبان با كتمان شهادت قلب خود را به گنـاه تنـگ نظـري               خواهند همچون قدرت    نمي جريان مبارزه بوده و   

دانند كه در جريان انقالب اسالمي براي تسريع در پيروزي و اخراج شاه نه تنها                مي تيره سازند، به خوبي   

فعالين نهضت آزادي بلكه ساير رهبران انقالب از حمله مرحوم دكتر بهشتي و آيت اهللا موسـوي اردبيلـي                   

ري و  در مذاكرات با آمريكائيان مقيم تهران حضور مشاركت فعال داشتند و شهيد مطهري و آيت اهللا منتظ                

  .اند همچنين شخص امام در جريان اين تماسها و مذاكرات بوده

دانند بعد از انقالب و تشكيل دولت موقت كليه تماسها و مذاكرات بـا آمريكـا در                   مي همچنين به خوبي  

روابط رسمي و ديپلماتيك و با اطالع و تصويب رهبر انقالب و شوراي انقـالب بـوده اسـت، و                    چهارچوب  

 هـاي بيگانگـان   يكي از راههاي مطلع شدن از اهداف و مطـامع آن و خنثـي كـردن توطئـه              مذاكره با دشمن    

شد كه دولـت آمريكـا بـراي سـقوط دولـت              مي اگر در سالهاي اول پس از پيروزي انقالب عنوان         .باشد مي

كرده است، براي برخي عناصر افراطي متعصب قابل قبول نبـوده، امـا امـروز سـخنگوي                   مي موقت توطئه 

آمريكائيهـا  «: نمايد  مي اند اعتراف   انشجويان بر اساس اسنادي كه از النه جاسوسي به دست آورده          همان د 

يكـي از اهـداف    «و  . ١»را سـاقط كننـد    ) موقـت (هاي خودشان را بـه كـار بردنـد تـا ايـن دولـت                  تمام توطئه 

 روي  و تحليل مبنـي بـر سـقوط دولـت موقـت كـه              . . .گروگانگيري ساقط ساختن دولت موقت بوده است      
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 ۶٠

هاي ابتدائي طرح تسخير النه ثبـت شـده اسـت در محـل مركـز تـدوين تـاريخ النـه                        اوراق و دست نوشته   

  ١».شود  ميجاسوسي نگهداري

عالوه بر اعترافات فوق، سخنان رئيس مجلس نيز مهر تائيد ديگري بـر توطئـه دولـت آمريكـا بـراي                     

هـا دههـا و       آمريكـائي «. ظهار داشتند ايشان در جلسه رسمي مجلس ا     . باشد  مي ساقط ساختن دولت موقت   

هاي انقالبي ملي و مردمي را يا ساقط كردند يا مشكالت حادي براي آنها به  صدها توطئه كردند و حكومت

گراها و ليبرالهـائي كـه بـا آمريكـا           حتي اسنادي كه ارائه شد آمريكا قدرت تحمل همان ملي         . وجود آوردند 

ه و مكاتبات نشان دهنده و گوياي اين است كه به دنبال سقوط آنها              كردند را هم نداشت     مي مالقات و گفتگو  

خواهد فعال مايشاء و حاكم باشد و يك حكومـت مـزدور و               مي زيرا كه آمريكا  . اند  و نابودي آنها نيز بوده    

  »٢.سرسپرده در ايران وجود داشته باشد

گذاري انقالب دوم بودند يا       اگر چنين اعترافاتي همسوئي همان عناصر افراطي جوان را كه مدعي پايه           

 رافكنانـه و تكـرا      هاي تفرقـه    دهد آيا ادامه چنان شيوه      مي هاي آمريكا در سقوط دولت موقت نشان        سياست

  باشد؟  نمي اهداف آنانتأمينترهات گذشته دانسته و نداسته آب به آسياب دشمن ريختن و در راستاي 

  كم به علم  ما ليس لماذ تلقونه بالسنتكم و تقولون با فواهك

  ٣ عظيمو حتسبونه هينا و هو عند اهللا

  نهضت آزادي ايران
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ت به جاي تحقيق و تعقل براي شـناخت اكتفـا بـه اظهـارا    (كنيد   ـ شما آنرا با زبانهاي خود برداشت مي ۱۰ سوره نور آيه ـ 3

به جاي گفتار متـين و حـساب        (گوئيد كه هيچگونه علمي به آن نداريد          و با دهنهايتان چيزي را مي     ) نمائيد  زباني و شايعات مي   

نـزد  ) عواقـب آن  (پنداريد در حاليكه      اي را آسان مي     و چنين شيوه  ) زنيد  شده حرفهاي غيرمسئوالنه سطحي و كنترل نشده مي       

  .خدا بس عظيم است



 ۶١

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  »كستگي ليبراليسم در ايرانورش«نامه به روزنامه كيهان درمورد مقاله 

  

  روزنامه محترم كيهان

 بـا   »ليبراليسم در ايران  ورشكستگي  «اي با عنوان       آن روزنامه مقاله   ۴/۹/۶۸ مورخ   ۱۳۷۶۸در شماره   

سعادت درج گرديده است كه به دليل خالف واقع بودن و تحريف، تهمت و اشاعه اكاذيـب عليـه                 ـ   امضاي م 

ين آن خواهـشمند اسـت طبـق قـانون مطبوعـات نـسبت بـه درج        مـسئول نهضت آزادي ايران و بعـضي از      

  .توضيحات ذيل در همان صفحه اقدام نمائيد

اد به مطالبي بي اساس از قول آقاي حاج سـيد احمـد خمينـي و بـا نقـل دو      نويسنده مقاله ضمن استن  

وار كهنه شده واهي پرداخته و با فحاشي          مطلب از اسناد النه جاسوسي به تكرار يك سلسله مطالب كليشه          

جاسوسان، مامور آمريكا، سرسپردگان، بيگانگـان،      «: و هتك حرمت و به كار بردن كلمات موهني همچون         

 بـازار سياسـت آمريكـا در ايـران، سرسـپردگان بـه       هاحزاب دروغين، بازرگانان شكست خورد    خيانتكار،  

عليه نهضت آزادي ايران و سـران آن جوسـازي و لجـن             » . . .بيگانگان، تغذيه در آخور غرب و آمريكا، و         

  هـاي وارده توضـيحات مختـصري     هـائي كـرده اسـت كـه ضـرورت دارد در مـورد برخـي تهمـت                   پراكني

  .داده شود

 در مورد اينكه ليبراليسم چيست، و منظور از ليبرالها چه كساني هستند، و چه كساني براي اولـين                   ـ۱

بار اين واژه را در آستانه پيروزي انقالب وارد فرهنگ انقالب اسالمي كردند و اينكـه بـدون رسـيدگي در                     

 قانون بشري و معيـار      هاي گروهي با كدام     ها در رسانه    دادگاه صالحه، هتك حرمت از اشخاص و جمعيت       

هـا در كجـاي فرهنـگ اسـالمي اسـت و              هـا و برچـسب      و ميزان اخالقي سازگار است، و جايگاه چنين انگ        

و احاديث متواتر از رسـول اكـرم وائمـه هـدي قابـل              » وال تنابزوا بااللقاب  «چگونه با فرمان صريح قرآني      



 ۶٢

هـا بـراي اكثريـت        انه امروز واقعيـت   ايم و خوشبخت    توجيه است؟ در نشريات گذشته توضيحات كافي داده       

سازندگان اينگونه كاالها بايد بدانند كه ديگـر        . تر خواهد شد    ملت روشن شده و با گذشت زمان نيز روشن        

  .گيرند  نمياي ناعت مبتدل سياسي وجود ندارد و جز آب در هاون كوبيدن نتيجهصبازاري براي اين نوع 

 باشـد،   مـي   بهترين شاهد سوء نيت تهيه كننده مقاله       »وسياسناد النه جاس  «ـ چگونگي نقل مطالب از      ۲

كننـد بـا حـذف تـاريخ          مـي  را فراموش » والتسرفوا«را گرفته،   » واشربوا كلوا«نويسنده همچون كساني كه     

، وزير امور خارجه و سخنگوي دولت موقت        وزير  نخستاز سند اول، مالقات قانوني و علني        ) ۱۳۵۸سال  (

ياسي سفارت آمريكا، كه مطالب آن قبل از كشف نويسنده و يا انتـشار در اسـناد           انقالب را با نمايندگان س    

شمرده و با پس و پـيش قـرار دادن دو سـند و    » ذنب ال يغفر  «النه جاسوسي به اطالع عموم رسيده است،        

 چنين وانمود كرده است كه اين مالقات در سالهاي قبل از پيروزي انقالب انجام شـده و                  ها  حذف تاريخ آن  

در حاليكـه آقـاي مهنـدس       . ن را دليلي بر روابط مخفيانه و سرسپردگي به سياست آمريكا دانسته اسـت             آ

بازرگان اين مالقات را با صراحت و تفصيل كامل در دادگاه آقاي مهندس اميرانتظام بيان داشـته و گفتـه                    

ه هر كدام مـدعي  بودند سياست دولت موقت بر اساس استفاده از تضاد دو ابرقدرت آمريكا و شوروي، ك           

  .اخاللگري و دشمني طرف ديگر در كار انقالب اسالمي ايران بودند، استوار بوده است

اي به خواننده، خيانت   شدههديدر سند دوم نيز نويسنده با حذف مقدمات و موخرات و انتقال جمله بر

 ۳۰/۲/۱۳۵۷مـورخ  ورزي خود را نشان داده است، مقـدمات ايـن مالقـات از نامـه             در امانت كرده و غرض    

گردد كـه در      مي آغاز» مباهله ملي «و  » مناظره تلويزيوني «آقاي مهندس بازرگان به شاه و دعوت او براي          

يكبار با معترضين خود به جـاي چمـاق و مسلـسل و تانـك بـا                 ...... «:  خطاب به شاه گفته بود     آن صراحتاً 

  »١سالح منطق و قانون روبرو شويد

ي آمده است به طور كامل به شرح ذيل است و قسمتهائي كه زير آن خط آنچه در اسناد النه جاسوس

  :دهد كه نويسنده انتخاب كرده است  ميكشيده شده بخشي را نشان
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مخالفيني كـه وفـاداري خـود را بـه       «: اي گفته بود    در صاحبه ) داريوش همايون (وزير اطالعات وقت    «

 »١شـوند   ميجمعي براي ارائه عقايد خود برخورداركشور و سلطنت ابراز دارند از امكانات وسائل ارتباط         

اگـر شـاه بتوانـد تلقـي        «: در جواب اين سئوال كه موضع نهضت نسبت به اين بيان چيست؟ بازرگان گفت             

از نظـر  . ا بـاور داريـم يـا نـه    رايم تا بگـوئيم كـه آيـا آن اعالميـه      خود از سلطنت را مشخص كند ما آماده     

آنگاه با صرف دقت در انتخاب لغاتي       .  استبدادي بوده است نه مشروطه     تاريخي سلطنت در ايران يك نهاد     

اگر شاه حاضر باشد كه تمام مـواد  . برد گفت كه نهضت آزادي به قانون اساسي معتقد است          مي كه به كار  

  ٢.ايم تا سلطنت را بپذيريم قانون اساسي را به اجرا درآورد ما آماده

  :در اصل اين سند سپس اضافه شده است

ر اينجا دو مسئله وجود دارد يكي از جنبه نظري كه آيا شاه قانون اساسـي را خواهـد پـذيرفت؟ و               د«

ديگري از جنبه سياسي كه آيا آن را رعايت خواهـد كـرد؟ آيـا او حاضـر اسـت مقـداري از قـدرت را بـه                            

بـه  «ود كـه  ش  ميبندي و اعالم نظر و بال فاصله جمع» ٣گروههايي كه ممكن است قدمي پيش نهند واگذارد؟     

  »٤.كند  نميچنين كاري را) شاه(اعتقاد نهضت آزادي او 

 كنيم، اما اظهارنظرما نوار يا نوشته اين مذاكرات را در اختيار نداريم تا در مورد كلمات و جمالت آن  

يت اقدام به مسئولطرح اين سئوال ضروري است كه نويسنده مقاله و شوراي سردبيري كيهان كه با قبول 

انـد گزارشـها و        بر اساس كدام معيار اخالقي و قانوني بـه خـود اجـازه داده              ،اند  اي نموده    مقاله درج چنين 

برداشتهاي يكطرفه بيگانگان را، بدون تبيين و تحقيق كـه الزمـه تقـوي و تعهـد اسـالمي اسـت، آنهـم بـه                         

   سازند؟صورت مغرضانه و با حذف مقدمات و موخرات مبناي اتهامات واهي خود قرار داده و منتشر

اي با فرهنگ اسـتبدادي   مخدوش نمودن سوابق و ارزش كار كساني كه سابقه چند دهه مبارزه ريشه       

داشته و خدمات علمي و فرهنگي و اجتماعي آنان نه تنها براي ملت ايران، بلكه در سـطح جهـاني شـناخته                      

  شده است به نفع چه كساني است؟

                                                 

  ۱۸و۱۷ ـ صفحات ۲۴ اسناد النه جاسوسي شماره ـ 1

  ۱۸و۱۷ ـ صفحات ۲۴ اسناد النه جاسوسي شماره ـ 2

  ۱۸و۱۷ ـ صفحات ۲۴ اسناد النه جاسوسي شماره ـ 3

  ۱۸و۱۷ ـ صفحات ۲۴ اسناد النه جاسوسي شماره ـ 4
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گان اين اباطيل عملكرد دهساله خود را مرور نمايند         آيا وقت آن نرسيده است كه گويندگان و نويسند        

نفعـي هـم بـه      ! و با عبرت گيري از گذشته، به جاي شعارهاي توخالي و ادعاهاي پر سروصـداي انقالبـي                

  .مردم مظلوم و مستضعف كشور برسانند

  ١......» فاما الزبد فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث يف االرض«...... 

اساس، در جلب اعتماد عمومي و مشاركت مردم، به خصوص كارشناسـان               مطالبي بي  آيا طرح چنين  

 زمينـه ورود    عمـالً هـاي بازسـازي و سـازندگي كـشور مفيـد اسـت يـا                  و متخصصين ايراني، در برنامـه     

  سازد؟  ميكارشناسان خارجي براي پايمال كردن استقالل و حاكميت ملت را هموار

يت اصلي ديپلماسي را در داخل كشور بـه عهـده و بـه    مسئولكه ين نهضت آزادي مسئولمذاكرات ـ  ۳

فاق برخي از روحانيون عضو شوراي انقـالب بـا مقامـات سـفارت آمريكـا، دو هـدف                   تاه  دوش داشتند، ب  

ريـزي و   اصلي، كسب اطالع از پايگاه اصلي رژيم شاه و تضعيف آن، به كارگيري اطالعـات بـراي برنامـه      

بررسي مجموع اسناد و مدارك و كتـب        . كرده است   مي ارزه و انقالب، را دنبال    بينانه جريان مب   هدايت واقع 

دهد كه اگر اين مذاكرات انجام نشده بود، هم تلفات و ضـايعات حاصـل از درگيـري           مي منتشر شده نشان  

  .گرديد  نميگرديد و هم پيروزي انقالب با چنان سرعتي ميسر  ميارتش با مردم بيشتر

ين نهضت و اعضائي از شوراي انقالب با اتباع خـارجي كـه شـرح و                مسئول به طور خالصه مذاكرات   

گنجد، همچنين مذاكرات رهبر انقالب در پـاريس بـا خارجيـان، بـه                نمي توضيح مفصل آن در اين مختصر     

 منافع ملت ايران و از برگهاي زرين تاريخ انقالب بـوده            تأمينشهادت اسناد و مدارك موجود، در راستاي        

 رئـيس وقـت     اظهـارنظر شـايد   . بدخواهان مفرض به القاء شبهه و تحريف حقـايق بپردازنـد           است، هر چند  

ن انقـالب اسـالمي ايـران ضـربه         مـسئوال  از   ۵۷ما در مذاكرات سـال      «: سازمان سيا و اعتراف او بر اينكه      

  .اي براي تفرقه افكنان بيمار دل باشد پاسخ كفايت كننده» ٢سختي خورديم

                                                 

رود و امـا آنچـه بـه     كنـار مـي  ) همچنين جوش و خروش انقالبي نماها(ده از سيل  ـ پس اما كف برآم ۱۷ سوره رعد آيه ـ 1

 .ماند سود مردم است باقي مي

   نقل از كتاب خاطرات ترنر از انتشارات موسسه اطالعاتـ 2
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خـذي ذكـر شـده باشـد، مطلبـي از آقـاي مرتـضي               أن آنكه تاريخ و سـند و م       ـ در اواخر مقاله، بدو    ۴

نقـل  ! بازرگان در زمينه قصد دولت موقت به برقراري روابط با آمريكا و ادامه فروش نفـت بـه اسـرائيل؟                   

آقاي مرتضي بازرگان نه عضو وزارت خارجه و سخنگوي دولت يا رابط            . شده بود كه جاي شگفتي دارد     

بوده است و نه هيچگاه عضويت يا فعاليت در نهضت آزادي ايران داشته است كه كـالم                 با سفارت آمريكا    

 به اينكه داشـتن روابـط ديپلماتيـك بـا           مضافاً. فرضي ايشان سند جرم نهضت و سران آن محسوب گردد         

آمريكا در آن شرايط عالوه بر آنكه مورد قبول و تصويب شوراي انقالب قرار گرفته بـود، رهبـر انقـالب                     

ها و عـدم تحويـل        ز در پاسخ به سئوال رئيس دولت موقت براي قطع روابط با آمريكا به دليل كارشكني               ني

  .»كجدار و مريز عمل كنيد«شاه، تاكيد كرده بودند 

براي نهضت آزادي نه ارتباط با بيگانگان و سازش با آنها اصل اسـت و نـه دشـمني و درافتـادن بـا                        

 مرام نه شرقي نه غربي و سعادت دنيا و آخرت ملت ايران             تأمينو  آنان، بلكه هدف اصلي استقالل كشور       

  .است

همانطور كه در نشريات نهضت به تفصيل بيـان شـده اسـت، بـه معنـي آزادي و                   » ليبراليسم«ـ اگر   ۵

اختيار انسان براي حاكميت بر سرنوشت خويش باشد، چنين مفهومي از مشيت حكيمانه پروردگار بـراي                

هـاي ملـت ايـران در          و اصـول و آرمـان      ١ت گرفته و از شعارهاي اصـيل انقـالب        أرشد و كمال بندگان نش    

  .مبارزات دويست ساله اخير اخذ شده است

آبادي، نائيني، مـدرس و مـصدق مقابلـه بـا             اگر مصلحين و بيدارگرائي همچون سيد جمال الدين اسد        

سـران نهـضت آزادي نيـز در         آزادي را محور اصلي تالشهاي خود قرار دادند،          تأمينفرهنگ استبدادي و    

اي  همان راستا، در طول مبارزات چند دهه گذشته، عليرغم تضييقات و تهديدها و زندانها، به عنوان فريضه

وعـده الهـي    . انـد    آزادي و حاكميت ملت پافشاري كـرده       تأمينديني و ملي، بر موضع مبارزه با استبداد و          

سرنوشت محتوم كساني خواهـد بـود       » ورشكستگي«كند كه    ي م اين اميد را در دلها زنده     » العاقبه للمتقين «

توانند سـد و    ميكنند  ميپردازند و تصور  ميتقوائي و خودپرستي به اشاعه اكاذيب و القاء اباطيل كه با بي 

  .هاي الهي را خنثي نمايند وجود آورند و سنته ها ب مانعي براي رشد و آگاهي توده

                                                 

 . چنين شعاري در اصول سوم، نهم، پنجاه و ششم و فصول سوم و پنجم قانون اساسي تبلور يافته استـ 1
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ر ماركسيسم در شوروي و كشورهاي اروپاي شـرقي و گسـستن            ـ تجربه هفتاد ساله نظام توتاليت     ۶

زنجيرهاي استبداد و اختناقي كه بر دست و پاي انسانها زده شده است، سرآغاز تحـول وسـيع و عميقـي           

جا دارد كساني كه همچون كبك  . است» آزادي و كرامت انساني   «در تاريخ جهان و بشارت دهنده پيروزي        

   قاموس خلقت شنا كرد، از واقعيــاتوجريان ت را ناديده گرفت و برخالف توان واقعيا  ميكنند  ميتصور

  .هاي خود همت گمارند عبرت بگيرند و به اصالح روش

سـاز    دهد كه بـراي حـل بحرانهـاي سرنوشـت           مي تحوالت كشورهاي سوسياليستي به وضوح نشان     

  .باشد  ميتبداداقتصادي تنها راه و اولين گام، برگشت به دموكراسي و محو اختناق و اس

 سال از تصويب قانون احزاب در مجلس شوراي اسالمي و گذشت حدود يكـسال               ۸ـ بعد از گذشت     ۷

از تصميم حاكميت براي اجـراي آن تـسليم بـه موقـع مـدارك و تكميـل پرونـده نهـضت آزادي ايـران در                          

و آزمـايش بزرگـي   ، اينك حاكميت و به ويژه اعضاي كميسيون مربوط، در برابر ابـتال             ۱۰كميسيون ماده   

در رعايـت قـانون و مـصالح         رأي   حفظ اسـتقالل  : قرار گرفته و مجبور به اتخاذ يكي از دو تصميم هستند          

  .ملك و ملت، و يا تاثيرپذيري از جوسازي مغرضانه وسواسان خناس و ريختن آب به آسياب دشمن

   ...١و ال تعملون من عمل اال كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه...   

