
 به نام خدای يکتا
 ) ٢٧(جلد  ١٣٧٥ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه

   
  تبريك نوروزي

 ٠١/٠١/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  تحليلی پيرامون انتخابات دوره پنجم مجلس

 ١٨/٠١/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  دبيركل سازمان ملل متحدنامه نھضت به پطرس غالی

  پيرامون حمله اسرائيل به لبنان

 ٠١/٠٢/٧٥تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   
 بيانيه اعتراض به گرانی كمرشكن

٠٨/٠٢/٧٥ :تاريخ  

 

 

 
◄    



 
   

  تحليلی آماری انتخابات مجلس پنجم

 ٢٩/٠٢/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  جمھوری در مورد دعوت حزب سبزھای آلمان نامه به رئيس

 ٢٦/٠٣/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

»ھويت«نامه به مديريت سازمان صدا و سيما پيرامون برنامه   

٠٧/٠٤/٧٥ :تاريخ  

 

 

 
◄    

 
   

  »سالم بر دانشگاه مظلوم«بيانيه 

 ٠٩/٠٤/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   



وزير جديد تركيه تبريك دبيركل نھضت آزادی به آقای اربكان نخست  

٢١/٠٤/٧٥ :تاريخ  

 

 

 
◄    

 
   

نمايش «بيانيه پيرامون برنامه ھويت سيمای جمھوری اسالمی 

  »ضعف

 ٠٨/٠٥/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  نامه به رئيس جمھور روسيه در مورد سركوب مسلمانان چچن

 ١٧/٠٥/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  وزير جديد تركيه خيرمقدم به نخست

 ٢٠/٠٥/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

زادی در سمينار حزب سبزھای حضور و سخنرانی نمايندگان نھضت آ

  آلمان

 

 



 ٢١/٠٥/٧٥تاريخ: 

 
◄    

 
   

  بيانيه تھديدھای خارجی را جدی بگيريم

 ٢١/٠٥/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  »سالم بر دانشجوی مظلوم«بيانيه 

 ٢٢/٠٥/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  نامه به دبير شورای نگھبان

 ٣١/٠٥/٧٥ تاريخ:

 

 

 
◄    

 
   

  »احزاب سياسی را آزاد بگذاريد«  جمھور نامه سرگشاده به رئيس

 ١٥/٠٦/٧٥تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

  نامه به مديرمسئول كيھان ھوائی در مورد مقاله

  ھا در ترازوی تجربه" سنجی نھضتی "ھويت

 ٧٥شھريور تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  متن توضيحات مھندس بازرگان و دكتر يزدی درباره كتاب اميدھا 

  ھا نوشته دكتر سنجابي و نااميدی

 ٢٧/٠٦/٧٥تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  بيانيه به مناسبت ھفتمين انتخابات رياست جمھوري

 ١٤/٠٧/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  نامه به رئيس جمھور در مورد سفر ھيأتی از نھضت به تركيه

 ٣٠/٠٧/٧٥تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   
 اطالعيه در مورد سفر اعضای نھضت به تركيه بنا به دعوت حزب رفاه 

 ٠١/٠٨/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  تحليلی از اوضاع افغانستان

 ٠٢/٠٨/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  نامه روابط عمومی نھضت به دكتر يزدی در تركيه

 ٠٥/٠٨/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  الدين اربكان نامه تشكر ھيأت نھضت از دكتر نجم

 ٠٥/٠٨/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 



   
  هللا پسنديده به نھضت آزادی ايران آخرين مكتوب مرحوم آيت

 تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  هللا پسنديده پيام تسليت به مناسبت درگذشت آيت

 ٢٩/٠٨/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  گفتگوی خبرنگار راديو صدای ايران با دكتر يزدي

 ٠٦/٠٩/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  روزنامه كيھان در مورد مطلب باشرح/ بدون شرحنامه به مديرمسئول

  رسد) (مواجب می

 ٠٩/٠٩/٧٥تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   



  شكوائيه از مديرمسئول كيھان به دادگاه عمومی شھرستان تھران

 ١٤/٠٩/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

ھای  نامه به سردبير روزنامه كيھان ھوايی در مورد مقاله "نشست

  پشت پرده"

 ١٧/٠٩/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  گزارش ھيأت اعزامی نھضت به تركيه به ملت شريف ايران

 ٢٢/٠٩/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

ھای پشت  سردبير ماھنامه صبح در مورد مقاله "نشستنامه به

  پرده"

 ٠٥/١٠/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   



  نامه به سردبير روزنامه ايران در مورد مطلب "ديگه چه خبر؟"

 ١٠/١٠/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

به آقای پرويز فالطوري  پيام تسليت  

١٢/١٠/٧٥ :تاريخ  

 

 

 
◄    

 
   
 پيام تسليت به خانم فالطوري

١٢/١٠/٧٥ :تاريخ  

 

 

 
◄    

 
   

  نامه به سردبير نشريه عصر ما در مورد مقاله

ديدگاه سازمان مجاھدين انقالب اسالمی درباره نھضت آزادی « 

  »ايران

 ٢٠/١٠/٧٥تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   



  اطالعيه مراسم دومين سالگرد درگذشت مھندس مھدی بازرگان

 ٢٠/١٠/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  ھموطنان سيستانی و بلوچستانینامه به

 ٢/١١/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  دعوت به مراسم دومين سالگرد درگذشت مھندس بازرگان

 ٠٣/١١/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

اطالعيه پيرامون حمله به مراسم دومين سالگرد درگذشت مھندس 

  بازرگان

 ٠٤/١١/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   
 نامه به سردبير روزنامه ايران در مورد مطلب "چه كسی مقصر است"

 ٠٩/١١/٧٥تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

  نامه به سردبير روزنامه اخبار در مورد اظھارات آقای بادامچيان

 ٠٩/١١/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  ھای ايران  نامه به ھيأت اجراييه سازمان سوسياليست

 ١١/١١/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  نامه به رئيس جمھور در مورد حمالت به

  مراسم دومين سالگرد درگذشت مھندس بازرگان

 ١٣/١١/٧٥تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

شدگان در  نامه به رئيس قوه قضاييه و درخواست آزادی بازداشت

  ھمدان

 ١٤/١١/٧٥تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

توضيح در مورد "اطالعيه مشكوك منتسب به اعضاء و ھواداران 

  نھضت"

 ١٧/١١/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   
  انعكاس وسيع بزرگداشت دومين سالگرد درگذشت مھندس بازرگان

 ٢٠/١١/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  دكتر يزدي  سی با بی مصاحبه بخش فارسی راديويی بی

 ٢٠/١١/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  روزنامه الحيات با دكتر يزديمصاحبه

 ٢٠/١١/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    



 
   
  درخواست رسيدگی به شكايت نھضت از مديرمسئول روزنامه كيھان

 ٢٣/١١/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  سی با دكتر يزدي بی مصاحبه بخش فارسی راديو بی

 ٢٤/١١/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  سی با دكتر يزدي بی اديو بیمصاحبه بخش فارسی ر

 ٠١/١٢/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

مصاحبه دكتر يزدی با آقای بھشتی "مواضع نھضت درباره طالبان 

  افغانستان"

 ٠٢/١٢/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   



  عنوان ھفتمين نامزد رياست جمھوری معرفی آقای دكتر يزدی به

 ١٤/١٢/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  ھای غيرقانونی در مورد تجسس اطالعيه

 ٢٢/١٢/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  سخنان دكتر يزدی در كنفرانس مطبوعاتی

 ٢٦/١٢/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  عنوان دبيركل نھضت آزادی ايران اطالعيه انتخاب مجدد دكتر يزدی به

 ٢٦/١٢/٧٥تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  نامه آقای دكتر يزدی ای از زندگی خالصه

 ٢٦/١٢/٧٥تاريخ: 

 

 



 
◄    

     

 پيوست

       
  گزارش نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر در باره ايران

 ١٩٩٦اكتبر تاريخ: 

 

 

    



 

 ٤

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  

  

  تبريك نوروزي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٥

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٨٩: شماره

   ١٨/٠١/٧٥:تاريخ

  

  

  

  تحليلي پيرامون انتخابات دوره پنجم مجلس

  

  !ملت شرافتمند ايران! هموطنان عزيز

تـوان آن را يـك     در شرايطي برگزار شد كه به سختي مي     انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي     

  . محسوب كرد انتخابات سالم و آزاد، كه موجب افتخار و اعتبار برگزاركنندگان آن باشد،

هاي   ها و ترفندهاي مرسوم حكومت      در واقع، جناح قدرتمند و غالب توانست با استفاده از تمامي شيوه           

رفتن قانون اساسي و ساير قـوانين مربـوط، از حـضور فعاالنـه و     طلب و انحصارگر و با ناديده گ   تماميت

هاي مستقل و خارج از حاكميـت در صـحنه انتخابـات جلـوگيري                ها و شخصيت    موثر كليه احزاب و گروه    

  .كند و حق انتخاب آزاد را از مردم، يعني از صاحبان اصلي مملكت، سلب نمايد

ها و فشارهاي سياسي و با  لكت، براي كاهش تنشنهضت آزادي ايران كه به قصد خدمت به ملت و مم    

هاي تهديدكننده، قصد     يابي به خروج از بحران      اميد به باز شدن جو سياسي و آماده كردن زمينه براي راه           

ورود به انتخابات را داشت، در نهايت به دليل موانع اساسـي بـر سـر راه مـشاركت فعاالنـه و مـوثر، در                         

كوتاهي عدم مشاركت خود را اعالم كرد و وعده داد كه تحليـل و گـزارش                سيزدهم اسفندماه طي اعالميه     

  .اي به اطالع عموم برساند مبسوط خود را طي بيانيه جداگانه

∗∗∗  

از حدود نزديك به چهار سال پيش، به دنبـال جنـگ جهـاني دوم خلـيج فـارس و طـرح ادعـاي واهـي                         

خليج فارس امارات عربي متحده در مورد مالكيت سه جزيره ايراني در           
١

 و تجمع روزافـزون تجهيـزات و        

تداركات نظاي آمريكا در خليج فـارس، نهـضت آزادي ايـران بـا بررسـي شـرايط سياسـي، اقتـصادي و                       

ها رو به فزوني است و خطرات جدي تماميت ارضي  بندي رسيد كه بحران    اجتماعي كشورمان به اين جمع    

.نمايد كشور و حيات ملي ما را تهديد مي
٢
   

حل اوليـه و اساسـي        ادي ايران، با توجه به اين خطرات و حساس بودن اوضاع عمومي، راه            نهضت آز 

هاي سياسـي داخلـي تـشخيص داد و حـل بحـران سياسـي را                  براي مقابله با چنين خطراتي را تقليل تنش       

حلي اعالم نمود و به همين منظور، مشاركت در تعيين سرنوشـت              ناپذير هر نوع راه     شرط اصلي و اجتناب   

  .ياسي از طريق فعاليت انتخاباتي را مورد توجه قرار دادس

هاي مـستقل ملـي و    هاي سياسي و شخصيت چنين نظر و موضعي طي جلسات متعددي با ساير گروه   

هاي كلي و اصولي براي اقـدامات جمعـي    ملي ـ مذهبي مورد بحث و بررسي گسترده قرار گرفت و توافق 

  .به دست آمد

                                                            
   ۱۳۷۱ـ دكتر ابراهيم يزدي، مهرماه » تبيين و تدبير در بحران سه جزيره«رجوع شود به جزوه . ۱

  ۲۰/۰۷/۷۴ـ نهضت آزادي ايران، » طرات تهديدكننده حضور نظامي آمريكا در خليج فارسخ«رجوع شود به بيانيه . ۲



 

 ٦

ها به دليل بيمـاري، سـفر         رك و عمومي از تمامي اين نيروها و شخصيت        دعوت به يك گردهمايي مشت    

و درگذشت شادروان مهندس مهدي بازرگان، دبيركل فقيد نهضت آزادي ايـران، بـه تعويـق افتـاد و ايـن                     

  . توسط جناب آقاي دكتر يداهللا سحابي صورت گرفت۷۴ماه  دعوت در ارديبهشت

 ۱۱/۰۲/۷۴ل نامه اعتراض به سنا و كنگره آمريكا در تـاريخ            اولين اقدام جمعي اين تجمع، تهيه و ارسا       

 نفر از وزراي سابق دولت موقت، نمايندگان سابق مجلس شورا، نويـسندگان، حقوقـدانان و   ۴۷با امضاي  

 نفـر در    ۹۰سپس در خردادماه، يك اعالميه تحليلي و سياسي بـا امـضاي بـيش از                . استادان دانشگاه بود  

هاي اين مجموعه، كه دربرگيرنـده طيـف وسـيعي از       انتشار اعالميه . نتشر گرديد اعتراض به دولت ايران م    

 آزادي تـأمين گـران   تـالش «هاي مستقل سياسي بود، در نهايت بـه تـشكيل     ها و شخصيت    نمايندگان گروه 

 اعالميه خطاب به ملت ايران كه با استقبال قشرهاي مختلف مردم روبـرو              ۱۶و صدور بيش از     » انتخابات

  .ر گرديدشد، منج

اول اينكـه شـرط سـالم و آزاد بـودن           . ها به دو مسئله اساسي توجـه مبـرم شـده بـود              در اين اعالميه  

هاي اساسي ملت، كه در فصل سوم قانون اساسي تصريح شـده               حقوق و آزادي   تأمينانتخابات، تحقق و    

مردم نبايد نسبت به دوم اينكه به دليل حساس بودن اوضاع مملكت و خطرات تهديدكننده،    . باشد  است، مي 

بايستي از طريق مـشاركت در انتخابـات حقـوق خـود را مطالبـه           تفاوت باشند، بلكه مي     سرنوشت خود بي  

كنند و در صورت تحقق شرايط ضروري يك انتخاب سالم و آزاد، كساني را كه شايستگي نمايندگي ملت                  

  .باشند انتخاب نمايند هاي كنوني مي را دارند و قادر به حل بحران

هاي درون حاكميت، دو نظـر وجـود    بايد اضافه كرد كه در ميان نيروهاي سياسي غيروابسته به جناح 

نظـر ديگـر بـا چنـين     امـا  . كـرد  انتخابات پافـشاري مـي  داشت، يك نظر بر عدم هر نوع مشاركت و تحريم     

ايـت و   اكثريـت از نظـر دوم حم      . پـذيرفت   موضع انفعالي موافق نبـود و حركـت و حـضور فعاالنـه را مـي               

  .نمود پشتيباني مي

نام داوطلبـان، گـروه همنـام         با نزديك شدن زمان برگزاري انتخابات و ضرورت تعيين نامزدها و ثبت           

مركب از كساني كه به استفاده از تمام امكانات براي بـاز  )  معرفي نامزدهاي انتخابات مجلس شورا هيأت(

  .وجود آمد ودند، بههاي ملت معتقد ب شدن جو سياسي و مطالبه حقوق و آزادي

از گروه همنام پانزده نفر مركب از آقايان مهنـدس ابوالفـضل بازرگـان، مهنـدس عبـدالعلي بازرگـان،                    

 حبيـب   ر مهنـدس محمـد توسـلي، دكتـر غـالم عبـاس توسـلي، دكتـ                 نگار، دكتر نورعلي تابنده،     محمد بسته 

اشـم صـباغيان، دكتـر حـسن        اهللا سحابي، ابوالفضل ميرشمس شهشهاني، مهندس ه        داوران، مهندس عزت  

فر و دكتر ابراهيم يـزدي        اكبر معين    مهندس علي   الدين قهاري، محمد محمدي اردهالي،       دكتر نظام   فريد اعلم، 

 نفر كـه عـضو نهـضت        ۷از اين عده    .  در فرمانداري تهران حضور يافته و ثبت نام كردند         ۷۴ بهمن   ۱۶در  

نام داوطلبـان، عـضويت خـود در نهـضت آزادي را              بتهاي مربوط به ث     آزادي ايران بودند، در پرسشنامه    

  .همراه با اعالم التزام به قانون اساسي با صراحت ذكر كردند

هاي معتبر و شناخته شده مـستقل    همراه با ساير شخصيت  در شهرستانها نيز اعضاي نهضت آزادي،     

  .به همين ترتيب ثبت نام و اعالم آمادگي نمودند  مذهبي، ـملي

 نفره به سرعت در همه جا منتشر شد و با استقبال وسيع مردم در تهران                ۱۵ابتكار گروه   خبر اقدام و    

  .و شهرستانها روبرو گرديد
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مردمي كه از استمرار فشارهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي به تنگ آمده بودند و همه كساني كـه        

آميز بـراي خـروج از        مسالمتحلهاي    كنند و به دنبال راه      حساسيت شرايط كنوني و مخاطرات را درك مي       

هايي نسبت بـه       اين حركت اميدواري   تأييد با استقبال و      باشند،  ها و مقابله با تهديدها و خطرات مي         بست  بن

 كه مقامات مختلفي در حاكميت از هر فرصتي استفاده كرده، پيرامون            بهبود اوضاع پيدا كردند، خصوصاً    

دند و تحقق آن را شرط اصلي اعتبار نظام و حاكميت اعلـم             آزادي انتخابات و سالم بودن آن داد سخن دا        

  .نمودند

نهضت آزادي ايران نيز اميدوار بود كه با حضور در صحنه انتخابات و استقبال خطرات ناشي از آن،                  

 نسبي، بـاز    طور  بههاي سياسي و مشاركت همگان در تعيين سرنوشت خود، ولو             راه را براي كاهش تنش    

  .نمايد

انـدركاران انتخابـات نـشان         چنين نشد و تصميمات و عملكردهاي متناقض دست        ل در عم  انهتأسفماما  

داشـتن و تنگتـر كـردن دايـره انحـصارات و بـاالخره               بيني، اصرار حكومت بربسته نگـه       داد كه عدم واقع   

ناديده گرفتن مصالح ملت، مملكت و نظام بر سياستها سيطره دارد و جناحهايي از حاكميـت همچنـان بـر                    

  .يده انگاشتن وانكار نقش احزاب واقعي و اپوزيسيون بيرون از حاكميت اصرار دارندناد

هاي اجرايي    هيأتلم را برگزاركنندگان آن يعني      اولين و بزرگترين مانع بر سر راه انتخابات آزاد و سا          

  . و شوراي نگهبان به وجود آوردندو نظارت وزارت كشور

االصـول نادرسـت و مـستلزم نفـي           ي مجلس شـورا علـي     چگونگي بررسي صالحيت داوطلبان نمايندگ    

  .باشد حقوق حاكميت ملت و نقض آشكار قانون اساسي مي

هـاي غيرقـانوني در انتخابـات          به دخالـت   شوراي نگهبان، عمالً  » نظارت استصوابي «درك نادرست از    

  .منجر گرديد

شورهاي سـابق بلـوك      نادرست از نظارت اين شورا يادآور انتخابـات نمايـشي در كـ             برداشت اساساً 

در اين كشورها، نـاظران تعيـين شـده از طـرف حـزب كمونيـست صـالحيت                  . باشد  مي) كمونيستي(شرق  

كردنـد، بـه مـردم معرفـي      نظرانـه آنهـا عبـور مـي      نامزدها را بررسي و تنها كساني را كه از صـافي تنـگ            

ست صـالحيت آنهـا را       بـه كـساني كـه حـزب كمونيـ          درواقع، مردم مجبور بودند كه منحصراً     . نمودند  مي

.دهند رأي تصويب كرده باشد،
١

  

، نواقص و ابهاماتي مغاير و مخالف قانون اساسي         عالوه بر اين، قانون انتخابات مشحون از تناقضات       

  انـد،   هاي قانون انتخابات اعتراف كـرده        و نارسايي  اندركاران در دولت نيز به نقايص       برخي از دست  . است

. گونه اظهارنظر يا اقدامي براي رفـع آن نكـرده بودنـد              از نهايي شدن آن هيچ     اما معلوم نيست كه چرا قبل     

 نـوعي دخالـت مـستقيم در گـزينش كانديـداها            كه حقيقتاً » به اصطالح نظارت استصوابي   «اعمال نادرست   

هاي اجرايي، در مرحله اول رسيدگي، صالحيت بيش از نيمـي از داوطلبـان را                 هيأتاست، سبب گرديد كه     

هاي نظارت، كه در اصل مسئول نظـارت بـر حـسن عمـل                هيأت. ناد به هيچ دليل قانوني رد كنند      بدون است 

اي قـانوني، صـالحيت برخـي از مـردودين را قبـول و                 بدون ضـابطه   ظاهراًهاي اجرايي هستند، نيز       هيأت

                                                            
هاي اين شورا داستاني را ذكر كـرد كـه    دبير محترم شوراي نگهبان، در خطبه نماز جمعه، براي توجيه ضرورت سختگيري        .۱

دت چهار سال در حوزه عليمه قم مـشغول         عنوان يك مرد جوان جا زده بود و براي م           چگونه يك جاسوسه انگليسي خود را به      

  !چشم وزارت اطالعات روشن!! به تحصيل بوده و با بسياري هم ارتباط داشته است
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ه اي بـ  هـايي كليـشه   هـاي اجرايـي و نظـارت، در نامـه        هيأت. صالحيت برخي از قبول شـدگان را رد كردنـد         

ا به اطالع آنان برسانند، از آنها خواسـته بودنـد كـه در    ن آنكه داليل رد صالحيت نامزدان ر   داوطلبان بدو 

  .صورت اعتراض، داليل خود را به صورت كتبي مستدل تسليم نمايند

هــاي اجرايــي و نظــارت  هيــأتهــاي متعــددي از تخلفــات  هــا و شــكايت نهــضت آزادي ايــران گــزارش

نمـوده، در حـضور     » احـضار « داوطلـب را بـه محـل فرمانـداري            مله در مـواردي،   ازج. كرده است   دريافت

 از وي پيرامون اعتقـاداتش   افرادي كه داليل حضور آنها در جلسه براي داوطلب توضيح داده نشده است،     

 نمازهاي جمعه و از ايـن قبيـل         درباره مسائل مختلف مذهبي و سياسي و حضور و يا عدم حضورش در            

ان شوراي نگهبان بـه منـازل داوطلبـان مراجعـه     مأموردر موارد متعددي، كساني به نام     . اند  ش كرده پرس

آنها تحقيقـاتي پيرامـون رفتارهـاي سياسـي و          نها چنين مطالبي را پرسيده و يا از همسايگان          آكرده و از    

خـي از   در مواردي كه داوطلبان، با اسـتفاده از روابـط شخـصي بـا بر              . اند  اجتماعي ايشان به عمل آورده    

هـا تمــاس حاصـل كننـد، داليــل رد     هيـأت هـاي مركــزي نظـارت، توانـسته بودنـد بــا ايـن       هيـأت اعـضاي  

شده فاقـد مـستندات قـانوني      اند، در حالي كه اكثر قريب به اتفاق داليل ارائه           صالحيتشان را شفاهي شنيده   

ريعتي و خـط فكـري      نظير اينكه صالحيت صاحب امتياز يك نشريه به دليل حمايت از دكتر ش            (بوده است   

اش و صـالحيت داوطلـب    اهللا العظمي آقاي منتظري در نـشريه  او و از داوطلب ديگري به دليل ذكر نام آيت         

  !).ديگري به دليل امضاي دعوت به مراسم سالگرد شادروان مهندس بازرگان مردود شناخته شده بود

 اما به ندرت بـه شـكايت آنهـا          .طور كتبي شكايت كردند     بيشتر كساني كه صالحيتشان رد شده بود به       

كنندگان با ضرب وشتم و حتـي بازداشـت           در مواردي شكايت  . رسيدگي و نتيجه به شاكي اطالع داده شد       

  .روبرو شدند

هاي سياسي مستقل مخالف حاكميت كه با شجاعت و شهامت  ها و احزاب و يا شخصيت    ه  اعضاي گرو 

  .قريباً بدون استثنا مردود شناخته شدندو استقبال خطر در شهرستانها كانديد شده بودند، ت

 نفـر از جملـه      ۴ نفر را رد كـرد و        ۱۱ اجرايي صالحيت    هيأتنام كردند،        نفري كه ثبت   ۱۵در تهران، از    

 تأييـد را  ) آقايان دكتر ابراهيم يزدي، مهندس هاشـم صـباغيان و دكتـر توسـلي             (سه عضو نهضت آزادي     

هايي با آنان گرفتـه شـد و           نظارت چندين بار تماس    هيأت طرف    نفر، از  ۳ صالحيت اين    تأييدبعد از   . نمود

مطلقـه فقيـه،      در مذاكره حضوري و سپس تلفني از آنها خواسته شد كه در مـورد اعتقادشـان بـه واليـت                   

اي كه توسط وزارت كشور       نامه  از آنجا كه در پرسش    . طور كتبي يا شفاهي، اعالم نمايند       موضع مثبتي، به  

نـام موظـف بودنـد كـه آن را پـر كننـد، تمـام                   و داوطلبان به هنگـام ثبـت        شده بود  و شوراي نگهبان تهيه   

ت الزم از نظر قانون ملحوظ شده بود و اعضاي نهضت آزادي بـه آنهـا بـا صـراحت جـواب داده                       سئواال

سپس به دعوت شوراي نگهبان، دبيركل نهـضت آزادي در      . بودند، اين درخواست مورد قبول قرار نگرفت      

در آن مالقـات،   . نگهبان حضور پيدا كرد و با دبيـر شـوراي نگهبـان مـذاكراتي صـورت داد                دفتر شوراي   

پـس از   . مطالبي از سوي دبير شوراي نگهبان مطرح گرديد و شروطي پيشنهاد شد كه غيرقابل قبول بـود                

 هيـأت وگوها بود كه عدم احراز صالحيت اين سه نفـر از اعـضاي نهـضت آزادي ايـران توسـط                       اين گفت 

 به آنها ابالغ گرديد و شوراي نگهبان نيز به اعتـراض و شـكايت هـيچ يـك از اعـضاي ايـن گـروه                          نظارت

  .پاسخي نداد

به اين ترتيب روشن شد كه جناحي از حاكميت حاضر به حضور عملي هـيچ يـك از اعـضاي نهـضت                      
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ليغـاتي بـه   اما در آخرين ساعات، هنگامي كه فرصـت تـدارك امـور تب   . باشد آزادي ايران در انتخابات نمي  

كردنـد، فهرسـت نهـايي داوطلبـان پذيرفتـه            رسيد و از روز بعد كانديداها آزادي تبليغات پيدا مي           پايان مي 

 نفره، صالحيت سـه نفـر ديگـر يعنـي         ۱۵شده از شوراي نگهبان منتشر گرديد و مشاهده شد كه از گروه             

ار، كـه دو نفـر نخـست عـضو          نگـ   آقايان دكتر حسن فريداعلم، مهندس ابوالفضل بازرگان و محمـد بـسته           

به اين ترتيب، با احتـساب آقـاي مهنـدس سـحابي تنهـا      .  گرديده استتأييدباشند،  نهضت آزادي ايران مي   

 روز بنا به داليلي كـه       ۲ـ۳آقاي مهندس سحابي به فاصله      .  شده بود  تأييد نفر از گروه مذكور      ۴صالحيت  

  . را اعالم نمودند و مستقلي شرح دادند، انصراف خود طي بيانيه جداگانه

نهضت آزادي ايران براي اتمام حجـت بـا حاكميـت تـصميم گرفـت كـه بـا حـداقل امكانـات، تبليغـات                         

انتخاباتي را در مورد دو عضو خود شروع كنـد و بـه ايـن منظـور، از وزارت كـشور درخواسـت اجـازه                         

 ورزشــگاه صــحن چمــن دانـشگاه تهــران، (برگـزاري گردهمــايي عمــومي از مـردم در ســه نقطــه تهـران    

انه وزارت كـشور درخواسـت نهـضت    تأسـف مامـا  . را نمـود ) شهر ن در اسالم بهم ۲۲شيرودي، ورزشگاه   

هاي صبح و عصر نيز، بدون ذكر دليل، از درج آگهي سـتاد               روزنامه. آزادي را به داليل ناموجهي رد كرد      

شـده  تأييدامه نامزدهـاي    براي استفاده از مساجد جهت توضيح برن      . انتخاباتي نهضت آزادي امتناع كردند    

در حالي كه مسئوالن آن مساجد از اين حركـت اسـتقبال كردنـد،              . براي مردم، به چند مسجد مراجعه شد      

لذا با دفتر مذكور    . انجام آن را منوط به صدور مجوز از نهادي به نام دفتر هماهنگي امور مساجد نمودند               

د ولي مسئوالن دفتر حاضر نشدند كه نظـر  تماس گرفته شد و درخواست كتبي صدور مجوز تسليم گردي         

ضمناً براي چاپ پوسـتر و بروشـورهاي تبليغـاتي نامزدهـا بـه چاپخانـه                . مثبت يا منفي خود را بنويسند     

جواب دادند كه بر طبق دستور وزارت ارشاد اسالمي، از چـاپ هـر نـوع تبليغـات انتخابـاتي              . مراجعه شد 

ستاد انتخاباتي نهضت آزادي، طـي      . باشند  ارشاد، معذور مي  ها، بدون داشتن مجوز كتبي از وزارت          گروه

نامه مفـصلي را   مسئول مربوط پرسش. اي به وزارت ارشاد، صدور چنين مجوزي را درخواست كرد  نامه

شد و سپس همراه با قبض مربوط به پرداخت           بايستي توسط متقاضي و چاپخانه پر مي        ارائه نمود كه مي   

گفتـه شـد كـه ايـن        . گرديـد   به مسئول مربوط در وزارت ارشاد تـسليم مـي         مبلغي به حساب بانكي معيني      

به ايـن ترتيـب مـشخص شـد كـه      . و نظر نهايي به متقاضي اعالم خواهد شد  ي بررسي   هيأتتقاضا توسط   

گذارنـد كـه غيـر موافقـان بـا        خواهند و نمي    هايي از آن، به هيچ وجه نمي        مجموعه حاكميت، يا حداقل جناح    

در مقابـل، يـك حـزب و جريـان خـاص كـه بـر                . ضور مؤثري در انتخابات پيـدا كننـد       هاي آنها ح    سياست

هها قبـل، و حتـي در شـب         ادولتي سيطره بالمنازع پيدا كرده است، از م         بسياري از نهادهاي دولتي و نيمه     

هاي گوناگون از صدا و سيما براي تبليـغ كانديـداهاي خـود اسـتفاده كـرد و صـفحات                      انتخابات، به بهانه  

هاي رنگارنگ    در سطح شهرها نيز پرده    . ها از مصاحبه با گردانندگان آن پر شده بود          ري از روزنامه  بسيا

هاي داخلي هزينه اين نـوع تبليغـات را بـيش از            برخي از روزنامه  . انتخاباتي در و ديوار را آذين كرده بود       

هـاي     كه اين هزينـه    اند  يح نداده كننده توض   هاي تبليغ   هيچ يك از اين گروه    . يك ميليارد تومان برآورد كردند    

هايشان دارنـد،     ها انتظار چه پاداشي را به ازاي كمك         كنندگان هزينه   عظيم از كجا تأمين شده است و تأمين       

رغم شعارهاي چشمگير و فريبنده تبليغاتي نه كانديداها به درستي شناسـانده شـدند و نـه                   ضمن اينكه به  

  .هاي مشخص و روشني اعالم گرديد برنامه

هاي تبليغاتي موافق است، بلكـه        نهضت آزادي ايران نه امكانات مالي آنچناني دارد و نه با چنين شيوه            
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ترين و    ترين و منطقي    هاي نامزدهاي انتخاباتي را مناسب      دعوت از مردم به گردهمايي براي شنيدن برنامه       

. آيد  ردم و نامزدها به وجود مي     در اين شيوه، يك رابطه ديناميك و فعال ميان م         . داند  ترين شيوه مي    ارزان

اي سياسـي   هـ   هاي رنگين پرهزينه حركتي يكطرفه از جانب آن دسـته از گـروه              ها و آگهي    استفاده از پرده  

 هزينه سنگين اين نوع تبليغات را دارند ولي از واكنش مردم عادي نسبت به               است كه صرفاً امكانات تأمين    

اطـالع بـاقي      هـاي آنـان بـي       االمكـان از برنامـه      كه مردم حتي  دهند    مطمئن نيستند، يا شايد ترجيح مي     خود  

هاي سياسي و اقتصادي قدرتمنـدترين       كما اينكه نه تنها مردم، بلكه خواص نيز از رهبران و برنامه           . بمانند

  .اطالع هستند گروه سياسي حاكم بي

 ۱۳/۱۲/۷۴ه تـاريخ    اي ب   ها و مسائلي كه ذكر شد، طي بيانيه         نهضت آزادي ايران، با توجه به محدوديت      

عدم مشاركت خود را در انتخابات اعالم نمود و به منظـور توضـيح علـل ورود خـود بـه ميـدان مبـارزه                         

هاي همگاني داخلي و خارجي دعوت كرد كـه در روز    انتخاباتي و سپس خروج از آن، از نمايندگان رسانه        

 جناب آقاي دكتر سحابي بـراي   بعدازظهر در محل دفتر خصوصي    ۶ تا   ۴ اسفندماه از ساعت     ۱۵شنبه    سه

روز، ساعت و محل كنفرانس بر طبق معمول بـه وزارت           . شركت در يك مصاحبه مطبوعاتي حضور يابند      

هاي داخلي و خـارجي، در زمـان    سانهكشور نيز اطالع داده شد و جمع كثيري از نمايندگان مطبوعات و ر          

د از افتتاح كنفرانس، در حالي كـه دبيركـل         مقرر، در محل كنفرانس مطبوعاتي حاضر شدند ولي دقايقي بع         

 توضيح علل مشاركت اوليه نهضت آزادي در انتخابات و تـصميم            هنهضت آزادي موضوع كنفرانس را، ك     

ان انتظـامي و    رسـانيد، ناگهـان مـأمور       هـا مـي     ان رسانه بعدي در مورد عدم شركت بود، به اطالع نمايندگ        

شونت از برگزاركنندگان كنفرانس مطبوعاتي خواسـتند كـه        امنيتي به محل كنفرانس يورش آوردند و با خ        

آنان حاضر نشدند كه خود را معرفي كنند و نيز هيچ حكمي            . آن را بالفاصله تعطيل و محل را ترك نمايند        

يـت بـراي تعطيـل كنفـرانس        ر شخـصي آقـاي دكتـر سـحابي يـا حكـم مأمور             مبني بر اجازه ورود به دفت     

كنفـرانس را بـا خـشونت متوقـف و كليـه نوارهـاي صـوتي و                  مـذكور    ان مـأمور  .مطبوعاتي ارائه نكردند  

هاي خبرنگاري آنها را نيز گرفتنـد و سـپس آنـان را از                تصويري خبرنگاران را توقيف كردند، حتي كارت      

رفتار تند و زننده آنان، فراتر از هر توضيحي، فقدان آزادي و امنيت را در برابـر                 . آپارتمان بيرون نمودند  

هـايي    گويي دستي در كار بود تا عمداً چنين صحنه        . نجكاو داخلي و خارجي به تصوير كشيد      خبرنگاران ك 

نماينده وزارت . براي بيگانگان تهيه كند   » خوراك تبليغاتي «را براي خبرنگاران خارجي به نمايش بگذارد و         

ار بـه ايـن     زده و شرمـس     اي بهـت    ارشاد كه برخي از خبرنگاران خارجي را همراهي كـرده بـود، بـا قيافـه               

رفتارهاي زننده خيره شده بود و با وجود تماس فوري با مراكـز ذيـربط نتوانـست از چنـين آبروريـزي                      

  .جلوگيري كند

ان كه گويا سرپرست گروه بود و علت برهم زدن كنفـرانس مطبوعـاتي را عـدم صـدور     مأموريكي از   

 پاسخ دهد كه به موجب سئوال كرد، نتوانست به اين    مجوز برگزاري آن از سوي وزارت كشور عنوان مي        

كدام قانون، برگزاري كنفرانس مطبوعاتي در منزل يـا دفتـر شخـصي نيـاز بـه صـدور مجـوز از سـوي                        

ان بر طبق دستور كدام مقام يا نهادي دسـت بـه            مأموراو حتي حاضر نشد بگويد كه       . وزارت كشور دارد  

  .اند چنين كاري زده

∗∗∗  

اش، در    رغـم خواسـت و برنامـه        د صحنه انتخابات شد ولي بـه      به اين ترتيب بود كه نهضت آزادي وار       
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  .نهايت مجبور شد كه كنار كشيده، عدم مشاركت خود را اعالم نمايد

ضت آزادي ايـران و     هـ ضت آزادي ايـران در مجمـوع بـه نفـع ن           هـ به هر حال، پيامد رفتار حاكميت با ن        

ن بيدار جامعه ديد و قضاوت كرد كـه         انظار عمومي و وجدا   . ساالري و آزاديخواهي تمام شد      جنبش مردم 

نهضت آزادي، با وجود تمامي فشارها و شرايط نامساعد، براي ايفاي وظيفه خـود در برابـر ملـت از هـر             

هايي از حاكميت هستند كه به شدت از ورود مخالفـان بـه مجلـس                 كند و اين جناح     نوع خطري استقبال مي   

  .زنند نگرانند و آنها را پس مي

. هاي مختلف حاكميت را در بوته يك آزمون سياسي جـدي قـرار داد               دي ايران جناح  حركت نهضت آزا  

مخالفت با مشاركت نيروهاي مستقل ملي در انتخابات در مجموع به ضرر متوليـان حكومـت و انتخابـات                   

تمام شد و نشان داد كه حاكميت، يا الاقـل برخـي از نيروهـاي درون آن، در برخـورد بـا مخالفـان حتـي                          

كنند كه بهتر  مطالعه عمل مي نند منافع بلندمدت خود را نيز به درستي تشخيص دهند و آن چنان بي       توا  نِمي

  .سازند و بيشتر از هر دشمني به اعتبار خود لطمه وارد مي

ما به سهم خود، اگرچه تكليفي از دوشمان برداشته شده است، از آنچه اتفاق افتاد خوشحال نيـستيم،                  

ب سياسي يا زيان و ضرر يك گروه حاكم، پيامد رفتارهاي حاكميـت بـه ضـرر                 زيرا مهمتر از نفع يك حز     

  .ثريم و متأتأسفو ما از اين بابت سخت ممردم و مملكت تمام شد 

نهضت آزادي ايران با قصد و نيت ضـربه زدن بـه حاكميـت وارد صـحنه انتخابـات نـشده بـود، امـا                         

شان يا ضدانقالب، در داخل يا خارج كـشور، بـه      مجموعه اعمال و رفتار حاكميت، بيش از عملكرد دگراندي        

هدف نهضت آزادي ايران از شركت در . آورداعتبار و آبروي آن نزد ملت و افكار مردم جهان لطمه وارد            

طور كه بارها گفته شـده بـود، بـاز كـردن جـو سياسـي جامعـه و ايجـاد تعـادل سياسـي            انتخابات، همان 

هـاي    هـاي اصـولي و كـاهش بحـران          حـل   پذير به منظور يافتن راه    نا  عنوان اولين گام ضروري و اجتناب       به

انه توفيق الزم به دسـت نيامـد ولـي          تأسفمبايد اعتراف كنيم كه     . ساز كنوني كشور بود     جدي و سرنوشت  

طلب و چيره درون حاكميت و ترديد و دودلي عناصر خردگـرا              مسئول و مقصر اصلي آن نيروهاي مطلق      

  .اند در درون و برون حاكميت بوده

هـاي سياسـي مخـالف،         حاكميت كنوني، بـر خـالف تـصور بعـضي از گـروه             بايد توجه داشت كه اوالً    

هاي آن صادر كرد و ثانياً، اگر برخي  گرايي حكم واحدي درباره تمام جناح   يكپارچه نيست و نبايد با مطلق     

هـاي سـركوبگر    جناحزدايي و مقابله با  ها از جانب عناصر دورانديش درون حاكميت در جهت تنش       حركت

شود، در بررسي تحـوالت سياسـي هرگـز نبايـد بـه               طلب، كه قدرت غالب را دست دارند، ديده مي          و مطلق 

بررسي نيت قلبي آنان پرداخت، بلكه بايد به حاصل كار و منافع احتمالي چنـان حركـات و تـصميماتي در          

  .كردهاي اساسي ملت توجه   حقوق و آزاديتأمينجهت تحقق حاكميت ملي و 
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عنـوان دو طـرف       در جريان انتخابات اخير، تنها نيروهاي مردمي و نيروهاي وابسته بـه حاكميـت، بـه               

هاي داخلي و خـارجي ضـدانقالب و دشـمن ايـران و جمهـوري                 مقابل، در صحنه فعال نبودند، بلكه قدرت      

. بـات لطمـه وارد سـازند      اند تـا بـه جريـان انتخا         هاي مرموز و شيطاني خود را ايفا كرده         اسالمي نيز نقش  

هاي اعمال شده از سوي اين نيروها بسيار ضروري است و لذا ذيالً بـه ذكـر                   ها و شيوه    توجه به سياست  
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  .پردازيم چند نمونه مي

هـاي خـارجي خبـر دادنـد كـه رئـيس              هـا و خبرگـزاري      ناگهان روزنامه ،  ۷۴ـ در اواخر مهرماه سال      ۱

خواه آن كشور اسـت، در هنگـام بررسـي بودجـه              ب جمهوري مجلس نمايندگان آمريكا، كه از رهبران حز      

 ميليـون دالر برنامـه   ۱۸دولت پيشنهاد كرده است كه سازمان جاسوسي آمريكـا ـ سـيا ـ بـا اختـصاص       

انتـشار ايـن خبـر تمـسخر و         . اي را براي ساقط كردن حكومت ايران تنظيم و اجرا نمايـد             عمليات محرمانه 

تـرين جنـاح حاكميـت در          اساسي اين بود كه چرا مرتجـع       سئوال. ختتعجب محافل آگاه سياسي را برانگي     

هاي همگاني داده شده است؟ يك علـت آن           آمريكا چنين پيشنهادي را مطرح نموده و خبر آن هم به رسانه           

توانست بازي با افكار عمومي مردم آمريكا، كه به شدت عليـه ايـران تحريـك شـده اسـت، در مبـارزه                    مي

اما در هر حال، اين خبر حاكي از آمادگي دخالت علني حاكميـت آمريكـا               . وري باشد جمه  انتخاباتي رياست 

براي مقابله با اهداف اين حركت غيرعادي، توجه به چند نكتـه ظريـف اهميـت                . در امور داخلي ايران است    

اي، آن هـم در   نكتـه اول اينكـه اعـالم و افـشاي چنـين برنامـه             . دارد و نبايد به سادگي از موضوع گذشت       

سابقه ندارد كه دولتي كه بر خالف منـشور سـازمان ملـل          . مجلس نمايندگان، كامالً غيرمعمول بوده است     

كند، آن را علنـاً   المللي توطئه مي   المللي عليه دولت يك كشور مستقل عضو جامعه بين          متحد و معاهدات بين   

ر مواردي هم كه اخبار توطئـه       گيرد و د    ها عموماً محرمانه و مخفي صورت مي        اين نوع توطئه  . اعالم نمايد 

نكتـه دوم اينكـه رقـم اعتبـار         . كننـد   گـر معمـوالً آن را انكـار مـي           هـاي توطئـه     كند، دولت   به بيرون درز مي   

 ميليون دالر ـ آنقدر ناچيز است كه اختصاص آن از سوي مجلـس نماينـدگان آمريكـا بـه      ۱۸  پيشنهادي ـ 

توجه به اينكه هزينه ساقط كردن دولت ملي آلنـده          با  . يك شوخي بيشتر شبيه است تا به يك حركت جدي         

 سال پيش بالغ بر يكصد ميليون دالر بوده است، چگونه براي سـرنگوني حكومـت ايـران                  ۲۰در شيلي در    

   ميليون دالر پيشنهاد شد؟۱۸فقط 

پرسـد   مند به سرنوشت كشور، مـي  سنج، و بخصوص هر ايراني عالقه هر شنونده يا ناظر دقيق و نكته      

  ا چنين پيشنهادي شد و چرا اين پيشنهاد را علني كردند؟كه چر

پيـشنهاد آقـاي گينگـريج، رئـيس        .  كرد وجو  پاسخ را بايد در شرايط زمان مطرح كردن پيشنهاد جست         

خواه مجلس نمايندگان آمريكا، در زمـاني مطـرح گرديـد كـه ايـران مقـدمات برگـزاري انتخابـات                     جمهوري

به ملت و مملكت اعالم نمـوده بودنـد         هاي ملي دلسوز       از شخصيت  كرد و جمعي    فراهم مي مجلس پنجم را    

هاي سياسي و فراهم آوردن       خواهند فعاالنه به صحنه انتخابات وارد شوند و هدفشان كاستن تنش            كه مي 

اي به زيـان    موفقيت چنين برنامه  . امكان حل بحران سياسي و در نهايت، هموار كردن راه آشتي ملي است            

هاي خارجي دشمن ايران و جمهـوري اسـالمي و            هاست؟ آيا جز اين است كه قدرت        روهها و گ    كدام قدرت 

هاي سياسي ـ نظامي ضدانقالب خواهان براندازي نظام و سقوط جمهوري اسالمي هستند و با هـر    گروه

باشـند؟ بنـابراين، طبيعـي و         هاي كنوني كشور مخالف مي      آميز براي رفع بحران     حل جدي مسالمت    نوع راه 

در واقـع، اقـدام     . حلهـا جلـوگيري كننـد       ها با تمام قوا از موفق شدن ايـن راه           درك است كه اين قدرت    قابل  

اما اين اقدام در آستانه     . معنا بود   مجلس نمايندگان آمريكا و طرح پيشنهادي آقاي گينگريج از يك جهت بي           

وند تحوالت سياسي ايـران     توان پنداشت كه به منظور دخالت در ر         ار معنا داشت و مي    يانتخابات ايران بس  

ايـن گونـه محافـل در گذشـته هـم      . آميز صورت گرفتـه باشـد   اه مبارزه مسالمترو ايجاد موانعي بر سر   

دانستند كه    آنها مي . آشنا هستند هاي افراطي در ايران كامالً         گروه اند كه به روانشناسي افراد و       نشان داده 
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انديش، اين امكان و   و احياناً دلسوز انقالب، اما سادهمنؤهاي افراطي م    عنوان كردن چنين طرحي به گروه     

بهانه را خواهد داد كه به احزاب سياسي مخالف كه نظر و برنامه خـود را مـشاركت در انتخابـات اعـالم                       

هاي آمريكا نسبت دهند و با تحريكات سياسي جوي پديـد             اند، حمله كنند و شركت آنان را به توطئه          نموده

انه اين تيـر بـه هـدف    تأسفم. هاي سياسي ناكام بماند آميز براي كاهش تنش ي مسالمت ها  حل  آورند كه راه  

. هـاي ملـي ـ مـذهبي آغـاز شـد       نشست و بالفاصله بعد از انتشار خبر فوق، حمله به احـزاب و شخـصيت  

 انديش هستند، ندانسته    هاي تند و افراطي، كه هر چند ضدآمريكايي اما ساده           هاي وابسته به گروه     روزنامه

 سال است زنداني اسـت و       ۶دل، كسي كه      يك روزنامه صبح، با جعل خبر، از قول زنده        . به اين دام افتادند   

اخيراً محاكمه شده است، نوشت كه او دوستي دارد كه دوست يـك اسـتاد آمريكـايي اسـت و او از قـول                        

  !!! نفع آمريكاستمنابع نزديك به سيا گفته است كه رفتن نهضت آزادي، جبهه ملي و غيره به مجلس به

. دل مطرح نشده و فقط ساخته و پرداخته آن روزنامه بـود             اوالً، چنين موضوعي مطلقاً در دادگاه زنده      

دل چنين چيزي گفته باشد، چرا اين روزنامه آن را نظير يك مائـده آسـماني چـسبيده و     ثانياً، اگر هم زنده  

د نيست، وحي منزل كرده و به نهـضت آزادي    سخنان كسي را كه به قول همين روزنامه به هيچ چيز معتق           

  ؟!تاخته است

كردند كه رقم هزينه پيشنهادي مـسخره اسـت،    هاي افراطي، در حالي كه اقرار مي برخي از همين گروه 

 علنـي، مطـرح گرديـده       طـور   بـه هرگز از خود نپرسيدند كه چرا چنان پيشنهادي، در چنان زماني، آن هـم               

يك عامل مؤثر حركت است اما اگر همراه با بيـنش  شتن احساس سياسي    هاي سياسي، دا    در فعاليت . است

كـه آمريكـا    گيـرد     همـان كـاري صـورت مـي       » مرگ بر آمريكـا   «سياسي نباشد، با وجود سر دادن شعار        

  .  بسيار استتأسفخواهد و اين باعث  مي

مجموعـه  (يسي ميـد    فصلنامه معروف انگل  . اند  ها نيز در اين انتخابات موش خود را دوانيده          ـ انگليسي ۲

، طـي  )۷۴شـهريور   (۹۵ سـپتامبر  ۲۱در شـماره  ) Middle East Economic Digestاقتصادي خاورميانه يـا  

اي به بررسـي اوضـاع سياسـي و اقتـصادي ايـران پرداختـه و در بخـش بررسـي اوضـاع                         گزارش ويژه 

يش را عنـوان    جمهـوري آينـده و نقـش احـزاب دگرانـد            سياسي، موضوع انتخابات مجلس پنجم و رياست      

بينـي    از جمله شركت احتمالي نهضت آزادي ايران را مورد تجزيه و تحليـل قـرار داده و پـيش                  . نموده بود 

نموده بود كه در صورت مشاركت نهضت آزادي ايران در انتخابات، كانديداهاي آن آراي سـنگيني را بـه                   

جـويي   گين خواهد بود، بايد چـاره دست خواهند آورد و از آنجا كه تحمل اين امر براي حاكميت بسيار سن         

  :داده بود» خط«نويسنده گزارش در جمع بندي خود به اصطالح چنين . كرد
شود، مقامات مسئول در ايـران ممكـن اسـت اجـازه               به انتخابات مجلس مربوط مي     مسألهتا آنجا كه    ... «

اگـر آنهـا    . ركت كننـد  انتخابات ش دهند كه يك يا چند نفر از اعضاي كمتر شناخته شده نهضت آزادي در               

كافي براي انتخاب شدن نياورند، مسئوالن آن را شاهد فقدان جايگاه سياسي مناسب بـراي نهـضت               رأي  

دليلـي بـراي   عنـوان   آزادي پس از انقالب خواهند گرفت و اگر، با آراء نسبتاً كم، انتخاب شوند، آن را بـه           

  .»وجود آزادي و دموكراسي در ايران به كار خواهند برد

مـا اميـدواريم كـه تـشابه        . بيني باال دقيقاً همان رفتاري بود كه با نهضت آزادي ايران انجام يافت              شپي

مطـرح  . كه اين فصلنامه انگليسي داده بود، صرفاً يك تصادف بوده باشـد           » خطي«اقدامات انجام گرفته با     

ن، خداي نـاكرده عالمـاً    به هيچ وجه به اين منظور نيست كه بگوييم شوراي محترم نگهبا    مسألهكردن اين   

عمل نموده است، ولـي انتظـار داشـتيم كـه شـوراي نگهبـان بـا هوشـياري                  » خط«و عامداً هماهنگ با اين      
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را بـه بررسـي و تحليـل جـدي و دقيـق مراحـل               اكنون نيز اعضاي شوراي مـذكور       . ردك  بيشتري عمل مي  

 قضيه مشخص كنند كـه طـرح         گيريخواهيم كه با پي     كنيم و از آنها مصراً مي       گيري خود دعوت مي     تصميم

كجا نشأت گرفت و چه شد كه اعضاي برجسته نهضت آزادي، بدون هيچ  مقابله با نهضت آزادي ايران از   

دليل و مستندي، پس از پذيرفته شدن صالحيت آنـان در مرحلـه اول، در مراحـل بعـد از گردونـه خـارج                        

  .شدند

كـرده بـود كـه      حترم شوراي نگهبان قوياً توصيه      دبيركل نهضت آزادي در مالقات و مذاكره با دبير م         

هـاي سـني      شوراي نگهبان صالحيت تمام داوطلبان، به جز كساني كه بنا به داليل قانوني مانند محدوديت              

و يا سابقه محكوميت كيفري و محروميت از حقوق اجتمـاعي صـالحيت نـامزدي انتخابـات را ندارنـد، از                     

كرده و بگذارد كه خود مـردم آزادانـه بـه نامزدهـايي كـه آنـان را                   تأييد نفره را    ۱۵جمله صالحيت گروه    

  .دهند رأي دانند شايسته مي

ها به حق اعتنا نشد و كار به جايي رسيد كه يكي از اعضاي برجسته شـوراي             انه به اين توصيه   تأسفم

 تأييـد يل  دل  دليل رد شده و صالحيت برخي ديگر بي         نگهبان اعتراف كرد كه صالحيت برخي از نامزدها بي        

 نظارت گفته است كه فرصت كـافي بـراي تحقيـق و بررسـي دقيـق صـالحيت                  هيأتيك عضو   . شده است 

نامزدها وجود نداشت و روزهاي آخر نيز فرصت الزم براي رسيدگي جدي به شكايات و اعتراضـات در                  

  شده است؟و حاكميت آيا چنين انتخاباتي واقعاً موجب اعتبار شوراي نگهبان . اختيار نبود

هـاي    ـ عالوه بر شيطنت دشمنان زيرك خارجي انقالب و جمهوري اسالمي، برخي از احزاب و گروه               ۳

ملي نيز در مخالفت با طرح نهضت آزادي براي مشاركت در انتخابات پا را از دايره تقواي سياسي بيرون                   

ادث بـه خـوبي     حو. گذاشتند و سران نهضت آزادي را به سازش با دولت، بند و بست و غيره متهم كردند                

هـا نيـز بـا كمـال         اين افـراد و گـروه     . اساس بوده است    مايه و بي    نشان داد كه اين اتهامات تا چه اندازه بي        

آنـان نيـز بايـد از خـود انتقـاد كننـد و در               .  ندانسته آب به آسياب دشمنان ملت و مملكـت ريختنـد           تأسف

  .هاي سياسي خود تجديدنظر نمايند روش

  

  ني استنهضت آزادي ايران قانو

آقايان دكتر حـسن فريـداعلم و مهنـدس    (پس از آنكه صالحيت دو نفر از اعضاي نهضت آزادي ايران   

اي بـه وزارت كـشور         شوراي نگهبان رسيد، ستاد انتخاباتي نهضت طي نامـه         تأييدبه  ) ابوالفضل بازرگان 

سياسـي وزارت   اداره كـل    . درخواست صدور مجوز براي گردهمايي عمومي در سه نقطه تهران را نمـود            

 خطـاب بـه دو كانديـداي يادشـده، ضـمن رد ايـن             ۱۲/۱۲/۷۴ مـورخ    ۱۴۲۵۶/۴۳كشور، طي نامـه شـماره       

  :درخواست اعالم نمود
  .»باشد است كه غيرقانوني مي» نهضت آزادي ايران«درخواست منتسب به گروهي موسوم به «

ربـط    گيرنـدگان ذي    صميمرفت كـه تـ      انتظار مي . اساس و غيرقانوني است     اين موضع وزارت كشور بي    

  . خود را موظف و مقيد به قانون بدانند و حداقل از قانون انتخابات مطالع باشند

در بند  . شمارد   قانون انتخابات كساني را كه از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند برمي            ۳۰ماده  

  : ماده مذكور آمده است۳
ايي كـه غيرقـانوني بـودن آنهـا از طـرف مقامـات              ه  ها و گروه    وابستگان تشكيالتي به احزاب، سازمان    «

  .»صالحه اعالم شده است
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نام داوطلبي نمايندگي مجلس را پـر كردنـد، در بخـش              نهضت آزادي ايران كه پرسشنامه ثبت      اعضاي

هاي سياسي، عضويت خود را در نهضت آزادي با صراحت اعـالم              مربوط به عضويت در احزاب و گروه      

 اجرايي منتخب وزارت كشور از هفت نفـر عـضويت نهـضت             هيأتخابيه تهران،   در حوزه انت  . نموده بودند 

) آقايان دكتر يزدي، دكتر توسلي و مهندس صباغيان       (نام كرده بودند، صالحيت سه نفر را          آزادي كه ثبت  

، يعنـي حزبـي كـه       ۳۰ مـاده    ۳نهـضت آزادي ايـران را مـشمول بنـد             اجرايـي  هيـأت در واقـع    .  نمود تأييد

  .ن آن از طرف مقامات صالحه اعالم شده باشند، ندانستغيرقانوني بود

 نظارت بر انتخابات صالحيت سـه نفـر مـذكور را رد كـرد، شـوراي نگهبـان در بررسـي                      هيأتگرچه  

نهايي، صالحيت دو نفر ديگر از نهضت آزادي، آقايان دكتر حسن فريداعلم و مهندس ابوالفضل بازرگـان                 

سه نفر از اعضاي نهضت آزادي كـه قـبال مـورد    نكه داليل رد صالحيت     غ از اي  رفا.  قرار داد  تأييدرا مورد   

 اجرايي قرار گرفته بود چه بـوده اسـت، تـصميم شـوراي نگهبـان بـه روشـني نـشان داد كـه                         هيأت تأييد

  .داند شوراي يادشده نيز نهضت آزادي را يك حزب سياسي غيرقانوني نمي

اداره كـل سياسـي وزارت كـشور، اعتبـار قـانوني             قانون احزاب و     ۱۰ كميسيون ماده    يبنابراين، ادعا 

ندارد و وزارت كشور در عدم صدور مجوز برگزاري ميتينگ انتخاباتي مورد درخواست ستاد انتخابـاتي          