  ت آزادي ايراننهض

۱۰/۹/۶۸  

  

  كيهاننقل از روزنامه 

  ورشكستگي ليبراليسم در ايرانمقاله 

سخنان حجت االسالم و المسلمين حاج سيد احمد خميني در مجمع فرماندهان بسيج در جـوار مرقـد مطهـر                    

  :كنم   ميجلبحضرت امام، درباره خيانتهاي ليبرالها در طول انقالب بهانه نوشتار زير شد، توجه شما را به آن 

                                                 

  .ايد نيست كه انجام ميدهيد مگر آنكه ما بر شما كامالً آگاهيم، همانگاه كه در آن كار با تمام وجود فرو رفته هيچ عملي ـ 1
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.  مرداد بيدن كوپف مدت دو ساعت بازرگان، يزدي و انتظام را درباره اوضاع منطقه توجيـه نمـود                  ۲۱در  «*

طول مدت جلسه قرار بود يك ساعت باشـد و سـئواالت            . كاردار ورايزن سياسي نيز در جلسه حضور داشتند       

  ».دهند كه مقبول افتاده است  ميمتعدد طرح شده نشان

  )۹ص۵۶ جاسوسي شماره اسناد النه(

برد گفت كه نهضت آزادي بـه قـانون اساسـي معتقـد        ميبازرگان آنگاه با صرف وقت در لغاتي كه به كار   «*

  ».ايم تا سلطنت را بپذيريم است اگر شاه حاضر باشد تمام مواد قانون اساسي را به اجرا درآورد ما آماده

  )۲۱ ـ ص ۲۰اسناد النه جاسوسي شماره (

 ميداني براي توجيه آفريني ليبرالها      متأسفانههايش    ن احزاب در ايران با همه خوبيها و كم و كاستي          اجراي قانو 

اي به تصور آنكه خيانتهايـشان در افكـار عمـومي بـه               عده و. و مجالي براي تنفس احزاب دروغين فراهم كرد       

را پيـشه خـود     » اسـي دموكر«دست فراموشي سپرده شده امر بر آنها مشتبه شـد و بـار ديگـر دادن شـعاد                   

  .بازرگانان شكست خورده بازار سياست آمريكا در ايرانو » ليبرالها«از جمله . كردند

  .اي منفور مبدل شده است هاي كلي است كه در ايران المحاله به واژه از آن دسته واژه» ليبراليسم«

تهـاي گونـاگون غـرب و       در فرهنـگ لغ   » ليبراليـسم «صرف نظر از هر تعريف و معناي مردم فريبي كه براي            

اش روي آب      پس از انقالب دوم ايران، يعني تسخير النه جاسوسي آمريكا، ليبراليسم كه پتـه              ،شرق آمده باشد  

  .شود   ميافتاد ليبراليسم به معني يك جريان وابسته محض شناخته

كه از دهان بازرگانـان     آنگاه  .... و  » حقوق بشر «،  »مالكيت خصوصي «،  »تفكيك قوا «،  »دموكراسي«در ايران الفاظ    

آورد   ليبراليسم اقتصادي و سياسي ره    . دليلش هم پر واضح است    . سياست غرب شنيده شود، خريداري ندارد     

شـيفتگي آنـان بـه دموكراسـي غـرب، كـار آنـان را در وطـن بـه                    . روشنفكراني است كه از غرب باز آمدند      

سالمي، در جهت زوال آن در خدمتگـذاري سـفارت          تا آنجا كه پذيرفتند با ظهور انقالب ا       . پرستي كشاند   بيگانه

  .آمريكا سنگ تمام بگذارند

در همين رابطه تمـاس     . زدگان سود برد    شيطان بزرگ براي ريشه دواندن در تاروپود جامعه از همين غرب          

نخست كسب اطالعات : كرد  ميبا گروههاي سياسي مختلف از جانب سفارت آمريكا دو هدف عمده را تعقيب     

نحو كـه   ضعيت مخالفين و دوم استفاده الزم از سرسپردگان در شرايط اجتماعي، سياسي حاد، بدين               الزم از و  

هاي به ظاهر مخالف وارد صحنه شوند و با كاناليزه كردن جريانات اصـيل اجتمـاعي           در شرايط حياتي با چهره    

  .قدرت را به ظاهر به دست گيرند

هـا، مقـدم    اميـر انتظـام  . يت از واشينگتن همان بود كه ديديمدر حما  . . .نتيجه كار نهضت آزادي، جبهه ملي و      

ها زاييده و برآمده از شبكه روابطي بودند كـه سـرويس اطالعـاتي آمريكـا                  ها و بازرگان    ها، ميناچي   اي  مراغه
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ــع    ــشتان خــود داشــت و در واق ــا را در سرانگ ــسم«ســرنخ همــه آنه ــران همچــون عروســك  » ليبرالي در اي

  .كرد   ميمايش آن را آمريكا صحنه گردانيبازي بود كه ن شب خيمه

زيرا در همان زماني كـه  . اشتباه بزرگ ليبرالها در ايران نداشتن شناخت درست از ماهيت انقالب اسالمي بود            

وزيـر    دادند، مرتـضي بازرگـان بـرادر زاده نخـست           سر مي » مرگ بر آمريكا  «ميليونها مسلمان ايراني فرياد     

داد كه دولت موقت در پي داشتن بهترين روابط ممكن            ه آمريكا اطمينان مي   موقت از طريق النه جاسوسي ب     

  !با غرب بوده و حتي فروش نفت به اسرائيل را ادامه خواهد داد

فرزندان معنوي آقاي «منافقين اين به همين دليل بود كه طيف رنگارنگ گروهكهاي ضد انقالب و به خصوص 

زدند و ديديم كه آزادي خواهي ليبرالي آنان را » !واي آزادي«به محض سقوط دولت موقت فرياد » بازرگان

  !به چه روزي در اسالم آباد كشاند

ملـت زخـم خـورده    . گذرد و در مشي ضد آمريكايي انقالب جاي هيچ ترديـدي نيـست    مي يك دهه از انقالب   

شـود امـا      قانون احزاب در ايران بر اساس دموكراسي اسالمي اجرا مي         . خورد    نمي اسي غرب را  فريب دموكر 

 بـه   ۱۰آيا با اسناد روشني كه درباره نهضت آزادي و ديگر ماموران آمريكا در دست داريم كميسيون مـاده                   

  دهد؟ بخشد؟ و به آنان اجازه فعاليت مي جاسوسان حيات دوباره مي

شـود    خواهي دروغين را كـه از آخـور غـرب و آمريكـا تغذيـه مـي                » آزادي«شعارهاي  هشيار باشيم كه گول     

  »سعادتـ  م«       .نخوريم
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  توطئه جعل نامه عليه نهضتاطالعيه پيرامون 

  

  ملت عزيز و شرافتمند ايران

قـاي محتـشمي وزيـر سـابق كـشور از طـرف             اي منتسب به رهبر فقيد انقالب، خطاب به آ          اخيرا نامه 

انـد كـه در آن    محافلي مشكوك به طور غير رسمي و بـه صـورت فتـوكپي در سـطح شـهر منتـشر كـرده         

اين نامـه بنابـه دالئـل و قـرائن          . ين آن وارد شده است    مسئولاساس به نهضت آزادي ايران و         اتهاماتي بي 

نمايند بايد مـورد تعقيـب        مي ن اكاذيبي را جعل   متعددي به نظر ما مخدوش و مجعول بوده، كساني كه چني          

بينـي شـده و تاكيـد       نامـه رهبـر انقـالب پـيش         هائي نيـز در وصـيت       چنين سوء استفاده  . قانوني قرار گيرند  

  :اند كرده

شود و ممكن است پـس از         مي واقعيت به من داده     اكنون كه من حاضرم بعضي نسبتهاي بي      «

شـود مـورد      مي نم آنچه به من نسبت داده شده يا       ك  مي  لهذا عرض  .من حجم آن افزوده شود    

اي من يا خط و امضاي من باشد با تصديق كارشناسان يـا در              سيمتصديق نيست مگر آنكه     

  ».صداي جمهوري اسالمي چيزي گفته باشم

 با خطي كه در اشعار چـاپ شـده ايـشان بـه     تمغايرت خطي كه در نامه عليه نهضت به كار رفته اس   

تواند با يـك      باشد با اينحال هر كسي مي       ري آشكار است كه نيازي به كارشناس نمي       خورد به قد    چشم مي 

هـائي ازاشـعار چـاپ        اي ميان دو نوع خط كه يكي مربوط به نامه و ديگري مربوط بـه نمونـه                  نگاه مقايسه 

  :باشد بنمايد شده ايشان در روزنامه اطالعات مي
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  : نمائيم  ميكند اشاره  مير بر جعلي بودن آن به نكاتي از نامه مذكور كه داللت آشكاذيالً

نبايـد رسـميت    «) نهـضت آزادي  : ( و در آخـرين جملـه آن عبـارت         ۳۰/۱۱/۶۶ـ در باالي نامه تاريخ      ۱

دادنـد،    مي تاريخ را زير امضاي خود قرارصرفنظر از آنكه ايشان معموالً  . خورد  مي به چشم » داشته باشد 

باشـد،    مـي  ه همزمان با اوجگيري جنگ شهرها و بمبارانهاي هوائي        نه در باالي صفحه، در تاريخ مذكور ك       

 مطرح نبوده و موضوعيتي نداشته، اجراي قانون احزاب و رسـميت فعاليـت آنهـا بـوده                  اي كه اصالً    مسئله

 مربوط به احزاب تشكيل شـده و نـه نهـضت تقاضـائي              ۱۰به عالوه در آن تاريخ نه كميسيون ماده         . است

  .رت كشور تسليم نموده بود به وزا»رسميت«براي 

اي با لحن شداد و  كند اين است كه چگونه نامه  مياي خطور اي كه به ذهن هر خواننده ـ سئوال ساده۲

غالظ آن در مدت قريب به دو سال در اختيار بعضي از مقامات و مخالفين نهضت بوده ولي هيچگاه از آن 

 شـدگان نهـضت، عليـرغم آنكـه بـه سـختي دنبـال        از دسـتگير هـاي    اند؟ چـرا در بـازجوئي       استفاده نكرده 

 مـاه   هشت و نـيم   اي استناد نكردند و سرانجام پس از          دستخطي از رهبر انقالب بودند هرگز به چنين نامه        

  .اسارت انفرادي، به دليل فقدان دالئل و مدارك آنان را تبرئه و آزاد كردند
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ده است، صـرفنظر از آنكـه شـيوه         ـ اين نامه اگر به طور خصوصي براي آقاي محتشمي نوشته ش           ۳

رهبر انقالب حساب خصوصي بازكردن با اشخاص در مسائل عمومي نبوده است، چرا اكنون آنـرا افـشا                  

اي عمومي و براي اطالع مردم و به عنوان دستورالعمل براي وزارت كشور يا وزارت                 اند؟ و اگر نامه     كرده

  اند؟ مخفي كردهاطالعات بوده است، چرا در مدت دو سال گذشته آنرا 

 خواستند و يا مصلحت به تعطيل نهـضت         مي از آن گذشته، ايشان رودربايستي با كسي نداشته و اگر         

چرا كـه نهـضت آزادي پـس از         .  در زمان حيات خود به اين كار اقدام نمايند         توانستند شخصاً   مي ديدند مي

ته و نظريات و نشريات خود را        سال همزمان با حيات ايشان فعاليت داش       ۹استعفاي دولت موقت در طول      

سـعايت عليـه نهـضت و بـه قـصد      ه  ايم در اين مدت كـساني بـ         ما شنيده . به اطالع ملت ايران رسانده است     

ي مـسئول  كه افـراد مـسلح غيـر        ۱۳۶۳حتي در بهمن سال     . اند  يوس برگشته أتعطيل آن نزد ايشان رفته و م      

سناد و اموال و آرشيو آن را به دادستاني انقالب ها به دفتر نهضت يورش آورده و ادوابسته به برخي نها

مستقر در اوين بردند و دفتر نهضت را به دستور دادستاني وقت تهران مهروموم كردند، سرانجام پس از    

ات نهضت، به دستور رهبر انقالب از دفتر آن رفع توقيف به عمـل آمـد و قـسمت اعظـم اسـناد و                        ضاعترا

  .آرشيو به نهضت مسترد گرديد

سـالم   «م كـه اصـطالحاً    اين سال . شود  مي  ختم »اهلدي اتبع السالم علي من  «نامه مورد نظر با جمله      ـ  ۴

رود و نوشـتن آن       مـي  اسـالم بـه كـار     ه   در مكاتبات با كفار و براي دعوت آنان ب         شود  مي  ناميده ١»دعوت

) ع(ن حضرت موسـي     اي را از زبا      آنكه قرآن چنين جمله    ما ك گردد،  مي براي يك مسلمان توهين به او تلقي      

پادشـاهان  بـه   ) ص(هاي پيـامبر اكـرم         و در نامه   ٢كند  مي خطاب به فرعون و براي دعوت او به توحيد نقل         

هـاي     همچنين نامـه   ٣.ايران و مصر و حبشه نيز همين عبارت براي دعوت آنان به اسالم به كار رفته است                

 آوري شـده اسـت بـا همـين جملـه خـتم            البالغـه گـرد     به معاويه كه بخشي از آن در نهج       ) ع(حضرت امير   

                                                 

  .گويند  سالمهاي ديگر را سالم تحيت و سالم وداع ميـ 1

 قد جئناك بآيه و السالم علي من اتبع اهلدي.....  ـ ۴۷ـ سوره طه آيه  2

 . ختم ميشود»السالم عليك«ر بحرين كه اظهار اسالم كرد بود با جمله  جالب آنكه نامه آن حضرت به اميـ 3
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آيـا بـاور كردنـي اسـت        ! باشـد   مي االسالم محتشمي   تدر حالي كه نامه مورد نظر خطاب به حج        . شود مي

  اطالع بوده باشند؟ رهبر سابق انقالب از چنين رسمي بي

ئي  مربوط بـه برخـي مالقاتهـا       ـ اتهاماتي كه در نامه كذائي به نهضت آزادي ايران وارد شده عمدتاً            ۵

است كه قبل از انقالب براي تسريح در پيروزي به همراه برخـي اعـضاي روحـاني شـوراي انقـالب و بـه            

اجازه رهبر انقالب با مقاماتي از سفارت آمريكا انجام شده است و يا ديدارهائي كه در چهارچوب روابـط                   

مـذاكرات توسـط    شرح كامل ايـن ديـدارها و        . رسمي ديپلماتيك در زمان دولت موقت صورت گرفته است        

.  در يك مصاحبه راديو تلويزيوني به اطالع عموم رسيده است          ۵۸آقاي مهندس مهدي بازرگان در آذرماه       

ين نهضت در شوراي انقالب همچنان به خدمات خود ادامـه داده و در              مسئولپس از استعفاي دولت موقت      

سنگين مـردم تهـران      رأي   س، با اسا  اولين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي، عليرغم افشاگريهاي بي        

رهبر انقالب نيز پس از استعفاي دولـت موقـت از خـدمات و زحمـات آنـان                  . باالترين آراء را كسب كردند    

تشكر كرده و از آن به بعد هم در مواردي مراتب حسن ظن و اعتماد خود را با اطالع از همـان ديـدارهاي             

شود اين است كه چگونه در حالي كه پس از   ميلي كه مطرحسئوا. اند قبل و بعد انقالب به آنان ابراز داشته

استعفاي دولت موقت هيچگونه موردي براي چنان مذاكراتي نبوده است چگونه ممكن است چنين اظهاري               

نهضت به اصطالح آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور ايران به آمريكا است و در اين بـاره از هـيچ              «: كه

   از ايشان سرزده باشد؟»كوششي فروگذاري نكرده است

نهضت آزادي و افراد آن از اسالم اطالعي ندارنـد و بـا فقـه اسـالمي                 «: ـ در نامه مذكور آمده است     ۶

 ١گذشته از آنكه چنين كالمي مغايرت با بيانات ايـشان در معرفـي اوليـه دولـت موقـت دارد،       » آشنا نيستند 

ه پنجاه ساله دارد چيـزي نبـوده اسـت كـه     اسالمي و اجتماعي موسسين نهضت كه ريش  فعاليتهاي   اصوالً

 كـساني كـه چنـين جعليـاتي را اشـاعه          . بعد از انقالب شروع شده و به تناسب موقعيت تغيير كـرده باشـد             

نماينـد ضـربه      مـي  دهند بيش از هر كس به اعتبار اقوال و اعمال كسي كه خود را پيرو خط او معرفـي                   مي

  .دهند  مين جلوهسازند و سخنان او را متغير و متلو  ميوارد

                                                 

شناسم و مردي است فاضل، متدين، و امين بـه   چون جناب آقاي مهندس بازرگان را سالهاي طوالني است از نزديك مي           «ـ 1

االتبـاع اسـت    واجـب ايـشان  . ملت و ملي و بدون گرايش به چيزي كه خالف مقررات شرعي است من ايشان را معرفـي ميكـنم             

  ».مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است
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 ۱۰اي به طور غير رسمي، همزمان با فعاليـت مجـدد كميـسيون مـاده          ـ به نظر ما انتشار چنين نامه      ۷

 شـود كـه     مـي  هـاي انحـصاري، توسـط كـساني انجـام           احزاب، هماهنگ با حمالت مشابه در برخي رسانه       

دا كند و امـور از مجـاري         مملكت سروساماني گرفته و قاعده و قراري پي        ،خواهند در دوران بازسازي    نمي

ين قضائي است كه براي جلوگيري از چنـين جعليـاتي بـه شناسـائي و     مسئولبر عهده . قانوني خود بگذرد 

  .تعقيب و تنبيه قانوني مسببين اين كار اقدام نمايند

   خري املاكرينو مكروا و مكراهللا و اهللا

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۸آذرماه 
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  بسمه تعالي

  ننهضت آزادي ايرا
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  دهمين كنگره و مواضع نهضت آزادي ايران قطعنامه

  ۶۸مهرماه 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  العزميه جواحني  علي خدمتك جوارحي و اشدد علي قويا رب

  ١.وهب يل اجلد يف خشيتك و الدوام يف االتصال خبدمتك

*  

  : پا شده است كهه دهمين كنگره نهضت آزادي ايران در شرايطي ب

از يكطرف آزادي اجتماعات و بيان مطبوعات در حداقل امنيت و امكان بوده حيات و فعاليـت احـزاب                   

 نهضت آزادي ايران، در حداكثر محـدوديت و مزاحمـت اسـت، از طـرف          خصوصاًغيرموافق با حاكميت، م   

يم شده، بـا    هاي از پيش تنظ     ديگر متوليان انقالب و متصرفان نظام، پس از فوت رهبر انقالب بر طبق نقشه             

استفاده از تمرين و تجربه دهساله و در اثر همبستگي و وحدت در صفوف خـود، احـراز تـسلط و قـدرت       

ضمن جلوگيري از آشفتگيهاي احتمالي كشور و نابسامانيها كه بـه جـاي خـود مطلـوب و قابـل                . اند  نموده

ا پـيش از پـيش بـه بنـد          تقدير است انحصار و اختنـاق را تـداوم و تـشديد داده آزادي و حاكميـت ملـي ر                   

  .اند كشيده

*  

                                                 

اي خداي ارباب و سرور من، به اندام و جوارح من براي خدمت به خودت نيروببخش و در ايـن عزيمـت                      «: ـ از دعاي كميل    1

  .ار بداركه به سوي تو دارم استخوانم را سخت بگردان و در خوف از خودت، مراجديت ببخش و در خدمت گزاريت پايد
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كنگره دهم نهضت آزاد ايران با ستايش و سپاس خداوند رحمن كه فرماندار جهان و زمان است و با                 

و امامـان   ) صـل اهللا عليـه و آلـه و سـلم          (نثار درود بر پيامبران عظام به ويژه آخرين آنها محمد مصطفي            

هاي گذشته و با تقـدير از زحمـات و اقـدامات شـورا و      ، ضمن توجه و تاكيد قطعنامه     )ع(برگزيده معصوم   

دارد، يـك قـسمت الحـاقي تحـت        مـي   بند ذيـل اعـالم     ۸ارگانهاي نهضت، نظريات و تصميمهاي خود را در         

  .گردد  ميباشد كه جداگانه منتشر  مينيز ضميمه قطعنامه» بازسازي فرهنگي«عنوان 

  ـ بود و نبود نهضت و حيات و حركت آن۱

باشد، حفظ بقا و صـبر و تـالش          مي اي كه براي نهضت و كنگره در شرايط كنوني مطرح           هاولين مسئل 

بقائي كه بدون حيات و حركت معني ندارد و از اين جهت در يازده ساله پيروزي انقـالب و             . براي آن است  

  .اي داشته است استقرار نظام جمهوري اسالمي ايران سير تحول قابل مطالعه

ا بـه وظيفـه ملـي و دينـي، چـه قبـل از پيـروزي و دوران مبـارزه عليـه نظـام                        نهضت آزادي ايران بن   

استبدادي سلطنتي و تدارك پيروزي انقالب و چه بعد از آن در تنظيم و تجهيـز نظـام جمهـوري اسـالمي،                 

 جلـوگيري از     و در دوران بعد از انقالب وظيفـه حراسـت از آرمانهـاي انقـالب             . فعال و پيشقدم بوده است    

در هـر فرصـتي عليـرغم فـشارها و          . طالبه حقوق و آزاديهاي قانوني را بر عهده گرفته اسـت          انحراف و م  

ها، عليه انحصار و اختناق، به مقامات كشور اعتراض نموده است و عـوارض و پيامـدهاي آنـرا هـم                       اذيت

به خصوص در دوران جنگ نسبت به ادامه جنگ، بعد از رفع تجاوز دشـمن و پيـروزي                 . تحمل كرده است  

  .رمشهر تذكر و اعتراض نموده استخ

 ما به ذائقه حاكميت خوش نيامد و تالفـي شكـست   هاي  و توبيخها  اكثر تذكرها و توصيه   متأسفانهاما  

و تلخي زهر را بر سر نهضت خالي كردند و زبـان و دسـت و دفترمـان را بـسته و نهـضت آزادي را بـه                            

  .اند جاني درآورده  نيمهصورت تقريباً

*  
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نهضت آزادي ايران نه براي كسب مال و مقام بلكه به عنـوان فريـضه دينـي و اداي ديـن                     از آنجا كه    

انساني به ميهن و ملت ايران تاسيس يافته و فعاليت داشته است مشكالت و خسارات گذشته و آينده مانع                   

  .و مجوزي براي انصراف از راه خدا و استعفا از مبارزه براي خدمت به خلق نخواهد بود

القمندان نهضت آزادي ايران كه عليرغم ناروائيها و دشـواريها تحمـل اقامـت و خـدمت در                  اعضا و ع  

تا زنده هستند درهاي  » ان تنصروا اهللا ينصركم و يثبت اقدامكم      «اند، با اعتماد به وعده قرآني         ايران را كرده  

ا با توكل به ر» صبر و تالش و توفيق«خط مشي . آزادي ايران را به دست خودشان نخواهند بست       نهضت  

  .حق و تمناي ايمان و توان، همراه با تحمل و تدبير، ادامه خواهند داد

آرزو و اميدمان اين است كه نهضت آزادي ايران همچون شجره طيبه قرآن باشد كـه بـه اذن خـدا و            

همت هموطنان، با ريشه ثابت در زمين ايران و شاخ و برگ فراوان رو به آسمان، هـر سـال و هـر زمـان                         

  .هاي نجات بخش سعادت ساز برساند هميو

  .مسلما بد انديشان و كج انديشان دسترسي به اين درخت و توفيق خشكاندن آنرا نخواهند داشت

  ـ رسالت و برنامه نهضت۲

رسالت نهضت با الهام از اسالم، خدمت به ايران بوده و براي تحقق آرمانهاي ديرينه مبـارزات ملـت                   

  تالش، انقالب، يعني آزادي ـ استقالل ـ حكومت اسالمي خالصه شده است  اي ايران كه در شعار سه جمله

  .نمايد مي

 سال حاكميتي جز استبداد و اسارت و ظلم نديده است و            ۲۵۰۰در كشور و در ميان ملتي كه بيش از          

روح و روش استبدادي، همراه با سلب حيثيت انساني، در كليه شئون سياسـي و اجتمـاعي مـردم رسـوح                     

 هاي اين فرهنـگ از طريـق تغييـر افكـار، عـادات و آداب افـراد                  ت مهمترين مسئله خشكاندن ريشه    يافته اس 

  .اي نيست باشد كه البته كار سريع و ساده مي

 آزادي و حاكميـت ملـت       تأمينبا توجه به چنين واقعيت اجتماعي كليد حل بحرانهاي كنوني جامعه ما             

ند تحوالت اجتماعي به تـدريج مـردم بـه خويـشتن الهـي      است تا با محو آثار خودكامگي و استبداد در رو    
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خويش برگردند و با تكيه بر ميراث غني فرهنگ اسالمي و ايراني خود بـا سـر پنجـه تـدبير بـر مـشكالت                    

  .يره آيندچ

نهضت آزادي ايران در چهارچوب چنين رسالتي موافق و مـدافع انقـالب اسـالمي و نظـام جمهـوري        

هاي اصيل آن بوده و تمامي توان خود را براي مقابله با استبداد اعـم از                اسالمي بر اساس اصول و آرمان     

آن و ايجاد زمينه مناسب براي بازشدن فضاي جامعه و استقرار آزادي و دمكراسي  و ديني شكل سياسي

  .به كار خواهد بست

ر  كه به صورت فريضه دعوت به خي       ١انجام اين رسالت و برنامه بر اساس دستور محكم قرآني است          

  .آمده است) ۱۳۶۶ارديبهشت (و امربه معروف و نهي از منكر، در قطعنامه نهمين كنگره نهضت 

  ـ مبارزه علني و قانوني بر سر حجت و نه براي قدرت۳

نمايد و مخالفت خود      مي كنگره دهم خط مشي نهضت را كه مبارزه قانوني و علني است تائيد و تاكيد              

ها را خالف     دارد و اين شيوه     مي تروريسم و نيرنگ و فريبكاري اعالم     را با هر نوع خشونت و براندازي يا         