  .نهضت آزادي ايران به روشني مرتكب تخلف قانوني شده است

∗∗∗  

  !هموطنان عزيز

ت نهضت آزادي ايران از ورود به انتخابا      ايم، قصد اصلي      هاي قبل يادآور شده     همان طور كه در بيانيه    

بلكه اين امر بـه منظـور اسـتفاده از شـرايط سياسـي دوران           . ي نبود صرفاً رفتن به مجلس شوراي اسالم     

انتخابات و ايجاد بستر قانوني مناسب براي ادامه مبارزات قانوني در جهت بهبود اوضاع سياسي كشور،                

  . گرفتو به تبع آن اوضاع اقتصادي و غيره، صورت

نهضت آزادي ايران با استراتژي مبارزه قهرآميـز و برانـدازي نظـام مخـالف اسـت و آن را نـه مفيـد                        

ي و قانوني در جهت ايجاد تغييـرات سياسـي          آميز علن    استراتژي مبارزه مسالمت   ثر، اما به  ؤداند و نه م     مي

هـاي اساسـي ملـت آرمـان          تمامي حقوق و آزادي    تأميناگرچه  . باشد  تدريجي و سنگر به سنگر معتقد مي      

هـا يكجـا و بـه         استراتژيك و اعتقادي نهضت آزادي است، عميقاً بر اين بـاوريم كـه ايـن حقـوق و آزاِدي                  

بلكه مـردم   . بندي شده به ملت يا به احزاب سياسي مخالف حاكميت تحويل داده نخواهد شد               صورت بسته 

ار و مبـارزه مـستمر و پيگيـر بـه دسـت             كبايستي آنها را به تدريج و با پـشت          و احزاب سياسي مردمي مي    

  . ساالرانه رسيد توان به هيچ يك از اهداف مردم هاي انفعالي نمي گيري با موضع. آورند

يـك وجـه آن نحـوه    . در كشورهاي جهان سوم سابق، مبارزه سياسي علنـي و قـانوني دو وجـه دارد    

حاكميت نشسته بر مصدر قدرت هاي  ها و واكنش  هاي سياسي مخالف و وجه ديگر آن كنش         عملكرد گروه 

هاي سياسي تحليل درستي از واقعيت اوضاع و شرايط نداشـته و يـا قـادر بـه                    اگر گروه . انحصاري است 

به استقبال خطر رفته و قدم به پـيش بگذارنـد، هرگـز بـه       بينانه نباشند و نخواهند كه شجاعانه         تحليل واقع 

  .توفيق نخواهند يافتكمترين تغيير يا بهبودي در اوضاع نابسامان كشور 

هـا را     از طرف ديگر، اگر حاكميت در شرايطي از قدرت قرار گرفته باشد كه نخواهد يا نتوانـد واقعيـت                  

طوري كه اهميت و ارزش حضور فعاالنه و مـؤثر احـزاب سياسـي مخـالف را در حفـظ                      ببيند و بفهمد، به   
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آن نباشد، قطعاً نـه تنهـا قـدرت خـود،     كيان ملت و مملكت درك نكند و يا حاضر به قبول و پرداخت بهاي              

كشاند كـه خـروج از آنهـا          هايي مي   بست  بلكه آينده نظام و مملكت را دچار مخاطره نموده، كشور را به بن            

آموزد كـه       تاريخ به هر صاحبدل بابصيرتي مي     . تنها با سرنگوني حاكميت و تغيير نظام ميسر خواهد بود         

ادف با حيات و بقاي نظام بدانـد و حاضـر بـه قبـول ضـرورت                 هرگاه حكومتي حيات و بقاي خود را متر       

رسد كه تغيير حاكميـت نـاگزير بـه تغييـر      آميز و قانوني قدرت نشود، كار به جايي مي     جايي مسالمت   جابه

اين سرنوشتي است كه استبداد سلطنتي در ايران به آن دچـار شـد و بـر آن همـان                    . نظام خواهد انجاميد  

تنها داستاني در تاريخ    » جعلناهم احاديث «مه قدرت و شوكت ظاهري، به مصداق        رفت كه ديديد و از آن ه      

  .باقي مانده است

 نبايد خـود را      مند و معتقد است،     گر واقعاً به حفظ نظام جمهوري اسالمي عالقه       حاكميت كنوني ايران، ا   

م تلقـي كنـد و از آن        اي، تـضعيف نظـا      ه و مسئوالن را در هـر رد       مترادف با نظام بداند و انتقاد از رهبران       

  .جلوگيري نمايد

 حيـات  ،درآمـد  نهضت آزادي ايران معتقد است كه فشارهاي اقتصادي بر مردم، خصوصاً طبقـات كـم           

بخش عظيمي از مردم ما زيـر خـط فقـر           . ملي و نظام سياسي را در معرض خطرات جدي قرار داده است           

شود و همراه بـا آن، نارضـايتي مـردم            تر مي  اختالفات طبقاتي روز به روز بيشتر و جدي       . كنند  زندگي مي 

 ناخواسته و خشن  ها و اعتراضات      ادامه و تشديد نارضايتي به شورش     . يابد  تري مي   ابعاد جديدتر و جدي   

. تفاوت بمانـد  حاكميت نبايد نسبت به اين خطرات بي. شود نيافته، كه عموماًَ مخرب است، منجر مي       سازمان

بايستي در جهـت بهبـود زنـدگي          تغيير يا تعديل در مناسبات اقتصادي مي      ع  بنابراين، عالوه بر آنكه هر نو     

. ذير گـردد  پـ  آميز اعتـراض و انتقـاد امكـان         ها و روشهاي مسالمت     بايد راه , درآمد صورت گيرد   طبقات كم 

آميز اعتراض مردم ايفا كنند و حاكميت         توانند نقش موثري در انعكاس مسالمت      احزاب سياسي مخالف مي   

  .بارتر خواهد بود بديل آن به مراتب زيان, در غير اين صورت.  و به آن گردن نهدد نقش را بپذيربايد اين

نهضت آزادي ايران معتقد است كه عدالت و توسعه پيوندي تنگاتنگ با يكديگر دارد و هر دو مقوله به                   

 عدالت  تأمين. باشد   شرايط مناسب سياسي متكي مي     تأمينباز شدن جو سياسي جامعه و       , تعديل سياسي 

پذير نيست و تعديل سياسي بـدون برگـزاري انتخابـات واقعـاً               و تحقق توسعه بدون تعديل سياسي امكان      

  .آيد مردمي به دست نمي

بايـستي   االصول ضد توسـعه اسـت و        نهضت آزادي بر اين باور است كه سيستم انتخابات ايران علي          

ت حاكميـت مـردم اصـالح گـردد و بـه مـردم               تثبي  جدي به نفع   طور  بهقانون انتخابات بايد    . دگرگون شود 

  .اجازه داده شود كه خود صالحيت نامزدهاي انتخابات را تشخيص دهند

موضـوعات و   . برگـزاري انتخابـات حزبـي اسـت       , هاي شورايي و مجلس     الزمه سيستم , عالوه بر اين  

تواننـد در تمـام       مسائل كنوني كشور ما و جهان بسيار پيچيـده اسـت و نماينـدگان منفـرد بـه نـدرت مـي                     

توانند وظيفه نمايندگي خود را به درسـتي          نمايندگان غير حزبي نمي   , در نتيجه . نظر باشند  ها صاحب   زمينه

بـا  , نماينـدگان حزبـي   . احزاب بايـد داوطلبـان نماينـدگي را بـه مـردم معرفـي كننـد                ,در برابر . انجام دهند 

توانند وظايف نمايندگي را انجام       راتب بهتر مي  به م , حمايت سازماني و مطالعات كارشناسي    ي از   رگي  بهره

  .باشند دهند و از تحرك و كارآيي بسيار باالتري برخوردار

احزاب سياسي در برابر افكار عمومي مردم نسبت بـه شايـستگي و عملكـرد نماينـدگان          , عالوه بر اين  
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 عنـوان   بـه , م باشـند  هـاي الز    كنند كساني را كه واجـد صـالحيت         وابسته به خود متعهد هستند و سعي مي       

  .داوطلب نمايندگي معرفي نمايند

رسـاند   برد يا به حداقل مـي   هاي سياسي را از بين مي       طلبي  انتخابات حزبي در عمل باندبازي و فرصت      

به انسجام و كـارايي   , نمايد و در نهايت     يافته و تحزب را تشويق مي      كار سياسي سازمان  , و از طرف ديگر   

  .دهد سطح كيفي مجلس را ارتقا مي, نمودهنظام پارلماني كمك موثري 

نتيجـه شـمارش آراء نـشان       , زاد و مردمي  ها و موانع بر سر راه انتخابات آ         با وجود تمامي محدوديت   

هـا و     هـاي انتخابيـه مـردم بـا آراء خـود عـدم موافقـت خـود را بـا سياسـت                       داد كه در بسياري از حوزه     

قدرتمندترين جناحهـاي  ريت نامزدهاي معرفي شده توسط   اكث. اند  عملكردهاي گروههاي حاكم ابراز داشته    

. داري تجاري و جامعه روحانيت يا انتخاب نشدند يا با حـداقل آراء انتخـاب شـدند                  يعني سرمايه    ,حاكميت

طلـب    آراء مردم آنچنان گويا بود كه موجبات خشم برگزاركنندگان مطلق         , هاي انتخابيه   در برخي از حوزه   

در . باطل شـود , بدون هيچگونه توضيحي, ها ت و سبب شد كه انتخابات اين حوزهانتخابات را فراهم ساخ  

در بعـضي  . نامزدهاي انتخاب شده با آراء مردم وادار به اعالم انصراف و اسـتعفا شـدند       , ها  برخي حوزه 

ه صـندوقها   گرايان انحصارطلب آراء خود را به نفع زنـان داوطلـب بـ             كه مردم به رغم قشري      ,ها  از حوزه 

فيـر ايـن زنـان از جانـب جريانهـاي ارتجـاعي و          كهـائي در ت     اعالميـه , ب كرده بودند  خته و آنها را انتخا    ري

  .قشرگرا صادر گرديد

داد كه سيستم كنوني فاقد تحرك و كارايي است و مجلس پنجم از             تجربه انتخابات مجلس پنجم نشان      

رگزاركننـدگان انتخابـات آنچنـان      خـصوصاً كـه عملكـرد ب      , اين بابت بهتر از مجالس گذشته نخواهد بـود        

تـوان انتخابـات ايـن        ن اساسي بوده است كه بـه سـختي مـي          نظرانه و همراه با تخلفات آشكار از قانو         تنگ

آيا چنين مجلسي قادر بـه حـل مـسائل و مـشكالت پيچيـده      . دوره را يك انتخابات سالم و آزاد تلقي نمود      

   خواهد داشت؟كنوني ايران خواهد بود؟ و قابليت و صالحيت الزم

∗∗∗  

هـاي    نهضت آزادي ايران ضمن تشكر از مردم قدرشناس ايـران كـه طـي ماههـاي گذشـته بـه شـيوه                     

اند به خاطر اينكه شرايط اجازه نداد كه آنچه را كه مورد نظر مردم بـود                  گوناگون از نهضت حمايت كرده    

  .خواهد از همه اقشار ملت پوزش مي, انجام دهد

  

  نهضت آزادي ايران 

  ۷۴سفند ماه  ا۲۹
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   پيرامون حمله اسرائيل به لبناندبير كل سازمان ملل متحد به نامه

  

  رس غالي طپ_ رس طجناب آقاي پ

  دبير كل سازمان ملل متحد

  نيويورك

المللـي را   تجاوز وحشيانه خود به لبنان تمامي مقررات بين ديگر ارتش دولت صهيونيستي اسرائيل بابار  

  .باشد المللي خود قائل نمي اده است كه كمترين ارزش و احترامي براي تعهدات بينزير پا گذاشته و نشان د

 را در حـالي     مـرد و پيـر و جـوان       از زن و    , دفـاع لبنـان     دولت اسرائيل حمله به مردم غير نظامي و بي        

تفـاوتي و يـا       هاي قدرتمند جهان با حمايت مـستقيم و سـازمان ملـل متحـد بـا بـي                   دهد كه دولت    انجام مي 

  .زنند  ميتأييدو جنايات مهر ها  كشي كفايتي بر اين آدم بي

نهضت آزادي ايران معتقد است تا زماني كه ارتش تجاوزگر اسرائيل جنوب لبنان را در اشـغال خـود                   

مردم تجاوزديده و مظلوم لبنان اين حق مشروع را دارند كـه از سـرزمين خـود دفـاع كـرده بـراي                       , دارد

  .اي استفاده نمايند  هر وسيلهبيرون راندن دشمن متجاوز از

توقف فـوري و  , بس نهضت آزادي ايران همچنين بر اين باور است كه اولين گام در راه برقراري آتش           

قيد و شرط حمالت ارتش اشغالگر اسرائيل به خاك لبنان و كشتار مـردم غيرنظـامي اسـت و تنهـا راه                        بي

غالي فلسطين خروج نيروهاي ارتش تجاوز از       هاي اش   برقراري صلح و آرامش در لبنان و شمال سرزمين        

  . باشد جنوب اين كشور مي

خواهد كـه بـراي برقـراري     دوست جهان مي نهضت آزادي ايران از تمامي شخصيتها و نيروهاي صلح  

  .بس و تخليه جنوب لبنان از نيروهاي اشغالگر اقدامات فوري و گسترده انجام دهند آتش

خواهـد كـه از تمـامي         متحد مصراً مـي    دبير كل سازمان ملل      عنوان  بهنهضت آزادي ايران از جنابعالي      

بس و تخليه جنوب لبنان استفاده فرماييـد          يعني اجراي فوري آتش    خود براي تحقق دو هدف فوق        امكانات

  .و به خيانتكاران اجازة ادامه جناياتشان را ندهيد

  .مول خواهيد كرد قبلي به خاطر اقدام عاجلي كه معبا تشكر

  ابراهيم يزدي دكتر 

  دبير كل نهضت آزادي ايران 

و وزير اسبق امور خارجه 

  جمهوري اسالمي ايران 

  ۱۹۹۶ آوريل ۱۵تهران 
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  بيانيه

  اعتراض به گراني كمرشكن

  

 با حوادث تلخ و شيرين سـپري گرديـد و مـردم صـبور كـشورمان هجـدهمين سـال بعـد از                        ۷۴سال  

ضـعف مـديريت    , تبعيض, بيكاري, كمبود, سال گذشته گراني  در  . پيروزي انقالب اسالمي را آغاز نمودند     

هاي كـاهش درآمـد   , مشكالت متعدد در برابر صادرات غير نفتـي       , هاي كالن مالي    سوء استفاده , اقتصادي

هـاي جديـد خـارجي از مـسائل حـاد اقتـصاد              هاي خارجي و اخـذ وام       به تعويق افتادن اقساط بدهي    , نفتي

خبر بوده و تنها سخنان مسؤالن كشور را از           سائل و وضعيت ايران بي    البته اگر شخصي از م    . كشور بود 

كند   اين كسور را مدينه فاضله يا سرزميني در خارج از كره زمين تصور مي             , صدا و سيماي ايران بشنود    

آور و روابط     سرعت سازندگي حيرت  , و از اينكه شهروند آزادترين كشور جهان كه داراي اقتصاد شكوفا          

ولـي  . خـورد   شـود و غبطـه مـي        دچار حـسرت مـي    , باشد  مسؤالن است نمي   لصانه مردم با  عاشقانه و مخ  

كننـد و   انه اكثريت قريب باتفاق مردم كشورمان كه مشكالت را بـا گوشـت و پوستـشان لمـس مـي                   تأسفم

در اينجـا   . زننـد   كمرشان زير فشارهاي اقتصادي خرد شده است به چنين ادعاها و تصورات ريشخند مي             

  :شمريم خي از مشكالت موجود را بر مياجماالً بر

  ,زمينـي   سـيب , مـرغ   تخـم , مـرغ   ,گوشـت (غـذايي   زمنـديهاي روزمـره مـردم از مـواد          ت اكثر نيا  قيم ـ۱

آمد و  رفت, افراز نوشت   ,و درماني دارويي  هاي    تا هزينه ..) .نان و ميوه    , برنج, پياز, فرنگي گوجه  ,سبزيجات

 درصدي  ۷۰ تا   ۴۸ها با تورم      ره مسكن سير صعودي داشت و هزينه      شهري و خريد يا اجا      شهري و بين   درون

افـزايش  , اين نرخ تورم به معناي كاهش شديد ارزش ريـال         . مواجه گشت ) بنا بر اظهارات مقامات مختلف    (

  .درآمد و حقوق بگير جامعه بوده است عميق فقر و در نتيجه زياد شدن فشار اقتصادي بر اقشار كم

در طول سـال يـا   دارو و ارزاق كوپني    ,  نفت ، شير ،كره, پنير,  مانند قند و شكر     كمبود اقالم مصرفي   ـ۲

  .ماههايي از سال موجب ناراحتي و مشقت بسياري از مردم گرديد

هـاي جديـد      كاهش چـشمگير پـرورژه    ,  توقف كامل يا نسبي بسياري از طرحهاي عمراني نيمه تمام          ـ۳

بـسياري از روستانـشينان بـه حـريم شـهرها           گذاري در صنعت و بخصوص كـوچ كـردن            كاهش سرمايه 

  .موجب افزايش ميزان بيكاري و در نتيجه ايجاد مشاغل كاذب و رشد انحرافات اجتماعي گرديد

هاي    عدم توزيع عادالنه ثروت و وجود تبعيض مالي در جامعه با مشاهده قصرهاي باشكوه و برج                ـ۴

بسيار گران در بزرگراههاي تهـران در كنـار         هاي آخرين سيستم      سربه فلك كشيده شمال شهر و اتومبيل      

هاي تكيده و بيمار بخش وسيعي از مردم كه حتي با افـزايش نـرخ اتوبـوس نيـز تعـادل زندگيـشان            چهره

دهد كه توزيع درآمـد در كـشور هـر            مطالعات اقتصاددانان نشان مي   .  كامالً مشهود است   ،خورد  برهم مي 

صـد طبقـه    تـدريج در    هرا فقيرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده و ب       ي كه فق  طور  به  ,شود  تر مي   سال ناعادالنه 

نسبت كمترين درآمد به بيشترين درآمـد در   ,بنابر نوشتاري در روزنامه اطالعات. يابد  متوسط كاهش مي  
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هفـتم اسـت در حـالي كـه در بـسياري از               و  يك بيـست  ) بدون احتساب درآمدهاي بادآورده نجومي    (ايران  

بگيران دولتي    اين نسبت درآمد براي حقوق     .كند  م تا حداكثر يك بيستم تجاور نمي      كشورها از حدود يك نه    

ايـن نـسبت بـه يـك شـشم          , در حالي كه در زمان تصدي دولـت موقـت         . و پنجم است    در حدود يك بيست   

  .كاهش يافته بود

ز كنتـرل بخـش بزرگـي ا      , هـا   تغيير سريع سياسـت   , گيريهاي ناگهاني بدون مطالعه و مقدمه       تصميم ـ۵

و بنيادهـا    نهادهـا , عدم كنترل عملكـرد مـالي بـسياري از شـركتهاي دولتـي              ,توسط دولت اقتصاد كشور   

عـدم وصـول ماليـات عادالنـه از مـشاغل           , گذاري و كنترل قيمت كاالها       عدم نرخ   ,توسط ديوان محاسبات  

دهـا بـا اهـداف      عـدم انطبـاق عملكر    , عدم تهيه و توزيع بموقع اجنـاس كـوپني        , پردرآمد عمدتاً غير رسمي   

  .هاي توسعه و مانند آن حكايت از ضعف مديريت در اقتصاد كشور دارد برنامه

 ميليـارد   ۱۲۳افشاي اخـتالس    . المال يك رويه عام و عادي شده است         هاي كالن از بيت     استفاده   سوء ـ۶

 ديگـر از    هـاي    اعالم اختالس   ,نامه و محاكمه اجباري عامالن آن       توماني در بانك صادرات توسط يك هفته      

دل  مـديران شـركت دخانيـات و بانـد زنـده          ,  محاكمه مديران فاسد شـهرداري      ,چند بانك داخلي و خارجي    

دهـد و چـه بـسا        هاي كشف شده و ابعاد گسترده و عميق اين نابسامانيها را نشان مي              اي از پرونده    گوشه

سـوء اسـتفاده مـالي خـود        افراد خاطي بسياري كه همچنان با استفاده از فضاي بسته كشور به فـساد و                

  .دهند آزادانه ادامه مي

هـاي بـازار      با توجه به كاهش صـدور و فـروش نفـت بـه دليـل محـدوديت                 ـ۷
١

هـاي     و تبعـات تحـريم     

, در ايـران  . صدور كاالهاي غير نفتـي بـيش از گذشـته اهميـت يافتـه اسـت               , اقتصادي بعضي از كشورها   

ادرات خـود را بـه كاالهـاي صـنعتي تخـصيص            اي از صـ     سهم عمده برخالف كشورهاي توسعه يافته كه      

ايم كه آن نيـز بـا وضـع     پرداختهخام كشاورزي و فرش مواد    ,معادن, ما به صدور منابع انرژي    , دهند  مي

  .مقررات جديد كاهش يافته است

ميـزان درآمـد نفتـي ايـران بـا احتـساب         ,با كمتر از نصف جمعيت فعلـي ,  در سالهاي قبل از انقالب ـ۸

گذاري و تعيين قيمـت       انه سياست تأسفم. به مراتب بيش از درآمد نفتي فعلي كشور بوده است         ارزش دالر   

گيـرد و هنـوز بـراي رهـايي از سـلطه دالر       اين سرمايه عظيم اقتصادي همچنان توسط ديگران انجام مـي       

بايد در نظر داشـت كـه ارز حاصـل از فـروش نفـت درآمـد محـسوب        . ( انديشي اساسي نشده است    چاره

هـاي   هاي مملكت است كه نه تنها به اين نسل بلكه بـه نـسل   بلكه ارزي حاصل از فروش سرمايه  . شود نمي

  .)آينده نيز تعلق دارد

يكي از آفات اقتصادي ايـران، بخـصوص بعـد از جنـگ، اسـتقراض گـسترده ايـران از كـشورهاي                      ـ۹

طـور    تاكنون هيچ مقامي به   . بودها و شرايط ناعادالنه       خارجي تحت عناوين انحرافي مانند يوزانس، با نرخ       

 ميليارد دالر شنيده شـده  ۷۰ تا ۱۸رسمي و صريح ميزان واقعي بدهي كشور را اعالم نكرده و ارقامي از  

در . هـا بـوده اسـت       هاي اخير به تعويق انداختن پرداخت اقساط بـدهي          بزرگترين هنر دولت در سال    . است

اليلـي بـراي توجيـه    دگـاهي   از  ادامـه داشـت و هـر   هاي مختلف سال گذشته نيز روند اخذ وام به صورت     

                                                            
,  ميليارد دالر بوده است   ۱۳, ۱۲, ۱۴, ۵/۱۲, ۲۱ به ترتيب    ۷۲, ۶۸, ۶۴, ۶۰, ۵۶درآمد ارزي حاصل از فروش نفت در سالهاي          .۱

 ميليون نفـر و نتيجتـاً سـهم سـرانه درآمـد نفتـي در                ۶۰, ۵۴, ۴۸, ۴۱, ۳۵به ترتيب   در حالي كه جمعيت كشور در همين سالها         

, ۳۰۵, ۸۶۵ بـه ترتيـب      ۱۳۶۰سالهاي مذكور برحسب قدرت خريد دالر در سالهاي مذكور برحسب قدرت خريـد دالر در سـال                  

  . دالر در سال بوده است۱۳۳, ۱۵۸, ۲۳۸
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  .شود طور يكجانبه به مردم عرضه مي ضرورت استقراض به

سـازي،     بـرق و آب، جـاده      تأمينهاي    اي در زمينه     بدون شك در كشور كارهاي زيربنايي گسترده       ـ۱۰

 كـه شـامل     هاي مخابرات، آموزش نيروي انساني و ايجاد صـنايع مـادر انجـام يافتـه اسـت                  توسعه شبكه 

هـا از     اي كه حائز اهميت است چگونگي اجـراي پـروژه           ولي نكته . باشد  هاي متعدد كوچك و بزرگ مي       طرح

هـاي مختلـف توسـعه        ها و هماهنگي بين بخش      نظر ضوابط فني و صرفه اقتصادي و نيز توجه به اولويت          

د پروژه با چـه هزينـه،       ضرورت دارد كه دولت به اطالع ملت برساند كه در چند سال گذشته چن             . باشد  مي

در چه مدت و با چه كيفيتي انجام گرفته است تا مردم بتوانند قضاوت درستي درباره عملكرد سـازندگي                   

ريـزي و     هـاي هنگفـت در صـورتي كـه برنامـه            مثال ساختن تعداد زيادي سد با هزينه      . دولت داشته باشند  

گيري مطلوب از ايـن سـدها نـشده            بهره گذاري الزم در بخش كشاورزي، توليد برق و غيره براي           سرمايه

  . فاقد نتيجه مطلوب خواهد بود باشد،

 ۳۰توان گفت كه ميهن عزيزمان كه قبل از پيروزي انقالب كشوري ثروتمند بـا     از يك ديدگاه كلي مي     ـ۱۱

اي هـ   و بر اثر عملكـرد تأسفميليون جمعيت، منابع و ذخاير ارزي فراوان و درآمد نفتي مطمئن بود، با كمال      

زا، راكـد و بـدون        با اقتصادي تورم   ميليون جمعيت نيمه فقير، مقروض،       ۶۲نادرست مسئوالن به كشوري با      

 ۱۸و شـاغالن رسـمي در       بگيـران     اگر فرض كنيم كه درآمد حقـوق      . اي بهتر تبديل گرديده است      اميد به آينده  

زايش يافته و نتيجتاً قـدرت خريـد        ها به مراتب بيش از اين نسبت اف          برابر شده است، هزينه    ۱۰ـ۱۵سال اخير   

طـوري كـه حتـي تهيـه ارزاق عـادي        طور چشمگيري كاهش يافته است، به      مردم برخالف ادعاي مسئوالن به    

  .زميني و پياز نيز براي بسياري از مردم دشوار و يا غيرممكن شده است مانند گوشت، ميوه، سيب

هـاي     و با اتخـاذ سياسـت      هبه فكر چاره بود   رفت مديران كشور       در مطلع سال جديد كه انتظار مي       ـ۱۲

 درصـدي   ۳۰۰ درصدي قيمت سـوخت،      ۳۰انه افزايش   تأسفمدرست اقتصادي به حل معضالت بپردازند،       

در ... هاي پستي و    هاي درماني، بهاي مكالمات تلفني، هزينه       روغن اتومبيل، ماليات معامالت اتومبيل، هزينه     

المثل    قيمت اكثر كاالهاي مصرفي گرديد و به مصداق ضرب         يك فاصله زماني كوتاه موجب افزايش سريع      

 بيش از سـال گذشـته اقتـصاد بيمـار           گردد كه امسال    بيني مي   پيش» سالي كه نكوست از بهارش پيداست     «

  .كشور دچار تورم و ركود گردد

 فـروردين مـاه   ۲۴اين در حالي است كه رئيس جمهور محترم در خطبه نماز جمعـه تهـران بـه تـاريخ        

به نظر ما، يـك علـت اصـلي         . ع تورم موجود در كشور را يك امر بسيار ساده و عادي جلوه دادند             موضو

 برابر درآمد ملي به قيمـت ثابـت در درون جامعـه اسـت              ۵تورم موجود وجود نقدينگي بيش از       
١
و آقـاي    

 حاصـل   اول آنكه ايـن نقـدينگي از چـه معنـابعي          : جمهوري بايد پاسخ دو سئوال را بجويند و بدهند          رئيس

  باشد؟ مي) حقيقي يا حقوقي(شده است؟ و دوم آنكه نقدينگي در دست چه كساني 

هاي بعد از پيروزي انقالب تاكنون هيچگاه نتوانسته و يا نخواسـته اسـت                در سال    حاكميت   به باور ما،  

كـشور   زيرا اساساً تفكر حـاكم بـر مـسئوالن            كه براي دو سئوال فوق پاسخي بيابد و به مردم ارائه كند،           

ها به صاحبان اصلي اموال عمومي  عدم انضباط مالي و عدم احساس ضرورت جوابگويي در مورد هزينه          

  .يعني مردم بوده است

                                                            
 ميليـارد تومـان   ۶۵۰۰ ميليارد تومان و نقدينگي در حدود ۱۲۰۰در حدود  ۶۱ كشور به قيمت ثابت سال    ۷۲درآمد ملي سال     .۱

  .بوده است
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يكي ديگر از منابع افزايش نقدينگي و تورم قرار داشتن صنايع كشور در دست گروهـي اسـت كـه نـه                      

ش خصوصي احساس مالكيت شوند و نه جزء بخش خصوصي، يعني نه مانند بخ محسوب مي جزء دولت   

و تعهد نسبت به آن صنايع دارند تا استفاده صحيح از آنها بكنند و دل بسوزانند و نه مانند بخش دولتـي                      

. تحت ضوابط قانون محاسبات عمومي و ديوان محاسبات هستند تا در مـورد درآمـدها پاسـخگو باشـند                  

هـا بـدون ايجـاد ارزش افـزوده         چيرگي تفكر تجاري بر تفكر صنعتي باعـث دسـت بـه دسـت گـشتن كاال                

هـاي حـاكم، صـاحبان صـنعت و           مقـررات و سياسـت    . باشد كه خود عامل ديگري براي گرانـي اسـت           مي

 اندركاران تجارت، آزادند كه هـر       گذارد ولي دست    مندان به ايجاد و گسترش صنايع را زير منگنه مي           عالقه

  .نها را نداردت برخورد جدي با آ انجام دهند و دولت هم توان و جرأكاري

علت اينكه حاكميت كنوني و مديران جامعه قـادر بـه رفـع علـل گرانـي و تـورم نيـستند آن اسـت كـه                           

انـد تـا بتواننـد آزادانـه تـصميم             نـشده   مسئوالن اصلي مملكت در يك محيط دمكراتيك سياسـي برگزيـده          

  .اند ست گرفتار شدهابگيرند، بلكه در تار و پودي كه اختناق سياسي حاكم بر جامعه آن را تنيده 

هاي اقتصادي و مديريتي كشور را ناشـي          ها و بحران    اي از نابساماني    نهضت آزادي ايران بخش عمده    

داند و اعتقاد راسخ داشته و دارد كـه تـا مـسائل و معـضالت سياسـي كـشور حـل                        از بحران سياسي مي   

 تـأمين و جمعي براي مـردم      هاي مصرح در قانون اساسي و امنيت فردي           نشود و حقوق قانوني و آزادي     

نگردد و مردم نتوانند آزادانه بر عملكرد مسئوالن نظارت داشته و امر به معـروف و نهـي از منكـر كننـد،                       

تـر   تـر و بحرانـي   تنها وضع نابسامان كشور همچنان ادامه خواهد داشت، بلكه اوضاع به مراتب پيچيـده            نه

درآمد مردم را، كه زير بـار         ت، طبقات و قشرهاي كم    يشع تنگي م  يفشارهاي اقتصادي، يا به تعبير    . خواهد شد 

از يـك طـرف،     . هاي عصيانگرانه تخريبـي خواهـد نمـود          دير يا زود وادار به واكنش       اند،  اين فشارها خرد شده   

نظير اعتياد و (اشكال مختلف انحرافات   هاي مسلحانه و غيرمسلحانه، قتل و جنايت، يهاي اجتماعي، دزد ناامني

هاي اجرايي به شدت افزايش پيدا خواهد كرد و از طرف ديگر، بـر احتمـال بـروز                    ساد مالي دستگاه  و ف ) فحشا

  . شدافزوده خواهدها  رغم فشارها و سركوب  عليهاي سامان نيافته و خودجوش، انفجارها و شورش

رد ها را نه به نفع مردم زحمتكشي كه زير فشار سختي زندگي خـ               نهضت آزادي ايران اين نوع واكنش     

بلكه . شناسد  گشاي حل بحران اقتصادي و يا سياسي مي         داند و نه آنها را به نفع كشور و راه           شوند مي   مي  

هـاي عـصيانگرانه و    كند كه از ابزارهاي سالم اعتراض استفاده كنند و به جاي واكـنش  از مردم دعوت مي   

  . گوش مسئوالن برسانندتخريبي، صداي اعتراض خود را در چهارچوب ضوابط قانوني بلند كنند و به

دهـد كـه زيـان     نهضت آزادي ايـران همچنـان بـه دولتمـردان و حاكميـت شـديداً هـشدار و انـذار مـي                   

اعتراضات قانوني، نظير اعتصاب در يك كارخانه و يـا گردهمـايي مردمـي بـراي مملكـت، و حتـي بـراي                       

هـاي تخريبـي     و يا واكـنش هاي سامان نيافته و خودجوش حاكميت، به مراتب از زيان انفجارها و شورش    

ض قـانوني و    فساد و تباهي، كمتر اسـت و بنـابراين حاكميـت تحـت هـيچ شـرايطي نبايـد راههـاي اعتـرا                      

  . مردم ببنددآميز را بر روي مسالمت

  به اميد موفقيت 

  نهضت آزادي ايران 

  ۷۵  ارديبهشت ماه۸
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٦٢: شماره

   ٢٩/٠٢/٧٥:تاريخ

  

  

  

  تحليل آماري انتخابات مجلس پنجم

  

محتـواي    س شوراي اسالمي در ميان هياهو و تبليغـات گـسترده ولـي كـم              پنجمين دوره انتخابات مجل   

هـا و بررسـي آنچـه گذشـت      حاكميت به پايان رسيد و اينك زمان آن رسيده است كه بـه ارزيـابي زمينـه            

  .استخراج كنيمرا دهنده  يجه نهايي انتخابات و پيام مردم رأبپردازيم و از زبان ارقام و آمار، نتي

بايـد داراي   ايم، يك انتخابات سـالم و آزاد و نتيجتـاً مـشروع مـي     بارها متذكر شدهآنچه مسلم است و    

حال بايد ديد كه انتخابات دوره پنجم واجد اين شرايط          . آزادي، عدالت، امنيت و سالمت    : چهار شرط باشد  

  .بوده است يا خير

در يك سطح و    . استمسئله آزادي در انتخابات در دو سطح يا مرحله قابل بحث و بررسي              : ـ آزادي ۱

هاي اساسي ملت به تـصريح قـانون           حقوق و آزادي   تأمين و سالم،     يك بعد، شرط اصلي انتخابات آزاد      از

در سـطح ديگـر،     . شـرط انتخابـات وجـود نداشـت         عنوان پيش   چنين فضاي آزاد سياسي به    . اساسي است 

آزادي بـراي داوطلـب     : باشـد كـه خـود داراي دو بعـد اسـت              آزادي مردم در جريان انتخابـات مـي        تأمين

  .دادن يا ندادن به داوطلبان رأي نمايندگي شدن و آزادي در

حـد و حـصر شـوراي نگهبـان، عمـالً آزادي               نظارت استصوابي بـي    مسألهدر بعد اول، با مطرح شدن       

طوري كه صالحيت تقريباً نيمي از داوطلبان نمايندگي از سوي            داوطلب شدن از مردم سلب شده است، به       

مسلم آن است كه در اكثر قريب بـه اتفـاق مـوارد، رد              . گهبان بدون ذكر هيچ دليل قانوني رد شد       شوراي ن 

 يا  تأييدهاي سياسي گروهي و حزبي مهمترين عامل در           صالحيت به داليل سياسي انجام گرفت و گرايش       

ر پا گذاشـت    شوراي نگهبان با اين كار عمالً حق حاكميت ملت را زي          . رد صالحيت نامزدهاي نمايندگي بود    

توضـيحات  . ندارنـد » ملـت اسـت   رأي   ميـزان «و نشان داد كه حاكمان كنوني كمترين اعتقـادي بـه شـعار              

اعضاي شوراي نگهبان در موارد متعدد، از قبيل آنكه به دليل كمبود وقت صالحيت بسياري از داوطلبـان                 

هـاي مهـم     در آينده به پستشدگان بدون رسيدگي به پرونده آنها رد شد و يا اينكه برخي از رد صالحيت           

ردشدگان پس از سپري شـدن زمـان قـانوني بررسـي           منصوب خواهند شد و يا عذرخواهي از بعضي از        

عنـوان نهـادي كـه وظيفـه حراسـت و             تماماً نشان دهنده آن است كـه شـوراي نگهبـان بـه            ... اعتراضات و 

ن انتخابات قانون را زيـر پـا گذاشـته    پاسداري از قانون اساسي را بر عهده دارد اذعان مي نمايد كه در اي    

طرف حافظ قانون اساسي از دسـت داده    يك نهاد قانوني بي    عنوان  بهاست و به همين علت، اعتبار خود را         

ترين حقوق، كه آزادي در انتخاب نماينده         از سوي ديگر، عملكرد شوراي نگهبان، مردم را از ابتدايي         . است

دادن، از مـشاركت در   رأي قابـل تـوجهي از واجـدين شـرايط    باشد محروم سـاخت، در نتيجـه بخـش           مي

بخشي از مردم به دليل بمباران تبليغاتي حاكميت، فـشار فتـاوي يـا      . دادن امتناع ورزيدند   رأي   انتخابات و 

گاهها و يـا قطـع كـوپن ارزاق         سسات دولتي يـا عـدم پـذيرش در دانـش          مؤاحكام شرعي، هراس از اخراج      
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 تنها به جهت ممهور شدن شناسنامه و يـا واقعـاً بـا احـساس تكليـف ملـي و                      بدون اعتقاد قلبي و    عمومي،

شرعي در انتخابات شركت كردند، اما چون آزادي آنها واقعاً مخدوش شده بود، در عمل با آرايشان عدم                  

  .هاي حاكميت و شوراي نگهبان اعالم نمودند موافقت خود را با سياست

ات بايـد كليـه نماينـدگان از امكانـات برابـر بـراي معرفـي                عـدالت در انتخابـ    بـراي رعايـت      :ـ عدالت ۲

هاي خود برخوردار باشند، اما در انتخابات اين دوره به وضوح مشاهده شد كـه                 شخصيت و ارائه برنامه   

هاي درون حاكميت از تمامي امكانات و ابزارهاي ممكن مانند پالكـارد              داوطلبان نمايندگي وابسته به جناح    

گيري كردند و در مواردي نيز برخالف قـانون           و نشريات گوناگون به حد وفور بهره      و پوستر و روزنامه     

از امكاناتي نظير صدا و سيما و تريبون نماز جمعه نهايت استفاده را بردند، اما داوطلبـان غيروابـسته بـه              

. ودنـد حاكميت از حداقل امكانات تبليغاتي حتي در مدت هفت روز تعيين شده براي تبليغات نيـز محـروم ب                  

المـال مـردم را تحـت         هاي درون حاكميت با استفاده گسترده از امكانات بيـت           انتخاباتي را كه در آن جناح     

هاي خارج از تفكـر حاكميـت از حـداقل تبليغـات قـانوني محـروم                  بمباران تبليغاتي خود قرار دهند و جناح      

  . قانوني مشروع و عادالنه ناميداتتوان يك انتخاب باشند قطعاً نمي

هـاي خـود را توضـيح     جاي شعار، برنامـه ه  ك وجه ديگر عدالت در انتخابات اين است كه داوطلبان ب          ي

در اين انتخابـات، چيـزي كـه مطـرح نبـود يـا              . بدهند، نه به اشخاص    رأي   ها  دهند و نهايتاً مردم به برنامه     

غات انتخاباتي بر   در عوض، جو غالب تبلي    . ها بود   بسيار ضعيف مطرح بود، بحث و بررسي درباره برنامه        

چون و چـراي ايـن يـا آن داوطلـب نماينـدگي از ايـن يـا آن مقـام و                     شعارهايي از نوع اعتقاد و پيروي بي      

گفت بلكه در اكثر موارد بـه تـرويج           اين نوع تبليغات نه تنها چيزي را به مردم نمي         . شخصيت، استوار بود  

  .زد ترين انواع رياكاري دامن مي مبتذل

كنندگان   امنيت داوطلبان و انتخاب   . باشد  انتخابات مشروع مي  نيت يكي از ضروريات     حفظ ام  :ـ امنيت ۳

شـوندگان بـا جلـوگيري از     همچنين، امنيت انتخـاب . گردد  ميتأمينبا رفع هر گونه بيم خطر از آينده خود    

 لـيكن تهديـدهاي مـستقيم و         شـود،    مـي  هـاي فـشار غيررسـمي حاصـل         دخالت نهادهاي رسـمي و گـروه      

خصوص وزارت اطالعات و كشور درباره حمايـت          شهرهاي مختلف به  يم برخي از مسئوالن در      غيرمستق

مقامات با بعضي از داوطلبـان بـراي مجبـور سـاختن آنـان بـه                هاي خصوصي     از جناحهاي رقيب، تماس   

پراكني، هتك حرمـت افـراد، وارد كـردن تهمـت و افتـرا بـه                 هاي تهديدآميز، شايعه    انصراف، پخش اعالميه  

هاي   هايي است از رفتار جناح      هاي رقيب و باالخره ضرب و جرح برخي از داوطلبان، نمونه            لبان جناح داوط

  .باشد اين دوره از انتخابات كه با اصل حفظ امنيت مردم مغاير مي حمايت حاكميت درمورد 

خـذ   ا هـاي انتخابـاتي،   عدم اعمال نظر در حـوزه . موضوع مهم ديگر سالمت انتخابات است   :ـ سالمت ۴

صحيح آرا، ثبت درست آراي مرم و اعالم آنها با حفظ امانت جز با نظـارت صـحيح نماينـدگان افـراد يـا                        

گردد ليكن تعويض وسيع مقامات وزارت كشور در سراسر ايران در             احزاب رقيب در انتخابات ميسر نمي     

يت بـراي حـضور در      چند ماه پيش از برگزاري انتخابات، عدم پذيرش نمايندگان تنها حزب خارج از حاكم             

 روش نادرسـت اعـالم آراي اخـذ شـده در مراحـل اول و دوم در برخـي از شـهرها، اعتـراض                          هـا،   حوزه

هـاي    گيري، ابطـال بـدون دليـل موجـه بعـضي از حـوزه               ينامزدهاي انتخاب نشده به نتايج رأ     بسياري از   

 ماننـد كانديـداي شـيراز بـدون      ابطال آراي بعضي از داوطلبان     انتخاباتي مانند اصفهان و زنجان و مالير،      

پاسـداران و نيروهـاي بـسيج در امـر          دليل قانوني، دخالت وزارت اطالعات، فرماندهان رده بـاالي سـپاه            
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هـايي از عـدم سـالمت انتخابـات برگـزار شـده               انتخابات و موارد بسيار متعدد ديگر همگي داليل و نشانه         

  .گردد محسوب مي

ر كه قبالً متذكر شديم، اگر همـين آمارهـا و ارقـام منتـشر شـده از                 طو   همان  با وجود تمام مطالب باال،    

  :سوي مسئوالن را معتبر بدانيم و آنها را تحليل كنيم، نكات مهمي را به شرح زير درخواهيم يافت

انــد كــه در انتخابــات مجلــس پــنجم جمعــاً  برگزاركننــدگان انتخابــات مــدعي شــده :آراي كــل كــشور

 و رشـد  ۱۳۷۰با توجه به آمار رسمي جمعيت ايران در سـال  . اند ها رفته قبه پاي صندو   نفر   ۲۴،۷۱۶،۰۰۰

وههاي سني جمعيت ايـران كـه واجـدين          سال گر  ۱۵ درصد گروه سني باالتر از       ۵۲ درصد جمعيت و     ۵/۲

. انـد    درصد آنها از شركت در انتخابات خودداري ورزيده        ۳۰شوند، حداقل     دادن محسوب مي   رأي   شرايط

دهد كه اگرچـه مـشاركت        هاي اول تا چهارم نشان مي        با ارقام مربوط به انتخابات دوره      مقايسه اين ارقام  

مردم در انتخابات ادواري مجلس و رياست جمهوري سير نزولـي بـسيار تنـدي را داشـته اسـت، امـا در                     

ترديـد حاصـل      شود و اين را بايد بي       انتخابات دوره پنجم نسبت به دوره چهارم، بهبود نسبي مشاهده مي          

اگـر ايـن فـرض صـحيح        .  گروههاي مختلف سياسي به شركت در انتخابات دانـست          ابزار عالقه و تصميم   

انـد و   باشد، حاكي از آن است كه مردم كشور ما به ويژه پس از انقالب به اينسو، به شدت سياسـي شـده     

اسـي  اگر به علت سركوب شديد سياسي و خطرات محتمل، از مشاركت فعاالنـه و جـدي در مبـارزات سي                   

خطر نظير انتخابات، حاضـر بـه حـضور جـدي و              آميز و كم    پرهيز دارند، در يك مصاف سياسي مسالمت      

تفاوتي و ركـود سياسـي    به تعبير ديگر، اگرچه مردم به ظاهر دچار بي . باشند  اعمال حق حاكميت خود مي    

ايـن  . باشند  ي سياسي مي  ها  هستند اما واقعاً راكد نيستند بلكه هم آگاهي سياسي دارند و هم داراي انگيزه             

هاي انتخابيـه، از برخـي روشـنفكران كـه      انتخابات نشان داد كه مردم كوچه و بازار در بسياري از حوزه          

هاي انقالب همچنان وفادارند، از سازشكاري و         مردم به آرمان  . دانند، جلوترند   خود را صاحب نظر هم مي     

اي حاكميـت مخالفنـد، در مواضـع خـود بـا سـماجت              هـ   ها و خالفكاري    عدالتي  گري به دورند، با بي      توجيه

  .كنند اند و مبارزه منفي مي ايستاده

 هـاي حـاكم     ها، مردم تا توانستند عليرغم روحانيت حاكم به افراد غيروابـسته بـه گـروه                در اكثر حوزه  

مـردم بـا    . دان  گراها قرار گرفته    در بسياري از موارد، حوزه هاي انتخابيه عمالً در برابر سنت          . اند  دادهرأي  

هـا را     آراي خود نشان دادند كه بر خالف تصور و تبليغ شوراي نگهبان، خود قدرت تـشخيص صـالحيت                 

مـردم   رأي   ميـزان « به اين گفتار رهبر فقيد انقالب كـه          ابرخي از صاحبان قدرت در حاكميت نه تنه       . دارند

: يكي از روحانيون شيراز كه گفته بود      اند كه ايشان در رد بيانات          بلكه فراموش كرده    ، اعتقاد ندارند،  »است

نقل به ايـن مـضمون گفتـه    » بدهند رأي   مردم قدرت تشخيص ندارند و بايد به نمايندگان جامعه مدرسين         «

 نفر مالي پير سرنوشت ايـران را بـه دسـت گيرنـد، بلكـه                ۵۰اين جديدترين توطئه آمريكاست كه      «: بودند

  .»وانند نماينده خودشان را انتخاب كنندت مردم صاحب تشخيص هستند و قدرت دارند و مي

اگر تعداد كـل  . گزارش شده است   رأي   ۲،۴۴۴،۴۱۵در تهران تعداد كل آراي اخذ شده         :انتخابات تهران 

شـود كـه بـا وجـود           نفر در نظر بگيريم، مشاهده مـي       ۴،۸۵۶،۰۰۰واجدين شرايط را در اين منطقه شهري        

يـا نيمـي از   % ۵۱روه اصـلي و عمـده آن، تنهـا در حـدود     بمباران تبليغاتي چند ماهه حاكميـت و چهـار گـ       

 با توجه به اين كه در دور اول، هر نفر در تهران       در عين حال،  . واجدين شرايط در انتخابات شركت كردند     

 داوطلـب نماينــدگي از تهـران كــه توســط   ۴۰۱جمــع آراي (داده اســت  رأي  نفـر ۱۲ متوسـط بــه  طــور بـه 
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شود كه حـداقل در       ، مشخص مي  ) است ۲۹،۲۳۵،۸۶۰شده است برابر با     نفر به صندوق ريخته      ۲،۴۴۴،۴۱۵

هاي گذشته،    خالف دوره  بر(ها ريخته شده است،       باطله در حوزه تهران به صندوق      رأي   حدود يك ميليون  

  امـا توزيـع آراي ميـان كانديـداها نـشان          ) وزارت كشور تعداد آراي باطله را اعالم نكرده و مكتوم داشت          

 نفـر   ۱۲بنابراين، بـرگ آراي باطلـه و سـفيد و كمتـر از              . اند  داده رأي    نفر ۱۲ به ندرت به     دهد كه مردم    مي

ه در حـدود    كـ شـود     و اگر همين تعداد را بپذيريم، حدس زده مـي         . مربوط به بيش از يك ميليون نفر است       

كـل آراء  باطلـه از   رأي  حال بـا كـسر ايـن ميـزان     باشد، ها باطله مي    كل آراي ريخته شده به صندوق     % ۳۰

يعني كمـي بـيش از يـك سـوم واجـدين شـرايط در تهـران بـراي                   % ۳۷واقع، تنها    شود كه در    مالحظه مي 

در حدود  ( نفر   ۱۲ نفر به    ۳۰ متوسط به جاي     طور  بهيك   اند و آنها نيز هر      داده رأي   انتخاب نمايندگان خود  

گروه عمـده و     به هيچ يك از چهار    دهندگان تهراني     دهد كه رأي    اند و اين نشان مي     داده رأي   )نامزدها% ۴۰

در نتيجه، از كانديداهاي اين چهار گروه فقط دو نفـر بـا حـداقل      اصلي درون حاكميت اعتماد كافي ندارند،     

تازه در مورد آراي نفر اول شك و ترديدهاي جـدي           . در مرحله اول انتخاب شدند    ) يك سوم (نصاب الزم   

  .ان حاضر به رسيدگي نشدها، شوراي نگهب وجود دارد كه عليرغم اعتراض

اگر توان سياسي و قدرت بسيج مردمي هر گروه سياسـي را در انتخابـات مجلـس، حتـي در شـرايط                      

ترين كانديداي آن گروه فرض كنيم، بررسي آراي داوطلبانـه بـه وضـوح فقـدان                  كنوني، تعداد آراي گمنام   

تلفه اسالمي  سياسي حاكم جمعيت مؤ   ن حزب   بزرگترين و قدرتمندتري  . دهد  پايگاه مردمي آنها را نشان مي     

هايي كه در قانون      هاي اساسي ملت، حتي همان آزادي       است كه از نظر سياسي، كمترين اعتقادي به آزادي        

نظـر اقتـصادي، نماينـده بـي چـون و            اساسي تصريح شده است؛ ندارد و به شدت سـركوبگر اسـت و از             

ولـي از قـدرت     . ي، واپـسگرا و متحجـر اسـت       داري تجاري است كه از نظر دينـي و اعتقـاد            چراي سرمايه 

  خبرگـزاري رسـمي،   . باشد، چندين وزارتخانه، صدا و سيما       اي برخوردار مي    اقتصادي و سياسي گسترده   

كميته امداد امام و جامعه روحانيت مبارز را  الحسنه،    هاي قرض   بنيادها، سازمان اقتصاد اسالمي، صندوق    

خابات اخير شكست سختي خورد، دبيركل و دبير اجرايـي ايـن            حزب مذكور در انت   . تحت كنترل خود دارد   

نتيجـه بـه     ها را بـه دسـت آوردنـد و در            درصد آراي ريخته شده به صندوق      ۹ و   ۱۵حزب به ترتيب فقط     

هـاي سرشـناس حـزب، كـه          جمع آراي اين دو نفر به اضافه آراي يكي ديگـر از چهـره             . مجلس راه نيافتند  

 كانديداي تـصويب    ۴۰۱ تنها سه درصد آراي       باشد،  د بزرگ تجارتي مي   نماينده در مجلس و رئيس يك نها      

  .شده تهران بود

نشدة نهادهاي متعـدد    ز  ار از حمايت اب   ظاهراًاين شكست در حالي رخ داد كه اين گروه اصلي حاكميت            

جامعه وعاظ تهران، جامعه روحانيت مبـارز، جامعـه اسـالمي مهندسـين، انجمـن          : مانند(اي    و بعضاً عمده  

 جامعه اسالمي دانـشجويان، جامعـه اسـالمي كارمنـدان، جامعـه اسـالمي        اسالمي پزشكان، جامعه زينب،  

هاي اسـالمي اصـناف و بـازار تهـران، كـانون اسـالمي                كارگران، جامعه اسالمي فرهنگيان، جامعه انجمن     

  .برخوردار بوده است...) قاره هند و التحصيالن شبه فارغ

دهد كه    باشد، بلكه نشان مي     عدم اعتماد مردم به آنان مي      رأي   نه تنها شكست اين حزب حاكم در واقع       

  .دنحتي حاميان جدي و اصلي حاكميت هم به اين گروه سياسي اعتماد ندار

 نفـر بـه پـاي     ۱،۴۳۱،۴۳۱گيري نيز، بر اساس آمار منتشرشده وزارت كشور، تنها            رأي در مرحله دوم  

دهـد كـه در    نـشان مـي  )  نفـر ۴،۸۵۶،۰۰۰(م كل واجـدين شـرايط   مقايسه اين رقم با رق. اند رفتهها    صندوق
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تعـداد  . انـد   رفتـه  رأي   هـاي   واجـدين شـرايط در تهـران بـه پـاي صـندوق            % ۳۰مرحله دوم تنهـا كمتـر از        

دهندگان تهراني در مرحله دوم در حدود يك ميليون نفر از تعداد آنها در مرحله اول كمتر بوده است                     رأي

  . باطله و سفيد در مرحله اول هماهنگي دارد  رأيكه با رقم يك ميليون

دهنـده تهرانـي    دهـد كـه اوالً، هـر رأي    يك بررسي آماري مختصر در مورد آراي اعالم شده نشان مي       

داده اسـت و ثانيـاً،       رأي   )نامزدهـا % ۴۸يعنـي در حـدود      ( نفـر    ۲۸ نفر به جـاي      ۱۵طور متوسط تنها به       به

 نفر بوده اسـت كـه اگـر از كـل آراي اخـذ               ۲۸حاوي نام كمتر از      درصد آراء سفيد، باطل يا       ۵۰نزديك به   

واجـدين شـرايط    ) در حدود يك پنجم   % (۲۰ مشاهده خواهد شد كه در اين دوره، كمتر از            شده كسر شود،  

مقايسه ميزان آراي نفـر اول ايـن دوره در تهـران بـا              . اند  داده رأي   در تهران براي انتخاب نمايندگان خود     

هاي گذشته نيز بيانگر آن است كه با وجود افزايش جمعيت و نيز كاهش حـداقل                   دوره آراي نفرت اول در   

نفر اول در انتخابات مجلس پـنجم نـسبت بـه            رأي    سال در اين دوره،    ۱۵ سال به    ۱۶دهندگان از     ن رأي س

. كاهش يافته اسـت   % ۴۴نفر اول انتخابات مجلس اول       رأي   و نسبت به  % ۶نفر اول انتخابات مجلس چهارم      

به بيان ديگر، تعداد آراي نفر اول انتخاب شده در شهر تهران نسبت بـه تعـداد كـل واجـدين شـرايط ايـن               

با .  درصد بوده است   ۵/۱۹ و   ۴/۲۳ ،۲/۳۴ ،۲/۵۱،  ۲/۵۱شهر در پنج دوره انتخابات مجلس به ترتيب برابر          

ران در هـر دوره از  توجه به آنكه، بـه اسـتثناي انتخابـات دوره اول، نفـر اول انتخـاب شـده در شـهر تهـ            

 و حمايـت مجموعـه حاكميـت بـوده اسـت، ايـن سـير نزولـي         تأييدهاي سياسي مورد  ترين چهره   شاخص

طـور مـشخص بـه         و در ايـن دوره بـه       ،اعتمـاد مـردم بـه گـروه حـاكم          شديدكاهش  دهنده    تواند نشان   مي

واجـدين شـرايط    % ۸۰تـوان گفـت نفـر اول از حمايـت             به عبارت ديگر مي     روحانيت مبارز محسوب شود،     

  .برخوردار نبوده است

در طي بيش از هفتاد سال كه از حكومت مشروطه و سنت پارلمـاني در ايـران                  :انتخابات شهرستانها 

گذرد، چه قبل و چه بعد از انقالب، تهران و آراي مردم تهران از ويژگـي سياسـي خاصـي برخـوردار                        مي

ده است، اما انتخابات دوره پنجم نشان داد كه ديگر          هاي سياسي بو    واقع، تهران پيشگام حركت    بوده و در  

چنين نيست و مردم شهرستانها، به خصوص در مراكز استانها، از حيث سياسـي، اگـر از تهـران جلـوتر                     

دهد كه مردم     بررسي آماري انتخابات شهرستانها به خوبي نشان مي       . تر هم نيستند    ترديد عقب   نباشند، بي 

 د و هم با حسن استفاده از موقعيت انتخابات با تصميم سياسـي معـين              هم شناخت و آگاهي سياسي دارن     

هاي حاكم، به ويـژه جريـان هـاي قـشري و متحجـر و انحـصارطلب،                   و نظر قاطع خود را عليه جناح      رأي  

  .اند اعالم كرده

عنوان نمونه براي آنها كـه صـاحب بـصيرت هـستند              بررسي آماري نتايج انتخابات چند شهرستان به      

  : زنده استبسيار آمو

اي برگزاركننـدگان   هاي چند مرحلـه   نفر از داوطلبان نمايندگي از صافي  ۲۴۵اصفهان جمعاً    در استان    إ

دادند، تعـداد داوطلبـان در شـهر          را زنان تشكيل مي   %) ۷( نفر   ۱۸از ميان اين داوطلبان،     .  گذشتند اتانتخاب