  .داند  مياسالم و انسانيت و مصلحت

نهضت آزادي ايران بر اساس رسالت و برنامه خود يعني فريـضه الهـي دعـوت بـه خيـر و امـر بـه                         

ص نمـوده   معروف و نهي از منكر هدف خود را تالش براي حاكميت ارزشها و نه دستيابي به قدرت مشخ                 

سي از پيامبران   أبر اين اساس جدال ما با حاكميت و غاصبين حقوق ملت نيز، همچون گذشته و به ت                . است

و پيشوايان، براي حجت يا كشف و بيان حقيقت بوده است نه براي كسب قدرت و رسيدن به حكومت و يا     

  .استفاده از آن به بهانه هدايت و خدمت

ق حاكم و رفتارهاي ضد قانون و اخالق كه سخت در معـرض آن              نهضت آزادي ايران با وجود اختنا     

خود و عمل با صداقت و حسن نيـت و تـالش بـراي حاكميـت                » مخالفت قانوني «قرار دارد، معذلك موضع     

) نهـي از منكـر    (و مقابله با ضد ارزشها و اقدامات خالف قانون و آرمانهاي ملت             » امر به معروف  «ارزشها  

  .را ترك نخواهد كرد

                                                 

 ».ولتكن منكم امه يدعون ايل اخلري و يامرون باملعروف و ينهون عن املنكر و اولئك هم املفلحون«: ۱۰۴ـ آل عمران ـ  1
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ئيـد و تقويـت     أ الجـرم موجـب ت     يـت  به تذكر است كه عدذم تحمل مبارزه قانوني از سـوي حاكم            الزم

  .بار و براندازي خواهد شد هاي خشونت حركت

  

  

  ـ ايران در چه حال است و حاكميت در چه كار؟۴

 شوراي امنيـت و بعـد       ۵۹۸نهضت آزادي ايران بعد از تن دادن حاكميت و رهبري انقالب به قطعنامه              

لت رهبر فقيد صالح را در سكوت ديد و از اينكه حاكميت براي حفظ امنيت و انـداختن مملكـت روي                     از رح 

  .كند خوشحال است  ميغلطكهاي بازسازي و زندگي در آينده تبليغات و تالش

بر احدي پوشيده نيست كه بحرانهاي گوناگون اقتصادي، اداري، اجتماعي، سياسي و حتي فرهنگي و            

هـا و   ال جنگ خانمانسوز و انحراف از اهداف انقـالب، سـوء مـديريتها، خودمحـوري    ديني در اثر هشت س   

 در علـم و صـنعت و        خـصوصاً انحصار طلبيها به وجود آمده است و از كاروان تمدن و تحرك بـشريت م              

  .يما بنابراين محتاجتر به آنها و وادار به تمنا و تسليم به آنها شده. ايم ايم و عاجز گشته فرهنگ عقب افتاده

از اول سال جاري پس از فوت رهبر انقالب، جريانهاي بازنگري قانون اساسي، انتصابات و انتخـاب                 

 فرصتي براي تبليغات دولتي به وجود آورده و دورنمـائي از آزادي و              رهبر و رئيس جمهور جديد مجدداً     

ت گذشته حاصل نـشد،  اما بر خالف انتظار تعديلي در مشكال. رفاه و سازندگي در ذهن مردم ايجاد كردند    

  .تر گرديده است بلكه اوضاع و احوال نامطلوبتر و سخت

آورتـرين و تـاريكترين    خالصه كالم آنكه ملت و مملكت ايران در حـال حاضـر دشـوارترين، نگرانـي        

  .گذراند  ميروزهاي تاريخ خود را

*  
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طلبـي    ز طريق انحصار  اما متوليان انقالب و نظام و يا حاكميت رسالت خود را تداوم و تقويت قدرت ا               

پردازنـد و در      مـي  هاي آزمـايش شـده گذشـته        كيد و تكرار برنامه   أ به ت  اند و مجدداً    و ايجاد اختناق دانسته   

  .دهند  مينقاب اسالم ناب محمدي و تبليغات توخالي همه چيز را به خورد مردم

چنـين  .  ندارنـد بستهاي اقتصادي ـ اجتماعي ـ سياسي   فكر اساسي براي بررسي جديد مشكالت و بن

تجربگي و سوء مديريت خود را ثابـت   كنند كه با تبليغات و استفاده از مديراني كه در گذشته بي          مي تصور

هاي مثبت و سازنده را به اجرا درآورند و در كشور وحدت و فعاليت سازنده بـه       توانند برنامه   مي اند  كرده

  .وجود آورند

بـازنگري، راه انـدازي، بازسـازي، قـانون بـازي، ملـت             زنند و حركـاتي بـراي         مي گاهگاهي حرفهائي 

 بـدون   ،دارند  مي دوستي، هنرپروري، عدالت گستري، مظلوم دوستي، صلح طلبي، خودكفائي و غيره اعالم           

  .آنكه گام اساسي برداشته شود و به نتيجه مطلوب رسيده باشيم

  ـ بازسازي و سازندگي ۵

. باشـد   مي  قرار داشته و مورد انتظار و اميد ملت        بازسازي و سازندگي كشور در صدر برنامه دولت       

در حقيقت بازسازي و سازندگي فوري و جدي مسئله بود و نبود مملكت و الزمـه حيـات و حركـت ملـت                       

  .است

نهضت آزادي ايران از اولين مطرح كنندگان و مطالبه كننـده بازسـازي كـشور بـوده و در نـشريات                     

  . راه اجراي بازسازي ارائه داده استگذشته خود نظرياتي در ضرورت و فوريت و

نمايد و اگر موانـع    ميدهمين كنگره نهضت، براي حاكميت آرزوي موفقيت در اين امر خطير و حياتي         

موجود مرتفع گرديده و از ما خواسـته شـود، در حـدود امكانـات و تجربـه و تخـصص خـود در زمينـه                          

  .بازسازي و سازندگي كشور تالش و همكاري خواهيم داشت

  الف ـ شرايط و نيازهاي بازسازي

  ـ ضرورت بازسازي همه جانبه ۱/۵
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هـا و شـهرهاي     گيـرد مرمـت و نوسـازي خانـه          مي آنچه در برنامه بازسازي بيشتر مورد تاكيد قرار       

بـه نظـر   . اندازي تجهيزات حياتي و عمراني و فني كـشور اسـت   خسارت ديده و خراب شده و ترميم و راه      

فقيت برنامه فوق، اجراي برنامه بازسازي سياسـي ـ اجتمـاعي ـ فرهنگـي و      نهضت آزادي ايران شرط مو

به عنوان نمونه اگر برنامه بازسازي سياسي انجام شود و با اجراي قانون، آزاديها و حقـوق                 . اداري است 

 گـردد زمينـه عملـي بـراي اجـراي برنامـه و بازسـازي        تـأمين اجتماعي و امنيت قضائي و حاكميـت ملـي        

  .اري و حل بحران مديريت كشور و بازسازي در ساير شئون فراهم خواهد شداقتصادي و اد

بـدون اجـراي برنامـه    .  اجراي برنامـه بازسـازي در محـيط پـاك و سـالم امكـان پـذير اسـت                   اصوالً

س و أهـاي وسـيع و خطرنـاك مفاسـد اجتمـاعي از قبيـل يـ        بازسازي اجتماعي ـ فرهنگي و زدودن زمينه 

درستي، ارتـشاء و اعتيـاد و احتكـار و بزهكاريهـاي اجتمـاعي، اجـراي برنامـه                  ميدي، فرصت طلبي و نا      اان

  .بازسازي امكان پذير نخواهد بود

   آزادي و حاكميت ملتتأمينـ  ۲/۵

نهضت آزادي ايران اولين گام ضرورت براي موفقيت برنامه بازسازي را جلب همكاري و مـشاركت                

 پـذير    آزادي و حاكميت ملت امكـان      تأمين اجراي قانون و     داند و اين مهم فقط از طريق        مي همه جانبه مردم  

 رو به مردم آورد و هدف و مكتب، بازگشت بـه ارزشـهاي الهـي و ايـران و                    وقتي حاكميت واقعاً  . باشد   مي

ايرانيان گردد راه بازسازي كشور هموار خواهـد شـد و ملـت بـا حاكميـت همفكـري و همـدردي و حتـي                         

شرايط در داخله دولت و روابط دولت و ملت و مابين طبقات و افراد ملت در چنين . جانفشاني خواهند كرد

 همبستگي و محبت و وحدت به وجود خواهد آمد و اين نيـروي عظـيم                ۱۳۵۷همچون دوره مبارزات سال     

  .نمايد  ميملي است كه موفقيت برنامه بازسازي را تضمين

مشاركت همه جانبـه و صـميمانه آحـاد         تجربه برنامه بازسازي دو ملت آلمان و ژاپن بعد از جنگ و             

اند به شـرايط      اين دو ملت و موفقيتهاي درخشان و چشمگير آنان بعد از بازسازي كشورشان كه توانسته              

اي براي حاكميت و ملـت     و نمونه ارزنده  تواند الگو     مي بهتري نسبت به دوران قبل از جنگ خود نائل شوند         

  .باشد



 ٨١

سـت برنامـه بازسـازي بـسيار عظـيم و سـنگين اسـت و اگـر                  به نظر نهضت آزادي ايران اجراي در      

  .پذير نخواهد بود حاكميت نتواند همكاري و مشاركت مردم را جلب نمايد انجام آن امكان

خير در بازسازي و سازندگي كشور، افتادن كشور به اسارت بيگانگـان  أاز سوي ديگر عدم اقدام يا ت   

  .دار و استيصال و شكست و نابودي خواهد بودبراي خود حاكميت، از دست دادن اعتبار و اقت

  ـ ايجاد محيط امن و آرام ۳/۵

باشد   مي شرط اساسي ديگر براي توفيق در برنامه بازسازي كشور وجود فضا و محيط آرام و امن               

كـار مثبـت    . ها صرف دشمني و جنگ و نزاعهـاي داخلـي و خـارجي نگـردد                كه فكرها و فعاليتها و بودجه     

پـذير    هاي متشنج كه همراه بـا آشـوب و تـنش باشـد امكـان                ويرانيها هيچگاه در محيط   سازندگي و ترميم    

هم جنگ با عراق و اجراي كامل قطعنامه بايد خاتمه يافته، حالت نه جنگ و نه صلح سهم مهمـي از                     . نيست

لـي  المل  ا نبلعد و هم از تحريكات خارج مرزي و بر هم زدنهاي مكرر روابط بين              ربودجه و نيروهاي كشور     

  .دست بردارند

  ـ بسيج نيروها و حل بحران مديريت ۴/۵

عالوه بـر بكـارگيري افـراد توانـا در          .  نيروي بازسازي بايد نيروهاي الزم را بسيج نمود        تأمينبراي  

هاي جلب همكاري نيروهاي كارآمد و دلسوز و عالقمند در داخـل              ريزي و مديريت بايد زمينه      سطح برنامه 

هـاي     در حال حاضر نيروهاي متخصص يا مدير و كارساز ايراني كه سرمايه            .و خارج كشور فراهم شود    

اند بايد به وطن و خـدمت بـه ميهنـشان        اين مملكت هستند و اينك مورد استفاده ساير كشورها قرار گرفته          

بديهي است تا موقعي كه همكاري نيروهاي كاردان و متخصص داخلي به طور مـوثر و اصـولي                  . برگردند

  .ب متخصصان ايراني مقيم خارج كشور عملي نخواهد بودجلب نشود جذ

  ها ـ حل مسائل مدارس و دانشگاه ۵/۵

براي تربيت اين افراد، حل مسائل و مـشكالت         .  بازسازي نياز به نيروهاي كاردان و توانا دارد         برنامه

  .آموزش و پرورش ضرورت تام دارد
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ح علمي باالتر و با معنويات راسخ و منطبق با         سازي معلمين كاردان با سط      در اين زمينه تهيه و آماده     

  . معيشت آنان، مقدم بر هر اقدام بايد قرار دادتأميناهداف تعليمات كشور را ضمن 

اصالحات اساسي آموزشي با مشكالت و كمبودهاي مالي و نقص وسايل موجود، جـز بـا همكـاري                   

 مقاصـد و نيـات خيـر    اسـت كـه اصـوالً   شود و اين امر محتاج قوانيني   نميمردم متمكن و عالقمند حاصل  

 و همكاريهاي آنان را بـدون پيچيـدگيهاي اداري          تأمينتوانگران مومن و مشتاقان حسن تعليم و تربيت را          

تراشيهاي اداري و وابستگي به نظـارت         نه مانند قانون مدارس غيرانتفاعي جديد كه با اشكال        . تسهيل نمايد 

ايه اهل خير و خدمت با اخالص در راه فرهنـگ و ديـن را دور                همه جانبه دستگاههاي دولتي، عمل و سرم      

  .كند و فراري دهد

صالح و غير فرهنگي و تفكيـك         هاي آموزشي، دخالت مقامات و نهادهاي غير ذي         در اجراي بازسازي  

امور ديني و تربيتي از مسائل تعليماتي و اجراي اين امور با خشونت و دور از موازين علمي و به وسـيله                      

آموزان، به نحـوي كـه امـروز مرسـوم مـدارس مـا             ين مخصوص و جدا از معلمين مانوس با دانش        مامور

  .است، جز انحراف از مقصود اصالح در تعليمات نبوده و بايد از آن اجتناب شود

صالح، در منظورهـاي سياسـي و افراطـي،           در دانشگاهها نيز عدم دخالت مقامات و نهادهاي غير ذي         

 كـادر تعليمـاتي   تـأمين تعليمات دانشگاهي قبـل از توسـعه اسـمي و كمـي آنهـا، بـا       توجه بيشتر به كيفيت    

بندي و تبعـيض در گـزينش دانـشجو، تـسهيل ورود و نامنويـسي فرزنـدان                  متناسب، از بين بردن سهميه    

هاي شهدا و معلولين جنگ از طريق ارتقاء سطح معلومات آنان قبل از شركت در مـسابقه ورودي                    خانواده

  .ضرورت دارد) سطح معلومات آنان قبل از شركت در مسابقه وروديگيري از اختالف براي جلو(

 تـأمين سطح معلومات مقدماتي دانشجويان در هنگام تحصيل دانـشگاهي و اخـتالل حاصـل از آن و                  

استقالل دانشگاههاي شهرستانها نـسبت بـه تهـران و امكـان قـسمتي از تعليمـات و تحقيقـات علمـي ايـن                        

ها، از اهم مـسائلي اسـت كـه بايـد مـورد             آن به مقتضيات جغرافيائي و طبيعي و اجتماعي         دانشگاهها نسبت 

  .توجه قرار گيرد
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مشكل ديگر دانشگاهها يكي تراكم كاري و نيازهاي مالي اساتيد است كه فرصت الزم براي مطالعه و                 

رفيت دانـشگاهها   دوم آنكه پذيرش زياده از ظ     . تحقيق نداشته سطح آموزشي دانشگاهها نزول نموده است       

  .هاي معيشتي و زيستي نيز براي دانشجويان ايجاد كرده است عالوه بر افت كيفيت آموزشي، مضيقه

همچنين گزينش انحصاري دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس و كيفيت برنامه آموزشـي آن و الـزام                

  .هد ساخت كادر علمي دانشگاهها را با بحران شديدي روبرو خوا،ورود آنان به دانشگاهها

  ريزي ـ ضرورت بررسي و برنامه۶/۵

اجراي برنامه عظيم و وسيع بازسازي عالوه بر جـذب نيروهـاي كـاردان نيـاز بـه بررسـي مـسائل                      

ريزي همه جانبه دارد تا زمان و نيروي انساني و اعتبارات محدود به نحو بهتر و موثر                 بازسازي و برنامه  

  .سراف جلوگيري به عمل آيدبه كار گرفته شود و از هر گونه اتالف و ا

  

   اعتبارتأمينـ ۷/۵

اجراي برنامه بازسازي نياز به اعتبارات وسيعي دارد كه در درجه اول بايد متكـي بـه منـابع داخلـي                  

 آزادي ايران اگر همكاري و مشاركت همه جانبه مردم در امر بازسـازي جلـب شـود       به نظر نهضت  . باشد

انـد سـهم قابـل        لي ايران و در جريان انقالب و جنـگ نـشان داده           مردم ما همانطور كه در جريان نهضت م       

  . اين اعتبارات حتي به صورت خريد قرضه ملي بر دوش خواهند گرفتتأميناي را در  مالحظه

اما اجراي به موقع بازسازي با توجه به ارقام مربوط بـه درآمـدهاي ارزي مملكـت، نيـاز بـه منـابع                       

تاريخي كشور خودمان و سرنوشت كشورهاي جهان سـوم كـه       تجربه  . خارجي را ضروري ساخته است    

  .اند نگراني عميقي به وجود آورده است از وامهاي خارجي استفاده كرده

به نظر ما، وقتي حكومت در دست منتخبين واقعي ملت باشد و بازسازي زير نظارت آزاد ملت اجـرا                   

عتبارات مطالعه شده تحت شرايط قابل قبـول  گردد نبايد از ارتباط با دنياي به هم پيوسته امروزي و اخذ ا     

تواند به مـصلحت مملكـت     ميزيرا مشاركت اقتصادي و اخذ وام خارجي در چنين شرايطي     . نگراني داشت 

  .و منافع ملي باشد
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:  ابـراز داشـت    ۱۳۳۱مرحوم دكتر مصدق نيز همين نگراني را در مورد اخذ وامهاي خارجي در سال               

ر هيئت حاكمه غير مبعوث مردم قرار گيرد نه تنها دردي دوا نخواهد شد بلكـه                اگر ميليونها دالر در اختيا    «

  »بر مشكالت موجود خواهد افزود

با توجه به نكات فوق نهضت آزادي ايران با اخذ هر گونه وام و اعتبـار خـارجي در شـرايط كنـوني                       

  .داند  ميحاكم مخالف بوده و آنرا بر خالف مصالح ملي

  يـدگــ سازن ب

اصوال . ل برنامه بازسازي همه جانبه كشور، سازندگي با حجم و قدرت بيشتر ضروري است             به دنبا 

اي جـز تـرميم و    هر موجود يا ملت زنده اگر بخواهد بقا، سالمت، استقالل و سـعادت داشـته باشـد چـاره         

  .توليد و سازندگي و زايندگي ندارد

امه همه جانبه بازسازي كشور و جلـب        نهضت آزادي ايران اميد و انتظار دارد حاكميت با اجراي برن          

همكاري و مشاركت مردم و از بين بردن موانع و سدها موفق به زمينه سازي براي يك برنامه سـازندگي           

  .دائمي و دراز مدت بشود

  ـ آزادي و حاكميت ملت ۶

 هـاي اجتمـاعي     نهضت آزادي ايران آزادي و حاكميت ملي را شرط توفيق و زيربنـاي تمـامي برنامـه                

داند و معتقد است اگر افراد ملت در سايه اين دو اصل برخوردار از حقوق مساوي و احترام و منزلـت                      مي

هاي اجتماعي فراهم نخواهـد شـد بلكـه           اجتماعي نباشند، نه تنها همدلي و همكاري و فداكاري براي برنامه          

  .امنيت و عدالت و استقالل نيز ضمانت اجرائي و مجري و مدافعي نخواهد داشت

ضت معتقد است اگر مردم آزادي و حيثيت و حاكميت نداشته، نتوانند بر اعمال حكومـت نظـارت و          نه

تجربه تاريخي ايـن كـشور      . گردد  مي تأمينيابد و نه عدالت اجتماعي          مي مراقبت نمايند، نه استقالل دوامي    

اند قدرتهاي خارجي    گاه مردمي خود را از دست داده        ها تكيه   كهنسال نشان داده است هر زمان كه حكومت       

اند و هر گاه استبداد و خودسري به صورت شخصي يا حزبي              به راحتي استقالل مملكت را زير پا گذاشته       

  .عدالتي در مملكت گسترش يافته است و گروهي حاكم شده است فساد و ظلم و تبعيض و بي
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اي كـه      و سـرمايه   حـق و ارزش   . تـرين حقـوق انـسانهاست       ترين و اساسي    آزادي و اختيار از ابتدائي    

خداوند عزيز حكيم از روز ازل بـه آدمـي عطـا كـرده و عليـرغم اعجـاب فرشـتگان و اعتـراض شـيطان،                          

وقتـي آزادي و حاكميـت قـانون يـا حاكميـت و نظـارت مـردم در                  . مصلحت و ضروري ما دانـسته اسـت       

دادهاي وجودي انسان   ماند بلكه ارزشها و استع        نمي كشوري وجود نداشت نه تنها عدالت و استقاللي باقي        

  .نيز پرورش نيافته، شكوفه و ثمري نخواهد داد

نهضت آزادي ايران هيچگاه نه ارج و اهميت و ضرورت اسـتقالل را ناديـده گرفتـه و نـه بـه عـدالت                        

اجتماعي و اقتصادي كم بها داده اسـت بلكـه در تقـدم و تـاخر وسلـسله مراتـب، اولويـت را بـه آزادي و                           

عالوه بر آن تحقق حاكميت ملت، تعيين       . دهد  مي  استقالل و تحقق عدالت است     مينتأحاكميت ملي كه شرط     

  .داند  ميسرنوشت خود و نفي ظلم و استبداد را عين عدالت اجتماعي و مصداق بارز آن

يـا احبـار   مردان و بزرگان  قرآن كريم نيز تعبد نسبت به غير خداي يكتا و ارباب و رهبر گرفتن دولت    

ناميده است و كساني را كه با نفـي آزادي و حاكميـت ملـت خـود را بـر                    » ظلم عظيم  « شرك و   را و رهبان 

نـشانند طـاغوت ناميـده و عـدم تمكـين بـه آن را فريـضه مهمـي                مي كرسي سروري و رهبري و حكومت     

  .دانسته است

بزرگترين ظلمي كه بعد از پيروزي انقالب تحت عنوان تـداوم انقـالب بـه ملـت ايـران شـد، صـغير و                        

به اين ترتيب همچـون دوران اسـتبداد، بـه جـاي            . ر شناختن مردم و محتاج شمردن آنها به قيم بود         مهجو

بر قرار گردد طبقه جديـدي بـر سرنوشـت مـردم            » امرهم شوري بينهم  « طبق اصل    رآنكه حاكميت مردم ب   

  .حاكم گرديدند

  هاي اقتصادي ـ گره۷

مديريت جامعه در اثر انقالب و عوامل ذيل بحران اقتصادي كشور كه ميراثي از گذشته است با تغيير 

 غيرقابـل تحمـل     يشدت يافته، امروز اكثريت سنگين ملت ايران را دچار وحشتناكترين سختيها و گرفتـار             

در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي مـردم          . گراني قيمتها در خوراك و پوشاك و مسكن و درمان نمـوده اسـت             

  .باشد  مياحتياج به اثبات نداشته ملموس و عيانمسائل و مصائب بيشماري به وجود آمده است كه 
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عوامل شدت دهنده بحران بعد از پيروزي انقالب، عبارت است از جنگ هشت سـاله بـا همـه خـرج و                      

تـوجهي بـه ضـرورت نظـم و انـضباط در مـسائل              كتاب، بي   حساب و بي    خسارات آن، اسراف كاريهاي بي    

  . مديريت و سياستءاقتصادي و از همه مهمترز سو

كننده در بخشهاي عمومي و خصوصي داشته است به  تورم پولي و تنزل توليد و توان ملي، تاثير فلج

طوري كه سالمت جامعه و كليه فعاليتهاي اداري و اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حتي اخالقـي و دينـي را                    

 ۵ه در بنـد     بـستهاي خطرنـاك كـشانده اسـت و همـانطور كـ              بـه بـن   » يكاد الفقر ان يكون كفرا    «به مصداق   

هـاي    هاي بازسازي و سازندگي كـشور نيـز بـدون گـشوده شـدن گـره                 نامه آمده است اجراي برنامه      قطع

  .باشد  نميپذير اقتصادي امكان

هاي گذشته نهضت آزادي حل نظري و عملي بحران           كنگره دهم در تائيد و تعقيب هشدارها و اعالميه        

داند كه اگر به طـور جـدي انجـام نـشود يـا              مي فوريجوئي    اقتصادي ايران را ضروري و محتاج به چاره       

  حداقل روي غلطـك درسـت نيفتـد حيـات ملـت و اسـتقالل و آينـده مملكـت سرنوشـت شـومي در پـيش                           

  .خواهد داشت

 ميليارد دالر درآمد نفـت بـود        ۲۳ ميليون جمعيت برخوردار از      ۳۶ با كمتر از     ۱۳۵۶ايران كه در سال     

 ۵۳ ميليارد گشته است و در چنين شرايطي بايد جوابگوي حدود ۱۰ از در سالهاي اخير درآمد نفتش كمتر

در حالي كه توليدات صنعتي و معدني و متفرقه به هيچ وجه متناسب با افـزايش                . ميليون نفر جمعيت باشد   

  .جمعيت نبوده است

هاي دولت و بدهي دولت به سيستم بـانكي و در نتيجـه افـزايش شـديد                   سابقه كسري بودجه    رشد بي 

آوري ترقـي     ها به طور سرسـام      جم نقدينگي بخش خصوصي به چندين برابر بالغ گرديده و نتيجه قيمت           ح

  .كرده است

عدم پايبندي و تمكين دولت به حقوق ملت و ايجاد نظامي مبتني بـر سانـسور و اختنـاق و انحـصار،                      

ه بـين حاكميـت و   گـذرد فاصـل    ميآنچنان سايه شوم خود را گسترش داده است كه هر چه بر عمر انقالب 

  :ردم را بيشتر كرده تا بدانجا كهم

   به بعد منتشر نشده است،۱۳۶۴ـ گزارش ساالنه و ترازنامه بانك مركزي از سال
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  ـ كليه گزارشهاي اقتصادي سازمان برنامه و بودجه مهر بكلي محرمانه خورده است و

  .د محرمانه گرديده است به بع۱۳۶۶ـ گزارش و كارنامه ساالنه مركز آمار ايران نيز از سال 

*  

هـا و اظهـارات و        در ماههاي اخير در زمينه رفع مشكل بزرگ اقتصادي بعد از پيروزي انقالب، وعده             

اقداماتي از طرف مقامات هيئت حاكمه به عمل آمده است كه بيشتر جنبه شعار و سمينار داشته است و به        

ريزي عملي و   و عميق بوده و طراحي و برنامهآيد كه منبعث از برخورد جدي و بررسيهاي وسيع   نمينظر

  .جامع كارشناسانه، آنطور كه الزمه حجم بزرگ كار است صورت گرفته باشد

  دولت برنامه پنجساله خود را به مجلس شـوراي اسـالمي داده اسـت كـه نزديـك بـه تـصويب            اخيراً

 ميليارد دالر و وام     ۱۱۲هم ارزي   يك برنامه پنجساله زياده از حد خوشبينانه و اجرا نشدني با س           . باشد مي

  .خارجي خطرناك ضمني

*  

برنامه پنجساله دولت و راه حلهاي اجرائي و تفصيلي هـر چـه باشـد، يـك سلـسله شـرايط و نكـات                        

 كشتي به گل نشسته انقالب به حركت        اصولي وجود دارد كه الزم به ذكر است و اگر رعايت نشود مسلماً            

  .ات و به آبادي و بركت نخواهد رسانددر نيامده و مملكت را به ساحل نج

 بازسـازي و    ۵كه بعضي از آنها در بنـد        (اهم شرايط و نكات به نظر كنگره نهضت به قرار زير است             

  ):سازندگي نيز ذكر شده است

 مركب از اشخاص بـصير بـا سـابقه و صـالحيت و            ـ پژوهندگان، طراحان و اجراكنندگان بايد حتماً      ۱

جا دارد كه هيئت حاكمه الاقل در اين امر متعلق به جامعه دست از انحصارگرائي               . اهل تقوي و تعهد باشند    

خوشـبختانه در ميـان ايرانيـان،       . گرائي خود برداشته كار را بـه كاردانـان ورزيـده واگـذار نمايـد                مكتبو  

ثمار بـسياري نيـز بـه اسـت       . اند   كنار زده شده يا كنار رفته      كاردانان مطلع و متخصص وجود دارد كه غالباً       

  .اند كه اگر روي خوش و اعتماد و اطمينان ببينند با اشتياق تمام استقبال خواهند كرد بيگانگان درآمده

ـ حل بحران اقتصادي بدون حل بحران ايدئولوژيك و سياسي و بـدون آنكـه خـط مـشي اعتقـادي                     ۲

 اگـر مـابين ملـت و        .صحيح و سالم مورد قبول اكثريت ملت ايران پذيرفته و حاكم گردد امكان پذير نيست              
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دولت همدلي و هماهنگي وجود نداشته باشد همكاري صميمانه الزم كه شرط قطعي پيـشرفت و پيـروزي                  

است به عمل نخواهد آمد و مادام كه مردم اعتماد به حكومت قانون نداشته و وجود امنيـت دائمـي و همـه                     

 انـساني و مـالي و عملـي و    هـاي  جانبه قضائي و اقتصادي و اجتماعي در كشور احساس نـشود سـرمايه          

  .فكري در اختيار اين برنامه عظيم ملي گذارده نخواهد شد

زيرا هنگامي كه مردم حكومت و دولت را از آن خود ندانند و بين آنها افتراث و تضاد منـافع برقـرار                      

اللي گردد بطور طبيعي احساس امنيت در سرمايه گذاري ملي و ميهني از بين رفته و جاي آن را اقتصاد د                   

) بي هيچ نام و نشاني كه دولت بتواند موي دماغ آنان گردد و منافع آنان را به خطر اندازد                  (گري    و واسطه 

  .خواهد گرفت

هـا و سـرمايه       فكر و حواس دولت و ملت و همه برنامـه         . ـ حالت نه جنگ و نه صلح بايد خاتمه يابد         ۳

 نگردد بازدهي آنها تقليل فاحش پيـدا كـرده   گشايي اقتصادي گذاريها اگر يكسره و آگاهانه معطوف به گره  

  .توفيقي نصيب نخواهد گشت

المللي بايـد سـالم و آرام و دوسـتانه يـا              ـ فضاي اجتماعي و سياسي كشور در روابط داخلي و بين          ۴

هاي جهـاني فـوق قـرآن و خـدا،            ها و برنامه    اگر هيجانها، تحريكات، دشمنيها، ناامني    . طرفانه باشد   الاقل بي 

  گردد عمل اقتصادي بنيادي احيـاي كـشور كـه خاصـه دورانهـاي صـلح و آرامـش اسـت موفـق               متوقف ن 

  .نخواهد بود

ـ از آنجا كه گره مشكالت و رفع نيازهاي آدمي و هر ملـت بايـد در مرحلـه اول بـه دسـت خـودش           ۵

تبـارات و    گردد و تا توان توليد داخلي بالقوه و بالفعل وجود نداشته باشـد اسـتفاده از اع                 تأمينگشوده و   

هاي اقتصادي تقدم به  منابع خارجي امكان پذير و خالي از خطر نيست ضرورت دارد كه در طرح و برنامه

  .ها داده شود خودكفائي و توليد، در برابر ساير خواسته

توانـد بـه      نمـي  باشد  مي هاي عمومي و مصالح ملي الزم       ـ دولتي كردن اقتصاد ضمن آنكه در رشته       ۶

اي   الزم و كافي براي سالمت و موفقيت اقتـصاد و گـشوده شـدن گرههـاي پيچيـده     طور كلي و عام شرط   

باشد، چه بسا كه اشكال و فسادهائي ببار آورده، بازدهي مديريت و كار و سرمايه را كم كند و كـشور از         

  .ابتكارها و همكاريها و شكوفائيها محروم گردد
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  ـ روابط خارجي ۸

رغم برخي نكات مثبت و قابل توجه، در مجموع نارسا و مبتال          ما معتقديم سياست خارجي كنوني، علي     

  .كند  ميبه تناقضات بوده و در جهت خالف مصالح و منافع ملي حركت

باشـد كمتـر      مي سياست كلي جمهوري اسالمي ايران، برخالف آنچه معمول كشورها و دولتهاي دنيا           

افع و مطـامع همـسايگان و دسـايس     مبتني و متوجه بر حفظ منافع ملـت و حراسـت مملكـت در برابـر منـ                 

باشـد، نـه تنهـا بـا ابرقـدرتها بلكـه بـا          مـي بيگانگان بوده و بيشتر متوجه دشمني و تصاد و ستيز با دنيـا    

چون كه، به نظر حاكميت كنوني، تمام مفاسد و معايـب مـا و جريانهـاي                . تر و با همسايگان     قدرتهاي پائين 

باشد و خود ما نقص يـا         مي التهاي مرئي و نامرئي بيگانگان    ها و دخ    ناشي از توطئه   صرفاً   سوء كشورمان 

بـه ايـن ترتيـب تلقينـات و تعليمـات           . مـان نـداريم     ثيري در بديها و گرفتاريهاي حاضر و آينده       أتقصير يا ت  

  .باشد  مي تحريك كينه و انتقامحاكميت جمهوري اسالمي در روابط خارجي عمدتاً

داشته شده كه قرنهـا زيـر اسـتبداد و            يك كشور عقب نگه    شود اين است كه آيا      مي سئوالي كه مطرح  

استيالي خارجي بوده است و پس از هشت سال خون و خرابيهاي جنگ توان و توليـد خـود را از دسـت                       

تواند پيش از رمق يافتن و سرپا ايستادن باز دم از رسالت جهاني و ادامه خصومت بزند             مي داده است آيا  

طرفي ديگران به مقصود برسـد؟ آيـا چنـين كـار يـا چنـين                 ياري يا الاقل بي    و يكه و تنها، بدون دوستي و      

اسـالم و صـدور     كـردن     باشد؟ آيا تبليـغ و پيـاده        نمي  خيانت به اسالم و ايران     فكري عاقالنه است و نهايتاً    

ميـسر  » مدينـه الگـو   «جز از طريق ايجاد يك جامعه نمونه اسالمي، ولو به طور نسبي و ارائـه يـك                  انقالب  

  ت؟اس

كيد مجدد بر اعتقاد به خط مشي نه شرقي و نه غربي در روابط خارجي أنهضت آزادي ايران ضمن ت    

و نفي هرگونه سلطه پذيري و سـلطه جـوئي و مبـارزه بـا نفـوذ و سـلطه بيگانگـان بـر شـئون كـشور و                             

و ضرورت حفظ استقالل همه جانبه و تماميت ارضي كشور و دفاع از حقوق حقه همـه مـسلمانان جهـان                     

گر، معتقـد   هاي اصيل مردمي آزادي بخش و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه            كمك و مساعدت به جنبش    

باشـد و     مـي  آميز با كليه كشورهاي غير محارب، بر اساس احترام و منافع متقابـل              به ارتباط سالم و صلح    

  .نددا  نميچنين خط مشي را الزاما مترادف با انزوا و قطع رابطه با كشورهاي جهان
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روي داده اسـت    ) استبداد مطلقه (خوشبختانه تغييرات ژرفي كه در كشورهاي سوسياليستي توتاليتر         

هاي مساعد    المللي و استراتژي قدرتهاي جهاني و زمينه        اي كه در روند تقليل تنشهاي بين        و تاثيرهاي عمده  

يط خارجي را بيش    عيني براي رشد حاكميت مردم در كشورهاي مختلف جهان در جاي گذارده است شرا             

گيري كشورهاي جهان سوم در جهت تحقق دمكراسي و كرامت انساني و اسـتقالل               از هر زمان براي بهره    

بايد نسبت به اين رويدادها و پيدايش شـرايط جديـد             نمي جمهوري اسالمي ايران  . ملي مساعد نموده است   

را با شرايط فوق تطبيـق دهـد وضـعيت      اعتنا بوده و مقاومت ورزد و اگر نخواهد يا نتواند خود              جهاني بي 

  .انزواي كنوني به ضرر منافع و مصالح ملي تشديد خواهد شد

بايـستي در خـدمت تحقـق اهـداف و            مـي  ما معتقديم روابـط خـارجي و ديپلماسـي قبـل از هـر چيـز               

ي تنوع نظامهـاي سياسـي، منـابع طبيعـي، امكانـات و نيازهـا             . هاي با اولويت ملي قرار داشته باشد        برنامه

 شرايط كنوني جهان آنچنان است كه هر دولتي كه          خصوصاًالمللي،    كشورهاي جهان و سياليت روابط بين     

تواند با   ميبرخاسته از آراء آزاد مردم و برخوردار از حمايت آنان و آگاه و دلسوز و توانا و مقتدر باشد              

 منـافع و مـصالح      تـأمين به نفع   المللي    اتخاذ سياستهاي معقول و حساب شده از شرايط بالقوه مساعد بين          

كشور و تحقق اهداف كوتاه مدت و دراز مدت ملـي اسـتفاده نمايـد بـدون آنكـه مجبـور بـه قبـول سـلطه                     

  .بيگانگان و تن دادن به شرايط تحميلي آنان و يا فدا ساختن منافع ملي بشود

 در  ۵۹۸توانـد در اجـراي قطعنامـه          مـي  توجه و تبعيـت از يـك چنـين نگرشـي در سياسـت خـارجي               

 كيلـومتر مربـع اراضـي اشـغال شـده ايـران         ۲۵۰۰ الجزاير و پس گرفتن حـدود        ۱۹۷۵چهارچوب قرارداد   

  .توسط عراق و خاتمه دادن به حالت نه جنگ نه صلح مفيد و موثر باشد

دهمين كنگره نهضت آزادي ايران، شكر خداوند ايران و جهان و آفريدگار مهربان انس و جان را بـه                   

نمايد، براي ايران نجات،      مي گاه ذوالجاللش تمناي رهبري دنيا بسر منزل توحيد و سالمت         جا آورده از در   

خواهد و بـراي نهـضت آزادي ايـران درخواسـت       ميامنيت و سعادت، در سايه آزادي و استقالل و اسالم     

  .مغفرت و توفيق خدمت دارد

  ۱۳۶۸تهران ـ ديماه 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  وائيه عليه آقاي محتشمي به دادسراي عمومي تهرانشك

  

  : شماره

  ۱۸/۱۰/۶۸:  خـتاري

  

  رياست محترم دادسراي عمومي تهران

  در ،۱۳۶۸مورخ ديماه   » پاسدار اسالم « ماهنامه   ۹۷ شماره   ۲۶احتراما با انضمام تصويري از صفحه       

اي در روزنامـه   شور طـي مقالـه  دارد آقاي سيد علي اكبر محتشمي وزيـر سـابق كـ       مي اين شكوائيه اظهار  

  گـر معرفـي       نهضت آزادي ايـران را طرفـدار هـرج و مـرج و وابـسته بـه بيگانـه و توطئـه                      مذكور صريحاً 

  .كرده است

 جـرم   اي به اثبات نرسيده باشـد قانونـاً         از آنجائي كه ايراد چنين اتهاماتي مادام كه در دادگاه صالحه          

  .نمايد  ميوينده اين اكاذيب آقاي علي اكبر محتشمي را تقاضا تعقيب و مجازات قانوني گ،گردد  ميمحسوب

  با تقديم احترام

  نهضت آزادي ايران

  ۲۶، صفحه ۹۷/نقل از ماهنامه پاسدار اسالم، سال نهم

  در مورد گروهك نهضت آزادي» ره«ديدگاه حضرت امام 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ، سالم عليكمبرادران محترم هيئت تحريريه ماهنامه پاسدار اسالم

جمهوري اسالمي تا كنون آن را به رسـميت نـشناخته           اخيرا سئواالتي راجع به گروهك نهضت آزادي و اينكه چرا           

ين ذيربط خواسته اسـت موضـوع فعاليـت         مسئولشود و چندي پيش نيز يكي از جرائد از            مي در برخي محافل مطرح   

  .سياسي به اصطالح نهضت آزادي روشن شود
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هاي سياسي احزاب و گروههاي سياسي در جمهوري اسالمي بر اساس قانون احزاب آزاد                و فعاليت افكار، انديشه   

گر و وابسته     است و بر طبق همان قانون نظام جمهوري اسالمي بايد با قاطعيت جلو فعاليت احزاب و گروههاي توطئه                 

ستقالل كشور و اعتقاد به انقالب اسـالمي و          سياسي در چهارچوب ا    اظهارنظر به تعبير ديگر فعاليت و       .به بيگانه را بگيرد   

افكار و عملكرد نهضت آزادي نشان      . قانون اساسي و رهبري، آزاد ولي آزادي هرج و مرج، توطئه و وابستگي ممنوع             

  .داده است كه آنها طرفدار هرج و مرج و وابستگي هستند

 رهبـران آن و وابـستگي بيـنش سياسـي           لذا از آنجا كه اينجانب از سوابق و اسناد مربوط به ارتباطات نهـضت و              

باشم و در همين رابطه در بهمـن مـاه            مي آنان با آمريكاي جهانخوار اين دشمن اسالم و بشريت و ملت ايران، مطلع            

 از رهبر كبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني قدس سره راجع بـه صـالحيت فعاليـت گروهـك بـه                       شخصاً ۶۶سال  

مودم تا تكليف مقامات جمهوري اسالمي به خصوص در امر انتخابات روشـن گـردد،               اصطالح نهضت آزادي استفسار ن    

  :رسانم كه  ميلذا بدين وسيله به اطالع

بحمداهللا حضرت امام رضوان اهللا عليه در اين باره پاسخ روشني فرمودند كه در اين شرايط حـساس آن پاسـخ                     

  . روشنگر و راهگشا استبراي ملت انقالبي، مجلس شوراي اسالمي، دولت و قوه قضائيه

اي استوار و مـشعلي فـروزان بـراي بقـاء و              همچون ساير پيامهايشان پشتوانه   » ره«بخش حضرت امام      پيام حيات 

 هـاي مقـام معظـم رهبـري         استمرار انقالب در كوره راههاي تاريخ است و ملت شريف ايران بـا تمـسك بـه انديـشه                  

  .توز و ايادي داخليش چيره گردد بزرگ آمريكاي جهانخوار و كينههاي شيطان   توطئه وها تواند بر تمام نقشه مي

خواهم كه اين نامه تاريخساز رهبر كبير انقـالب اسـالميمان را در صـفحه                 مي لذا از آن برادران متعهد و دلسوز      

  .مناسبي جهت اطالع ملت انقالبي و شهيد پرور ايران درج فرمايند

  سيد علي اكبر محتشمي با تشكر

۴/۹/۶۸  

  »سم اهللا الرحمن الرحيمب«

  »جناب حجت االسالم آقاي محتشمي وزير محترم كشور ايده اهللا تعالي«

آنچـه  . در موضوع نهضت به اصطالح آزادي مسائل فراواني است كه بررسي آن محتاج به وقت زيـادي اسـت                  

  انقـالب شـهادت     گفت آن است كه پرونده اين نهضت و همين طور عمل كرد آن در دولـت موقـت اول                   بايد اجماالً 

جدي وابستگي كشور ايران بـه آمريكـا اسـت و در ايـن بـاره از هـيچ                   دهد كه نهضت به اصطالح آزادي طرفدار         مي

كوششي فروگذار نكرده است و حمل به صحت اگر داشته باشد آن است كه شايد آمريكاي جهانخوار را كه هـر چـه        

دانند و      مي ملحدارند از ستمكاري اوست بهتر از شوروي        بدبختي ملت مظلوم ايران و ساير ملتهاي تحت سلطه او د          
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هاي قطور و نيز مالقاتهاي مكرر اعضاء نهضت چه در            در هر صورت به حسب اين پرونده      . اين از اشتباهات آنها است    

منازل خودشان و چه در سفارت آمريكا و به حسب آنچه من مـشاهده كـردم از انحرافـات آنهـا اگـر خـداي متعـال           

فرموده بود و مدتي در حكومت موقت باقي مانده بودند ملتهاي مظلوم به ويژه ملت عزيـز مـا اكنـون در        عنايت ن 

خـورد كـه قرنهـا        مي زدند و اسالم عزيز چنان سيلي از اين ستمكاران          زير چنگال آمريكا و مستشاران او دست و پا مي         

ـ صالحيت براي هيچ امـري از امـور دولتـي       كرد و به حسب امور بسيار ديگر نهضت به اصطالح آزادي              نمي سربلند ا ي

گذاري يا قضائي را ندارند و ضرر آنها به اعتبار آنكه متظاهر به اسالم هستند و با اين حربه جوانان عزيز مـا را                          قانون

موجـب  مورد در تفسير قرآن كريم و احاديـث شـريفه و تاويلهـاي جاهالنـه                  منحرف خواهند كرد و نيز با دخالت بي       

هاي ديگر حتي منافقين اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان بيـشتر و               ممكن است شوند از ضرر گروهك      فساد عظيم 

باالتر است نهضت آزادي و افراد آن از اسالم اطالعي ندارند و با فقه اسالمي آشـنا نيـستند از ايـن جهـت گفتارهـا و                           

مولي الموالي اميرالمـومنين را در نـصب        اند مستلزم آن است كه دستوران حضرت          نوشتارهاي آنها كه منتشر كرده    

والت و اجراء تعزيرات حكومتي كه گاهي بر خالف احكام اوليـه و ثانويـه اسـالم اسـت بـر خـالف اسـالم دانـسته و آن                             

بزرگوار را نعوذ باهللا تخطئه بلكه مرتد بدانند و يا آنكه همه ايـن امـور را از وحـي الهـي بداننـد كـه آنهـم بـرخالف                              

ت، نتيجه آنكه نهضت به اصطالح آزادي و افراد آن چون موجب گمراهـي بـسياري از كـساني كـه                     ضرورت اسالم اس  

  .گردند بايد با آنها برخورد قاطعانه شود و نبايد رسميت داشته باشند   مياطالع از مقاصد شوم آنان هستند بي

  . توفيق جنابعالي را از خداوند تعالي خواستارم،والسالم علي من اتبع الهدي

  ح اهللا الموسوي الخمينيرو
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  پاسخ به نشريه پاسدار اسالم

  

  »پاسدار اسالم«هيئت تحريريه محترم ماهنامه 

 شده است كه     درج اي به امضاي آقاي سيد علي اكبر محتشمي          آن نشريه نامه   ۱۳۶۸در شماره ديماه    

طرفداري از هرج و مرج و وابستگي به آمريكاي         « داده و متهم به      نهضت آزادي ايران را مورد اهانت قرار      

 قـانون اساسـي حيثيـت اشـخاص از تعـرض            ۳۷و۲۲ نموده است، در حاليكه بر طبـق اصـول           »جهانخوار

  .توان مجرم شناخت  نميمصون بوده و هيچكس را مادام كه اتهام او در دادگاه صالحي اثبات نشده باشد

اي را كه مدعي است دستخط پاسخ رهبر فقيد انقالب بـه              اظهارات خود نامه  نويسنده نامه براي اثبات     

سئوال ايشان است ضميمه نموده و ماهنامه پاسدار اسالم نيز بدون آنكه بر اساس تعهد اسالمي زحمـت                  

و » پاسـداري از اسـالم    «رفـت     مـي  در حاليكـه انتظـار    . تحقيق و تبيين به خود بدهد آن را درج كرده است          

  .اي ديگر باشد به گونه» استادي حوزه علميه قم«و » اسالميتبليغات «

اسـاتيد  «ين محترم آن ماهنامه به حكم انصاف و عدالت كه وظيفه هر مسلمان بـه ويـژه                  مسئولما از   