  .از بانوان بودند%) ۱۲( نفرشان ۷ بود كه ۵۷اصفهان 

دهنـده    هـر رأي  . رفتنـد  رأي   هـاي   نفـر بـه پـاي صـندوق        ۰۰۰،۵۶۵ ي، در اصـفهان   عط آمار ق  به موجب 

اگرچه تعداد آراي سـفيد، باطلـه   . داده است رأي %)۷۰( نفر ۵/۳ نفر به  ۵ متوسط به جاي     طور  بهاصفهاني  

امـا  بـود   ) نزديك بـه وضـعيت انتخـاب تهـران        (كل آراء   % ۲۹ نفر از اصفهان در      ۵و يا حاوي نام كمتر از       
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در مرحله اول   . اند  ها آراي خود را به صندوق ريخته        تر از تهراني   دهندگان اصفهاني به مراتب منسجم      رأي

 خـانم دكتـر اخـوان        از ايـن دو نفـر،     . حداكثر آراء را به دسـت آوردنـد       گيري، دو نفر از داوطلبان زن         رأي

 انتخـاب شـده     از از يـك سـوم آرا      بـيش   در همان مرحله اول با      ) معروف به خانم دكتر كامران     ( طرف،  بي

گيري را بـه ايـن        خانم اخوان در دو حوزه رأي      رأي    هزار ۲۰هاي قدرتمند خاصي در حدود        بود، اما جناح  

 داوطلـب   ۵از  .  جـزء آراي ايـشان منظـور نكردنـد          بهانه كه به نام خانم دكتر كامران نوشـته شـده اسـت،            

شـده بودنـد و خـود نيـز كـه          و حمايت   كم معرفي   هاي سياسي و اقتصادي حا     نمايندگي كه از طرف گروه    

تلفـه  از آنها عضو شوراي مركـزي جمعيـت مؤ  اي در نهادها و مراكز دولتي دارند و برخي        قدرت گسترده 

 و فقط سه نفر از آنها توانستند بـا  د، آراي بسيار كمي به دست آوردنداسالمي و كانديداي اين حزب بودن 

 درصـد آراء بـه كلـي        ۴ و   ۱۲دو نفر ديگر بـا كـسب        .  دوم راه يابند    درصد آراء به مرحله    ۱۴ و   ۷/۱۴،  ۱۸

 قـرار   تأييـد شهر آقاي دكتر صلواتي نيز كه در ابتدا مورد            صالحيت كانديداي مردمي خميني   . حذف شدند 

ي رد شـد؛ نماينـده شـوراي نگهبـان در           اتگرفته بود در آخرين لحظات، قبل از آغاز مرحله تبليغات انتخاب          

فهان نيز نتوانست داليل رد صالحيت ايشان را براي مردم توضـيح دهـد و صـرفاً بـدين     سفر خود به اص 

  ».ايشان مسئله دارند«اكتفا كرد كه بگويد 

هـاي    اند، عليرغم جناح    كه هم در جريان انقالب و در طي جنگ تحميلي بسيار فعال بوده            مردم اصفهان   

نستند يك  ه در انتخابات شركت كردند و توا      تر از دوره گذشت     گراي متحجر، گسترده    انحصارطلب و قشري  

.  قـانوني را نـشان دهنـد    اي از مؤثر بودن مبارزه سياسي ـ علنـي ـ    ند و نمونهپيروزي قاطع به دست آور

اگر چه انتخابات اصفهان به ناحق باطل شد، مردم اصفهان بـا آراي خـود و بـا اسـتقامت و پايـداري بـر                         

اكنون آنچه در افكار عمـومي مـردم          خورده را رسوا كردند، هم    ارطلب و وا  هاي انحص   ع حق، جريان  مواض

. باشـد   هـاي خـود مـي       اصفهان مطرح است تصميم به ادامه اين شيوه مبارزه براي تحقق حقـوق و آزادي              

نامنـد و   مـي » خـواهي    دليـل   نهـضت «اند كـه خـود آن را          عالوه بر اين، مردم اصفهان پيشگام حركتي شده       

يگيرانـه از شـوراي نگهبـان بـراي اعـالم داليـل رد صـالحيت داوطلبـان                  محور آن، درخواست جـدي و پ      

هـاي ناسـالم      حركت مردم اصفهان، بـيش از هـر عـاملي موجـب خـشم و برافروختگـي جريـان                   .باشد  مي

  .انحصارطلب عامل ابطال انتخابات گرديده است

 درصـد واجـدين    ۶۰در حدود   .  گرديد تأييدداوطلبان   نفر از    ۳۷ در شهرستان اراك صالحيت      :ـ اراك ۲

 درصـد آراء    ۱۸ تـا    ۱۳بـين   . ها ريخته شد    به صندوق  رأي   ۲۱۸،۹۲۳شرايط در انتخابات شركت كردند و       

دو نفـر  .  درصد آراء نفـر اول شـد  ۱۸گيري، خانم كريمي با كسب  يدر مرحله اول رأ. يد يا باطله است سف

هـيچ يـك از     . ا بـه دسـت آوردنـد       درصـد آراء ر    ۵/۳ و   ۵كانديداي جمعيت مؤتلفه اسالمي به ترتيب فقـط         

  .ي وابسته به روحانيت حاكم و نهادهاي حكومتي به مجلس راه نيافتندهاكانديدا

هـاي     در زنجان، انتخابات به يك مصاف گسترده سياسي ميان نيروهاي مردمي با جريـان              :ـ زنجان ۳

هـاي    با انتـشار بيانيـه    هاي قشرگرا،     نيروهاي حكومتي و وابسته به جناح     . انحصارطلب حاكم تبديل گرديد   

هاي مجعول و با استفاده از تمام امكانات، به تبليغ عليه كانديـداهاي مردمـي و تهمـت زدن و                      متععد با نام  

پراكني عليه نهضت آزادي ايران پرداختنـد، امـا مـردم زنجـان كـه از حركـات زشـت و زننـده ايـن               شايعه

 متنفر شـده     زدن آن سخت     بازرگان و برهم     ها به هنگام برگزاري مراسم سالروز درگذشت مهندس         گروه

ها رفتند و آراي خود را به نفع كانديداي مستقل مورد نظر و احترام خودشـان بـه                    بودند، به پاي صندوق   
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هـاي فـشار حتـي در      مؤتلفه و وابسته بـه روحـانيون حـاكم و گـروه       هيأتكانديداهاي  . ها ريختد   صندوق

اي انتخابـات زنجـان را باطـل اعـالم      بان بدون هيچ عذر و بهانه   شوراي نگه . نياوردند رأي   مرحله دوم هم  

  .كرد

. ها مانند مشهد، شيراز و تبريز نيز اوضاع كم و بيش به همين ترتيـب بـوده اسـت         در ساير شهرستان  

در بعضي از نقاط نظير شيراز، واكنش جناح انحصارطلب قشرگرا از حدود اخالقيات متعارف فراتر رفـت           

را  رأي   و افتراي علني و تكفير و تبليغات سوء عليه يكي از زنان داوطلب كه بيشترين              همت  و كار به ايراد ت    

در مشهد، نماينده اول مردم را مجبور به اعـالم انـصراف، آن             . در شيراز به دست آورده بود، كشيده شد       

ت اخيـر را    هـا و پيامـدهاي انتخابـا        بنـدي، ويژگـي     در جمـع  . هم بعد از اعالم نتايج شـمارش آراء، نمودنـد         

  :توان به شرح زير خالصه كرد مي

پديده سياسي قابل توجه در انتخابات دوره پنجم مجلـس، چـه در تهـران و    : ـ حضور چشمگير زنان ۱

 نمونـه، تعـداد بـانوان داوطلـب در     عنوان بهها افزايش تعداد نامزدشدگان زن بوده است          چه در شهرستان  

هاي شيراز، اروميـه،      اين رقم در شهرستان   . نديداها بوده است   نفر كا  ۲۹۳۰ نفر از مجموع     ۱۷۹تمام ايران   

 درصـد تعـداد     ۵/۷،  ۷/۸،  ۸/۹،  ۹/۱۱،  ۱۲،  ۳/۱۸،  ۴/۲۲تهران، اصفهان، مشهد، كرمانشاه و تبريز به ترتيب         

 رأي  گيري انتخاب شدند و يا بـاالترين        يوجهي از اين زنان در مرحله اول رأ       تعداد قابل ت  . كل نامزدها بود  

هـاي    و در بـسياري از حـوزه      ) تهران، تبريز، اصفهان، اراك، مالير، شيراز، همدان و مشهد        : مانند (را آوردند 

 ۱۹ كانديـدا، زنـان داوطلـب    ۲۴۸در مرحله دوم از . گيري، آراي زنان از متوسط آراي مردان بيشتر بود        رأي

  %).۱۸(دادند  زنان تشكيل مي داوطلب را ۵۶گيري در تهران ده نفر از  در مرحله دوم رأي%) ۶/۷(نفر بودند 

ا نيـز بـه     اول آنكه انقالب اسالمي ايران زنـان جامعـه مـا ر           . تواند حاكي از دو نكته باشد       اين پديده مي  

طوري كه آنان نسبت به موقعيت و سرنوشت خـود بـسيار حـساس و آگـاه                  شدت سياسي كرده است، به    

برنـد و حقـوق قـانوني خـود را مطالبـه              تر پـي مـي    روز بيـش    به  كننده خود روز    اند و به اهميت نقش تعيين       شده

دوم آنكه مشخصه آراي مردم در مورد داوطلبـان مـستقل از حاكميـت در واقـع واكـنش نـسبت بـه                       . كنند  مي

گـري   دهندگان به زنان داوطلب نمايندگي نيز ممكن است واكنش مردم به قشري انحصارگري است، توجه رأي   

هـا    ها احتماالً واكنش اين جنـاح       ابطال انتخابات در برخي از حوزه     . باشدهايي از حاكميت      و تحجر مذهبي جناح   

  .شود مردم محسوب مي رأي  و اجتماعي و به تشخيص ويهاي سياس به حضور زنان در فعاليت

 دهـد   ميشدگان دوره پنجم نشان       نگاهي به برگزيده  : عدم اعتماد مردم به نمايندگان مجلس چهارم      رأي   ـ۲

به عبارت ديگر، به همين نسبت مردم بـه         . دهند  ايندگان اين دوره را افراد جديد تشكيل مي       نم% ۶۵كه در حدود    

  .اند آورده اند، يعني از آنها قطع اميد كرده و به افراد جديد رو عدم اعتماد داده رأي نمايندگان كنوني مجلس

م مجلـس نيـز حـائز       هاي اول تا پـنج      ـ سير نزولي كاهش تعداد افراد روحاني برگزيده شده در دوره          ۳

 نفـر در مجلـس پـنجم    ۵۰ نفر در مجلـس اول، اينـك بـه           ۱۲۵طوري كه تعداد روحانيان از        به. اهميت است 

  .كاهش يافته است كه اين امر خود بيانگر كاهش اعتماد مردم به روحانيت حاكم است

زاد نباشـند و    دهد تا زماني كه احـزاب سياسـي آ          ها نشان مي    ـ پراكندگي آراء در تهران و شهرستان      ۴

نتوانند در انتخابات شركت كنند و تا زماني كه انتخابات به صورت حزبي برگـزار نـشود، مـردم بـه يـك                       

هاي آنان اطالع درستي دارند و نه         دهند كه نه از برنامه      مي رأي   دهند بلكه به افرادي     نمي رأي   گروه خاص 

  .كنند، مطمئن هستند از متعهد بودنشان نسبت به آنچه در جريان انتخابات ادعا مي
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هـا، اعتـراض بـه        نظري  به تنگ » ي اعتراض رأ«شتر موارد، آراي مردم در واقع        در بي  :اعتراض رأي   ـ۵

ها اگرچه بـسيار معنـادار و مهـم اسـت امـا               البته اين واكنش  . بوده است ... ها و فساد گسترده و        كفايتي  بي

توانـد مـؤثر افتـد كـه در راسـتاي       مـي هـاي مردمـي      باشد و تنها در صـورتي چنـين واكـنش           كارساز نمي 

ايـن وظيفـه خطيـر بـر عهـده احـزاب و             . صحيحي هدايت شود و جهت و هدف مـشخص و وااليـي بيابـد             

  .باشد مند به آزادي و آبادي ايران مي هاي سياسي وفادار به نظام جمهوري اسالمي و عالقه گروه

هاي گذشته پا را از حـد و          يش از دوره   ب ، شوراي نگهبان  در انتخابات اخير   :ـ اعتبار شوراي نگهبان   ۶

هـاي خاصـي      طور مستقيم به نفع جنـاح       مرز نظارت استصوابي فراتر گذاشت و از بيطرفي خارج شد و به           

اين نوع رفتار به موقعيت و اعتبار اين شـورا لطمـه شـديدي وارد               . هاي گسترده نمود    در انتخابات دخالت  

  .جناح خاصي كاهش داده استساخته است و مقام آن را به ابزاري در دست 

ـ دو وزارتخانه كشور و اطالعات نيز در جريان انتخابات اخير از مرزهاي قانوني فراتر رفتنـد و بـه                   ۷

  .هاي مستقيم و غيرمستقيم در انتخابات پرداختند دخالت

ـ نيروهاي مسلح معروف به بسيج، كه در هر حال وابسته به نهادهاي نظامي و انتظامي هـستند، بـر                    ۸

گيـري بـه      و در روز رأي   . خالف نص صريح قانون به دخالت و جانبداري از كانديداهاي معـين پرداختنـد             

  .گيري اقدام نمودند هاي رأي توزيع ليست افراد مورد نظر خود در حوزه

هـاي مقامـات قدرتمنـد حاكميـت، نابـاوري و         گيـري   بيانات و موضع  : ـ واكنش حاكميت به آراء مردم     ۹

پرده اعالم    دهد تا آنجا كه با صراحت و بي         ها نشان مي    آراي مردم در بسياري از حوزه     عصبانيت آنها از    

 به دنبال    ؟!!شوند  شد كساني كه مورد قبول نيستند اگر هم به مجلس راه بيابند، از آنجا بيرون انداخته مي                

عـدد و مكـرر     هـاي مت    اين بيانات، فرمانده كل سپاه پاسداران بر خالف نص صريح قانون و عليـرغم منـع               

  !رهبر فقيد انقالب، در سياست دخالت كرد و نمايندگان منتخب مردم را تهديد به اخراج از مجلس نمود؟

ها و تهديدات در حالي صورت گرفته است كه شـوراي نگهبـان صـالحيت بـيش از يـك                      اين عصبانيت 

  . باطل اعالم نمودهيچ دليل قانوني هاي متعددي را بي سوم داوطلبان را رد كرد و انتخابات حوزه

دهد كه بدنه اصلي حاكميت در عمل كمترين اعتقادي بـه آراء مـردم نـدارد تـا                    ها نشان مي    واكنشاين  

  .كنند خورده، انحالل مجلس را مطرح مي هاي شكست آنجا كه برخي از جناح

∗∗∗  

، ۵۷  بهمـن ۲۲گـسترده انقـالب اسـالمي      ثيرات عميـق و   زادي ايران بر اين باور اسـت كـه تـأ          نهضت آ 

همچنان زنده و كارساز است تا آنجا كه اكثريت زنان و مردان جامعه ما از آگاهي سياسـي برخوردارنـد                    

پيـام روشـن و مـشخص       . جانبه آرمانهاي انقـالب دارنـد       هاي سياسي سالمي در جهت تحقق همه        و انگيزه 

هوري اسالمي معتقدند اما با مردم در انتخابات اخير اين است كه مردم به آرمانهاي انقالب اسالمي و نظام جم

. باشند و بـه دنبـال راه نجـاتي هـستند            حاكميت مخالفند و از آن خسته و رنجور مي        ها و عملكردهاي      سياست

آميز براي تغيير يا اصالح حاكميت و نجات كشور           طور خودجوش استراتژي مبارزه سياسي مسالمت       مردم به 

  .ز راهي جز قبول نظر مردم و تسليم شدن به آراي آنان نداردحاكميت ني. هاي كنوني را نشان دادند از بحران

  نهضت آزادي ايران

  ۷۵ ارديبهشت ماه ۲۹
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

   ٢٦/٠٣/٧٥:تاريخ

  

  

   دعوت حزب سبزهاي آلمان مورددرجمهوري   رئيسنامه به

  

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني 

  رياست محترم جمهوري اسالمي

زهاي آلمـان از آقـاي دكتـر     سـب   حـزب  با سالم و آرزوي توفيق جلب رضاي حق و خـدمت بـه خلـق،    

غالمعباس توسلي و اينجانب دعوت كرده است تا در سفر به آلمان پيرامون مسائل عمده جهان اسـالم و                   

  .گردد مراتب جهت اطالع ايفاد مي. وگو و سخنراني داشته باشيم ايران گفت

  

  

  با تقديم احترام 

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  ۷۵ خرداد ۲۶
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١/١٥٦٢:شماره

   ٠٧/٠٤/٧٥:تاريخ

  

  

  »هويت«ن صدا وسيما پيرامون برنامه سازما  به مديرنامه

  

  مديريت محترم سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم، 

هويت در سيماي جمهـوري   هاي مشكوك و بي هاي اخير ملت شريف ايران شاهد پخش برنامه      در هفته 

 ۳۰/۲۰ غيرمسئوالنه آن در بخش ساعت پراكني ورزي و تهمت بود كه غرض  » هويت«اسالمي تحت عنوان    

اي از نـشريات       بادرهم آميخـتن بخـشهاي پراكنـده        اين برنامه . گر شد    بيشتر از سابق جلوه    ۱/۴/۷۵جمعه  

»اسناد النه جاسوسي  «هايي موسوم به      ضدانقالب و كتاب  
∗

 با مقاالت و نـشريات نهـضت آزادي ايـران و            

داد كه از مصاديق آشـكار اخـتالط          ندگان خويش قرار مي    روي بين  اي ناهمگن را پيش     رهبران آن مجموعه  

  .باشد حق و باطل، القاي شبهه و بدانديشي و نشر اكاذيب در جامعه مي

ته اسـت    سال گذشته نتوانس   ۱۷هر چند به خواست پروردگار، نه تنها تبليغات زهرآگين بدخواهانه در            

دي ايران در جامعـه بكاهـد، بلكـه تجـارب           هاي آزاديخواهانه نهضت آزا     ماناز اعتبار سياسي و ارزش آر     

مـومي   براي روشن شدن افكار ع     . آن را به اثبات رسانده است      عيني جامعه ايران حقانيت افكار و مواضع      

ضت آزادي ايـران آمـادگي خـود را جهـت            و سـيما، نهـ     افانه شنوندگان و بيننـدگان صـد      و قضاوت منص  

 در پاسخ به اتهامـات غيرمـسئوالنه و زشـت برنامـه             شركت در يك مناظره تلويزيوني عادالنه و بيطرفانه       

  .كند الذكر اعالم مي فوق

اگر اخالق، عدالت و انصاف را مغاير با دادن حق و امكان دفاع به كسانيكه مورد اتهام و بهتـان قـرار                      

هـا در يـك        حقـوق اوليـه افـراد و گـروه         تـأمين دانيد و به ضرورت اجراي قانون اساسي و            نمي ،گيرند  مي

. كند كه به چنين درخواسـت مـشروعي تمكـين نماييـد             ه مدني معتقديد، صداقت و انصاف اقتضا مي       جامع

رود و هم فرصتي براي تضارب آراء و تعـاطي افكـار              چنين اجابتي هم تسليم به موازين حق به شمار مي         

  .باشد، خواهد بود كه رشد و تعالي فرهنگي و سياسي جامعه در گرو آن مي

  

  با احترام

  زادي ايراننهضت آ

                                                            
گـرفتن هـر گونـه      كه در رعايت دقت و امانت در ترجمه اصل آنها به فارسي ترديد فراواني وجود دارد و در صورت ناديـده                     ∗

انـد، بنـا    بوده» جاسوس«نندگان اسناد، هاي اختصاصي است كه حداقل به زعم منتشرك ترديد، از آنجا كه اسناد مذكور گزارش   

به ويـژه از آنـاني كـه در معـرض تهمـت قـرار               (نياز به بررسي و تحقيق      » ...و ان جائكم فاسق بنبأٍٍٍٍٍٍٍ فتبينوا     «بر حكم آيه شريفه     

 .دارد) اند گرفته
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  تعالي بسمه

 يران اآزادينهضت 
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٦٣ :شماره

   ٠٩/٠٤/٧٥:تاريخ

  

  

  بيانيه

  سالم به دانشگاه مظلوم

  

البته بايد گفـت كـه      . تر كردن آنها داغ شده است       ها و اسالمي    هاي اخير بار ديگر بحث دانشگاه       در هفته 

ها بـراي پيـروزي بـر رقبـاي خـود             ها پيش از انتخابات مجلس به موازاتي كه تكاپو و تالش گروه             از هفته 

درصدد يافتن جاي پايي در نقاط استراتژيك و حساس جامعه بود، كـشاكش             يافت و هر گروه       افزايش مي 

هـاي    امـا در هفتـه    . يافـت   ها نيز رشد فزاينده مـي       هاي مختلف در دانشگاه     ها و دسته    و برخورد ميان گروه   

هاي دكتر سروش     در ابتدا حمله به سخنراني    ! اخير اين حركت با شكل و شمايل جديدي خود را نشان داد           

در دانشگاه عالمه طباطبـايي     . اهللا شروع شد    ده فني از سوي گروه نوظهوري به نام انصار حزب         در دانشك 

الـدين اسـدآبادي بـا تهديـد بـه هجـوم و        برنامه سخنراني به مناسبت يكصدمين سال درگذشت سيدجمال 

رمـان كـه    ها از جمله دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه ك             حمله به ساير دانشگاه   

بعضاً افراد ديگري غير از دكتر سروش در آنها سخنراني داشتند نيز تسري يافت و كار به جـايي رسـيد                     

هاي درس نيـز تعـرض شـد و در مـواردي بـه تعطيـل كـالس          به كالس نراني سخهاي  برنامه كه عالوه بر  

هـا و خبرگـزاري جمهـوري     دانشگاه نيز حمله به سينماها، دفاتر روزنامه  در بيرون از  . درس منجر گرديد  

عجيب آنكه اين تعرضات كه مورد اعتـراض شـديد دانـشجويان و             . اسالمي و مردم عادي روزافزون شد     

دانشگاهيان و همه آزاديخواهان جامعه قرار گرفته بود نه تنهـا از سـوي حاكميـت محكـوم نـشد بلكـه از                     

البته دانشجويان مـستقل نيـز      . رفتهاي حاكميت مورد تشويق و پشتيباني نيز قرار گ          سوي برخي از جناح   

هـا و     هاي اسالمي دانشجويان كه يك طرف قضيه بودند با صدور بيانيه            كار ننشستند و برخي از انجمن     يب

اهللا را محكوم و شديداً نسبت بـه آنهـا اعتـراض     ها اين گونه اعمال و عملكردهاي انصار حزب        گيري  موضع

اعتـراض انجمـن اسـالمي دانـشجويان دانـشگاه          باطبـايي،   اعتراض دانشجويان دانشگاه عالمـه ط     . نمودند

ها و تهيه طومار با امضاي بيش از پانصد نفر            هاي ساير شهرستان    صنعتي شريف و دانشجويان دانشگاه    

تفاوتي مسئوالن قضايي و اجرايي كشور نسبت    ها عليه گروه معترض مهاجم و بي        از دانشجويان دانشگاه  

 و نيز نامه سرگشاده و اعتراضيه صـريح و روشـن دكتـر سـروش بـه                  تعرضات غيرقانوني به اين گونه    

هـا   هـا بـود كـه در حـول و حـوش و درون دانـشگاه       هايي از اين برخوردها و تـنش        جمهوري نمونه   رئيس

  .جريان داشت

ها به سرانجامي نرسيد و حتـي حمـالت برخـي از نماينـدگان در آخـرين        اما اين اعتراضات و مقاومت    

هـاي نهـان و       ها نتوانست آنها را سر جاي خود بنشاند و حمايت           چهارم به اين گروه   روزهاي عمر مجلس    

طوري كـه آنهـا آزادانـه و بـدون كـوچكترين تـوبيخ،                به. ها ادامه يافت    آشكار نهادهاي قدرت از اين گروه     

دهنـد و بـا    انگيز خـود ادامـه مـي    هاي ضددموكراتيك و رعب   محكوميت و يا حتي سرزنش ماليم به روش       
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انـد لـيكن از       ها گذشته و به مجلس راه يافته        خوان كنترل   پروايي براي بيرون انداختن كساني كه از هفت         بي

در چنـين اوضـاع و احـوال و جـو متـشنجي             . انـد   شوند، اعالم آمادگي نموده     نظر آنها ليبرال محسوب مي    

متهم شده  » غيراسالمي بودن «ها آغاز گرديده و دانشگاهيان مظلومانه به          اي به دانشگاه    ناگهان حمله تازه  

در جمع مسئوالن آموزش عالي كشور نيز چنين عنوان شـد  . اند و مورد حمله و هجوم جديدي قرار گرفته   

اي از   دانشگاه فعلـي مـا مجموعـه      «: روزنامه رسالت نوشت كه   » .تر شوند   هاي ما بايد اسالمي     دانشگاه «كه

ت آموزشي و عوامل خدماتي كنار هم اسـت، بـدون           ، فضا و تجهيزا     عواملي همچون استاد، دانشجو، كتاب    

اي   كار از اينها گذشته و عـده      «و مدعي شد كه     !! »آنكه خود را موظف به انجام تكليفي در برابر ملت بدانند          

و همان شبهات ضـدديني را در كـشور خـويش تقويـت              اند  دانشگاه را پايگاه تقويت امواج غرب قرار داده       

هاي ما اسالمي نيست، زيرا الگـوبرداري         فضاي حاكم بر دانشگاه   «كند كه      مي اين روزنامه اضافه  . »كند  مي

 و بـاالخره روزنامـه يـاد        » رژيم گذشته بنيانگذاري شده است      منافع تأميناز نمونه غربي است و با هدف        

داري مـنحط تجـاري اسـت،     هـاي متحجـر مـذهبي و سـرمايه     ترين گروه   شده كه سخنگو و نماينده قشري     

ها، ترويج افكـار غـرب در جامعـه اسـالمي و تربيـت                 دانشگاه تأسيسهدف تربيتي از    « كه   شود  مدعي مي 

هايـشان    گيـري   زده بود كه وقتي بر مسند امور مملكت نشـستند بـا رفتـار و تـصميم                  تحصيلكردگان غرب 

.»تفكرات غربي را در گوشه و كنار مملكت ترويج و فرهنگ اسالمي را تضعيف كنند
١
   

هايي عليه اين اقـدامات صـورت    مقاومت«كند كه  نقض ادعاهاي پيشين خود اعتراف مي    با     البته رسالت 

ها رها  كنند كه خود را از حاكميت نامرئي ليبراليسم در دانشگاه     گيرد و بعضي از دانشجويان تالش مي        مي

: كـه شـود     ياما نويسنده سرانجام مجبور به اين اعتراف تلخ م        » .سازند و به دامان اسالم و ملت پناه برند        

ها را نـداريم و در نتيجـه خأليـي ايجـاد              گيري از توانايي     اينجاست كه ما هنر تشكل و برنامه بهره        مسأله«

دهنـد چهـره دانـشگاه را بـه نفـع خـويش ترسـيم                 شود كه يك استاد و چند دانشجو به خود اجازه مي            مي

!».كنند
٢
   

تي و قشري نيز مطـالبي در ايـن زمينـه           هاي راست سن    ها و مطبوعات وابسته به جريان       ساير روزنامه 

اند ولي از همه اسفبارتر سخنان آقاي هاشمي گلپايگاني وزير فرهنگ و آموزش عالي در سخنراني           نوشته

نامبرده پس از چند سال تحصيل در آمريكا و آشنا شـدن بـا   . پيش از نماز جمعه هجدهم خرداد ماه است  

ند دبيري شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي و وزارت، يكبـاره              ها تكيه زدن بر مس      ها و سال    وظايف دانشگاه 

عقيده نسبت به اسالم و انقـالب در تعـدادي از             اعتقاد و سست    نگراني خود را از حضور برخي عناصر بي       

ها فرصت خواست و      دانشگاه» تر كردن   اسالمي«مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي ابراز كرد و ملتمسانه براي          

با برخوردهاي قاطعانـه و همكـاري جـدي تمـام نهادهـاي دينـي و                « به داد كه    جان  قول تالش جدي و همه    

فرهنگي و آموزشي و در رأس آنها حوزه علميه و دفتـر همكـاري حـوزه و دانـشگاه و نهـاد رهبـري در                         

عالي كـه متـولي رشـد كمـي و          به اين ترتيب وزير فرهنگ و آموزش        ! به اين وضع خاتمه دهد    » ...دانشگاه

دار دفاع از حريم استاد و دانشجو و دانشگاه است به جـاي آن كـه بـه طـرح                    ي و وظيفه  كيفي آموزش عال  