باشد و به حكم قانون اساسي و قانون مطبوعات كه جرايـد را موظـف بـه درج پاسـخ و                       مي »حوزه علميه 

نمايد، تقاضا و انتظار داريم اين نامه اعتراضيه را كه   مياند  اتهام قرار گرفته   دفاع كساني كه مورد اهانت و     

باشد در اولين شماره ماهنامـه        مي متضمن پاسخ اتهامات آقاي محتشمي و دالئل جعلي بودن نامه ادعائي          

  .ديندرج فرما
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   اتهامات آقاي محتشمي) الف

كـرد نهـضت آزادي نـشان داده اسـت كـه آنهـا          افكـار و عمل   «انـد     آقاي محتشمي در نامه خود نوشته     

 نهـضت آزادي ايـران هرگـز طرفـدار هـرج و مـرج نبـوده و                  اوالً. »طرفدار هرج و مرج و وابستگي هستند      

اصرار مستمر ما بر اجراي قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه بـراي خاتمـه دادن بـه هـرج و          . نيست

امي بـدون رعايـت اصـول و مقـررات و خـارج از              مرج موجود در حاكميت كنوني است كه هر صاحب مقـ          

هـرج و مـرج طلـب كـساني هـستند كـه بـدون               . دهـد   مي محدوده اختياراتش هر كاري دلش بخواهد انجام      

يت قانوني و يا ماموريت رسمي، در مسائل داخلي و خارجي كشور، عليرغم مصالح مملكت دخالت                مسئول

گذرد   مي سال كه از تصويب آن۸انون احزاب را پس از ند قدنمايند، همان كساني كه حاضر نش  ميو اقدام

  .اجرا نمايند

 وابستگي به آمريكاي جهانخوار برچسب ناچسبي است كه عليرغم تكـرار آن بـه نهـضت آزادي      ثانياً

اينجانب از سوابق و اسناد مربوط به ارتباطات نهضت         «اند    ايشان اظهار داشته  . نچسبيده و نخواهد چسبيد   

ينش سياسي آنان با آمريكاي جهانخوار، اين دشـمن اسـالم و بـشريت و ملـت     وابستگي ب و رهبران آن و     

اگر منظور ايشان همان اوراق مونتاژ شده النه جاسوسي است كه به سليقه انتخاب              » باشم  مي ايران، مطلع 

كنندگان با حذف پس و پيش و مقدمه و موخره ترجمه دلخواه شـده اسـت، كـه پاسـخ آنهـا را بـه كـرات                           

  گذارند؟  نميايم، اگر آقاي محتشمي ارتباط و اطالع بيشتري دارند چرا آنرا در اختيار مقامات قضائي دهدا

   دالئل جعلي بودن نامه ) ب

نامه چاپ شده مورد استناد بنابه دالئل و قرائن متعددي به نظر ما مخـدوش و مجعـول بـوده رهبـر                     

  :اند بيني و تاكيد كرده ي را پيشهائ نامه خود چنين سوء استفاده انقالب نيز در وصيت

شود و ممكن است پـس از         مي واقعيت به من داده     اكنون كه من حاضرم بعضي نسبتهاي بي      «

شـود مـورد     مـي كنم آنچه به من نسبت داده شده يا  ميمن حجم آن افزوده شود لهذا عرض   

ا در  تصديق نيست مگر آنكه صداي من يا خط و امضاي من باشد با تصديق كارشناسـان يـ                 

  .»جمهوري اسالمي چيزي گفته باشم صداي
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  :هاي جعلي بودن نامه انتسابي به قرار ذيل است برخي از شواهد و نشانه

نبايـد رسـميت    «) نهـضت آزادي  : ( و در آخـرين جملـه آن عبـارت         ۳۰/۱۱/۶۶ـ در باالي نامه تاريخ      ۱

دادنـد،    مي زير امضاي خود قرار تاريخ راصرفنظر از آنكه ايشان معموالً  . خورد  مي به چشم » داشته باشد 

باشـد،    مـي  نه در باالي صفحه، در آن تاريخ كه همزمان با اوجگيري جنـگ شـهرها و بمبارانهـاي هـوائي                   

 مطرح نبوده و موضوعيت نداشته، اجراي قانون احزاب و رسـميت فعاليـت آنهـا بـوده                  اي كه اصالً    مسئله

بوط به احزاب تشكيل شـده و نـه نهـضت تقاضـائي              مر ۱۰به عالوه در آن تاريخ نه كميسيون ماده         . است

جالب اينكه تاريخ ذكر شـده در بـاالي نامـه در نـسخ              . به وزارت كشور تسليم نموده بود     » رسميت«براي  

  تكثير و توزيع شده در سطح شهر موجود است اما در نامه منتشر شده در ماهنامه حذف شده است؟

 آشكار، در نامه خـود بـه آن ماهنامـه علـت             ضتناقـ آقاي محتشمي براي سرپوش گذاشتن بر اين         ۲

اسـاس   اين نيز توجيهي بـي    . اند  طرح سئوال از رهبر انقالب را نزديك بودن انتخابات دوره سوم ذكر كرده            

يت نظارت كامل بر انتخابـات را       مسئولقانون انتخابات شرايط نامزدهاي انتخاباتي را معيت كرده و          . است

 بنابراين وزيـر كـشور مجـاز نبـوده اسـت در ايـن امـر مـستقل از                    .وده است به شوراي نگهبان واگذار نم    

 تـأمين عالوه بر آن نهضت آزادي شـركت خـود در انتخابـات را مـشروط بـه      . شوراي نگهبان اقدام نمايد  

 آزاديهـا از شـركت در آن        تـأمين آزاديهاي سياسي مصرحه در قانون اساسي نموده بود كه به علت عدم             

  .خودداري نمود

اي با لحـن      كند اين است كه چگونه چنين نامه        مي اي خطور   اي كه در ذهن هر خواننده       سئوال ساده ـ  ۳

 آن در مدت قريب به دو سال در اختيار بعـضي از مقامـات و مخـالفين نهـضت بـوده ولـي                        غالظو  شداد  

 آنكـه بـه     اند؟ چرا در بازجوئيهاي مكرر از دستگير شدگان نهـضت، عليـرغم             هيچگاه از آن استفاده نكرده    

 اي اسـتناد نكردنـد و سـرانجام پـس از            شدت دنبال دستخطي از رهبر انقالب بودند، هرگز به چنـين نامـه            

   ماه اسارت انفرادي، به دليل فقدان مدارك آنان را تبرئه و آزاد كردند؟هشت و نيم

 ـ اگر اين نامه به طور خصوصي براي آقاي محتشمي نوشته شده است، صـرفنظر از آنكـه شـيوه                   ۴

رهبر انقالب بازكردن حساب خصوصي در مسائل عمومي بـا اشـخاص نبـوده اسـت، چـرا اكنـون آن را                      

العمل براي وزارت كـشور يـا         اي عمومي و براي اطالع مردم و به عنوان دستور           اند؟ و اگر نامه     برمال كرده 
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ذشـته، ايـشان   انـد؟ از آن گ  وزارت اطالعات بوده است، چرا در مدت دو سـال گذشـته آن را پنهـان كـرده          

توانـستند    مـي  ديدنـد   مـي  خواستند و يا مصلحت به تعطيل نهـضت         مي رودربايستي با كسي نداشتند و اگر     

چرا كه نهضت آزادي پس از اسـتعفاي دولـت موقـت           .  در زمان حيات خود اقدام به اين كار نمايند         شخصاً

خود را به اطـالع ملـت ايـران          سال همزمان با حيات ايشان فعاليت داشته و نظريات و نشريات             ۹در طول   

سعايت عليه نهضت و بـه قـصد تعطيـل آن نـزد ايـشان      ه ايم در اين مدت كساني ب    ما شنيده . رسانده است 

 وابسته به برخـي نهادهـا   مسئول كه افراد مسلح غير  ۱۳۶۳حتي در بهمن سال     . اند  رفته و مايوس برگشته   

ن را به دادستاني انقالب مستقر در اوين بردند و به دفتر نهضت يورش آورده و اسناد و اموال و آرشيو آ

دفتر نهضت را به دستور دادستاني وقت تهران الك و مهر كردند، سرانجام پس از اعتراضات نهضت، بـه                   

  .دستور رهبر انقالب از دفتر آن رفع توقيف به عمل آمد و قسمت اعظم اسناد مسترد گرديد

 سـالم  ايـن سـالم كـه اصـطالحاً    . شود  مي ختم »اهلدي اتبع السالم علي من  «ـ نامه مورد نظر با جمله       ۵

رود و نوشتن آن براي   مياسالم به كاره بآنان شود، در مكاتبات با كفار و براي دعوت   مي ناميده١دعوت

خطـاب  ) ع(اي را از زبان حضرت موسي   شود كما آنكه قرآن چنين جمله       مي يك مسلمان توهين به او تلقي     

به پادشاهان حبشه   ) ص(هاي پيامبر اكرم       و در نامه   ٢كند  مي وت او به پروردگار نقل    به فرعون و براي دع    

هاي حضرت     همچنين نامه  ٣.اسالم به كار رفته است    ه  و ايران و مصر نيز همين عبارت براي دعوت آنان ب          

 در شـود   مـي البالغه گردآوري شده است با همـين جملـه خـتم    به معاويه كه بخشي از آن در نهج    ) ع(امير  

اطالع بوده   آيا ممكن است رهبر انقالب از چنين رسمي بي.حالي كه نامه مورد نظر به آقاي محتشمي است

  ٤اند؟ دانسته   ميباشند، يا آنكه ايشان را شايسته چنين سالمي

                                                 

 .گويند ـ سالمهاي ديگر را سالم تحيت و سالم وداع مي 1

 قد جئناك بآيه والسالم علي من اتبع الهدي..... ـ ۴۷ آيه  ـ سوره طه 2

 .ختم ميشود» السالم عليك« آن حضرت به امير بحرين كه اظهار اسالم كرده بود با جمله  جالب آنكه نامهـ 3

به چاپ رسيده است بررسي كـرديم و تنهـا          » صحيفه نور « مجلد به نام     ۱۹ها و سخنان ايشان را كه در           ما مجموعه نامه   ـ 4

نامـه سرگـشاده بـه هويـدا        ) ۱۵/۸/۴۱( اسـداهللا علـم      تلگراف به . پنج مورد را يافتيم كه چنين عبارتي در آنها به كار رفته است            

ــ در ديـدار بـا اسـقف هـيالرين      ) ۱۳/۵/۵۷(ـ پاسخ به تلگراف جعفـر نميـري         ) ۱۳/۸/۵۶(ـ تلگراف به ياسر عرفات      ) ۲۷/۹/۴۶(

ر حـالي   هاي مذكور پس از عبارت مذكور چيزي نوشته نشده است د            نكته ديگر اينكه در هيچ كدام از نامه       ). ۱۲/۵/۵۹(كاپوچي  

  .»عالي را از خداوند متعال خواستارم توفيق جناب«كه در نامه ادعائي آقاي محتشمي پس از آن اضافه شده است 
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انـد    كـذائي بـه نهـضت وارد كـرده        ـ اتهاماتي كه آقاي محتشمي در نامه خود به آن مجله و در نامه               ۶

ط به برخي مالقاتهائي است كه قبل از انقالب براي تسريع در پيروزي ملـت بـه همـراه برخـي                 مربو عمدتاً

اعضاي روحاني شوراي انقالب و با اجازه رهبر انقالب با مقاماتي از سفارت آمريكا انجام شده است و يا      

. تديدارهائي است كه در چهارچوب روابط رسمي ديپلماتيك در زمان دولـت موقـت صـورت گرفتـه اسـ                   

 در يـك مـصاحبه   ۵۸شرح كامل اين ديدارها و مذاكرات توسط آقاي مهندس مهـدي بازرگـان در آذرمـاه            

ين نهـضت در شـوراي   مـسئول پس از استعفاي دولت موقت  . راديو تلويزيوني به اطالع عموم رسيده است      

، عليـرغم  انقالب همچنان به خدمات خود ادامه داده و در اولـين دوره انتخابـات مجلـس شـوراي اسـالمي       

رهبر انقـالب نيـز پـس از    .  كسب كردند راسنگين مردم تهران باالترين آراء رأي   اساس، با   افشاگريهاي بي 

استعفاي دولت موقت از خدمات و زحمات آنان تشكر كرده و از آن به بعد هم در مواردي مراتـب حـسن                      

سـئواالتي كـه    . آنـان ابـراز داشـتند      و بعد انقالب بـه       قبلظن و اعتماد خود را با اطالع از همان ديدارهاي           

شود اين است كه در حالي كه پس از اسـتعفاي دولـت موقـت هـيچ گونـه مـوردي بـراي چنـان                           مي مطرح

نهـضت بـه اصـطالح آزادي طرفـدار جـدي           «: مذاكراتي نبوده است، چگونه ممكن است چنين اظهـاري كـه          

  كرده باشند؟» ي فروگذار نكرده استوابستگي كشور ايران به آمريكا است و در اين باره از هيچ كوشش

نهضت آزادي و افراد آن از اسالم اطالعي ندارنـد و بـا فقـه اسـالمي                 «: در نامه مذكور آمده است    ـ  ۷

گذشته از آنكه چنين كالمي مغـاير بيانـات ايـشان در معرفـي اوليـه دولـت موقـت و سـاير                       » آشنا نيستند 

 ۲۰ و اجتماعي موسسين و فعالين نهضت كه سـابقه           هاي اسالمي    فعاليت  اصوالً ١.باشد  مي اعضاي نهضت 

.  ساله دارد چيزي نبوده است كه بعد از انقالب شروع شده و به تناسب موقعيت تغييـر كـرده باشـد                     ۵۰و  

دهند بيش از هر كس به اعتبار اقوال و اعمال كسي كه خود را پيرو                 مي كساني كه چنين جعلياتي را اشاعه     

  .دهند  ميسازند و سخنان او را متلون و متغير جلوه  ميواردنمايد ضربه   ميخط او معرفي

  

                                                 

شناسم و مردي است فاضل متدين و امين ملت        چون جناب آقاي مهندس بازرگان را سالهاي طوالني است از نزديك مي           «ـ   1

االتباع است مخالفـت      كنم ايشان واجب    عي است من ايشان را معرفي مي      و ملي و بدون گرايش به چيزي كه خالف مقررات شر          

 ».با اين حكومت مخالفت با شرع است



 ٩٩

اي به طور غير معمول، همزمان با فعاليت          به نظر ما اتهامات كذب آقاي محتشمي و انتشار چنين نامه          

هـاي انحـصاري حاكميـت         احزاب، هماهنگ با حمـالت مـشابه در برخـي رسـانه            ۱۰مجدد كميسيون ماده    

خواهند مملكت در دوران بازسـازي سروسـاماني گرفتـه و قاعـده و                نمي هشود ك   مي توسط كساني انجام  

  .قراري پيدا كند و امور از مجاري قانوني خود بگذرد

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۸ديماه 

  



 ١٠٠

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  نامه سرگشاده به رئيس جمهوري

  ضرورت اجراي جدي قانون احزاب پيرامون

  

  ي اكبر هاشمي رفسنجانيجناب آقا

 خود با جمعي از اساتيد مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم چنين ۱۱/۱۰/۶۸جنابعالي در ديدار مورخ 

  :اظهار داشتيد

ترين و   قرآن به عنوان باالترين و تنها سندي كه كلمات آنها توسط خداوند نازل شده، اصيل              «

ابعـاد زنـدگي اجتمـاعي، سياسـي،        اي است كـه دربـاره همـه نيازهـا و              پرمعناترين مجموعه 

اقتصادي، فرهنگي و اخالقي جوامع بشري در همه دوران صحبت كرده و ارائه طريق نموده               

  ١».گيري كنند حيف است كه مسلمانان از اين نور الهي نتوانند به نحو درست بهره . . .است

ز جمله مرحـوم طالقـاني      گذاران آن ا    نهضت آزادي ايران در راستاي آرمان بازگشت به قرآن كه پايه          

 از بيان چنين مطلبي به ويژه از جانب      ،از حدود نيم قرن گذشته در فعاليتهاي اجتماعي بر آن تاكيد داشتند           

بـه نظـر مـا مـسائل و         . نمايـد   مـي  رئيس دستگاه اجرائي مملكت ابراز خوشـحالي كـرده و از آن اسـتقبال             

 انحـراف از اصـول و       ت بـه علـ    الب عمـدتاً  و بحرانهاي اساسي جامعـه مـا پـس از پيـروزي انقـ             مشكالت  

معيارهاي محكم قرآني در آزادي و اختيار مردم و حاكميت آنها بر سرنوشـت خـويش كـه از شـعارهاي                     

خوشـبختانه تحـوالت اخيـر روسـيه شـوروي و اروپـاي             . اصلي انقالب نيز بوده است حاصل شده است       

العـين    و سلطه مطلق آئينـه عبرتـي نـصب        هاي دولت ساالري و انحصار و اختناق          شرقي و شكست برنامه   

                                                 

 ۱۲/۱۰/۶۸ـ اطالعات  1



 ١٠١

 هاي استبدادي كوتاه است و بدون تمكين به حقوق و آزاديهـاي مـردم               حاكمان ساخته است كه دوام نظام     

  .توان در بلند مدت بر آنها حكمراني نمود نمي

فع فذكر فان الذكري تن«اي فراهم ساخت تا بار ديگر به مصداق         اظهارات فوق درباره قرآن كريم بهانه     

آيـد بـا جنابعـالي مطـرح            مـي  ريشه مشكالت و بحرانهاي كنوني جامعه را آنطور كه به نظرمان          » المومنين

سازيم به اميد آنكه اگر آنرا حق يافتيـد بـه آن عمـل كنيـد تـا راهـي بـراي نجـات مملكـت از گرفتاريهـاي                         

  .دار گشوده گردد ريشه

  آقاي رئيس جمهور

 امر به معروف و نهي از منكـر را كـه امـروزه بـه             مجيد فريضه دانيد كه قرآن      مي شما خود به خوبي   

عنوان اصل انتقاد در جوامع آزاد و دموكراتيك شناخته شده است، همچون نقشي كه گلبولهـاي سـفيد در                   

هاي مهاجم مفاسد و مظالم به شكل فردي          نمايند، مكانيسمي براي دفاع در برابر ميكرب        مي بدن انسان ايفا  

السالم ارزش تمامي اعمـال نيـك و          داده است و به همين دليل هم موالي متقيان علي عليه          يا حكومتي قرار    

 امر به معروف و نهي از منكر همچون آب دهـان در برابـر دريـاي                 احتي جهاد در راه خدا را در مقايسه ب        

  ت  و در برابـر دولـ      يكـديگر  ابـر  و قـانون اساسـي نيـز آنـرا وظيفـه مـردم در بر               ١نمايـد   مـي  مواج معرفـي  

  .شمرده است

هـاي گروهـي و سـركوب         آيا در شرايط بسته كنوني با سلطه همه جانبه دولت بر روزنامه و رسـانه              

ايد و آيا بيم نداريد در پيشگاه الهي  احزاب و افراد مخالف راهي براي قيام به اين فريضه الهي باقي گذاشته

   ناميده است؟»٢هللا و يبغوا عوجايصدون عن سبيل ا«از جمله كساني محسوب گرديد كه نقش آنها را 

  آقاي هاشمي رفسنجاني

ايد شرط هدايت و رستگاري مردم را شـنيدن           گيري از آن را به حق توصيه كرده         قرآني كه شما بهره   

نمايد اگر فـضاي چنـين تبـادلي وجـود نداشـته              مي داند و اضافه    مي اقوال مختلف و تبعيت از بهترين آنها      

                                                 

و ما اعمال الرب كلها و اجلهاد يف سبيل اهللا عند االمر باملعروف و النهي عن املنكـر اال   ـ  ۴ بنـد  ۳۷۴ـ نهج البالغه حكمـت   1
  .....كنفثه يف حبرجلي 

 )خلق را به بيراهه ميكشند. (ـ راه خدا را به روي مردمان بسته و صالب انحراف و كجي آن هستند۱۴ ابراهيم ـ 2



 ١٠٢

 آيا در شـرايطي كـه   ١.و ارزشهاي توحيدي حاكميت طاغوت تحقق خواهد يافتباشد به جاي حاكميت خدا   

و » قول«گردد و مردم از شنيدن        مي ها تبليغ   تنها نظريات حاكميت و ستايشگران آن در مطبوعات و رسانه         

  توان ادعاي حكومت اسالم ناب محمدي داشت؟  مياند آنها محروم» احسن«پيروي از 

فاي به عهد و حفظ و اجراي پيمانها را، اگر چـه بـا كفـار و مـشركين، از                    قرآن با صراحت و تاكيد، و     

شود پيماني بـين    ميهائي كه به ملت داده شده و  آيا قانون اساسي و وعده٢اصول ضروري شناخته است 

  ملت و حاكميت نيست؟

 بـه تـصويب     ۱۳۶۰قانون احزاب كه در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسـي تهيـه و در سـال                   

نه مقامات  مسئوالس رسيده است با چه مجوزي تا كنون اجرا نشده است؟ آيا اظهارات متناقض و غير               مجل

 سال گذشته و به تعويق انداختن اجـراي آن نمونـه آشـكار نقـض ايـن پيمـان و                     ۹وزارت كشور در طول     

  تعهدات نيست؟

  آقاي رئيس جمهور

تقويـت روحيـه    .......  «۳ــ ۴ در بنـد      ساله دولت كه اخيرا به تصويب مجلس رسيده اسـت          ۵در برنامه   

هـاي مناسـب بـراي     ايجاد زمينـه  «۸ـ۵و در بند » يت پذيري و مشاركت در امور سياسي ـ اجتماعي مسئول

آيـا اجـراي چنـين      . ايـد    را مـورد تاكيـد قـرار داده        ٣»مشاركت موثر و همه جانبـه مـردم در امـور كـشور            

پـذير خواهـد بـود؟        قانه همه قشرهاي مردم امكـان     هائي بدون حضور و مشاركت داوطلبانه و صاد         برنامه

اي اخير در شهر تهران به وضـوح نـشان            نتايج انتخابات سومين دوره مجلس، بويژه انتخابات ميان دوره        

اند و تمايلي به مـشاركت در         داد كه اكثريت مردم، به ويژه قشرهاي آگاه جامعه، از حاكميت اعراض كرده            

مه چنين روندي چگونه انتظار داريد برنامـه پنجـساله خـود را بـا موفقيـت بـه       با ادا. هاي آن ندارند    برنامه

  انجام برسانيد؟

                                                 

والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها و انابوا ايل اهللا هلم البشري فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعـون                  ـ  ۱۸ـ۱۷ـ زمر    1
 . اولواااللباباحسنه اولئك الذين هديهم اهللا و اولئك هم

 .يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقودـ ۱ مائده ـ 2
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 ١٠٣

نهضت آزادي ايران همانطور كه بارها اعالم داشته است كليد اصلي مشكالت كنـوني جامعـه را حـل                   

معتقد است تا زماني كه بحـران سياسـي حـل نـشود و مـردم      داند و   ميبحران سياسي ـ اجتماعي كشور 

هاي دولت نخواهند كرد و بدون ايـن   ساس آزادي و حاكميت و امنيت ننمايند همكاري موثري در برنامه      اح

نخواهد يافت و مشكالت پيچيده اقتصادي و اجراي واقعي برنامـه تـدوين             سامان  همكاري بحران مديريت    

  .اش به انجام نخواهد رسيد  ساله با اهداف بلند پروازانه۵شده 

هائي كـه بـه     آزادي واقعي براي احزاب و گروهها و شخصيتتأميننون احزاب و به نظر ما اجراي قا  

دارند ولي با عملكردها و نظريات حاكميت مخالف هستند گام اول   نهاي انقالب و جمهوري اسالمي وفا     آرما