ها بپردازد و     و علمي دانشگاه  مسائل اساسي دانشگاه مانند كمبود امكانات مالي و پايين بودن سطح كيفي             

ر وضـع   هاي آكادميك و دفاع از قشر دانشگاهي كه عمـالً چنـدين برابـ               بر حفظ استقالل دانشگاه و آزادي     

                                                            
 .تأكيد از ماست. »دانشگاه مستقل«، مقاله ۳/۲/۷۵روزنامه رسالت شماره مورخ . ۱

 .بعهمان من. 
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كنند تا وجدان علمي و تخصصي خـود را ارضـا نماينـد و حـداقل                  عادي بار تدريس و تحقيق را تحمل مي       

 كنند و نيز بر دفاع از دانشجوياني كه بـا مـشكالت زيـادي             تأمينشان را     زندگي و معيشت خود و خانوده     

كنـد و از نهادهـاي مختلـف         بلند مـي  » وااسالما« نمايد، فرياد    تأكيددر زندگي تحصيلي خود روبرو هستند       

 به دانشگاه و اسـتاد      گويي ايشان نسبت  ! طلبد  ها كمك مي    دانشگاه» اسالمي كردن «سنتي و حوزوي براي     

سان با اعتراف     ها ندارد و بدين     و دانشجو بكلي غريبه و بيگانه است و اطالعي از وضعيت داخلي دانشگاه            

ث كه ممكن اسـت موقعيـت و مقـام او را تـضعيف             كند كه با تندباد حواد      به ضعف مديريت خود تالش مي     

ها را به انحطاط علمي      ها بيانجامد و دانشگاه     حتي اگر اين امر به تضعيف بيشتر دانشگاه       . كند، مقابله نمايد  

  .ها وارد شود ه بكشاند و عمالً ضربه ديگري بر پيكر نحيف دانشگا

از جـان   « : پرسـند   ئوالن كـشور مـي    هـا ايرانـي از شـما مـس          صدها استاد، هزاران دانـشجو و ميليـون       

ستيزي و خردگريزي و تخريب نهادهـاي علمـي كـشور             علم « :زنند  و فرياد مي  » خواهيد؟  ها چه مي    ه  دانشگا

  ».كافي است

هاي ما اعم از استاد و دانشجو، همه حاصل كـار حاكميـت كنـوني و انقـالب                    كادرهاي كنوني دانشگاه  

هـاي    دانـشگاه ) ۶۲ تـا    ۵۹از سـال    (فرهنگي براي مـدت سـه سـال         در جريان انقالب    . باشد  فرهنگي آن مي  

هـاي علمـي      هيـأت سراسر ايران به بهانه اسالمي كردن به تعطيل كشيده شد و بيش از نيمـي از اعـضاي                   

آموز متوليان انقالب فرهنگـي پـر       كار و دست    شدند و جاي آنان با مربيان تازه      ) اخراج يا مستعفي  (تصفيه  

تجربـه   تجربه يا بي هاي علمي را مربيان كم     هيأت درصد اعضاي    ۵۰ برهه بيش از     طوري كه در يك     به. شد

همـه دانـشجويان در هـر مقطـع         . دادند و تعداد استادان و دانشياران بـه حـداقل كـاهش يافـت               تشكيل مي 

تنهـا دانـشجوياني اجـازه      . اي صورت گرفت    گستردههاي    تصفيه. شدندمجدد  نام    تحصيلي، مجبور به ثبت   

بـيش از   . هاي متعدد و تنگ سياسي و عقيدتي عبـور كننـد            حصيل پيدا كردند كه توانستند از صافي      ادامه ت 

اقدامات ديگري كه زير عنوان     . التحصيل شدند   يكصد هزار متخصص و دانشجو ديرتر از موعد مقرر فارغ         

مي از  انقالب فرهنگي صورت گرفت تغيير برنامه، تعويض دروس و وارد كردن تعداد زيادي دروس اسال              

بايستي جو اسالمي كاملي بـه دانـشگاه          بود كه مي  ...  اخالق اسالمي و      قبيل معارف اسالمي، تاريخ اسالم،    

و قـدرت بالمنـازعي در      هـاي اسـالمي و جهادهـاي دانـشگاهي برپـا شـدند                انواع و اقسام انجمن   . ببخشد

 را زيـر سـيطره كـم وبـيش كامـل            ها  نهادهاي وابسته به حاكميت، مديريت دانشگاه     . ها پيدا كردند    دانشگاه

در زمينه گزينش استاد و . ها مسلط شدند خود گرفتند و بر فضاي سياسي، فرهنگي و حتي علمي دانشگاه         

طوري كه صالحيت علمي اسـتاد و قابليـت دانـشجو             حدوحصر اعمال شد به     هاي بي   گيري  دانشجو، سخت 

در تنـاقض   (، تحقيـق و تفتـيش عقايـد         تجـسس . قـرار گرفـت   » ها سياسي و اخالقي     صالحيت«الشعاع    تحت

اعزام دانـشجو بـه خـارج بـه         . هاي دانشگاهي رايج گرديد     براي گزينش )  قانون اساسي  ۲۳آشكار با اصل    

ورود نـشريات علمـي   . شدت كنترل شد و محدود به افراد وابسته و متعهـد بـه يـك گـروه خـاص گرديـد       

هاي فراوانـي     سهميه. و كند ادامه يافت   خارجي براي مدتي متوقف شد و سپس به صورت محدود، ناقص            

شـد و در بعـضي از          درصد گزينش دانشجو را شـامل مـي        ۴۵از بين افراد مورد نظر حاكميت كه بيش از          

گرفت، به مدت  دربرمي را) ها و معدلهاي پايين     اكثراً با نمره  ( درصد دانشجويان ورودي     ۶۰ها تا حد      رشته

 شهدا و جانبازان تا اعضا و وابـستگان جهـاد سـازندگي و سـپاه                هاي  از خانواده . چند سال برقرار گرديد   

، كساني كه پاسداران ارزشهاي اسالمي تشخيص داده شده بودنـد           پاسداران و حتي نهضت سوادآموزي    
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هاي ديگـر، هماننـد       عالوه، رعايت حجاب اسالمي و محدوديت       به. ها شدند   زير عنوان سهميه وارد دانشگاه    

 مرتـب و مـنظم تحـت         طـور   عالوه بر آن استادان و دانـشجويان بـه        . ها اعمال شد   ساير جاها، در دانشگاه   

اي از اساتيد، كاركنان و دانشجويان مـشمول تـصفيه قـرار گرفتـه و                 هاي شديد قرار داشتند و عده       كنترل

ها حـضور فعاالنـه و    از سوي ديگر از آن پس روحانيون نماينده رهبري در همه دانشگاه   . شدند  اخراج مي 

گيري داشته، قدرت تشكيالتي وسيعي را به وجود آورده و تقريباً هيچ چيز از نظارت و دخالت آنهـا                  چشم

جمهـوري و بـا       افزون بر همه اينها، شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي زيـر نظـر رئـيس                . بركنار نمانده است  

هـا و     اههـاي آموزشـي و اسـتخدامي و ترفيعـات دانـشگ             عضويت مقامات تزار اول حاكميت تمـام برنامـه        

انـد    توانـسته   خواسـته و مـي      خالصه آن كه آنچه را كه مي      . جانبه خود دارد    دانشگاهيان را زير كنترل همه    

  ها اسالمي شود اما حاصل چه بوده است؟ اند تا به قول خودشان دانشگاه انجام داده

ها و    نشگارويه دا   بعد از انقالب فرهنگي افزايش كمي و بي       هاي    بررسي وضعيت آموزش عالي در سال     

اكنـون اكثـر قريـب بـه اتفـاق       هـم . دهـد  ها را نشان مي ه كاهش شديد سطح علمي و فني بسياري از دانشگا      

 علمي، هر سال چند برابر دانشجو بيشتر از گذشـته           هيأتهاي ايران با تعداد تقريباًَ ثابت اعضاي          ه  دانشگا

از امكانـات بالفعـل     . يابـد   يـشتري مـي   نسبت تعداد استاد به دانشجو هر روز كـاهش ب         . دهند  را پوشش مي  

  .ها با فشارها و تنگناهاي بيشتري روبرو هستند شود و دانشگاه ها روز به روز كاسته مي دانشگاه

دهد كه با توجه به رشد فزاينده جمعيت و اهـداف حاكميـت    نگاهي به آمارهاي آموزش عالي نشان مي    

هـاي اخيـر بيـشترين فـشارها بـر اعـضاي               سـال  كه رشد صرفاً كمي دانشجو را در نظر داشته است، در          

 هيـأت  عـضو    ۶۱۰۰ دانـشجو    ۶۷۰۰۰، بـه ازاي     ۴۸ــ ۴۹در سال تحصيلي    . هاي علمي وارد شده است    هيأت

 يعني   ،۵۸ـ۵۹در سال تحصيلي    .  دانشجو يك كادر علمي داشتيم     ۱۰يعني در برابر هر     . علمي وجود داشت  

 هيـأت  نفر اسـتاد و كـادر        ۱۶۸۷۷ دانشجو بيش از     ۱۷۴۰۰۰هاي اول پس از پيروزي انقالب، به ازاي           سال

 ۲۵۰، بـا بـيش از     ۶۷ــ ۶۸اما در سال تحـصيلي      .  ثابت مانده بود   ۱۰ به   ۱علمي داشتيم كه باز همان نسبت       

 افزايش يافت و امروز نـسبت دانـشجو بـه اسـتاد             ۱ به   ۱۵هزار دانشجو، نسبت دانشجو به استاد به رقم         

هـاي    رويـه دوره    افزايش بـي  . در برابر هر استاد است     دانشجو   ۲۵در حدود    برابر گذشته يعني     ۵/۲تقريباً  

بخــصوص كــه در برخــي . كارشناســي ارشــد و دكتــرا بــار آموزشــي را بــه شــدت افــزايش داده اســت 

.رسد   مي ۵۵ها نسبت مذكور به بيش از         شهرستان
١

ها بدون آنكه در       بنابراين، كادرهاي آموزشي دانشگاه    

 شده باشـد، بـار سـنگيني را تحمـل           تأمينتنگي معيشت حداقل نيازهاي زندگي آنان       برابر تورم فزاينده و     

 بتواننـد ادامـه تحـصيل داده و         )بجـز دانـشگاه آزاد    (ها    ميليون دانشجو در دانشگاه   د تا بيش از نيم      نكن  مي

 و  فرسا از يك طرف و جو اختنـاق         اكنون بسياري از دانشگاهيان با وجود كار طاقت       . التحصيل شوند   فارغ

ها براي چيست و چـه هـدفي را           پرسند كه حمله و فشار تازه بر دانشگاه         ارعاب از سوي ديگر، از خود مي      

  كند؟ دنبال مي

جانبه، چگونه است كه بـاز         سال از آغاز انقالب فرهنگي و تغييرات گسترده و همه          ۱۵با وجود گذشت    

هـا از نـو       عار اسالمي كردن دانـشگاه    آيد و ش    محيط دانشگاه سخن به ميان مي     » غيراسالمي بودن «هم از   

ههـا    داند كه منظور از اسالمي كردن دانـشگا         در حالي كه هنوز هم هيچ كس به درستي نمي         . شود  زنده مي 

                                                            
 .هاي مختلف رجوع كنيد به آمارهاي آموزش عالي از انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالي در سال. .۱
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.چيست
١

 آنچه مسلم است و تجربه سالهاي اخير نيز نشان داده اين است كه با برداشت خاصي كه برخي                

مي كردن دارند، هر اقدامي كه صورت گيـرد و بـه هـر               از اسالم و اسال    ،هاي سنتي متحجر و قشري      جناح

هـاي   هاي تلويزيوني، فـيلم  چنانكه درباره برنامه.  نخواهد شدتأميننحوي كه رفتار شود، باز هم نظر آنها    

 برداشـت   نسينمايي، حجاب خانمها و حتي ورود كانديداهاي مردم به مجلس شوراي اسالمي شاهد چنـي              

در اظهارنظرهــاي خــود بــا صــراحت از برخــي از همــين آقايــان . باشــيم يكــسويه و انحــصارگرايانه مــي

شـود، نقـش      آنچـه در ايـن ميـان بـه كلـي فرامـوش مـي              . انـد    الگـو يـاد كـرده      عنوان  بهعربستان سعودي   

ترديـد بـه      ها است، چيزي كه بي      بخش و تحرك فرهنگي، علمي، صنفي، سياسي و اجتماعي دانشگاه           آگاهي

وگو و اظهارنظر و تبادل آراء و افكار نياز دارد و با هر گونه                راي بحث و گفت   محيط باز و زمينه مساعد ب     

  .باشد فشار و مضيقه و حمله و هجوم در تضاد مي

ستيزي و خردگريـزي ايـن        نگر و متحجر با دانشگاهها فرع بر علم         مشكل برخورد جريان سنتي گذشته    

ر علمي بايد بر تعقل، استدالل، خردگرايـي        هاي آموزش و كا      اساسي اين است كه پايه     مسأله. جريان است 

و تربيت كادرهايي كـه بتواننـد مـشكالت فنـي، صـنعتي، اقتـصادي و علمـي كـشور را بـا كـار فكـري و                            

هـاي سـنتي      ها با باورهاي بنيـادين جريـان        كارشناسانه مستقل خود حل كنند، استوار باشد و اين ويژگي         

گاهها را بار ديگر تعطيل كنند تمام اسـتادان و دانـشجويان            بنابراين، اگر دانش  . طلب سازگار نيست    تماميت

آموز و مطيع پديد آورنـد، در         را بيرون بريزند و دانشگاه جديدي را با استادان و دانشجويان كامالً دست            

صورتي كه بخواهند متخصصان كارآمد علمي تربيت كنند، باز هـم پـس از مـدتي بـا همـين تناقـضات و                       

پـس مـشكل    . از انقالب فرهنگي اول با آنها دست به گريبانند روبرو خواهند شد            تعارضاتي كه امروز بعد   

  .ها نيست، بلكه در ذهنيت و باورهاي متوليان امور است ازدانشگاه

هاي اسالمي بايد بر همه شئون زنـدگي جامعـه مـا، از               نهضت آزادي ايران اكيداً معتقد است كه ارزش       

ولـي آيـا اسـالمي      . هاي علميـه، حـاكم باشـد        ها و حوزه     دانشگاه جمله در مراكز علمي و آموزشي، اعم از       

شود و دانشگاه تنهـا هنگـامي          مي  خالصه» ها، شعارها و ظواهر امر      ها، محدوديت   ممنوعيت«شدن فقط در    

هـاي درس حاضـر       اسالمي خواهد بود كه دانشجويان و استادان با نعلين و عمامه و عبا بـر سـر كـالس                  

بـديهي اسـت كـه مـديران     !! گردنـد؟ تعيـين   ها از ميان روحـانيون        هها و دانشكده  شوند، يا رؤساي دانشگا   

اند و تا حدودي نيز بدانها دست         مؤسسات آموزشي، از جمله دانشگاهها، غالباً به دنبال چنين اهدافي بوده          

ر دن شـعارهاي مرسـوم و تكـرا        وظايف و كابرد دانشگاهها منحـصر بـه دنبـال كـر            اما آيا واقعاً  . اند  يافته

مركـز علـم، دانـش، انديـشه، خالقيـت، توليـد دانـش و تكنولـوژي و                  آنهاست؟ در سراسر جهان، دانشگاه      

به زمينـه اجتمـاعي مـساعد و محيطـي بـاز و آزاد از                اما شكوفايي و رشد   . گسترش مرزهاي دانش است   

جوم نابجا جلوي  بنابراين، هر گونه فشار و تعرض، ايجاد مضيقه و حمله و ه           . فشارها و تنگناها نياز دارد    

 گاهدر محيط خفقـان و فـشار، دانـش   . گيرد هاي كيفي را مي رشد و شكوفايي استعدادها و گسترش ظرفيت 

مسلم است كه اگر جامعه ما بخواهد نوسـازي شـود و بـه يـك         . تواند نقش واقعي خود را ايفا كند        نيز نمي 

 ماهر و كارآمد بپردازد و بـراي ايـن          توسعه واقعي پايدار دست يابد، نخست بايد به تربيت نيروي انساني          

نيروي انساني عنصر   . ها و مراكز آموزش عالي خود اقدام كند         منظور بايد در راستاي رشد كيفي دانشگاه      

اصلي هر نوع توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و اين خود نياز بـه محيطـي بـاز بـراي توسـعه            

                                                            
 .۳۱/۳/۷۵كني و آقاي دكتر هاشمي گلپايگاني در روزنامه اطالعات مورخ  اهللا مهدوي عنوان نمونه، نگاه كنيد به سخنان آيت به. ۲
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مورد امر و نهي و يورش و فـشار قـرار گيـرد و يـا جايگـاه                  دانشگاهي كه دائماً    . ها دارد   سياسي دانشگاه 

واقعي خود را در نظام سياسي نداشته و هوست مستقل و فرهنگي خود را از دست داده باشـد، دائمـاً در            

گيـري، اخـراج،      كه در معناي معمول جز بهانـه      » اسالمي كردن «معرض شماتت بوده و شمشير داموكلس       

د غيرمسئول و لعن و تكفير از سوي مسئوالن چيز ديگـري نيـست، بـاالي                اهانت و امثال آن از سوي افرا      

تواند نقش اساسي خود را در تغيير چهره جامعه ايفا كند و از چنـين                 سر آن قرار داشته باشد، چگونه مي      

 پـس از انقـالب فرهنگـي و         تـوان داشـت؟ در واقـع، داسـتان دانـشگاه امـروز              دانشگاهي چه انتظاري مـي    

بـان    داستان آن كسي است كه باري ازشيشه داشت و به هنگـام ورود بـه شـهر، دروازه                 جريانهاي بعدي   

دانشگاه اگـر   ! »اگر چوب ديگري زني هيچ     « :و او جواب داد   » در بار چه داري؟   «: و پرسيد چوبي بر آن زد     

ه قلـع و قمـع گـردد، در آينـد         » اسـالمي شـدن   « گيرد و به بهانه و زير نـام          به همين روند تحت فشار قرار     

  !چيزي از آن باقي نخواهد ماند

هـا مـشكل هميـشگي        نهضت آزادي ايران بر اين باور اسـت كـه مـشكل حاكميـت كنـوني بـا دانـشگاه                   

انتخابات اخير مجلس به حاكميت، به خصوص جريـان         . هاي حاكم با مراكز علمي و دانشگاهي است         قدرت

ها در اختيـار قـدرت حـاكم نبـوده و راه         رغم تمامي فشارها و مهار      راست سنتي، نشان داد كه دانشگاه به      

  .پويد جويد و مي مستقل خود را مي

هـاي    دهد كه اين نهاد مهم بـراي تـسليم شـدن بـه نظـام                يك مرور اجمالي بر تاريخ دانشگاه نشان مي       

در رژيـم اسـتبداد سـلطنتي، دانـشگاه         . سياسي موجود و جريانات روز همواره تحـت فـشار بـوده اسـت             

وقفـه در معـرض هجـوم و          طلبانه ملت ما بود و به همين علـت، بـي            خواهانه و حق    ديپيشگام مبارزات آزا  

هـاي درس هجـوم    زماني بـه كـالس  . ضرب و شتم نيروهاي گارد و ساير نيروهاي انتظامي آن رژيم بود  

شكستند و با چـوب       ها را مي    بستند، وقت ديگر تجهيزات آزمايشگاه      بردند و دانشجويان را به گلوله مي        مي

دادند   كشيدند و زير فشار ساواك قرار مي        كردند، زماني استادان را به سالبه مي        ماق به آنها حمله مي    و چ 

در غالـب اوقـات، دانـشگاهها بـه تعطيـل           . و همواره فريادشان بلند بود كه دانشگاه با نظام همكاري ندارد          

ت و تعهدات آنچناني، پـس      فرستادند و يا با شرايط سخ       شد و دانشجويان را يا به سربازي مي         كشيده مي 

ولـي مـا در همـين جامعـه شـاهد           . كردنـد   نام مـشروط و مجـدد مـي         از چند هفته تعليق و سرگرداني ثبت      

ايـم و از ايـن گونـه      بهمـن و غيـره بـوده   ۶ آذر، ۱۶مبارزات درخشان دانشگاهها و روزهاي افتخارآفرين     

نتظامي رژيم و دانشگاهيان بوده است در       ميان نيروهاي ا  مبارزه و نبرد واقعي     روزها كه دانشگاه صحنه     

پس از آن نيـز شـماري از     .  همچنان ادامه داشته است    ۵۷ها تا بهمن      تاريخ دانشگاه ما كم نبوده و شهادت      

استادان و دانشجويان در جنگ عليه تجاوزات عراق فعاالنه شركت و حـضور داشـتند و شـهداي فـراوان       

م فاسـد پهلـوي و در گـسترش و رشـد نيروهـاي ملـي و مـذهبي                   مسلماً دانشگاه در مبارزه با رژي     . دادند

. روشنفكر و آزاديخواه جامعه همواره پيشگام بوده و جايگاه ويژه و غيرقابل انكاري در جامعـه مـا دارد                  

. شتباهي مضاعف هـستند دانند دچار ا زده مي اي از نظام گذشته يا غرب كساني كه دانشگاه را صرفاً زائده   

طرفانـه بـر      اگـر بـي   . راننـد   و هم خوب و بد را با يـك چـوب مـي             كنند  يخي را انكار مي   تار حقايق   يعني هم 

هاي ساير كـشورهاي جهـان        سرگذشت و سرنوشت دانشگاههاي ايران مروري كنيم و آنها را با دانشگاه           

ســوم مقايــسه نمــاييم، تــصديق خــواهيم كــرد كــه نــه تنهــا دانــشگاه مــا در مبــارزات ضداســتعماري و  

اي داشته است بلكه دانشگاهيان ما، به جز معدودي شـناخته           كننده  ذشته نقش مهم و تعيين    ضداستبدادي گ 
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پـروده جنـاحي خـاص     شده نه گوش به فرمان فرهنگ غرب، نه خيانتكار، نه داراي فساد مالي و نه دسـت     

اي جاهل يا مغرض كه هدف خـود را بـه نـاحق بـه ضـعف كـشيدن و حتـي                        اند و بر خالف نظر عده       بوده

هـاي مـا در       كننـد، دانـشگاه     اي وارد مـي     ها قـرار داده و در هـر فرصـت بـر آنهـا ضـربه                 دي دانشگاه نابو

كننـده و مـؤثري       هاي آموزشـي و علمـي و بازسـازي و نوسـازي جامعـه نقـش تعيـين                   سازندگي، فعاليت 

هـا    چرا كه همه متخصصان موجـود جامعـه يـا اكثـر قريـب بـه اتفـاق آنهـا از همـين دانـشگاه                        . اند  داشته

ها هزار پزشك، مهندس، معمار، دندانپزشك، داروساز، اديب، اقتـصاددان، مـدير              ده. اند  التحصيل شده   فارغ

ن فعال   آْ و پژوهشگر و همه كساني كه به نحوي در روند نوسازي جامعه و توسعه اقتصادي و اجتماعي                

كنند و يا از آنجا       ن تدريس مي  بدين معنا كه يا در آ     . باشند  اند، به نحوي با دانشگاه مرتبط مي        و مؤثر بوده  

دوسـتي و آزاديخـواهي و    خالصه آن كه دانشگاه كانون علم و دانش، مركـز وطـن       . اند  التحصيل شده   فارغ

اي، نقش دانـشگاه در مجمـوع هيچگـاه           بر خالف تصور عده   . عدالتي است   خاستگاه مبارزه و منازعه با بي     

اي جـز   ها آن هم به نام اسالم، نتيجـه  ت با دانشگاهمنفي نبوده است و اين گونه برخوردهاي منفي و ضدي      

  !اعتمادي در آنان نسبت به حاكميت، نظام و اسالم ندارد تخريب روحيه دانشگاهيان و ايجاد بي

نهضت آزادي ايران معتقد است كه تا زماني كه دانـشگاه اسـتقالل خـود را بـاز نيابـد، هويـت علمـي،                        

بخش جامعه    عنوان عنصر روشنگر و آگاهي      به) دانشجو و استاد  اعم از   (فرهنگي و حتي سياسي دانشگاه      

به رسميت شناخته نشود، جايگاه و نقش آن در نظام اسالمي همانند ساير نهادهـا مـشخص نگـردد و در               

برابر تعرضات جاهالنه و مغرضانه مصونيت نداشته باشد و به عبارت ديگـر از حالـت بالتكليفـي خـارج                    

دانشگاهي كه همه .  نقش كيفي و ارزشي خود را در جامعه اسالمي آشكار كند         نشود، قادر نخواهد بود كه    

هاي سياسـي و غيرسياسـي در تعيـين سرنوشـت آن شـريك باشـند امـا خـود هويـت                        نهادها و سازمان  

  !رود؟ اي از آن مي باشد، انتظار چه معجزهمستقلي نداشته و در زاويه جامعه قرار گرفته 

باره مسائل حاد و مهم جامعه، خاصه در مـسائل سياسـي و فرهنگـي و                اگر دانشگاه ادعا و نظري در     

ملي نداشته باشد يا صرفاً تسليم آراء و عقايد رسمي و معمول حاكم گردد يا از بحث و ابراز نظر و حتي                      

اي را دنبـال كنـد، چـه      گرايانـه و ثناگويانـه      اظهار وجود محروم باشد و يا نقش مكانيكي و احياناً سـتايش           

  رشد و تعالي از آن قابل تصور است؟انتظار 

  بخش؟ كي تواند كه شود هستي   بخش  ذات نايافته از هستي

اگر بخواهيم كه دانشگاه واقعاً دانشگاه باشد، بايد ماهيتاً خـصلت پويـا و انتقـادي پيـدا كنـد و تـسليم                       

رغـم همـه فعـل و         بـه ها    ه  اتفاقاً دانشگا . اي نشود   چون و چراي قدرت سياسي حاكم و هر نظر و انديشه            بي

هـا كـه برچـسب و لقـب           انفعاالتي كه در آنها صورت گرفتـه اسـت، بـر خـالف غالـب نهادهـا و سـازمان                   

پيدا كرده، هر چه كردند كسي      » مصونيت«عنوان نهادهاي انقالبي      به خود گرفتند و در نتيجه به      » اسالمي«

از همـان آغـاز هـم       . انـد   ل كـرده  رض آنان نشد، همواره نسبت به سرنوشت خود و جامعه آگاهانه عم           تعم

هـاي   هاي سياسـي و فرهنگـي در جامعـه زيـر چـشم      ها و واكنش ها و هم تحوالت و كنش      اوضاع دانشگاه 

جامعـه  تيزبين و كنجكاو دانشگاهيان قرار داشته و همواره اوضاع و احوال سياسي، اقتصادي و فرهنگي                

 يـك  عنوان بهويت خود را بازيابد، در نظام اسالمي    اگر دانشگاه بتواند ه   . باشد  مورد توجه آنها بوده و مي     

ناپذير در روند فكري، فرهنگي و توسعه جامعـه بـه رسـميت شـناخته شـود و                    عنصر ضروري و اجتناب   

خواهد توانست كـه هماننـد گذشـته خـدمات ارزشـمند و             جاي شايسته خود را در نظام اسالمي پيدا كند،          
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هـاي علمـي و همـه         براي اين كار، نخست بايـد آزادي      . ضه نمايد وااليي به جامعه اسالمي و ملت ايران عر       

 ثانياً دانـشگاه بتوانـد آزادانـه در تعيـين           .هاي ديگر مصرح در قانون اساسي پذيرفته و اعمال شود           آزادي

دانشگاهي كـه همـه   . سرنوشت جامعه خود مشاركت و در همه امور سياسي و فرهنگي نقش داشته باشد             

يردانشگاهي خود را در آن سهيم و شريك و بلكه مالك بدانند، اما هويت مـستقلي      ها و نهادهاي غ     سازمان

هـا، حتـي در مـورد رقـم زدن سرنوشـت              ريـزي   ها و برنامـه     براي آن قائل نباشند و در مجموعه سياست       

يا لعن و تكفيـر قـرار داشـته           دائم زير فشار و آزار و تهمت و افتراء         طور  بهخودش نقشي نداشته باشد و      

اي نيز از رشـد        نقش اساسي خود را در جامعه ايفا كند و بايد گفت كه چنين جامعه               نخواهد توانست  باشد

  .و تعالي محروم خواهد ماند

هـا و      دانـشگاه  مـسأله دهـد كـه اگـر بـا           نهضت آزادي ايران، بار ديگر به همـه مـسئوالن هـشدار مـي             

هــاي عناصــر اصــلي  رهــا و انديــشهدانــشگاهيان بــر پايــه خردگرايــي، متانــت، انــصاف و اســتفاده از نظ

تـازي    ها صحنه يكـه     ها يعني استادان و دانشجويان، معتدل و دورانديش برخورد نكنند و دانشگاه             دانشگاه

 فشار باشد، سرنوشـت انقـالب فرهنگـي چـين در ايـران تكـرار                هاي  عناصر غير آگاه غيرمسئول و گروه     

ه در صنعت و علم باز هم بيشتر فاصله خواهد          خواهد شد و ميهن عزيزمان از كاروان كشورهاي پيشرفت        

  .گرفت

  

  نهضت آزادي ايران

  ۷۵تيرماه 
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٦٤ :شماره

   ٢١/٠٤/٧٥:تاريخ

  

  الدين ِاربكان، تبريك دبيركل نهضت آزادي ايران به آقاي دكتر نجم

  وزير جديد تركيه  دبيركل حزب رفاه و نخست

  

  الدين اربكان جناب آقاي دكتر نجم

  وزير جمهوري تركيه دبيركل حزب رفاه و نخست

  اهللا و بركاته هحمسالم عليكم و رال

  عالي جناب

حـزب  پيـروزي   . گـويم   از طرف خود، نهضت آزادي ايران و مردم ايران مقام جديد شما را تبريك مـي               

هاي اسالمي سراسر جهـان و نقطـه عطفـي در تـاريخ تركيـه                 براي جنبش رفاه در واقع يك جهش به جلو        

ما خالصانه از خداوند    . هاي شماست   بزرگ بر شانه  چنين يك مسئوليت      شود اين پيروزي هم     محسوب مي 

تان در جهت ايجاد صلح و توسعه براي مردم تركيه            سبحان و تعالي كمك و هدايت شما در تحقق تعهدات         

  .را مسئلت داريم

  

  ارادتمند شما

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران



 

 ٤٢

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 
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His Excellency Dr Nejmeddin Erbakan 

Secretary General, Rifah Party 

Prime Minister 

Republic of Turkey 

 

July 10,1996 

Your Excellency, 

On behalf of myself, the Freedom movement of Iran and the people of Iran, I 

would like to congradulate you in your new position. The Rifah Party victory is 

indeed a leap forward for Islamic Movements throughout the world as well as a 

turning point in Turkish history. It is also a great responsibility on your shoulders. We 

sincerely pray to Allah s. t., to aid you and guide you in fulfilling you in your 

obligations toward bringing peace and prosperity to the Turkish people. 