  .باشد  ميو تدبير موثر و ضروري در راستاي حل بحران سياسي و به دنبال آن ساير بحرانهاي مملكت

  هاشمي رفسنجانيآقاي 

دانيد بيش از يكسال و نيم است كه دفتر، آرشـيو و امكانـات اجرائـي نهـضت آزادي                     مي همانطور كه 

ن و اعـضاي نهـضت بـر خـالف          مـسئوال ايران بدون هيچگونه مجوزي در اشغال دادستاني قـرار دارد و            

ند، و هنوز به جاي آنكه      ا  قانون بكرات مورد احضار، بازداشت، تهديد و ارعاب و ضرب و شتم قرار گرفته             

 دولتي و قضائي مملكت حاكم و مجري دستورات باشند و حيثيت و حقوق مـردم                مسئولقانون و مقامات    

محفوظ و مصون از تعرض باشد، گروهها و افراد ناشناخته و شناخته شده به جوسازي و هـوچيگري و                   

 ا يـا الاقـل محكـوم كـردن عملـشان     پردازند و هيچكس اقدام به ممانعـت و تعقيـب آنهـ           مي تجاوز و توهين  

نماينـد و مقامـات       مي ن آن درج  مسئوالهاي گروهي نيز مقاالتي عليه نهضت آزادي و           در رسانه . نمايد نمي

 تـر اينكـه اخيـراً       ناجوانمردانـه . دهند  نمي قضائي هم ترتيب اثري به شكايات نهضت براي عدم درج جوابيه          

در ) ايـم   اي توضـيح داده     لي بودن آنرا به نظـر خـود در نـشريه          كه دالئل جع  (نامه مجعولي از رهبر انقالب      

 اند و بر خالف قـانون مطبوعـات از درج پاسـخ نهـضت امتنـاع      ها عليه نهضت انتشار داده برخي از رسانه  

  .باشد  مينمايند، كه اين خود نشانه علم آنها به درستي توضيحات ما و استقبال مردم از آن مي

  آقاي رئيس جمهور

طي كه زنجيرهاي اسـتبداد و اختنـاق و انحـصار در كـشورهاي مختلـف جهـان بـه نيـروي                 در شراي 

 تـأمين گـردد و بـراي        مـي  ها گسسته   ن و يا قيام ملت    مسئوالآور توبه و بازگشت و تجربه و عبرت           شگفت



 ١٠۴

گيرد و اخبار، ولو سانـسور شـده          مي ها نظام چند حزبي براي اداره كشورها شكل         آزادي و حاكميت ملت   

توان چشم و گوش خود را بست؟ امروز كيست كـه ندانـد               مي شود، چگونه   مي هاي ما پخش    در رسانه آن،  

ها سراسر جهان را فرا گرفته و مناسبات سياسي ـ اجتمـاعي بـسياري     خواهي ملت امواج خروشان آزادي

وني هاي ما متحول شده است؟ در جهان به هم پيوسـته و مـرتبط كنـ                 از كشورهاي منطقه و حتي همسايه     

اي استبدادي حفظ نمايد؟ در آستانه يـازدهمين           به صورت جزيره   اتواند كشور ايران ر     مي  حاكميت چگونه

اي براي ميهمانان خارجي بـه ويـژه مـسلمانان از زنجيـر اختنـاق رسـته                  سالگرد پيروزي انقالب چه هديه    

ي و عـدالت  قر و فساد و بـي ايم؟ جز اقتصاد نابسامان و گراني و ف كشورهاي كمونيستي تهيه و تدارك ديده     

  انحصار؟ و جز سقوط ارزشهاي اخالقي و اعتقادي و ياس و نااميدي و اعتياد؟

نهضت آزادي ايران با توكل به پروردگار حي و قيوم در راستاي فريضه امر بـه معـروف و نهـي از                      

 اي توتـاليتر فـرا    گيـري از تـاريخ و تحـوالت نظامهـ           حاكميت را به عبرت   » النصيحه الئمه املسلمني  «منكر و   

   تجديـدنظر هـاي خـود       خواند تا پيش از آنكه فرصـت بازگـشت و اصـالح از دسـت بـرود در سياسـت                    مي

  .به عمل آورد

گردد اجراي صحيح و سريع قانون احزاب و استرداد دفتر و اسـناد               مي و در آنچه مربوط به نهضت     

  .باشد  ميباشد خواستار  ميت آزادي و حاكميت ملتأمينو آرشيو نهضت را كه گام موثري در جهت 

  نهضت آزادي ايران

۲۰/۱۰/۶۸  



 ١٠۵

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  ديدار و گفتگوي نماينده كميسيون حقوق بشر اطالعيه

  ن نهضت آزادي ايرانمسئوال با

  

بـه  نماينده كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، كـه بـه همـراه هيئتـي                » اليندوپلگرينالدو«آقاي  

 بهمن ماه جاري در منزل مـسكوني آقـاي مهنـدس بازرگـان حـضور پيـدا                  ۶ايران آمده بودند روز جمعه      

 و مهندس توسلي پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران به گفتگـو             يكردند و با ايشان و آقايان دكتر يزد       

 فعاليـت نهـضت     هائي كه بـراي     ن نهضت در پاسخ به سئواالت هيئت، پيرامون محدوديت        مسئوال. پرداختند

شـود و بـه طـور كلـي        مـي آزادي ايران وجود دارد و انواع فشارهائي كه بر اعضاي نهضت وارد شـده و     

فقدان حقوق و آزاديهاي اساسي ملت كه در فصل سوم قانون اساسي جمهـوري اسـالمي تـصريح شـده                    

و قانون مطبوعات   است و همچنين عدم اجراي قوانين موضوعه مربوط به حقوق ملت، نظير قانون احزاب               

  توضيحاتي را ارائه دادند و به سئواالتي كه از طـرف هيئـت مـذكور پيرامـون همـين مـسائل عنـوان شـد                         

  .پاسخ دادند

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران                                                               

  ۱۳۶۸ بهمن ماه ۹



 ١٠۶

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰يس تاس

  

  مورد تهديد و ايجاد مزاحمت براي آقاي مهندس توسليبه وزير كشور درنامه 

  

  محترم كشوروزير 

 آقاي مهنـدس محمـد توسـلي        ۲۶/۱۱/۶۸بعد از سالم، به پيوست يك نسخه از تلگرام شهري مورخه            

آن جناب را حجتي، يكي از اعضاي هيئت رهبري نهضت آزادي ايران به دادستان تهران را ارسال و توجه 

  :نمايد   ميبه نكات ذيل جلب

 خــود اعــالم داشــته اســت، آقــاي ۹/۱۱/۶۸همــانطور كــه نهــضت آزادي ايــران در اطالعيــه مــورخ  

كه در راس هيئتي از طرف سازمان ملل متحد براي بررسي وضع حقوق بشر به ايران سـفر                   » گاليندوپل«

ي خـود در منـزل مـسكوني آقـاي مهنـدس       به دنبـال درخواسـت قبلـ   ۶/۱۱/۶۸كرده بودند، در روز جمعه     

بـا  . بازرگان حضور پيدا كرده و با ايشان و آقايان دكتر يزدي و مهندس توسـلي ديـدار و گفتگـو كردنـد                     

رسد   ميهاي تهديدآميز ياد شده در تلگرام پيوست، به نظر و تاريخ آغاز مزاحمتتوجه به تاريخ اين ديدار 

ن نهضت  مسئوالولتي نسبت به ديدار و گفتگوي هيئت اعزامي با          كه اين تهديدها واكنش برخي از محافل د       

با توجه به اينكه دولت ايران امنيت كساني را كه مورد مالقات و مذاكره هيئت اعزامـي قـرار                   . آزادي باشد 

 تضمين نموده و انجام چنين تعهدي با حيثيت خارجي دولت جمهوري اسالمي بـستگي دارد، و                 قبالًگيرند  

 حفظ امنيـت شـهروندان و نظـارت و حمايـت احـزاب و گروههـاي        مسئولنكه وزارت كشور    با توجه به اي   

سياسي است، ضرورت دارد بر طبق مقـررات هـر چـه سـريعتر اقـدام بـه تعقيـب عـاملين و توقـف ايـن                           

  .آميز بنمايد هاي تهديد مزاحمت

  با تشكر

  نهضت آزادي ايران

۳۰/۱۱/۶۸  

  مقام محترم وزارت امور خارجه: رونوشت

  متحد به ايران سازمان ملل رئيس هيئت اعزامي حقوق بشر» گاليندوپل«اي آق



 ١٠٧

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  بررسي و نقد سخنان دادستان كل كشور

  مرز انتقاد از حاكميت تا كجا است؟

  ١عتعت حقه من القوي غري مت فيهاخذ للضعيفؤ ال يةلن تقدس اَم

  )ص(رسول اكرم 

 در ارتبـاط بـا   ۲۱/۱۰/۶۸ جماعات اصـفهان در روز پنجـشنبه    ائمه ييآ  ل كشور در گردهم   دادستان ك 

خداونـد  «: شود اظهـار اميـدواري كردنـد كـه            مي ين حكومتي مسئولمسائل اخير كشور و انتقادهائي كه به        

ذيري و  پ  ين ما روح نقد   مسئولخواهد عنايت كند و به          مي متعال به همه ما روح نقادي به صورتي كه اسالم         

  ٢».انتقادپذيري عنايت فرمايد

گردد نقـدي اسـت بـه قـسمتهائي از سـخنان ايـشان در همـين موضـوع كـه                         مي  بيان ذيالًكه  مطالبي  

قصد ما از بيـان مطالـب   . اميدواريم آنرا اجابت دعوت خود تلقي كرده روح انتقادپذيري الزم را دارا باشند  

مت به ايران و نظام است كه دچار لغزش و سقوط نشود و ذيل به عنوان گروهي مسلمان و ايراني، هم خد 

  .هم دفاع از آئين و قرآن كه در معرض اشتباه و انحراف قرار نگيرد

اي است كـه مـسئله انتقـاد و امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر در             العاده  علت طرح مسئله اهميت فوق    

ن دارد و موضوعيتي است كه      سئوالمفرهنگ اسالمي براي حفظ سالمت جامعه و روابط فيمابين مردم و            

 انتقاد جمعي از نمايندگان مجلس      حتماً. اخيرا اين مسئله در سطح مناسبات ملت با متوليان پيدا كرده است           

ها و اعالم  ن وزارت خارجه در دعوت ديكتاتور روماني به ايران و جنجال بيانيهمسئوالبه عملكرد ضعيف 

                                                 

البالغـه   نهـج . گردد كه در آن ضعيف نتواند حـق خـود را از قـوي بـدون لكنـت زبـان بـستاند                هرگز امتي پاك شمرده نمي     ـ1

  ۵۳عهدنامه مالك اشتر ـ 

  ۲۳/۱۰/۶۸ روزنامه رسالت ـ2



 ١٠٨

آرائي و خـط و        هنوز صف  .ايد  ها از ياد نبرده     لف را در روزنامه   مواضع گسترده سازمانها و نهادهاي مخت     

ه مـسئله انتقـاد بـه دولـت در ارتبـاط بـا              كـ نشان كشيدن عليه معترضين به اين قـضيه تمـام نـشده بـود               

آميـزي را از ناحيـه    هـاي مخـالف و اظهـارات تهديـد          گيـري   موج ديگري از موضع   » استقراض از بيگانگان  «

هاي متعددي دارد، اين سـئوال را بـراي مـردم             ياي اخير كه البته سوابق و نمونه      قضا. ن برانگيخت مسئوال

انـد نتواننـد بـه تعهـد و      هاي فضيلت ملت معرفـي شـده   نمايد كه اگر نمايندگان مجلس كه عصاره   مطرح مي 

ين و توضيح خواستن از آنان عمل كنند و اگر قـائم مقـام              مسئولوظيفه قانوني خود در نظارت بر عملكرد        

ابق رهبري كه در هر حال از فقهاي طراز اول حوزه معرفي شده و سوابق مبارزاتي ايشان مورد انكـار        س

قرار نگرفته است نتواند درباره مهمترين مسئله اقتصادي مملكت كه بـه اسـتقالل كـشور ارتبـاط مـستقيم             

 كه دليل برگزيـدگي     اي  شود و چه جائي براي اداي فريضه         نمايد، پس تكليف ديگران چه مي      اظهارنظردارد  

 و فرمان موكد خداوند بر قيام جمعي از مومنين بر انجام آن صادر              ١امت اسالم بر ساير امم شمرده شده      

  ماند؟  مي باقي٢شده است

شـود در سخنانـشان بـه سـه دسـته تقـسيم               ن وارد مـي   مـسئوال آقاي دادستان انتقادهائي را كه بـه        

  :اند كرده

  ـ انتقاد با هدف توطئه و تضعيف رهبري۳جوئي،  انقاد با هدف عيبـ ۲ـ انتقاد با هدف خيرخواهي، ۱

انتقـاد  » هـدف «و  » نيـت «توان    مي گردد اين است كه با چه معيار و محكي           كه مطرح مي   ياولين سئوال 

هـستند؟ و يـا اسـرار غيـب را كـشف            » عليم بـذات الـصدور    «كنندگان را تشخيص داد؟ مگر زمامداران ما        

ام تـا در   فرمود من مبعوث نشده كرد و مي  ميمعرفي» ظاهر« اكرم خود را مامور به اند؟ وقتي پيامبر   كرده

دانـد انتقـاد را بـا چمـاق       حاكميـت چگونـه خـود را مجـاز مـي         ٣نفسانيات مردم كنجكاوي و كندكاو نمـايم      

سركوب نمايد؟ از آن گذشته اگر قرار باشد حاكمان بر قـدرت            » توطئه و تضعيف رهبري   «يا  » جوئي  عيب«

از كيه زده با استفاده از دسـتگاههاي تبليغـاتي گـسترده و جوسـازي و تحريـك عـوام، انتقـاد كننـدگان                        ت

                                                 

 ...كنتم خري امه اخرجت للناس تامرون باملعروف و تنهون عن املنكر و تومنون باهللا ـ ۱۱۰ آل عمران ـ1

 .املنكر و اولئك هم املفلحون اخلري و يامرون باملعروف و ينهون عن و لتكن منكم امه يدعون ايلـ ۱۰۴ آل عمران ـ2

 )وسائل الشيعه(اين مل اومران انقب الناس و اشق بطوم  ـ3



 ١٠٩

ين را متهم به مخالفت با نظام و اسالم كنند، در فضاي چنين تهديد و ارعابي چه جائي براي مسئولعملكرد 

 في سبيل اهللا در برابـر       اي كه به فرمايش موالي متقيان ارزش تمامي اعمال خير و حتي جهاد              اداي فريضه 

ماند؟ مگر همه ديكتاتورها و جباران تاريخ منطقـي            باقي مي  ١آن همچون آب دهان در برابر اقيانوس است       

كردند ولي    نمي مخالفت با قرآن و سنتعباس هم علناً اميه و بني غير از اين داشتند؟ در حكومت خلفاي بني

  .تندبس با همين حرفها دهان مومنين و مردم را مي

بايد با كساني كه عليه رژيم «: اند گفته» استقراض«رئيس مجلس خبرگان درباره انتقاد اخير در مسئله 

مـردم   . . .دهند قاطعانـه برخـورد كـرد     ميكنند و حركتي براي برهم زدن نظام صورت و حكومت قيام مي   

  ».ت آمده حركتي انجام دهدشهيد داده اجازه نخواهند داد كسي عليه نظامي كه با خون عزيزانشان به دس

بايد از ايشان پرسيد اگر انتقاد سـاده و سـازنده مـردم از ناحيـه صـاحبان قـدرت برچـسب قيـام و                         

اي كـه اقامـه فـرائض ديگـر و            براندازي بخورد چند درصد مردم با قبول چنين خطري بـه انجـام فريـضه              

يدگان، آباداني كشور، حق انـصاف      همچنين امنيت راهها، رواگشتن روابط اقتصادي، استرداد حقوق ستمد        

همگي موكول به آن شده است اقدام خواهند كـرد؟ و           . . . ٢ستاندن از دشمنان، به نظام درآمدن امر اجتماع       

تفاوتي و ياس و حرمـان اجتمـاعي و عـوارض گـسترده آن در انحـراف و اشـتغال        يت چنين بي مسئولآيا  

دگيها در پيشگاه الهي به گردن مستبدين نخواهد مردم به مسائل روزمره مادي معاش و مسكن و سرخور    

بود؟ اگر قرار باشد حق انتقاد در انحـصار صـاحبان قـدرت آن هـم عليـه ضـعفا باشـد كـه سـالها اسـت                       

وزارت «اي هم به نام  دهد و حتي وزارتخانه عربستان سعودي به طور رسمي و منظم اين كار را انجام مي    

  .دارد» امر به معروف و نهي از منكر

آقاي دادستان در توضيح سومين بخش از تقسيم بندي خود دربـاره انتقـاد بـا هـدف توطئـه اظهـار                  

انتقاد با هدف توطئه، با هدف تضعيف نظام، به اهداف تضعيف واليت فقيـه، بـا هـدف تـضعيف        «اند    داشته

                                                 

املنكر اال كنفثه  اهللا عند االمر باملعروف و النهي عن و ما اعمال الرب كلها و اجلهاد يف سبيل    ۵ــ بنـد     ۳۷۴كمت  البالغه ح    نهج ـ 1
  .يف حبر جلي

ان االمـر بـاملعروف و النـهي    ــ  ) ع(ـ از امام بـاقر  ۶ـ روايت ۱ وسائل الشيعه كتاب امر به معروف و نهي از منكر باب            ـ2
 الفرائض و تامن املذاهب و حتل املكاسب و ترد املظامل و تعمراالرض و ينتصف من االعداء و            املنكر فريضه عظيمه ا تقام      عن

 ....يستقيم االمر



 ١١٠

ري تـضعيف    رهبـ  مسئلهكرد كه     نمي پيامبر اسالم هيچگاه تحمل    . . .رهبري هيچگاه در اسالم مجاز نيست     

كننـد و تكليـف       نمـي  كردند، رهبر عزيزمان هم تحمل        نمي كرد، امام امت هم تحمل      نمي گردد، علي هم تحمل   

دهد كه رهبري تضعيف شـود حكومـت خـرد بـشود،       نمياسالم اجازه. كند  نميالهي او اين است كه تحمل     

  ١.دهد  نميجازهخواهد دموكراسي بازي در بياورد، هيچ وقت اسالم ا  ميبراي اينكه فردي

 مثالي از كتاب و سـنت و سـيره           و شاهد   ايشان براي اظهارات فوق هيچگونه دليل و مدرك        متأسفانه

توان توطئه و تضعيف نظام شـمرد يـا خيـر؟ و              مي  را اظهارنظراند تا معلوم شود آيا انتقاد و          ائمه نياورده 

 اقدامي عليه حكومت مردمي     عمالًيا مادام كه    اند و      كرده »برخورد«آيا آن بزرگوار هرگز با انتقاد كنندگان        

  .نمودند   مي مدارا،بردند  نميبه شمشيرنكرده و دست 

اتفاقا به دو مثالي هم كه درباره انتقاد از پيامبر در تقسيم اموال و شعار دادن عليه حضرت علـي بـه                      

 ادعـاي ايـشان اسـتناد       توان در جهت خالف     مي اند به خوبي    هنگام سخنراني در هنگام خالفت اشاره كرده      

شـد هيچگونـه      مـي  كرد؛ چرا كه در هر دو مورد فوق عليرغم آنكـه تـوهين و تـضعيف رهبـري محـسوب                   

جالب آنكه جنـاب دادسـتان در همـين سـخنراني در بـاب           . ي با انتقاد كنندگان انجام نشده است      »برخورد«

 كه پيامبر اسالم يا اميرالمـومنين در        من نديدم در تاريخ اسالم    «اند    انتقاد به اهداف عيبجوئي اعتراف كرده     

  ».حكومتشان برخورد تندي با اينگونه انتقاد كنندگان داشته باشند

  اقدامي عليه امنيت جامعه و حكومت اسـالمي عمالًتا آنجا كه ما اطالع داريم آزادي مخالفين مادام كه       

همـواره  »  المـسلمين  ءصيحه المـرا  الن«شد و انتقاد از رهبري نيز تحت عنوان           مي كردند محترم شمرده     نمي

در هر دو مورد فوق شواهد فراوانـي در كتـاب و سـنت و سـيره                 . شده است   مي حق و وظيفه ملت معرفي    

  :نمائيم  ميهائي از آن اشاره  به دليل محدوديت سخن به نمونهذيالًتوان يافت كه   ميائمه هدي

   مخالفاظهارنظرـ آزادي مردم در انتقاد و  الف

در موضوع خطير جهاد اعالم     ) ص( حكيم درباره گروهي از منافقين كه در حضور پيامبر           ـ خداوند ۱

دادنـد و عليـه نظريـات رهبـري امـت             مي كردند اما در غياب او جلسات شبانه تشكيل           مي اطاعت و آمادگي  

                                                 

 ۵/۱۱/۶۸ روزنامه اطالعات ـ1
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 نيـست   نويـسد بنـابراين نيـازي       مي  آنان را  ١دهد خداوند بيتوته    مي كردند به رسول خود اطمينان      مي تباني

) از نگرانيهاي احتمالي  (بايد از آنان روي گرداند و       . با آنان معارضه و برخوردي داشته باشد      ) ص(پيامبر  

  ٢.بر خدا توكل كند كه او در كفايت امور بندگان كافي است

دهـد پيـامبر اكـرم بـا مخـالفين داخلـي خـود در جمـع               نمي ـ در سنت رسول نيز هرگز تاريخ سراغ       ۲

هـا و   برخورد كرده و حتي يكنفر از آنان را، عليرغم همـه توطئـه   .) آن آنان را منافق ناميد    كه قر (مسلمانان  

كـرد و       مـي  هـا همـواره تحمـل        را با همه زخم زبانهـا و اهانـت         ٣حتي سركرده آنان  . ها كشته باشد    مخالفت

 رجيحكـرد و تـ    مـي هاي پيروان سختگير و خشن و افراطي را براي سـركوب او و طرفـدارانش رد             توصيه

در مورد دشمنان مسلح خارجي نيز مادام كه آنها دست به اسلحه            . داد راه مسالمت و مدارا را برگزيند       مي

نبرده و عليه مسلمانان به تجهيز قوا و تحريك قبائل براي حمله و شبيخون نزده بودند اقدام و ابتـداي بـه           

  .كرد   نميجنگ تعرضي

از همـه   . تـوان بـه روشـني يافـت         مـي  سـنت رسـول را     احيـاي     و ـ در سيره ائمه هدي هم استمرار      ۳

اي است كه در تبيـين وظـائف          اش و عهدنامه    در پنجسال حكومت نمونه   ) ع(آشكارتر عملكرد حضرت علي     

چـه خـوب اسـت    . زمامداران و چگونگي مناسبات آنان با مردم تحت واليت براي مالك اشتر نوشته اسـت    

العين خـود قـرار داده و از آن تبعيـت نماينـد تـا                 ي را نصب  مدعيان واليت آن بزرگوار اين منشور حكومت      

  .حجتي در اين ادعا داشته باشند

  :نمايد   ميدر اين عهدنامه در باب انتقاد مردم از زمامداران به مالك اشتر توصيه

بـا صـراحت    ) اي  براي كاري كه كرده   (دند، عذر و دليل خود را       رظلم به تو ب   اگر مردم گمان    «

 دو پهلو سخن گفتن و با ابهام و اجمـال از  ز ازاحترا( كن و با صراحت گوئي براي آنان بيان  

البته در اين كار رياضـتي اسـت        . بدبيني آنان را از خودت دور كن      ) اداي توضيح فرار كردن   

                                                 

عمله او ادبره   : بيت االمر . آمده است » اقرب الموارد «در  . انجام ميشود ) خانه( معناي بيتوته تدبيري است كه شبانه در بيت          ـ 1