We remain yours, 

 

Ebrhim yazdi 

Secretary General, 

Freedom Movement of Iran 

21 Touraj Lane  

Valiasr Avenue 

Tehran, Iran 
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٦٥ :شماره

   ٠٨/٠٥/٧٥:تاريخ

  

  برنامه هويت سيماي جمهوري اسالمي بيانيه پيرامون 

  "نمايش ضعف"

  
  اللهم و من ارادني بسوء فارده و من كادني فكده و اجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك

خدايا هر كه بد مرا خواهد بدش را بخواه و هر كس به من مكر كند به مكـر خـويش                     

  .رفتارش كن و مرا از بهترين بندگانت در پاداش قرار دهگ

   دعاي كميل ـ ) ع(علي 

  

. شـود   پخـش مـي   » هويت«هاي هفتگي از شبكه اول تلويزيون با عنوان            چندي پيش يك سري برنامه     زا

هاي متنـوع فكـري،    نامه، به بهانه مقابله با تهاجم فرهنگي، نقد مواضع و عملكرد جريان      برمحور عمده اين    

گرايـان اصـيل و       گرايـان، تـا ملـت       ، باسـتان    گرايان افراطي يا الئيك     فرهنگي و سياسي روشنفكران، از ملي     

هـايي از برنامـه، در مـورد كوشـش برخـي جريانـات        اگرچـه بخـش  . باشد ملي و مسلمان مي روشنفكران  

در مجمـوع، حـق و   كننـد، امـا       زدايي از فرهنگ ايراني مطالب حقي عنوان مي         منظور اسالم   شناخته شده، به  

  . است باطل سخت به هم درآميخته شده

هاي روشنفكري اعم از سياسي و غيرسياسـي،          گري، جريان   تقوايي و موذي    در اين برنامه، با كمال بي     

گيرنـد و بـا       بنـدي واحـدي قـرار مـي         ملي و غيرملي، مستقل يا وابسته به چـپ يـا راسـت، همـه در گـروه                 

ها و بازي با تصاوير نامربوط به هم، سـعي شـده           يده فيلمها و صحنه   هاي ناقص و بر     قول  بندي نقل   سرهم

است تا به بيننـدگان چنـين القـاء شـود كـه همـه جريانهـاي سياسـي و فكـري و فرهنگـي روشـنفكران و             

 خائن به ملت ايـران و ضداسـالم و نـوكر و عامـل آگـاه يـا       ،ها از يك قماش و بدون استثناء    كرده  تحصيل

چـون  همدر اين برنامه ازاسائه ادب به ساحت خدمتگزاران سترگ مـشرق زمـين،   . دباشن اجانب مي ناآگاه  

اند از تعرض طراحان و       تنها كساني كه در كسوت روحانيت بوده      . دكتر مصدق نيز، خودداري نشده است     

شود كـه گويـا ايـن كـسوت بـه تنهـايي               اند و چنين استنباط مي      هويت اين برنامه مصون مانده      مجريان بي 

  .ونيت استموجب مص

اين برنامه با هدف مخدوش ساختن هويت فرهنگي ملت مسلمان ايران و ملكوك كردن و هتك حرمـت               

هاي سياسي و فرهنگي خدمتگزار ايران و اسالم، كه در            انديشمندان مسلمان ملي و آن گروه از شخصيت       

ك انديـشه و بـاور    انديشند، شكل گرفته و در بطن خود تبليـغ يـ            هاي فكري حاكميت مي     خارج از چارچوب  

پرورد، كه ايران سرزميني خـالي از خـدمتگزاران صـادق اسـت و                اطالع كنوني را مي     خطرناك به نسل بي   

انـد،    ديني به اين ملـت و مملكـت خـدمت كـرده             اكثريت كساني كه در محورهاي مختلف فرهنگي، سياسي،       

!! شد هويت ملتي را مخدوش كـرد         نمي به راستي كه بهتر از اين     . اند  عامل بيگانه و خائن به ملت خود بوده       

  !انصافي و زهي خودپسندي زهي بي

زيرا بر خـالف رسـم جـاري،      . باشند  كنندگان و اجراكنندگان اين برنامه خود فاقد هويت مي           تهيه ظاهراً
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در ايـن برنامـه   . شود عنوان مسئول تهيه و اجرا معرفي نمي     در ابتدا يا انتهاي برنامه، هيچ فرد يا نهادي به         

ها و افتراها به شريفترين فرزنـدان         ترين تهمت    سنگين  ه دور از هم اصول اخالقي، شرعي و حتي قانوني،         ب

الحـال    ن را در كنـار نـام برخـي از افـراد معلـوم             اين مرز و بوم وارد گرديده و با خباثت تمام، نام بزرگـا            

ان و اسـالم ندارنـد، قـرار        وابسته به رژيم گذشته، كه در خارج از كشور، فكر و تالشي جـز نـابودي ايـر                 

  .اند داده

هاي مختلف سياسـي انجـام گرفتـه          هايي از سوي گروه     ها و اعتراض    گيري  پيرامون اين برنامه موضع   

طور خاص مطالبي عليه نهضت آزادي ايران و مؤسسان و رهبـران                است، ليكن در دو قسمت از برنامه به       

  :شود  پاسخ داده ميآن بيان شده است كه به شرح زير

  

  ـ جنگ تحميلي و نهضت آزادي ايران۱

 سـاله  ۸گيري نهضت آزادي ايران پيرامون جنـگ      يكي از محورهاي مطرح شده در اين برنامه، موضع        

ايـم، مجـدداً توجـه ملـت          طور كه در گذشته بارها پاسـخ داده         ايران و عراق بوده است، در اين مورد همان        

  :نماييم شريف ايران را به چند نكته جلب مي

ـ نهضت آزادي ايران با تمام اين نيرو از استمرار جنگ عليه ارتش اشـغالگر و متجـاوز عـراق تـا                      ۱/۱

بـر ايـن   .  فتح خرمشهر حمايت كرد، اما ادامه جنگ را پس از فتح خرمشهر به نفـع ملـت ايـران نديـد     نزما

و در برخـي از     هاي خصوصي به رهبـر فقيـد انقـالب              د طي نامه  راي از موا    اساس نظرات خود را در پاره     

موارد به شوراي عالي دفاع فرسـتاد و برخـي از نظـرات خـود را نيـز، بـه وسـيله نـشرياتي كـه منتـشر                            

اي كـه از قـول مرحـوم حـاج             انقـالب نيـز بـه اسـتناد مـصاحبه          درهبر فقي . نمود، به اطالع ملت رسانيد      مي

دامه جنگ را پس از فتح       چاپ شده است، ا    ۱۴/۱/۷۴سيداحمد خميني در روزنامه جمهوري اسالمي مورخ        

دانستند، ليكن زير فشار مسئوالن اداره جنگ، با اكراه حاضـر بـه قبـول ادامـه آن               نميخرمشهر به صالح    

اند كـه ادامـه        اذعان كرده  ۱۳۶۷اي در بهمن      كنندگان جنگ نير در طي مصاحبه       شده بودندو برخي از اداره    

دواره فجر به مناسبت دهمين سالگرد پيـروزي        يا(نبوده است   مملكت  جنگ پس از فتح خرمشهر به صالح        

گيري نهـضت آزادي ايـران در ايـن رابطـه          موضع). ۱۳۶۷  ،  انقالب اسالمي، واحد انتشارات ستاد دهه فجر      

 رزمنـدگان ايـران در فـتح خرمـشهر و           فراموش نشود كه عمليـات قهرمانانـه      . بينانه بوده است    كامالً واقع 

جمهـور عـراق را وادار نمـود تـا در يـك               صـدام حـسين رئـيس     شكست مفتضحانه ارتش عـراق نـه تنهـا          

سخنراني راديو ـ تلويزيوني تاريخي به اشتباه خود در حملـه بـه ايـران اعتـراف و اعـالم آمـادگي بـراي         

هاي عربي به وجود آورد كـه رهبـران عـرب        جبران خسارات نمايد، بلكه آن چنان وحشتي در ميان دولت         

انه تأسـف م.  ميليـارد دالر غرامـت بـه ايـران را دادنـد            ۳۰صلح و پرداخـت     در طائف گرد آمدند و پيشنهاد       

گردانندگان جنگ از اين پيشنهاد استقبال نكردند و جنگ را به دنبال ناكجاآباد تا به آن سوي مرزها ادامه                   

امـروز ايـن   . و بيشترين خسارات مالي و انساني جنگ هم، بعد از فتح خرمشهر به ايـران وارد شـد    . دادند

  !هاي كنوني و آينده پاسخگو باشند نه نهضت آزادي ايران كنندگان جنگ هستند كه بايد به نسل رهادا

پيامـدها،   هـراس از  رغم جو سـركوب و اختنـاق زمـان جنـگ، بـي      كند كه علي نهضت آزادي افتخار مي 

 داد، بـا صـراحت بيـان داشـته و بـا             دانـست و تـشخيص مـي        صادقانه آنچه را به نفع ملت و مملكـت مـي          

  . مسئوالن و مردم در ميان گذاشته است
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تـوان بـا اقـدامات         نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه انقالب كاالي صادراتي نيست و نمـي               ـ۲/۱

هاي خارجي انقـالب بـه راه انـداخت و نظـامي را تغييـر داد، تنهـا در صـورتي كـه                         نظامي و يا حتي كمك    

توانـد بـا اراده خـود حكومـت      د و ملتـي بخواهـد، مـي   شرايط سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي مناسب باش 

ادامه جنگ به منظور سقوط رژيم بغـداد        . غيرملي را ساقط نموده و حكومت دلخواه خود را مستقر سازد          

  .بينانه بود غيرواقع

 نهضت آزادي ايران در مواضع گذشته خود، در حالي كه با ادامـه جنـگ بعـد از فـتح خرمـشهر                       ـ۳/۱

هاي اعتراضي، اوالً هرگز در محكوم نمـودن رژيـم خونخـوار و               به گواهي همين بيانيه   ورزيد،    مخالفت مي 

هاي رزمندگان دلير ايـران در        آفريِني  اي ترديد و درنگ نكرده است، ثانياً از حماسه           عراق لحظه  جالد بعثي 

  . به عمل آورده استفراوانسابقه مردمي در پشت جبهه تجليل  هاي بي جبهه و حمايت

  بر آزادي ـ تكيه ۲

القاء ايـن منظـور اسـت كـه نهـضت      » هويت«يكي ديگر از محورهاي حمله به نهضت آزادي در برنامه       

عنوان نقطه ضعفي در  دارد و اين نكته به      مقدم مي ... آزادي ايران، آزادي را بر عدالت اجتماعي، استقالل و          

  : دهيم كه هاي نهضت عنوان گرديده است، توضيح مي انديشه

هـاي اساسـي      فشارد، شامل آن دسته از حقـوق و آزادي          هايي كه نهضت بر آن پاي مي        آزادياوالً آن   

  .ملت است كه در فصل سوم قانون اساسي نيز تصريح گرديده است

ثانياً ما معتقديم عدالت به مفهوم قرآني آن، هيچگـاه بـه عـدالت در چهـارچوب مقـوالت اقتـصادي يـا                       

 و تـضمين حقـوق و       تـأمين . الت در ديكتاتوري قابل تحقـق نيـست       شود و اصوالً عد     اجتماعي محدود نمي  

 اينها حقوقي است كه خداونـد       .باشد  تضيات غيرقابل اجتناب آن مي    و از مق  » عدالت«ها اساسي ملت عين       آزادي

  .الزمه حفظ كرامت انساني است و حفظ اين كرامت عين عدالت استآزادي . به انسان عطا فرموده

 در نبود آزادي و فقدان حاكميت ملت، استقالل كشور نيز در معرض خطـر دائمـي                 ثالثاً ما معتقديم كه   

باشد، چنين حكـومتي      تنها نيت و خواست حكومت استبدادي، ماندن بر اريكه قدرت به هر قيمتي مي             . است

هاي خارجي    هنگامي كه احساس كند مقبوليت مردمي خود را از دست داده است، براي بقاء خود به قدرت                

شرط عدالت واقعي و تنها محملي است كـه در             آزادي پيش  داريماين، اعتقاد   شود، بنابر    مي   و متكي  متوسل

دهد و در فقدان      معنا مي ... چارچوب آن بحث پيرامون عدالت اجتماعي، حفظ استقالل و حفظ منافع ملي و              

  .يستآن و در سايه حكومتي استبدادي، بحث پيرامون اين مفاهيم و تعاريف فريبي بيش ن

  ـ تقدم مبارزه با استبداد۳

، تقدم بخشيدن مبارزه با استبداد داخلي به جاي مبارزه با           »هويت« حمله در برنامه     ياز ديگر محورها  

الزم بـه توضـيح اسـت كـه قبـل از پيـروزي انقـالب                . استعمار خارجي در باور نهضت آزادي ايران است       

 مبـارزه، ديـدگاههاي متفـاوتي داشـتند، برخـي           مبارز ايران دربـاره محورهـاي اصـلي       اسالمي، نيروهاي   

كـشان   هايي اسـتثمار زحمـت   دانستند و برخي استعمار خارجي، و گروه  اصلي مي استبداد داخلي را ريشه   

را، برخي از متفكرين هم، نظير دكتر شريعتي معتقد بودند كه مشكل اساسي ايران نه استبداد، نه استعمار               

  !اول استحمار و دوم هم استحمار:  استو نه استثمار است، بلكه دو چيز

اش، اصل، و حـضور اسـتيالي    هاي تاريخي ياد مهندس بازرگان، استبداد داخلي را به لحاظ ريشه  زنده

دانست، اما اين هرگز بـه ايـن معنـا نبـوده اسـت كـه نهـضت                    ار اروپايي را نتيجه آن مي     معخارجي و است  
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با استعمار و امپرياليسم و سلطه بيگانه اهميت الزم را          آزادي ايران و شخص مهندس بازرگان به مبارزه         

يت خلع يد   مأمورهاي آن فقيد سعيد در        گيري  ها و موضع    ها و تحليل    اند؛ بيانيه   داده و از آن غافل بوده       نمي

 و در ۱۳۳۲ مـرداد  ۲۸ مقاومـت ملـي بعـد از كودتـاي     نهـضت از شركت سابق نفت انگليس در ايـران، در    

  .گواهي بر اين مدعاستنهضت آزادي ايران، 

اگر .  كرده است  تأييد ملت ايران نيز صحت اين ديدگاه را         ترف ديگر حوادث و سير تحول مبارزا      از ط 

رجي چه مبارزات يكصد ساله اخير ملت ايران هميشه دو محور اصلي ضداستبدادي و ضد اسـتيالي خـا                 

كن نشود، قطـع نفـوذ        اد داخلي ريشه   در عمل ملت ايران پي برد تا استبد        امايا ضداستعماري داشته است،     

كـن    صاف  پذير نيست بلكه حضور استبداد، در هر شكل و نوعش جاده            بيگانگان و استيالي خارجي امكان    

نفي استبداد در نظر نهضت آزادي ايران ـ اعم از استبداد سياسي يا ديني از همـان   . باشد سلطه بيگانه مي

 هرگز به معنـاي توجـه نكـردن بـه مبـارزه بـا اسـتيالي         ست ـ نوعي كه مرحوم نائيني بر آن تكيه كرده ا

عماري به درون آن سرزمين     باشد، اما استبداد در هر كشوري دريچه ورود نيروهاي است           امپرياليسم نمي 

حاكميت استبدادي به دليل نداشتن پايگاه در داخل كشور، از يك سو و به خاطر حفـظ موقعيـت                   . باشد  مي

در دنيـاي كنـوني     . گـردد بـه نيروهـاي بيگانـه تكيـه كنـد             ا زود مجبـور مـي     خود از سـوي ديگـر، ديـر يـ         

كننـد يـا      هاي استبدادي اعم از ديكتاتوري پرولتاريا يا ديكتاتوري صلحا، سرانجام يا سـقوط مـي                حكومت

 به عبارت ديگر در شـرايط آزاد سياسـي          .روهاي استعمارگر خارجي خواهند شد    مجبور به مصالحه با ني    

دهاي دموكراتيك و مردمي مانند مطبوعات آزاد و احزاب سياسـي مـستقل، هـيچ حكـومتي        و با وجود نها   

نخواهد توانست منافع ملي كشور را به مخاطره انداخته و بـراي حفـظ منـافع فـردي و گروهـي خـود بـا                         

  .استعمارگران سازش نمايد

  ـ ليبراليسم و نهضت آزادي۴

اي از ليبراليـسم را ارائـه         هـاي از خودسـاخته      فگردانندگان برنامه هويـت صـدا و سـيما، ابتـدا تعريـ            

دهند و سپس بر اساس آن روشنفكران ملي و مذهبي را به التقاطي بودن و اختالط مفـاهيم ليبراليـسم                      مي

نظرانه   تعريف محدود و خاص اين برنامه از ليبراليسم، يادآور ديدگاه تنگ           .سازند  غربي با اسالم متهم مي    

گان غربي است كه با معيار قرار دادن اعمال رياكارانه، رباخواري، خشونت،            و مغرضانه برخي از نويسند    

دهنـد در حـالي كـه يـك           تعريف مخدوشي از اسالم ارائه مي     » اسالمي«ظلم و استبداد در برخي از جوامع        

خواهي و آزادانديشي است، در اين باره بايد به جمالتي از شـهيد مطهـري                  آزادي  تعريف عمده ليبراليسم،  

  :بسياري از مسئوالن صدا و سيما ادعاي ارادت به ايشان را دارند اشاره كردكه 
در تاريخ اسالم با مظاهري    . خورد  خواهي و حريت در تمام دستورات اسالمي به چشم مي           آزاديروح  ... «

ب دهم ـ دوران انقالب كبير فرانسه ـ و يا قرن بيستم ـ دوران مكات   فشويم كه گويي به قرن ه رو مي به رو

  .آزاديخواهي ـ متعلق است

هاي انساني كه در      از ارزش اين گنجينه عظيم    .تعليمات ليبراليستي در متن تعاليم اسالمي وجود دارد       ... 

هـاي    شناس  معارف اسالمي نهفته بود، تقريباً از سنه بيست به بعد در ايران به وسيله يك عده از اسالم                 

اسـالم ديـن    . ه مردم گفته شد؛ اسالم دين عـدالت اسـت         يعني ب . خوب و واقعي وارد خودآگاهي مردم شد      

بـه ايــن ترتيــب عـالوه بــر معنويـت، آرمانهــا و مفــاهيم ديگـر نظيــر برابــري،     . حريـت و آزادي اســت 

درسـت بـه دليـل    . رنگ اسالمي به خود گرفت و در ذهـن مـردم جـايگزين شـد             ... عدالت و     خواهي،  آزادي

  »...گير شد نهضت اخير ما نهضتي شامل و همهجايگزيني اين مفاهيم در ذهن توده بود كه 

  )۴۵ـ۴۱پيرامون انقالب اسالمي، شهيد مطهري، انتشارات صدرا، ص (
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  :گويد نيز با توجه به همين نكات ميمرحوم بهشتي 
  ...هاي مثبت جالب هست در اين ليبراليسم نه يك جنبه مثبت جالب، بلكه جنبه«

 با حاكميت و حكومت استبداد و مستبدان تـاريخ بـه وجـود              ـ ليبراليسم در زمينه مخالفت توده مردم      ۱

آمده و نفي استبداد است، از اين نظر چيز خوبي است از اين نظر كه بر اساس تفكر ليبراليستي انسانها                    

كنـد اسـتبداد      نفي مي . مجبور نيستند هميشه زير حكومت يك غول زندگي كنند، بسيار چيز جالبي است            

  .فرد را

كند استبداد جمعـي را در شـكل اسـتبداد طبقـاتي، آن طـور كـه در                    ه ليبراليسم نفي مي   ـ از اين نظر ك    ۲

ماركسيسم هست يا در شكل اصالت كامل جمع و اين كه خود انسان محو در جمـع اسـت و فـرد چيـزي                        

نفي همين حاكميـت    . رو است از يك جمع انسان، اساس در جمع انسان است            نيست، فرد انسان يك دنباله    

  .ع بر فرد انديشه خوبي استطاغوتي جم

ليبراليسم از جهت نفي استبداد طبقاتي، ديكتاتوري طبقاتي، استبداد كل جامعه و اين كه واقعاً براي فرد                 

انسان ميدان يا مرز قائل شده است و ميدان حركت و انتخاب قائل شده است، از اين نظر كه بسيار خوب                     

  .يسماين جنبه ليبرال. صحيح است، مطلوب است. است

ـ ليبراليسم از اين نظر كه براي فرد انسان اين منزلت را قائل است كه تو اي انسان حركت كن، پـويش                      ۳

داشته باش، عقلت را به كار بينداز، فكرت را به كار بينداز، انتخابت را به كار بينداز، خـودت را بـساز و                       

زمينه براي شـكفتن    . جالب است محيط خودت را بساز، تسليم وضع موجود نشو، از اين نظر هم بسيار              

  .نيروها و استعدادهاي دروني انسان

  .اينها جنبه جالب و مثبت ليبراليسم است

هاي اقتصادي فـردي و ايـن كـه بـه فـرد               ليبراليسم اقتصادي تكيه بر روي مالكيت فردي دارد و فعاليت         

دش را هـر جـور دلـش        خواهد توليـد كنـد و فـرآورده خـو           انسان بايد ميدان داد تا هر جور كه دلش مي         

آزادي توليد، آزادي توزيع و عرضه و تقاضاي آزاد منشأ رشد اقتصادي            . خواهد به بازار عرضه كند      مي

از اين نظر كه تا حدي زمينه را براي خودانگيختگي اقتصادي انسان            . شود  و شكوفايي اقتصاد جامعه مي    

  »ي مثبت ليبراليسم استها هايي از جنبه اينها نمونه. كند بسيار جالب است فراهم مي

  ) گفتار از انتشارات قيام، قم، بيتا۵مجموعه » ليبراليسم«: بهشتي، دكتر سيدمحمدحسين مقاله(

گرايان قشري و متحجر بـا ليبراليـسم در واقـع حاصـل عـدم اعتقـاد آنـان بـه حقـوق و           مخالفت سنت 

  .باشد هاي اساسي ملت مي آزادي

  ـ ايرانيت و اسالميت۵

زيـرا بـه زعـم آنـان،        . خواننـد   امه هويت، روشنفكران و مليون مـذهبي را التقـاطي مـي           گردانندگان برن 

دينـي و الزمـه       بنابراين ملي بـودن متـرادف اسـت بـا بـي           . گرايي يا اسالميت در تعارض بنيادي است        ملت

و انه از صـدا     تأسـف ماي اسـت كـه        ترين نظريه   پايه  گرايي است، اين بي     وطني و نفي ملي     دينداري اصيل، بي  

گرايان افراطي در جهت حذف       اي است كه ملي     اين نگرش در واقع يك روي ديگر سكه       . شود  سيما تبليغ مي  

  .كنند و ناديده گرفتن عناصر اسالمي از فرهنگ اصيل ملي ما عمل مي

ما ايراني، مـسلمان  :  نهضت آزادي ايران، اعالم كرد تأسيسشادروان مهندس بازرگان به هنگام اعالم       

. يم و با اين عبارت عناصر اصلي هويت ملي را كه ديانت و مليت است ترسيم نموده است                 و مصدقي هست  

  .ورزد نهضت آزادي ايران همچنان بر اين هويت اصرار مي

  ـ مذاكرات سياسي۶

محور ديگري كه در برنامه هويت صدا و سيما، بهانه براي حمله ناجوانمردانه به نهضت آزادي شـده                  

در . ي با مسئوالن سفارت سابق آمريكا در ايران، از جمله آقاي اسـتمپل اسـت              است، مسئله ارتباط سياس   



 

 ٤٨

  :اين رابطه توضيح چند نكته ضروري است

هاي مردمي، اعم از ديني يا غيـر آن،   انجام مذاكرات سياسي با دشمنان در مراحل مختلف رشد جنبش      

هـاي   وگو با فرعون    ار و گفت  پيامبران عظام به ديد   . در جهت تسهيل پيروزي امري عادي و ضروري است        

هـاي جهـان نيـز ايـن رويـه            اند، در ساير انقـالب       بوده مأمورزمان، آن هم به ذستور قرآن به زبان ماليم          

در جريان انقالب اسالمي ايران نيز، مذاكراتي از اين نوع در پاريس توسط رهبر فقيـد              . مرسوم بوده است  

 در سطوح مختلف با اطالع و تصويب شـوراي انقـالب،            انقالب و در تهران توسط رهبران و فعالين جنبش        

  .گرفت در چند محور، صورت مي

. در ارتبـاط بـود    » سـوليوان « محور، مرحوم دكتر بهشتي به تنهايي و مستقيماً با سفير آمريكا             در يك 

كلرمند سفارت آمريكا كه به زبان فارسـي مـسلط   ) Estanly Escudero(در اين مذاكرات استانلي اسكودرو 

  .نمود ود حضور داشته و نقش مترجم را ايفا ميب

اهللا موسـوي اردبيلـي و بعـضاً بـا            محور ديگر، مذاكرات سوليوان با شادروان مهندس بازرگان و آيت         

عنوان مترجم    حضور آقاي مهندس محمد توسلي در اين مذاكرات به        . حضور آقاي دكتر يداهللا سحابي بود     

انـدرون  «مشروح اين مذاكرات در كتاب اسـتمپل بـه نـام            . ا بود ها و پيگيري آنه     در چارچوب اين سياست   

  .آمده است» انقالب ايران

جمهور وقت آمريكا و مقامات دولت آمريكا با رهبر       هاي كتبي و شفاهي ميان رئيس       در پاريس نيز پيام   

نـده ويـژه    جمهور وقت آمريكا و جواب رهبر فقيد انقالب توسط نماي           پيام رئيس . شد  فقيد انقالب مبادله مي   

برخي ديگر از پيامهـا توسـط نماينـده سـفارت آمريكـا در پـاريس                . جمهور وقت فرانسه مبادله شد      رئيس

 سـاله ايـران از      ۲۵ جلـد دوم كتـاب تـاريخ         ۳۰۱ الي   ۲۷۵شد، مشروح اين مذاكرات در صفحات         مبادله مي 

طرفـي    هر محقـق بـي    . ستآمده ا ) ۱۳۷۱انتشارات رسا،   (كودتا تا انقالب، تأليف سرهنگ غالمرضا نجاتي        

 حتي مطالب مربوط به اسناد منتشر شده از سفارت سابق آمريكا مراجعه كنـد، بـه                  كه به مدارك موجود،   

كننـدگان    يابد كه ديپلماسي مسئوالن انقالب و مذاكرات انجـام شـده، بـر خـالف آنچـه تهيـه                    وضوح درمي 

 با رعايت كامل مصالح ملي صورت گرفتـه و  اند، با هوشمندي و خوانده »لوحانه  ساده«برنامه هويت آن را     