  ليال

و يقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم قوال غريالذي تقول واهللا يكتب مـا يبيتـون                   ــ   ۸۱ه نساء آيه     سور ـ2
 اهللا و كفي باهللا وكيال فاعرض عنهم و توكل علي

  عبداهللا يب ايب ـ3
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 برپـا كني و عذري است كه هدف تو را در            مي دهي و رفاقتي است كه با مردم        مي كه به خود  

  ١.كند  ميبرآورده) ربيترشد شخصيت و ت(داشتن مردم 

  مسئله تضعيف رهبريـ  ب

آقاي دادستان در همان سـخنراني بـا        !  است »تضعيف رهبري «گردد    مي  مطرح دائماًت ديگري كه    عبد

خدشه در التزام به واليت «: راض كه تهديد كرده بودندر قضيه انتقاد به مسئله استقتوجه به پيام رهبري د

ر كليت نظام اسالمي است و اينجانـب ايـن را از هـيچ دسـته و گروهـي                   فقيه و تبعيت از رهبري خدشته د      

به هيچ عنوان اجازه توطئه و تضعيف نظـام، تـضعيف واليـت فقيـه و                « : تاكيد كردند » .تحمل نخواهم كرد  

ين بـاقي باشـد   مسئولاگر اعتماد بين مردم و «: و اضافه كردند» تضعيف رهبري به كسي داده نخواهد شد  

  ».وم خواهد داشت و اگر اين اعتماد خدشه دار شود بايد فاتحه انقالب را خوانداين انقالب تدا

 اگر مردمـي واقعـاً    !  مردم است و هم توهين به رهبري       تحقيرهم  » تضعيف رهبري «به نظر ما ادعاي     

عالقمند و طرفدار رهبري بوده و واليت او را با عالقه و آگاهي پذيرفته باشند چگونـه ممكـن اسـت بنـاي                       

 بهـا دادن بـه   كم  وت اعتقادي آنان با انتقاد لفظي چند نفر فرو بريزد؟ آيا چنين تصوري تحفير مردم              حماي

 در دل ملـت جـاي داشـته و امـور مـردم را بـا لياقـت و                    واقعـاً  يشخصيت آنان نيـست؟ و اگـر زمامـدار        

دد؟ از دو حـال     گـر   نمـي  شايستگي اداره كند آيا تصور تضعيف او با انتقاد ديگران توهين به مقامش تلقي             

 حق است كه بايد پذيرفت و عمل كرد و يا باطل و مغرضانه اسـت كـه بايـد                     و خارج نيست؟ يا انتقاد وارد    

 در اين صـورت هـم صـاحبان حـسن نيـت ارشـاد و اصـالح                .  توضيح داد و مردم را آگاه ساخت       صريحاً

 فرعون بـه    لكه مومن آ  همانطور  . گردد  مي شوند و هم مغرضين رسوا گشته حقانيت رهبري آشكارتر         مي

اگـر دروغگـو   «آن مستكبر و درباريانش كه قصد جان موسي را به دليل هشدارهايش كـرده بودنـد گفـت          

  ٢.»دهد دامنگيرتان خواهد شد  ميشود ولي اگر راستگو باشد آنچه بيم  مي عليه خودش تمامدروغشباشد 

                                                 

ك ظنوم باصـحارك  نت الرعيه بك حيفا فاصحرهلم بعذرك و اعدل عنظو ان البالغه ـ    عهدنامه مالك اشتر نهج۵۳ـ نامه 1
  .فان يف ذلك رياضه منك لنفسك و رفقا برعيتك و اعذاراً تبلغ به حاجتك من تقوميهم علي احلق

 و ان يك كاذبا فعليه كذبه و ان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكمـ ۲۸ غافر ـ2
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گوينـد و     مـي  و چرا از رهبري سـخن     چون    ين كشور مرتبا از التزام به واليت فقيه و تبعيت بي          مسئول

نمايند كه امام اول اين مكتب كه ولي به حق و معصوم و منتخب مردم بود، به هنگـام خالفـت                       مي فراموش

كردند و اسـتقرار و اسـتحكامي بـراي             مي در شرايطي كه مخالفين داخلي و خارجي يكسره توطئه و تباني          

كرد تا مبـادا پـاي خـود را از           مي از خود و حقگوئي دعوت    نظام هنوز حاصل نشده بود، مردم را به انتقاد          

نظارت و عملكـرد حكومـت بيـرون بكـشند و از رشـد سياسـي و كمـال ايمـاني كـه در بـستر تعهـدات و                             

 وقتي آن امام معصوم خود را از اينكه خطـائي بكنـد             ١.ردد محروم مانند  گ  مي يتهاي اجتماعي بارور  مسئول

ين مـا   مـسئول خوانـد آيـا رهبـري و          مـي  نظارت بر عملكـرد خـويش فـرا       دانست و مردم را به          نمي مصون

معصوم و مصون از اشتباه و تافته جدا بافته در ميام بندگان خدا هستند كه به حـريم قلمـرو آنـان نبايـد                        

  نزديك شد؟

چنين وحشت از انتقاد و تهديد از انتقاد كنندگان آيا به جـاي تـضعيف رهبـري تلقـي ضـعف اركـان                       

دانيد؟   مي كند؟ اگر قبول داريد كه قدرت فسادآور است راه مقابله با چنين فسادي را چگونه               ي نم رهبري را 

مگر فتواي شريح قاضي براي قتل امام حسين غير از اين بود كه به خليفه مـسلمين انتقـاد كـرده اسـت و                        

ا يـا خيانـت   مگر ابوذر را جز به جرم اعتراض به عثمان تبعيد كردند؟ به راستي اگـر بـاز هـم شـاهد خطـ                  

اند گشتيم  هاي فرماندهي و وزارت و وكالت كه در سالهاي اخير بر كنار شده   اي در پست    رتبه  مقامات عالي 

ين كجـا اسـت و خطكـشي حـريم آنـرا            مسئوليت آن به عهده چه كسي است؟ و اصال مرز انتقاد از             مسئول

  رتبه كدام است؟ اليشرع اسالم چگونه انجام داده است؟ دليل ممنوعيت انتقاد از مقامات ع

د و اطاعت مطلق نسبت به رهبر و يكدست         باميرالمومنين در انتخاب وزرا به جاي آنكه بر تمكين و تع          

در (كنـد       مـي  بودن هيئت دولت در پيروي از منويات رهبر اعتناعي داشته باشـد بـه مالـك اشـتر توصـيه                   

 كند   مي كه بيشترين انتقاد تلخ را به تونزديكترين آنها به تو بايد كسي باشد) انتخاب وزراي حكومت مصر

  ٢.نمايد   ميو كمترين حمايت را در اموري كه مورد كراهت خدا است به تو

                                                 

فوق ان اخطي، وال آمن ذلك من فالتكفوا عن مقاله حبق او مشوره بعدل فاين لست يف نفسي بالبالغـه ـ     نهـج ۲۰۷ـ خطبه 1
 .فعلي اال ان تكفي اهللا من نفسي ما هو املك به مين

مث ليكن اثرهم عندك اقوهلم مبر احلق لك و اقلهم مساعده فيما يكون منك مما كـره اهللا  البالغه عهدنامه مالك اشـتر ـ     نهجـ2
  ....الوليائه
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حضرت علي در زمان خالفت و در اوج قدرت عليه كساني كـه در اثنـاي نمـاز جمـاعتش در مـسجد                       

 نمايـد  »برخـورد «  شـديداً توانـست   مـي  در حالي كـه ،كردند دادند و او را متهم به شرك مي         كوفه شعار مي  

دانست و نه آنـان را    مي»خدشه در التزام به واليت فقيه و تبعيت از رهبري     «نه اين كار را     . كرد  نمي اقدامي

شدگان پيامبر اسالم چنان شخصيت و رشدي يافته بودند كه            تربيت. نمود  مي تهديد به تعقيب و دستگيري    

خود در كجروي و انحراف كرد عربـي بيابـاني بـدون بـيم از              وقتي خليفه دوم مردم را دعوت به انتقاد از          

و البته نه خليفه و نه سـاير مـسلمانان          . ا با شمشير خود در چنين موقعيتي تهديد كرد        ربازخواست، خليفه   

  .چنين جسارتي را اسائه ادب و تضعيف رهبري تلقي نكردند

ه گريخته كه منجر بـه عـدم        آقاي دادستان در سخنان خود ضمن اشاره به وجود بعضي اعمال جست           

بايد كوشيد ارتباط با مردم را به حداكثر رساند         «: وجود اعتماد در سالهاي گذشته شده است تاكيد كردند        

شـود كـه حاكمـان را نـه           مـي   به نظر ما اعتماد مردم موقعي جلـب        ١».و با عوامل سلب اعتماد مبارزه كرد      

بدانند و اين احساس حاصل نخواهد شد تا آنكه بتوانند دوستدار و خدمتگذار خود ارباب و آقاباالسر بلكه    

فراموش نكنيد اين رفتارها و گفتارهاي ضد       . از آنان بازخواست نمايند و براي اعمالشان توضيح بخواهند        

  .نمايد   ميو نقيض است كه سلب اعتماد مردم را

 ٢».ين عنايـت فرمايـد    ئولمسروح انتقاد پذيري را به      «شهري در خاتمه از خدا خواسته بودند          آقاي ري 

شـرط آن  . آيـد    نمـي اي به طور ناگهاني و معجزه آسا براي كسي به وجـود       آنچه مسلم است چنين روحيه    

تسليم به امر خدا و مشيت او در آزادي و حاكميت ملت است و تمرين و تالش در چنين ميداني، همچنانكه                     

. شـان تحمـل نماينـد       ان و همكـاران حكـومتي     از اميرالمومنين نقل كرديم اين رياضتي است كـه بايـد ايـش            

رياضتي سخت كه اگر انگيزه و هدف آن خدا و آخرت و برپائي مردم در راه حق باشد انجام آن آسان و                      

  .موجب سعادت جاويدان و دعاي خير مردم خواهد گشت

   للمتقنيةالعاقب

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۸ماه  بهمن

                                                 

  ۵/۱۱/۶۸ـ روزنامه اطالعات 1

 ۵/۱۱/۶۸ روزنامه اطالعات ـ2
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  تحوالت آذربايجان شوروي بررسي و تحليلي از

و تغييرات وسيع به دنبال تصويب و اجراي برنامه پرسترويكا و گالسنوست توسط رهبري شوروي 

گسترده در روسيه و كشورهاي بلوك شرق و بروز تظاهرات ملـي گرايانـه مـردم تحـت سـلطه حـزب                      و  

شوروي نيز، عليه سلطه استبدادي ساليان      شين  ن هاي مسلمان   كمونيست و دولت شوروي، مردم جمهوري     

دراز حكومت مركزي و حزب كمونيست و سركوب بيرحمانه هـر نـوع گرايـشات و تمـايالت و اعتقـادات                     

در برخي از اين نواحي مردم در اجتماعات خود پايـان حكومـت بالمنـازع شـوراها و                  . مخالف قيام كردند  

كمونيست و اعطاي خود مختاري و حتي جدائي از اتحاد          هاي حزبي و در برخي ديگر انحالل حزب           انجمن

آميـز بـود در حـالي كـه در      در بعضي از اين نقاط تظاهرات مـسالمت . جماهير شوروي را خواستار شدند  

هاي قـومي ـ دينـي بـوده      نقاط ديگر خشونت بار و همراه با آتش زدن مراكز حزبي و دولتي و يا درگيري

  .است

 سـيل خروشـان     ، برداشته شدن پرده آهنين بـين دو كـشور همـسايه           باز شدن جو سياسي جامعه و     

هـاي از هـم گـسيخته و     خانوادهعشق به ديدار . جمعيت را به طرف مرزهاي ايران و بالعكس سرازير كرد     

 عشق ديدار ايران به عنوان منشا هويت فرهنگي، عشق به ديدار مسلمانان هم مذهب و هـم ديـن،       و خبر  بي

اين حركت در مرزهاي آذربايجان به مراتب وسيعتر از سـاير نقـاط             . ه وجود آورد  اي را ب    حركت گسترده 

و ساير كشورهاي اروپاي شـرقي رخ داده اسـت و ادامـه             بي كه در شوروي     لي جا   سابقه  تغييرات بي . بود

دارد و حركت مسلمانان در مرزهاي شمالي، به خصوص در آذربايجان شوروي، از جهات عديـده بـراي                  

اگر چه با استقرار نيروهاي مسلح . باشد  مي حائز اهميت، در كوتاه مدت و هم در دراز مدت هم،كشورمان

دولت شوروي در مرزها و كنترل رفت و آمدها توسط مامورين هر دو كـشور در مـرز، اوضـاع آرامتـر                      



 ١١۶

م شده و نظم ضروري المز را پيدا كرده است اما در هر حال بررسي و تحليل حوادث و شناخت روند سال

  .رسد  مياز ناسالم ضروري به نظر

هـاي مـسلمان نـشين بـه      هاي بحران و تالطم كنوني در جمهـوري  در اين بحث ابتدا به بررسي ريشه      

شود و سپس خطرات احتمالي نگـران كننـده از     مي آذربايجان شوروي به طور خاص پرداخته       و طور عام 

ي قرار خواهنـد گرفـت و آنگـاه بـه ايـن             جهت مصالح ملي ايران و تماميت ارضي كشورمان مورد رسيدگ         

 استقبال از تحوالت مثبت در مناسـبات سياسـي در كـشور بـزرگ همـسايه                 اشود كه ب    مي مطلب پرداخته 

توان از اين تحوالت به نفع مصالح و منـافع ملـي كوتـاه مـدت و دراز مـدت اسـتفاده                        مي شماليمان چگونه 

  .نمود

  هاي بحران و تالطم ـ ريشه الف

اي كه در اتحاد جماهير شوروي و كشورهاي اروپاي شـرقي             تحوالت عمده  :اي عام و كلي   ه  ـ زمينه ۱

اي توسط نهضت آزادي ايران مورد بررسي قـرار گرفتـه    ها و نشريه جداگانه  آغاز شده است در مصاحبه    

  .گردد  مينشين به طور خالصه ارزيابي هاي مسلمان اثرات اين تحوالت بر جمهوري صرفاً در اينجا. است

هاي مزمن سياسي ـ اقتصادي و فرهنگـي اتحـاد جمـاهير شـوروي از يكطـرف و پيـشرفت و         بحران

ي مذاكرات شرق و غرب پيرامون تنش زدائي در مناسبات جهاني از طرف ديگـر، شـرايط مناسـب             توسعه

پرسـترويكا و   (هـاي سياسـي و اقتـصادي          اي را براي طـرح و تـصويب و بـه اجـرا گـذاردن برنامـه                  ويژه

  .رهبري جديد شوروي و آقاي گورباچف فراهم ساخته است) نوستگالس

اين تغييرات به طور خالصه در محورهاي اقتصادي و فرهنگي اتحاد جماهير شوروي از يكطـرف و                 

 توسعه اين تغييرات به طور خالصه در محورهاي اقتصادي و سياسـي بـه ترتيـب عبارتنـد از             و پيشرفت

و روابط توليد از اقتـصاد متمركـز دولتـي بـه سـوي قبـول و امكـان                   تغيير تدريجي در ساختار مناسبات      

هـاي اقتـصادي بـه صـورت          در اين تغييرات حاكميت دولت بر تمـامي فعاليـت         . مشاركت بخش خصوصي  

هـاي    اما از نقش دولت در تـصدي فعاليـت        . ماند  مي همچنان باقي  . . .ريزي كالن، هدايت و نظارت و       برنامه

اما اين  . گردد  مي هاي ديگر از جمله بخش خصوصي واگذار        شود و به بخش     مياقتصادي به تدريج كاسته     

تغييرات در قلمرو روابط اقتصادي زماني موفقيت آميز بوده و به نفع رشد و توسعه اقتـصادي شـوروي                   
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يش از آن و به عنوان يـك پـيش شـرط اجتنـاب ناپـذير سـلطه                  پتمام خواهد شد كه به موازات آن و حتي          

ها  جو سياسي باز به معناي حضور فعال ساير انديشه. بدادي خزب كمونيست خاتمه يابدانحصاري و است

تي يسم و يا دولت و حاكميت و همكاري و صـميمي نو گرايشات سياسي، ولو غيرموافق با ماركسيسم ـ لني 

تـه   تحقق يابد و نيروهاي سياسي موجود، اعم از شـكل يافتـه و يـا نياف                باشد،  كه الزمه رشد و توسعه مي     

ختم سلطه انحصاري و استبدادي حزب كمونيـست و  . حضور فعال پيدا كرده و نقش موثري را ايفا نمايند         

پيدايش امكان حضور و فعاليت موثر همه قشرهاي جامعه و ثبـات سياسـي دراز مـدت الزم و ضـروري                     

  .براي پيشبرد موفقيت آميز تغييرات اقتصادي مورد نظر را به وجود خواهد آورد

مـردم  ست كه وقتي حاكميت اتحاد جماهير شوروي اجراي اين برنامه را آغاز كنـد نـه تنهـا                   طبيعي ا 

 آرمانهاي ملي   تأمينهاي مثبت در جهت       هاي شمالي و غربي واكنش      كشورهاي اروپاي شرقي و جمهوري    

 ها حـوادث  نشين نيز به حركت درآيند، اگر چه بعضي  هاي مسلمان   و قومي بروز دهند بلكه مردم جمهوري      

كنند اما واقع قضيه اين است كه بهرحال بدون اتخاذ و اجراي اين               و تحوالت شوروي را با بدبيني نگاه مي       

هـاي مـسلمان    هـاي اخيـر در جمهـوري      ها از جانب دولت مركزي اتحاد جماهير شوروي، حركـت           سياست

ي جديد دولت مركـزي  مش و لذا بايد خط. اي نه چندان نزديك قابل تصور نبوده است   نشين، حداقل تا آينده   

  .را بدون ترديد يكي از عوامل موثر در حوادث مورد بحث به حساب آورد

توان مورد توجه و بررسي   ميها را در سه محور يا بعد  اين زمينه:هاي مساعد ملي و محلي زمينهـ ۲

  .قرار داد

 ،وابق تـاريخي در سرزمين پهناور اتحاد جماهير شوروي ملل متعددي بـا سـ           :ـ بعد يا محور ملي    ۱/۲

ها در اتحاديه جماهيري نيز       عضويت هر يك از اين ملت     . كنند    مي يويژگيهاي فرهنگي و ديني مختلف زندگ     

اكثر اين نواحي اگر چه نه تمامي آن در دوران حكومـت تزارهـا بـا      . ويژگيها و سوابق خاص خود را دارد      

 زور جنگ اشغال شده و تحت سـيطره  نيروي مسلح نظامي و عليرغم تمايل عمومي مردم ساكن آنها و به           

هـاي ملـي و اسـتقالل طلبانـه در ميـان مـردم            به همين دليل حركت   . اند  و سلطه حكومت تزارها قرار گرفته     

در طي دوران انقالب مردم روسيه عليه اسـتبداد سـلطنتي          . دار و قوي است     ساكن اين نواحي بسيار ريشه    

هاي تزاري، كه از نظر آنان دولتي و ملتي           ي از سلطه روس   يها ر  هاي غير روس نيز به منظور       تزارها، ملت 
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سـازمانها و رهبـران     .  قيام كردند و با كل انقالب هماهنگي و همكاري پيدا كردند           ،شدند  بيگانه محسوب مي  

هـاي غيـر روس، در        سياسي ملت روس نيز براي پيشبرد اهداف خـود و جلـب حمايـت و پـشتيباني ملـت                  

ها در  اما پس از پيروزي بلشويك   . ها و اقوام را مورد تاييد قرار دادند         ل اين ملت  مبارزه عليه تزارها استقال   

تمـايالت و   دولت مركزي نه تنها از تعهدات خـود شـانه خـالي كـرد بلكـه                ، و استقرار حكومت جديد    ۱۹۱۷

خود ها در دوران استالين به اوج         اين سركوب . گرايشات ملي گرايانه اين اقوام را به سختي سركوب نمود         

 خـود، تـز اتحـاد جمـاهير          استالين و دولت مركزي روسيه بـراي توجيـه اعمـال سـركوب گرايانـه              . رسيد

مطرح ساخت و اينكه در تعـارض ميـان         » اي سوسياليسم رالق دژ يا ام  «شوروي سوسياليستي را به عنوان      

 اقـوام عـضو     منافع و مصالح اتحاديه جماهير شوروي به عنوان دژ سوسياليسم با منافع و مـصالح ملـي                

 دژ  ، اولويت حفظ منـافع    ،كنند  اتحاديه و يا احزاب كمونيستي كه در كشورهاي خارج از اتحاديه فعاليت مي            

ترناسيوناليسم ن در برابر ا   ،بر اين اساس ناسيوناليسم، يعني ملي گرائي      . سوسياليسم، يعني شوروي است   

گرايانه خواه در ميان  رگونه تمايالت مليگيرد لذا ه  ميپرولتاريائي ـ يعني حزب كمونيست شوروي ـ قرار  

هاي غيـر روس در قلمـرو اتحـاد جمـاهير شـوروي و خـواه در ميـان احـزاب كمونيـست               مردم جمهوري 

كشورهاي ديگر، خارج از قلمرو شوروي، در تعارض با منافع و مـصالح شـوروي محـسوب شـده و بـه                      

  .شدت سركوب گرديد

 حاكميـت شـوروي و كميتـه مركـزي حـزب كمونيـست              اكنون كه نسيم آزادي وزيدن گرفته اسـت و        

 سـال سـركوب     ۷۰هاي ملـي، عليـرغم         حركت ،مشي جديدي را اتخاذ نموده است       روسيه به هر دليلي، خط    

  .دهند  ميمستمر، بار ديگر تنومندي ريشه خود را نشان

  .هاي مسلمان نشين نيز از اين فرصت استفاده نمايند و طبيعي است كه ملل جمهوري

هـاي ملـي اقـوام غيـر روس را بـه طـور عـام         آنچه در باال ذكر شـد انگيـزه  :  ـ مذهبي  عد دينيـ ب۲/۲

از آن  . باشند  مي اما در جمهوري مسلمان نشين عوامل ديگري نيز به شدت مطرح بوده و            . دهد  مي وضيحت

  .جمله است عامل دين و مذهب

هـا، عـالوه بـر        س بلـشويك  مسلمانان شوروي در مبارزه خـود عليـه سـلطه اسـتبداد تزارهـا و سـپ                

قـرآن واليـت كفـار و       . كردنـد   مـي   با انگيزه ديني نيـز مبـارزه       ،هاي ملي نظير ساير اقوام غير روس        انگيزه
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دهـد كـه نبايـد تحـت هـيچ            مي مشركين را بر مسلمانان حرام وممنوع ساخته است و به مسلمانان دستور           

بعـد از   . جنگيدنـد   مسلمانان با حكومـت تزارهـا مـي       با چنين انگيزه    . عنواني واليت آنان را بر خود بپذيرند      

هاي آشتي جويانـه سياسـي توسـط دولـت جديـد در جلـب حمايـت و                    ها عليرغم حركت    پيروزي بلشويك 

برخوردهاي دولت مركـزي بـا مـسلمانان از    . ها آغاز شد  به زودي برخورد و درگيري  ،رضايت مسلمانان 

به صورت مبارزه با ديانـت و خداپرسـتي از جملـه            گرفت يكي از جهت ايدئولوژيكي        دو جهت صورت مي   

 تبليغات شديدي عليه آنان به راه افتاد كه همراه بود با ويران كردن يا تصرف و تعطيل كليـساها و                     .اسالم

و تعطيل كردن مدارس مذهبي و تدريس الحـاد در مـدارس و             مراسم مذهبي   مساجد و جلوگيري از انجام      

يك جنگ تمام عيـار ميـان       . هاي الحادي در كوي و برزن و منطقه         انجمن تشكيل شوراها و     مسلمانانبراي  

شايد بتوان . ا اين تفاوت كه تمامي قدرت و سازمان و امكانات در اختيار الحاد قرار داشت  بالحاد و توحيد    

بـه آن صـورت كـه در شـوروي مـورد تهـاجم تبليغـات شـديد و                   ) و ساير اديان نيز   (گفت كه دين اسالم     

  .مه جانبه قرار گرفته بود كمتر در تاريخ سابقه داشته استسيستماتيك ه

 پان ، از جمله مبارزه با پان اسالميزم،ها  از بعد سياسي نيز دولت مركزي به انواع بهانه،عالوه بر اين

بـراي ريـشه كـن سـاختن     . داد هـا قـرار مـي    تورانيزم، پان توركيزم مسلمانان را تحت شديدترين سركوب  

ني حتي زبان مسلمانانف الفباي زبان آنها از خط عربي ـ فارسي ابتدا به التين و سپس  عواطف و عقايد دي

اما عليرغم همه اين فشارها مردم اين نواحي هويت ملي و اسالمي خود را به هر . به روسي تغيير پيدا كرد

ر انگيزه ديني در تحوالت اخي. شكلي كه ممكن بود حفظ كردند و از هر فرصتي براي ابراز آن بهره گرفتند     

  تـر نـه تنهـا در ميـان اشـخاص مـسن، بلكـه حتـي در ميـان جوانـان و نوجوانـان بـروز                             به صورت قوي  

  .كرده است

 در طـي    ،هـاي اسـالمي در شـوروي        اي از مـردم جمهـوري       بخش قابل مالحظه   :ـ انگيزه فرهنگي  ۳/۲

 تحـت تـاثير فرهنـگ ايـران قـرار           اند و يا به شدت      دانسته  دراز خود را ايراني و متعلق به ايران مي        ساليان  

  .زبان و الفبا و ادبيات فارسي يكي از زبانهاي رائج در اين نواحي بوده است. اند داشته
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دولت مركزي شوروي هميشه از احساس تعلق مردم در اين نواحي به ايران احساس نگراني كرده و                 

هـا    اما اين پيوند  . به اجرا درآورده است   هاي متعددي را      براي مقابله با اين پيوند فرهنگي و تاريخي برنامه        

  .اند تر هم شده نه تنها از بين نرفتند بلكه قوي

هـاي    هاي هـم مـرز بـا ايـران اكثـرا بـا هـم نـسبت                  مردم ساكن جمهوري  : هاي خانوادگي   ـ انگيزه ۴/۲

 و  هـاي كـاري و شـغلي         جاذبـه  ،ها رفت و آمد در مرز آزاد بـود          قبل از پيروزي بلشويك   . خانوادگي دارند 

پيـدايش ديـوار   . هاي بسياري را در دو طرف مرز تقسيم و پراكنده كـرده بـود     سياسي و فرهنگي خانواده   

 بلوك متخاصـم شـرق و       دوهاي شديد ميان      بندي المللي و جبهه    آهنين و بسته شدن مرزها تخاصمات بين      

ن و نگرانـي  هـاي در مجمـوع ضـد شـوروي در ايـرا            غرب، سلطه امپرياليسم آمريكا بر ايـران و سياسـت         

 دولت شوروي نسبت به غرب و ايـران و         يشورويها از امنيت مرزهاي جنوبي كشور و همچنين سياستها        

اي كه موجبات نگراني غـرب و ايـران را            تحريكات ايادي آن كشور در ايران و خطرات جدي و تهديدكننده          

. اقل و يـا صـفر رسـانيد       فراهم ساخته بود همه دست به دست هم دادند و رفت و آمدهاي مرزي را به حد                

تحوالت شوروي همانطور كه ديـوار      . هاي پراكنده براي سالها نتوانستند يكديگر را ببينند         اعضاي خانواده 

مـوج عظيمـي از مـسافرين       . برلن را فرو ريخت، پـرده آهنـين مرزهـاي ايـران و شـوروي را نيـز برچيـد                   

هـاي    م و سوم و چهارم اعضاي خانواده      هاي دو   نسل. آذربايجاني از هر دو طرف مرز به حركت درآمدند        

  .بسياري براي اولين بار يكديگر را ديدند و شناختند

هاي ملي، ديني، فرهنگي و خانوادگي سبب بـروز           اي از انگيزه    اين تحوالت و رفت و آمدها با مجموعه       

نـامطلوب  اگر چه در اين رفت و آمدها حركات و يا حوادث بسيار             . هاي عاطفي و پر هيجاني گرديد       صحنه

تواند و نبايد موجب قـضاوت     نمي اما در هر حال،و بعضا زشتي از جانب برخي از هموطنان ما بروز كرد   

  .گردد اين تحوالت در مجموع في نفسه رويداد عظيمي محسوب مي. نادرست بشود

  هاي ناموزون و خطرات احتمالي ـ زمزمه ب

هـائي نيـز پيرامـون مـسئله وحـدت دو       مـه  شعارها و زمز،در جريان حوادث و تحوالت اخير حركات  

اصطالح شمالي و جنوبي و اسـتقالل آن بـه گـوش رسـيد كـه موجـب نگرانـي بـسياري از                       ه  آذربايجان ب 



 ١٢١

در بررسي اين مسئله بايد نكـات زيـر         . ايرانيان وطنخواه گرديد و جا دارد كه مورد توجه جدي قرار گيرد           

  :را مد نظر داشت

 آن مناطقي كه نزديك به يكـصد سـال پـيش از كـشورمان جدايـشان                  حتي ساكنين  ،ها يـ آذربايجان ۱

  .كنند دانند و به ريشه و سابقه ايرانيت خود افتخار مي  ميياند خود را ايران نموده

 آذربايجـاني   ـ يك جريان ملي گرايانه غير ديني و غير ايراني در ميان برخي از گروههـاي سياسـي                 ۲

در جريانات اخير نيز    . نمايد  برداري مي  اي تحقق اهداف خود بهره    اين جريان از هر فرصتي بر     . وجود دارد 

  .شعارهائي در اين مورد مطرح ساختند

 در شرايط كنوني در جهت منافع و مـصالح عمـوم ملـت ايـران و     خصوصاً ،طرح اين نوع شعارها   ـ  ۳

  .باشد   نمينيز مردم آذربايجان

 آذربايجـان از ناحيـه ايـن        و سر مسئله وحـدت د     ـ اما بايد توجه كرد كه تمام جنجالها و تبليغات بر          ۴

 بـه آن خـواهيم پرداخـت ـ در ايـن تبليغـات و       ذيـالً اي ـ كـه    بلكه يك قدرت خارجي منطقه. گروهها نيست

  .تحريكات نقش دارد

يابي آن ابتدا بايد به اين نكتـه توجـه كـرد كـه تغييـر مرزهـاي                   ـ براي توجه به مسئله فوق و ريشه       ۵

از مجموعـه   . مللي يكي از مسائل جدي در تحوالت اخير اروپاي شرقي و شوروي است            ال شناخته شده بين  

هاي بزرگ جهاني شرق و غرب بر سر عدم تغييـر مرزهـا    آيد كه بين قدرت ها چنين برمي  قراين و بررسي  

زدايي و از بين   تنش،فلسفه تحوالت اخير. در طي فرآيند تحوالت كنوني تفاهم و توافق صورت گرفته است

گونـه   صرفنظر از اينكـه مرزهـاي كنـوني چ         ،تغيير مرزها . هاي تشنج در سرتاسر جهان است       بردن كانون 

زدائي كنوني    زا خواهند بود و در تعارض با مباني تنش           به خودي خود تنش    اند،  تعيين شده و رسميت يافته    

  شوري تحمـل   بنابراين تغيير در مرزهاي كنـوني، بـه هـيچ وجـه مطـرح نيـست و از جانـب هـيچ كـ                       . است

  .نخواهد شد

معناي پذيرفتن اين مطلب اين است كه نه شوروي و نه آمريكا و يا ساير كشورهاي اروپاي غربـي و     

 عوامـل تحريـك بـراي جـدائي و اسـتقالل اقـوام و ملتهـاي                 ،يا شـرقي در مقطـع كنـوني تحـوالت جهـاني           

  .باشند   نميهاي اتحاد جماهير شوروي و ساير مناطق جمهوري
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 .رسد كه دولت ايران هم در اين جريانات انحرافي دانسته يا ندانسته نقشي ايفا كرده باشد          مي ن به نظر 

اي از جانب محافـل دولتـي ايـران در مـورد مـسائل خـارجي و                   اگر چه بعضي اوقات رفتارهاي ناسنجيده     

د تمايالت ملي   نمايد اما قطعا حاكميت كنوني در آنچنان وضعيتي نيست كه بتواند يا بخواه              مي منطقه بروز 

اي بـه ايـران    گرايانه افراض و محضا انحرافي گروههاي سياسـي خـاص را كـه نـه اعتقـادي و نـه عالقـه                

  . دامن بزند،اسالمي دارند

كند و محرك اصلي و عمـده بـسياري از            نمي  كشور و قدرتي كه در منطقه از اين سياست تبعيت          تنها

چـرا  . باشـد دولـت غاصـب اسـرائيل اسـت           انه مـي   زير پوشش احساسات ملي گراي     ،جريانات جدائي طلب  

 براي از بين  ،بستهاي كنوني   اسرائيل محرك تشكيل دولتهاي قومي در منطقه است؟ براي نجات خود از بن            

بردن دو كانون عمده تشنج در خاورميانه، يعني لبنان و فلسطين، تنها راه قابل قبول و قابل تحمـل سـران                     

 تـشكيل   ،نمايـد   مي در چهارچوبي كه وجود اسرائيل را تضمين       ،شرق براي بلوك    ،غرب در شرايط كنوني   

 اين  خصوصاًها    اعراب عموما و فلسطيني   . باشد  هاي اشغالي مي    يك دولت فلسطيني در بخشي از سرزمين      

البته به جز يك يا دو گروه فلسطيني كه توسط سـوريه و ايـران تحريـك و تعذيـه                    (اند    سياست را پذيرفته  

پذيرد و معتقد است چنين راه حلي در دراز مدت بـه                نمي به هيچ وجه اين راه حل را      ائيل  اما اسر ) شوند  مي

ر نوع فعاليت و حركتي براي صلح با اعراب و لذا در برابر ه. گردد ئيل منجر ميمحو و نابودي كشور اسرا

لـذا  . ردحل مشكل لبنان نيز به حـل مـشكل فلـسطين بـستگي دا             . نمايد  تاسيس دولت فلسطيني مقاومت مي    

براي از بين بردن اين دو كانون تشنج تنها راه براي غرب اين است كه اسرائيل به تشكيل دولت فلـسطيني            

باشـد و در    مـي براي اين منظور اسرائيل تحت فشارهاي زيادي از جانـب كـشورهاي بـزرگ      . تن در بدهد  

. بست به نحوي بيرون بيايد بنكوشد از اين   ميالجرم اسرائيل. بست و تنگناي شديدي قرار گرفته است بن

يكي از راههائي كه اسرائيل انتخاب كرده است ايجاد فتنه و تشنج جديـد در منطقـه ديگـري از خاورميانـه          

. الشعاع خود قرار بدهـد   مسئله فلسطين و اسرائيل را به كلي تحت،در ابعادي كه در صورت موفقيت  . است

معروف و متـضمن    » لوئيس«اند به نام طرح        تهيه كرده  ا طرحي براي منطقه   ه  براي اين منظور صهيونيست   

اي كـه از جنـوب    منظورشـان منطقـه  (هاي قومي ارمنستان، آذربايجان، كردستان، عربـستان   تشكيل دولت 

تشكيل چنـين دولتهـائي     . بلوچستان و تركمنستان  ) گردد  كردستان آغاز و به حدود حوالي شيراز ختم مي        



 ١٢٣

نظم مـ  برپـا خواهـد سـاخت آنچنـان     نطقهكه در ماي  زند و فتنه  هم مينقشه جغرافياي چندين كشور را بر  

افكـار و امكانـات را از       . الشعاع خود قـرار خواهـد داد        است كه مسئله لبنان و فلسطين را براي سالها تحت         

 پس از پيروزي انقالب اسـالمي       .گردد  مسئله اسرائيل منحرف ساخته و موجب تقليل فشار بر اسرائيل مي          

 عمـده   قـش ، تشنجاتي در مناطق مختلف ايران بروز كرد كه ايـادي اسـرائيل در آن ن               ۱۳۵۷بهمن  ايران در   

اكنون تحوالت شـوروي فرصـت مناسـب جديـدي را بـراي پيگيـري            . ولي موفقيتي به دست نيامد    . داشتند

  .مقصود به وجود آورده است

  . عمل كردها بايد بسيار هوشيار بود و هوشيارانه در برابر اين تحريكات و بهانه

  ـ ارزيابي سياستها و عملكردهاي دولت ايران ج

يكـي از ديـد منفـع و        . تـوان ارزيـابي كـرد       مـي  عملكرد دولت ايران را در مورد اين حوادث از دو بعد          

مصالح كوتاه مدت جمهوري اسالمي و ديگري از ديـد منـافع و مـصالح دراز مـدت هـم بـراي جمهـوري                        

  .هاي اتحاد شوروي مهورياسالمي و هم براي مسلمانان ساكن ج

گري بين  حوادث آذربايجان درست در زماني رخ داد كه دولت شوروي آمادگي خود را براي ميانجي         

  . نموداعالمكنوني دولتين ايران و عراق براي خاتمه وضعيت نه جنگ و نه صلح 

نـد و در    بـس و مـذاكره بـراي صـلح را نپذيرفت           ين حاكميت ايران در شرايط برتر نظامي، آتش       مسئول

 را بپذيرند و مذاكرات را در ۵۹۸ترين شرايط و از موضع ضعف قطعنامه       نتيجه مجبور شدند در نامناسب    

.  كيلومترمربع از اراضي ايران در اشـغال نيروهـاي نظـامي دشـمن قـرار دارد                ۲۵۶۰حالي شروع كنند كه     

المللي قبـل     ت مرزهاي بين   تمكين نموده و به پش     ۵۹۸طبيعي است كه دولت عراق حاضر نشود از قطعنامه          

در چنين شرايطي تنها يـك راه در برابـر دولـت ايـران بـراي خـتم جنـگ           . نشيني كند   از آغاز تحاصم عقب   

المللي جائي براي مانور  اما موقعيت خارجي ايران در صحنه بين. وجود دارد و آن راه حل ديپلماسي است

 وساطت موقعيت وفرصت مناسبي براي ايران       آمادگي دولت شوروي براي   . ديپلماسي باقي نگذاشته است   

مردم ما حـساسيت زيـادي   . توانست مشكل جنگ را حل كند     شد شايد مي    بود كه اگر با درايت برخورد مي      

گـري بـا    آمـادگي آقـاي گوبـاچف بـراي ميـانجي      . نسبت به دولت جديد شوروي و آقاي گورباچف ندارند        

 سـاله و    ۱۵ش بـا عـراق و تهديـد قـرارداد دوسـتي             دولت شوروي و روابط   . شد  مي استقبال مردم روبرو  
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عالوه بر اين . فروش اسلحه در طي جنگ با عراق، به اين دولت امكان مانور و فشار بر عراق را داده است        

 يك امتياز سياسـي     ،شد  مي در صورتي كه آقاي گورباچف موفق به عقد قرارداد صلح ميان ايران و عراق             

  .كرد بزرگ را براي خود كسب مي

بايـستي    گيري پيرامون حوادث و تحوالت اخير در كشور همسايه شـمالي مـي              دولت ايران در موضع   

ين ايـران در برابـر حـوادث        مـسئول  در حالي كـه      .داد و نه به هيچ امر ديگري        مي اولويت را به مسئله فوق    

هـاي   يريبه طوري كه بيانـات و موضـعگ  . زده عمل كردند   نشين شتاب  هاي مسلمان   آذربايجان و جمهوري  

. اعالم و اتخاذ شده و رفتارهاي انجام شده، موجب رنجش شديد مقامات دولت شوروي را فراهم سـاخت                 

 بـه شـدت   ،روابطي كه از زمان سفر آقاي هاشمي رفسنجاني به مسكو روبه بهبود و توسعه گذاشته بـود               

  .تيره و تار گرديد

 بر حوادث و مـسائل آذربايجـان موضـع      بايستي در برا    اين امر معنايش اين نيست كه دولت ايران مي        

توانـست از      دولـت ايـران مـي      »موضـع بـاال   «بلكه معنايش اين است كه به جاي ايراد بياناتي از           . گرفت   نمي

هاي دولت مركزي شوروي استقبال نمايد و آنها را مثبت تلقي نموده و در جهت                 تحوالت اخير در سياست   

ها از آزاديهـاي سياسـي و دينـي و فرهنگـي و               ين جمهوري برخورداري هر چه بيشتر مسلمانان و مردم ا       

نمود و در اين راستا با مقامات شوروي به تفاهم و توافـق             ي مناسبات و روابط فرهنگي حركت مي        توسعه

هـائي از     اين چنين اسـتفاده   . هاي مثبت براي چنين توافقي به وجود آمده است          ي زمينه    كه همه  ،رسيدند  مي

عـالوه بـر ايـن شـائبه     . باشـد  دراز مدت به نفع تمامي طرفهاي درگير و ذينفع ميتحوالت آنسوي مرز در    

بايد توجه داشته باشيم كه تغييرات و تحوالت        . داشت    نمي دخالت در امور داخلي شوروي را نيز به همراه        

مام اخير، در صورتي كه با مسالمت و آرام و تدريجي پيش برود قطعا در نهايت به نفع مردم اين مناطق ت                    

  .خواهد شد

ها و تمـامي ملـت همـسايه شـمالي آزاديهـاي              نهضت آزادي ايران بار ديگر براي مردم اين جمهوري        

  .نمايد سياسي و ديني و حاكميت هرچه بيشتر بر سرنوشت خودشان را آرزو مي

  نهضت آزادي ايران

  ۶۸اسفند 
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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  المللي مرزهاي بينآتش بس و  بيانيه پيرامون

  هموطنان عزيز

 شوراي امنيت از جانب ايران رژيم عراق        ۵۹۸هاي سازمان ملل متحد و پذيرش قطعنامه          در پي تالش  

با استفاده از شرايط خاصي كه موجب پذيرش قطعنامه از طرف ايران گرديد، به تهاجم و تجاوز به داخل                   

ارگري يكپارچه ملت ايران روبرو شد و مجبـور بـه   مرزهاي كشورمان پرداخت و اگر چه با مقاومت و ايث   

نشيني گرديد، اما در صحنه ديپلماسي به زورآزمائي جديـدي پرداخـت و سـعي كـرد تـا از عمليـات                        عقب

بس را، به آغاز مـذاكره مـستقيم بـين            نظامي تجاوز گرانه خود امتيازات سياسي كسب نمايد و قبول آتش          

رسـد كـه هـدف عـراق از ايـن رهگـذر تعيـين تكليـف مرزهـاي                     يبه نظر م  . عراق و ايشارن مشروط نمود    

  .باشد المللي ميان دو كشور قبل از هرگونه اقدامي در راستاي اجراي قطعنامه مي بين

 الجزايـر تعيـين و مـورد توافـق          ۱۹۷۵المللي بين دو كشور بر طبق قرارداد          در حالي كه مرزهاي بين    

كـرد    اند، بر اين امر تكيه مي       برخي از مقامات مسئول هم گفته     طرفين قرار گرفته است و ايران همانطور كه         

 قطعنامـه، يـا     ۳ تـا    ۱بس، بلكه اجـراي مفـاد مـواد           و آغاز مذاكره مستقيم را نه بعد از قبول و اجراي آتش           

نمود، خصوصاً كه در برنامه اجرائي دبير كل سازمان ملل نيز بـه قـرارداد                 حداقل ماده يك آن موكول مي     

  .المللي شناخته شده تصريح گرديده است د مرزهاي بين در مور۱۹۷۵

بس نيروهـاي طـرفين     بعد از اعالم آتش ۱اهميت و حساسيت اين امر در اين است كه به موجب ماده             

 بين ايران و عـراق تكليـف        ۱۹۷۵قرارداد  . المللي شناخته شده برگردند     بالفاصله بايد به پشت مرزهاي بين     

. اين قرارداد در سازمان ملل به ثبت رسيده است. شور را روشن ساخته استالمللي بين دو ك مرزهاي بين

اي   بايستي حركت سياسي خود را بگونـه         و مي  ايران از يك موقعيت ممتازي در اين مورد برخوردار است         

 قطعنامـه بـه     ۱كرد كه قبل از آغاز مـذاكرات مـستقيم، نيروهـاي طـرفين بـر طبـق مـاده                      تنظيم و اجرا مي   

 قطعنامه است   ۱بس تنها قسمتي از ماده        آتش. گشتند   باز مي  ۱۹۷۵اخته شده بر طبق قرار داد       مرزهاي شن 
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المللي شناخته شده باعث      بس و قبل از برگشت نيروها به مرزهاي بين          و قبول مذاكره مستقيم، بعد از آتش      

 شرايط و وضـعيت     با توجه به  . اولين دستور مذاكرات مستقيم بشود    » المللي  مرزهاي بين «گردد كه     آن مي 

المللـي در مـذاكرات       مرزهـاي بـين   « از جانب ايران شد، طرح مسئله        ۵۹۸خاصي كه منجربه قبول قطعنامه      

عـراق  . ايران را باالجبار به مسائلي خواهـد كـشانيد كـه در نهايـت بـه نفـع ايـران نخواهـد بـود                       » مستقيم

بايستي آنچه را كـه در رژيـم            ن هم نمي   گردن بنهد، و جمهوري اسالمي ايرا      ۱۹۷۵خواهد به توافقنامه        نمي

به اين داليل نهضت آزادي ايران بر اين باور است كـه            . سابق به نفع ايران توافق شده است از دست بدهد         

بايستي مذاكرات مستقيم را موكول بـه اجـراي كامـل مـاده يـك قطعنامـه              مقامات تصميم گيرنده ايران مي    

  .كردند مي

دارد كه بعد از قبول قطعنامه توسـط ايـران و اعـالم و اجـراي             الم مي نهضت آزادي ايران همچنين اع    

بس و آغاز مـذاكرات مـستقيم، مـسائل و موضـوعات در ايـن مرحلـه از خـتم جنـگ از پيچيـدگي و                            آتش

حساسيت خاصي برخوردار است و هرگونه ساده انديشي و ساده نگري از جانب اعضاي مذاكره كننده و 

  .ب زيانها و پيامدهاي جبران ناپذيري براي ملت و مملكت خواهد شدتصميم گيرندگان ايران موج

لذا ضروري است كه اوالً هيئت مذاكره كننده ايراني از كساني تشكيل شود كه هم تجربه كافي و هـم                    

المللي، تخصص و دانش الزم را داشته باشند و از كارشناسان  در مسائل مورد بحث، از قبيل مرزهاي بين      

  . حتماً استفاده گرددعرق ملي و ميهني دارنداي كه  ورزيده

هـاي گروهـي برداشـته شـود تـا همـه اقـشار ملـت و صـاحبنظران و                     ثانياً فشار سانسور از رسـانه     

  .ها مطلع شده و اظهارنظر نمايند هاي حاصله و توافق عالقمندان بتوانند از مسائل و پيشرفت

هـاي   فقهـاي بـه مراتـب بـدتر از موافقـت نامـه      مردم نگران آنند كه خداي ناكرده در پايـان جنـگ، توا        

معروف به الجزاير در پايان گروگانگيري، به ايران تحميل و يا پذيرفته شـود كـه در آن صـورت ابعـاد و                       

  .هاي الجزاير خواهد بود تر از پيامدهاي بيانيه تر و خطرناك پيامدهاي آن به مراتب وسيع

  نهضت آزادي ايران
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