در راستاي كاهش تلفات و به ثمر رسـاندن مبـارزات آزاديخواهانـه و ضداسـتبدادي ملـت بـوده و نقـش            

  .اي در پيروزي انقالب داشته است كننده تعيين

ي ها در واقع اصـالت انقـالب اسـالم    گردانندگان اصلي برنامه هويت در صدا و سيما، با اين نوع تحليل   

  .ريزند برند و آب به آسياب دشمنان مي  ميسئوالرا زير 

  ـ اعترافات در زندان۷

منظور تالش براي  در صدا و سيما، در راستاي اميال بيمارگونه خود و به       » هويت«مجريان پشت پرده    

كنند كه در تـاريخ سياسـي جهـان           اي استفاده مي    نهضت آزادي ايران، از شيوه     آبرو كردن   به اصطالح بي  

، در دوره   ۱۳۶۹اي كه در سال       در اين برنامه از مصاحبه    .  ثبت شده است    بريل ين و بتكار آن به نام استال    ا

اي كـه     مـصاحبه . انـد   اهللا سحابي تهيه شده بود، سوءاستفاده كرده        بازداشت غيرقانوني آقاي مهندس عزت    

در رد آن، صريحاً     به رياست محترم جمهوري      ۱۰/۴/۷۵آقاي مهندس سحابي در نامه سرگشاده مورخه        

و فاقد هر گونـه  مصاحبه كذايي در شرايط فشار شديد روح و رواني ضبط شده است   «: اند كه   اعالم كرده 

  .»اعتبار شرعي و قانوني و اجتماعي است



 

 ٤٩

استفاده از چنين روشي در تناقض و تعارض اساسي با معيارهاي شناخته شـده در قـضاي اسـالمي                   

  :گردد د سند معتبر اسالمي در اين مورد اشاره ميعنوان نمونه به چن باشد، به مي
من اقر عندالتجريد او تخويف او حبس او تهديـد فـال            «فرمود  ) ع(اميرالمؤمنين علي   ): ع(عبداهللا    ـ از ابي  ۱

  )۷الوسائل، باب . (»عليه

  . تمجرد يا با ترساندن يا حبس يا تهديد اقرار كند، بر او محكوميتي نيس) زندان(كسي كه در شرايط 

  . من اقر بحد علي تخويف او حبس او ضرب لم يجز ذلك عليه و ال يحد):ع(ـ از علي ۲

  .كسي كه با ترساندن يا حبس يا كتك زدن اقرار كند نه مجازاتي بر اين كار دارد و نه حدي

انه من قيدت او حبـست      . حد علي معترف بعد بالء    ال«: شنيدم كه فرمود  ) ص( از رسول خدا     ):ع(ـ از علي    ۳

  )الحدود مسند زيد ـ كتاب. (او تهددت فال اقرار له

كسي كه محدود و محبوس و مورد تهديـد واقـع       . حد مجاز نيست بر كسي كه پس از شكنجه اعتراف كند          

  .شود اقرارش فاقد ارزش قانوني است

ـ يجوز علي رجل قود و الحد بـاقرار بتخويـف و الحـبس و اليـضرب و ال            ال: فرمود) ع(ـ ابوعبداهللا   ۴ . دبقي

  )الجعفريات(

  .براي اقرار گرفتن از شخص، محدود كردن، ترساندن، حبس و كتك زدن مجاز نيست

كسي كه در زندان به زور يا تهديد اقـرار بـه جرمـي              : معنا و مفهوم كلي همه روايات باال يكسان است        

  .توان درباره او مجازاتي اعمال كرد شي ندارد و نميزكند، اعترافش ار

 چرا جريانات قشري و بعضاً مشكوك، با در اختيار گرفتن صدا و سيماي جمهوري               پرسيم  حال ما مي  

هـاي مكـرر و مـستمر         هـا و سـركوب       سال بعد از پيروزي انقالب و بعـد از محـدوديت           ۱۸اسالمي ايران،   

فيزيكي و تبليغات گسترده عليه نهضت آزادي ايران، خود را مجبور به استفاده از اين شـيوه غيراسـالمي          

هـا و   رغـم تمـام فـشارها و سـركوب     اند؟ آيا غير از ايـن اسـت كـه علـي     كاب چنين منكر بارزي ديده   و ارت 

ها، اعتبار سياسي نهضت آزادي ايران در افكار عمومي ملت شريف ايران روز بـه روز بيـشتر                    محدوديت

  شود؟ شده و مي

  ـ هدف و وسيله ۸

در اختيار حاكميت و ابزار اعمال قدرت طور كامل و دربست    صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران به      

شود و نبايد به صورت بلندگوي تبليغاتي         المال اداره مي    شده است در حالي كه اين سازمان با بودجه بيت         

كـشور،  هـاي گروهـي       با توجه به وضعيت حاكم بر رسانه      . هاي خاصي از آن عمل كند       حاكميت يا جريان  

ن هم ازصدا و سيما پخش شود اما آيا مسئوالن صدا و سـيما              انتظار آن نيست كه عقايد و نظرات مخالفي       

هاي غيرقانوني استفاده كنند؟ آيا نهادي كـه مـشروعيت خـود را               مجازند در برخورد با مخالفين از شيوه      

كند، بايد تا به اين حد از مراتب اخالق و انـصاف و انـسانيت سـقوط                   منتسب به مقام واليت فقيه تبليغ مي      

  كند؟ ر جمهوري اسالمي هدف وسيله را توجيه ميكرده باشد؟ آيا د

هاي مسلم    آيا مسئوالن و دلسوزان نظام جمهوري اسالمي نبايد نگران انحطاط اخالق و سقوط ارزش             

انصافي حـاكم در سـازمان        تقوايي و بي    است؟ آيا بي  » القراي جهان اسالم    ام«در كشوري باشند كه مدعي      

دهنده حاكميت در ابعاد گسترده اجتمـاعي    و سخنگو و جلوهعريض و طويل صدا و سيماي چشم و چراغ      

  !باشد؟ كننده نمي نگران

آيا صدها آيه و حديث در مكارم اخالق، بخصوص در حكمت نگهداري زبان و امساك در كالم، مراقبت بر 

ي و در سخن، سنجيده گفتن، فرزانگي نظر و سكوت، اجتناب از غيبت، تهمت، بهتان، سب و لعن، فحش و پـرده               



 

 ٥٠

داشته، يا مربوط به دوران » جنبه فردي و فرعي«در فقه شيعه و در شريعت پاك محمدي وشيوه ائمه هدي    ... 

ها برابر  جمعي ـ كه لغزش و خطاي آنان ميليون  قبل از انقالب بوده است؟ آيا نبايد در گزينش مسئوالن ارتباط

  ؟ ـ دقت كافي به عمل آوردآثار مخرب در دل و دماغ آحاد ملت تا اقصي نقاط مملكت دارد

 ارتباط جمعي در دوران انقالب الكترونيـك مهـار نـشوند و پرهيزگـارترين افـراد بـر آنهـا              لاگر وساي 

گمارده نشوند و مراقبت همگاني دائمي بر اعمال آنان وجود نداشته باشد، بدانيد كه ملتي دريده و گزيـده                   

  ).اللسان سبع ان خلي عقر(گزد  ه خود واگذار شود مياگر ب  است كهاي درندهخواهند شد زيرا زبان مانند 

هـاي آن امـام       باشـند، آيـا توصـيه      امام العارفين مي  مسئوالن اين حكومت، كه مدعي جانشين حكومت        

  : اند كه فرمود همام را به مالك اشتر در منشور ابدي حكومت نخوانده

  .فال تكشفن عما غاب عنك فانما عليك تطهير ما ظهر لك
) دولت اسالمي(هرگز درصدد كشف معايبي از مردم كه بر تو پوشيده است باشي، بلكه وظيفه تو مبادا «

  .»پاك كردن و خوب جلوه دادن چيزهايي است كه بر تو آشكار شده

  :آيا خداوند درسوره نور نفرموده است
  اهللا عظيماذ تلقونه بالسنتكم و تقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم و تحسبونه هيناً و هو عند

كنيـد   زباني دريافت مي) خبر و شايعه را نه به صورت تحقيق و بررسي بلكه به صورت       (آنگاه كه آن را     

انگارانه  كنيد كه هيچ گونه علمي به آن نداريد و چنين كاري را سهل هاي خود چيزي را بيان مي و با دهان

  .پنداريد در حالي كه نزد خدا عظيم است ساده مي

نگري به مسائل و اتهام وارد ساختن به يك فرد در يـك جامعـه نـزد خداونـد                     ي و ساده  انگار  اگر سهل 

ها به يك جمعيـت و جريـان سياسـي     تقوايي بهتان زدن بدترين خيانت    دارد، گستاخي و بي   » عظيم«عواقب  

  .توان توجيه كرد دار و خدمتگزار را چگونه مي سابقه

  :مگر خداوند عزيز حكيم نفرموده است
  »منكم شنان قوم علي اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوييجر الو«

عدالتي سوق دهد، عدالت كنيـد        ـ مبادا دشمني و مخالفت با يك گروه شما را به ارتكاب جرم بي             ۱۲مائده  

  .تر است به تقوا نزديك كه

دهندگان به سيماي جمهوري اسـالمي بـراي سـركوبي و             اين چه عدالت و تقواي سياسي است كه خط        

معترضين به عملكرد خود، با سوءاستفاده از امكاناتي كه در اختيار دارند، هـر چـه دل تنـگ و     كردن  خفه  

 قلـوبهم مـرض و      فـي والـذين   «نماينـد، آيـا ايـن عناصـر از مـصاديق مـسلم                خواهد تبليغ مي    شان مي   تيره

  نيستند؟) شهرر بيماردالن آشوبگر د(» المدينه فيالمرجفون 

  :يد به اين كالم امام جعفر صادق توجه نمايند كهآيا حامالن فقه جعفري نبا
من روي علي مؤمن روايه يريد بها شينه و هدم مروته ليسقط من اعين الناس اخرجه اهللا من واليته الي                    «

  ).۶۲ ص ۴اصول كافي ج (واليه الشيطان فال يقبله الشيطان 

ن شخصيت او مطلب و ماجرايي      و پايمال كرد  ) پراكني  لجن(هر كس عليه مؤمني به قضد زشت نماياندن         

شـيطان  . را نقل نمايد تا از چشم مردم بيفتد، خداوند او را از واليت خويش به واليت شيطان اخراج كنـد                   

  » .!هم او را نپذيرد

آيا كساني كه براي پوشاندن عجز و ناتواني خود و باال رفتن از نردبـان قـدرت، ديگـران را بـا تـرور                        

نان كه در سـوره حجـرات در مـذمت غيبـت تـصريح نمـوده، مـشغول                  سازند، آن چ    شخصيتي ساقط مي  

  نيستند؟) براي فربه شدن و باال رفتن(خوردن گوشت برادر مرده 

نهضت آزادي ايران، در انجام وظايفش نسبت به ملت و مملكت و تعهدي كه با خداي سـبحان دارد، از            
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اعتبـار    بيمار ما، آن قـدر در نـزد مـردم بـي           نظر و     دشمنان تنگ . ها ترس و نگراني ندارد      اجراي اين برنامه  

عليه نهضت  » صبح«ها و همچنين انتشار جزواتي از نوع آنچه نشريه رسواي             هستند كه اجراي اين برنامه    

بلكـه بـر     اي بزند، ن لطمهآبه مؤسسين و رهبران حاضر و غايب تواند  آزادي تهيه كرده است، نه تنها نمي 

) ع(ضت آزادي ايران در اين مورد خود را مشمول اين فرمايش امـام صـادق                نه. افزايد  اعتبار آنان نيز مي   

  : داند كه فرمود مي
طوبي لكم اذا حسدتم و شتمتم و قيل فيكم كل كلمه قبيحه كاذبه حينئذٍٍٍٍٍ فافرحوا و ابتهجوا فان اجركم قـد                     

  )۵۳۵العقول، ص  تحف(كثر في السماء 

تـان هـر سـخن زشـت دروغ            شماتت واقع شده و درباره     خوشا به حال شما آن وقت كه مورد حسادت و         

  . زياد شده است  در چنين حالتي خوشحال و مسرور باشيد چرا كه اجر شما در آسمان. گفته شود

اما با وجود اين، از آنجا كه دفاع يك وظيفه مسلم شرعي است و براي آن كه اذهان پاك و زالل نـسل                       

مـسلم تـاريخي و   دهنـد، نـسبت بـه حقـايق      را تـشكيل مـي  جوانمان، كه بيش از دوسـوم جمعيـت كـشور       

اي بـه رياسـت        طـي نامـه    ۷/۴/۷۵هاي كنوني بيش از اين مخدوش نگردد، نهضت آزادي در تاريخ              واقعيت

سازمان صدا و سيما، ضمن اعتراض به برنامه هويت، خواستار اختصاص وقت مساوي براي پاسـخ بـه                  

ي يك منـاظره بـه طراحـان و گرداننـدگان آن اعـالم آمـادگي                اتهامات سراپا دروغ صدا و سيما شد و برا        

  .كنون بدون جواب مانده است اين درخواست قانوني نهضت آزادي تا. نمود

  مردم شريف ايران

تنهـا راه حفـظ ايـن معيارهـا و     . ناپـذير اسـت    ها، آن هم در دوران كنوني اجتناب        تقابل و تعامل فرهنگ   

ر اصيل فرهنـگ ملـي مـا، كـه     صويت عناهاي بيگانه، شناخت و تق گهاي فرهنگي ملي در برابر فرهن       ارزش

برنامه هويت صدا و سيما نه در اين راستا، بلكه با مخـدوش سـاختن               . اسالمي و ايراني است، خواهد بود     

مباني اصيل فرهنگ ايراني و تالش در جهت جداسازي ديانـت از مليـت، عمـالً اعتقـاد نـسل جـوان را بـه                         

  .نمايد ا را در برابر تهاجم فرهنگي خلع سالح ميفرهنگ ملي سست و آنه

گـذرد، همـواره سـعي كـرده اسـت بـه موقـع                 سال كـه از انقـالب مـي        ۱۷نهضت آزادي ايران در طي      

هشدارهاي الزم را به حاكميت بدهد و حقايق تلخ را به آنان گوشزد كند، خواه بپذيرد يا نپـذيرد و اكنـون                      

العاقبـه  :  اسالمي و ملي خود ادامـه خواهـد داد و ايمـان دارد كـه               نيز به خواست خدا، هم چنان به وظايف       

  .للمتقين

  

  نهضت آزادي ايران 

  ۷۵ مرداد ماه ۸
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٦٦ :شماره

   ١٧/٠٥/٧٥:تاريخ

  

  جمهور روسيه  آزادي به آقاي موريس يلتسين رئيسنهضتنامه 

  

  جناب آقاي موريس يلتسين رياست محترم جمهوري فدراسيون روسيه

  توسط سفارت كبري جمهوري فدراسيون روسيه

  

 جمهوري فدراسيون روسيه و انتظـار توفيـق خـدمت بـه ملـت        با تبريك انتخاب مجدد به مقام رياست      

روسيه، به اين وسيله مراتب اعتراض خود، نهضت آزادي و ملت ايـران را در مـورد سـركوب مـسلمانان           

  .رساند ده است، به اطالع ميشچچن كه اخيراً تشديد 

در دوران مابعـد جنـگ سـرد، صـلح و     . صلح بهتـر از جنـگ اسـت   جنابعالي به يقين بر اين باوريد كه   

آميــز و  هــاي مــسالمت هــا در گــرو حــل اختالفــات از طريــق اعمــال روش آرامــش و دوســتي ميــان ملــت

  .وگوهاي سازنده است گفت

هاي دوجانبه كنوني ميان جمهوري اسالمي ايران و فدراسيون روسيه ارج          ما براي دوستي و همكاري    

ستاي تحكيم و توسعه اين دوستي و همكاري اسـت كـه انتظـار داريـم همـان طـور كـه در                       قائليم و در را   

جريان انتخابات اخير وعـده داده بوديـد، كـشتار مـردم چچـن را متوقـف سـازيد و بحـران را از طريـق                          

  .آميز حل نماييد مسالمت

  

  

  با تقديم احترامات فائقه 

  دكتر ابراهيم يزدي 

  دبيركل نهضت آزادي ايران 

  

  

  



  

 ٥٣

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٦٨ :شماره

   ٢٠/٠٥/٧٥:تاريخ

  

  وزير جديد تركيه نخستخيرمقدم به 

  

  الدين اربكان جناب آقاي پروفسور دكتر نجم

  وزير محترم جمهوري تركيه و دبيركل حزب رفاه نخست

  توسط سفات كبري تركيه در تهران 

 ورود جنابعالي و هيئـت همراهتـان            با سالم و آرزوي توفيق در جلب رضاي حق و خدمت به خلق            

  .گويم  طرف خود، نهضت آزادي ايران و ملت ايران خير مقدم ميرا به كشورمان، از

هـاي آشـكار و پنهـان         رغـم ناخوشـايندي     وزير، علـي    عنوان نخست   ديدار جنابعالي از ايران، اين بار به      

تواند در تقويت پيوندهاي فرهنگي، اقتصادي        شود كه مي    اي محسوب مي    ها، اقدام شجاعانه    برخي از قدرت  

  .دوستي ميان دو ملت مؤثر واقع گرددو سياسي و تعميق 

هاي متعددي عليه مـصالح مـردم و تماميـت            توطئه. هاي خاصي روبروست    منطقه خاورميانه با بحران   

توانند نقـش مفيـد و        تركيه و ايران دو كشوري هستند كه مي       . ارضي كشورهاي منطقه در دست اجراست     

  .  به نفع مردم منطقه ايفا نمايندها، ها و خنثي ساختن توطئه مؤثري در مقابله با بحران

حلـي و مـوفقيتي مـستلزم         در اين راستا، مايلم نظر جنابعالي را به اين نكته جلب نمايم كه هر نـوع راه                

. باشـد  فراهم آوردن امكان حضور و مشاركت هر چه بيـشتر مـردم در تعيـين سرنوشـت خودشـان مـي                 

س دولت، اميـد     است و با حضور جنابعالي در رأ       شتههاي مثبتي بردا    خوشبختانه تركيه در اين مسير گام     

  .هاي بيشتري نصيب مردم تركيه و منطقه بشود است موفقيت

اميدوارم اين سفر پيامدهاي پرخير و بركتي براي دو ملت دوست و همسايه ايران و تركيه و صـلح و                    

  .ثبات براي مردم منطقه همراه داشته باشد

  . خوبي را در كشورمان آرزو دارمبراي جنابعالي و هيئت همراهتان اقامت

  

  با تقديم احترامات فائقه 

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران 

وزير و وزير  معاون نخست

امور خارجه اسبق جمهوري 

  اسالمي ايران 

۲۰/۵/۷۵  



  

 ٥٤

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٦٩ :شماره

   ٢١/٠٥/٧٥:تاريخ

  

  

  حضور و سخنراني نمايندگان نهضت آزادي ايران 

  لمان  سبزهاي آ در سمينار فراكسيون پارلماني حزب

  

  ـ مقدمه ۱

  ) Die Grunen(و سبزها ) Bundinis90 (۹۰مختصري درباره حزب سبزها يا ائتالف دو حزب اتحاد 

، يك جنبش اعتراض مردمي عليه آلـودگي محـيط زيـست و مبـارزه بـراي ايجـاد                   ۱۹۸۰در اوايل دهه    

واني پيدا كرد و    ا اين جنبش گسترش فر    ۱۹۹۰ تا   ۱۹۸۳هاي    طي سال  در. تعادل در محيط زيست آغاز شد     

 شركت نمود و چند نفـري  ۱۹۹۰طوري كه در انتخابات مجلس در سال  به. به يك حزب سياسي تبديل شد  

در همان سال به دنبـال متالشـي شـدن اتحـاد جمـاهير شـوروي                . از اين حزب به نمايندگي انتخاب شدند      

حـزب سـبزها از     . ييراتي شد سابق و فروپاشي ديوار برلن و وحدت دو آلمان، جنبش سبزها نيز دچار تغ             

 از آلمان شرقي سابق، كه آنها نيز هشت نماينـده در پارلمـان واحـد آلمـان            ۹۰آلمان غربي با حزب اتحاد      

 حزب جديدي را اعالم كردند و مشتركاً در كارزار انتخاباتي           ۱۹۹۳ نزديك شدند و در سال       همداشتند، به   

. فـدرال، بـه سـومين گـروه پارلمـاني تبـديل شـدند              نماينده بـه مجلـس       ۴۹شركت نمودند كه با فرستادن      

 نماينـده را زنـان تـشكيل        ۴۹ نماينـده از     ۲۸. ترين نمايندگان مجلـس هـستند       نمايندگان اين حزب، از جوان    

  .تبار پارلمان آلمان از جانب اين حزب به پارلمان راه يافته است اولين نماينده ترك. دهند مي

 بر مسائل اجتماعي و محيطي، نظيـر حفـظ محـيط زيـست و               كيدتأ: مواضع عمده اين حزب عبارتند از     

در حل تعارضات اجتماعي ـ سياسي، دفاع   كارگيري خشونت  هاي محيطي، عدم به مبارزه با انواع آلودِگي

از حقوق انساني پناهندگان خارجي به آلمان، لغو خدمت سربازي اجباري، مبارزه بـراي تحقـق حقـوق و                   

ير كـشورهاي طـرف معاملـه بـا         تنها در آلمان بلكه در سـا      صاً براي زنان    هاي اساسي بشر، خصو     آزادي

 در سياست خارجي آنها خواستار تجديدنظر در ساختارهاي امنيتي اروپـا، نقـش آلمـان جديـد در                   .آلمان

هاي كالن قاره اروپا، تغيير و ترميم مقررات تجارتي كشورهاي صنعتي جهان بـا كـشورهاي در                   سياست

  .باشند ع گسترش اين كشورها ميحال توسعه، به نف

المللي اروپا و جهان اسالم، به ابتكار اتحاديـه اروپـا و بـه دعـوت دولـت                    در سال گذشته، سمينار بين    

دبيركل نهضت آزادي نيز   .  دهها نفر از متفكرين جهان اسالم در بن برگزار شود           آلمان قرار بود با شركت    

ن كنفرانس بـه علـت مخالفـت نماينـدگان مجلـس فـدرال              اي. براي شركت در اين كنفرانس دعوت شده بود       

اعتـراض نهـضت    . آلمان، از جمله حزب سبزها، به حضور وزير امور خارجه دولـت ايـران برگـزار نـشد                 

 سـبزها   فراكسيون پارلماني حزب.  سبزها در اين مورد به آنها منتقل گرديد آزادي ايران به سياست حزب 

وت نماينـدگان نهـضت آزادي بـراي شـركت در سـميناري كـه در بـن                  اظهار تمايل و عالقه خود را به دع       

  .نهضت آزادي ايران اين دعوت را پذيرفت و در سمينار شركت نمود.  ابراز نمود،شد برگزار مي
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بنا به دعوت فراكسيون پارلماني حزب سبزهاي آلمان آقاي دكتر يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايـران                

) ۹۶ جون   ۲۸ برابر با    ۷۵ تيرماه   ۸(سلي، در سمينار يك روزه اين حزب        به اتفاق آقاي دكتر غالمعباس تو     

گـزارش  . جهان اسالم، اوضـاع ايـران و سياسـت خـارجي آلمـان شـركت نمودنـد                درباره روابط اروپا و     

  :باشد مختصر اين سفر در دو بخش به شرح زير مي

  :صرف نهارآشنايي با اعضاي پارلماني ساير احزاب در روز جمعه هنگام  ـ مراسم ۲

  : و آقايانScheuer- Amke Dietertخانم : از حزب سبزها: حاضرين

Dr .Johannes Reissnerمشاور سياسي ـ ديپلماتيك حزب يا گروه ائتالفي اكثريت .  

Steffen Tippach از حزب سوسياليست دموكراتيك )PDS(  

Dr. Guntram Von Schenck از حزب دموكراتيك اجتماعي يا )SPD(  

ِDr. Hans Dieter Heumann از حزب دموكراتيك آزاد يا )FDP(  

  

  :وگوها اي از گفت خالصه

اسرائيل براي پيوستن بـه     اولين موضوعي كه مطرح شد اين بود كه دولت آلمان تحت فشار آمريكا و               

وگـوي   داند چه بايد بكند، گفـت    خواهد زير بار برود، اما نمي       دولت آلمان نمي  . باشد  آنها در مقابل ايران مي    

كنـد، و   مدت و يا درازمدت دنبال مي هايي را در كوتاه خوب است اما چه هدف (Critical Dialoque) انتقادي

فـارس    اي در منطقـه و خلـيج        ايران از اهميت اسـتراتژيك ويـژه      . چه كار بايد كرد، براي همه روشن نيست       

  .برخوردار است

بايـد در تمـاس بـود و    . وب بـا ايـران دارد  طور عام، نيـاز بـه روابـط خـ      آلمان به خصوص و اروپا به     

وگو و روابط است كه منجر بـه انـزواي ايـران              در غير اين صورت تنها آلترناتيو، قطع گفت       . وگو كرد   گفت

  .اما معلوم نيست نتايجي به نفع آلمان دربرداشته باشد. شود مي

دولت با آقـاي    . اشته است گويند، مباحثه محصولي ند     وگوي انتقادي مي    اما از طرف ديگر منتقدان گفت     

  .الريجاني و ساير مقامات مذاكرات گسترده داشته است بدون آنكه نتايج ملموسي به بار آورده باشد

وگـوي انتقـادي خـوب اسـت و بهتـر از تـسليم شـدن بـه سياسـت               ما مطرح كرديم كه سياسـت گفـت       

هـاي    وگوها چه هـدف     ه اين گفت  نيست ك اما حداقل براي ما روشن      . كنيم   مي تأييدما هم آن را     . آمريكاست

  كند؟ مشخصي را دنبال مي

گفـت كـه يكـي از    ) هاي مسيحي در مجلـس     ها و دموكرات    ائتالف ليبرال (مشاور سياسي گروه اكثريت     

  .موضوعات اساسي جلب نظر ايران در عدم مخالفت با صلح خاورميانه است

. ايران نيست، بلكه خود اسـرائيل اسـت       جواب داده شد كه اوالً مانع عمده بر سر راه صلح خاورميانه،             

ها در پي خواهد داشت؟ و اگر ايران تـسليم   ثانياً، صلح خاورميانه، چه منافعي براي ملت ايران و ما ايراني         

تـري خواهـد      هـا، روابـط نزديـك       شود آيا دولت آلمان با دولت كنوني ايران، صرف نظر از ساير سياست            

  داشت؟

  .ميت اقتصادي صلح و ثبات براي كشورهاي منطقه ارائه نمودنماينده مذكور شرحي در مورد اه

   جون۲۸ تير ـ ۸ـ سمينار ۳

دبيركل نهضت آزادي ايـران، توضـيح       . وگو شد   در اين سمينار، ابتدا درباره مسائل ايران بحث و گفت         
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  را يك حركت مردمي تاريخي و اصيل برخاسـته         ۵۷ بهمن   ۲۲داد كه نهضت آزادي ايران، انقالب اسالمي        

داند كه ادامه مبارزات ملت ايران در طي حدود يك صد سال گذشته عيله اسـتبداد                  از متن جامعه ايران مي    

نهـضت آزادي   . و استيالي خارجي در جهت تحقق دو آرمان آزادي و حاكميت ملت و استقالل بوده است               

كند؛ به    نها حركت مي  هاي انقالب معتقد و مؤمن و وفادار است و هم چنان در جهت تحقق كامل آ                 به آرمان 

ها و عملكردهاي     اما با سياست  . باشد  نظام جمهوري اسالمي ايران معتقد و به قانون اساسي آن ملتزم مي           

هـاي انقـالب و اصـول مـصرحه در             انحـراف از آرمـان     ني مخالف است و بخش اعظم آن را       حاكميت كنو 

را عملـي و مفيـد بـه حـال ملـت و           نهضت آزادي با برانـدازي مخـالف اسـت و آن            . داند  قانون اساسي مي  

آميز براي تغييـرات تـدريجي و گـام بـه      داند، بلكه به استراتژي مبارزه علني قانوني و مسالمت  مملكت نمي 

ت به شرح اصول مصرح در فـصل سـوم قـانون            هاي اساسي مل    گام به سوي تحقق كامل حقوق و آزادي       

 دليـل   نبـه همـي   . دانـد   ، مفيد و كارساز مي    ياساسي جمهوري اسالمي معتقد است و اين استراتژي را عمل         

 به دليل موانعي كه توسط حاكيمت بـر سـر           اما. ات اخير مجلس ايران شركت نمايد     تالش كرد تا در انتخاب    

اي   با وجود اين، حركت اخير نهـضت آزادي ايـران از پـاره            . راهش ايجاد شد، باالجبار اعالم انصراف داد      

  .شده استجهات مثبت و گامي به جلو ارزيابي 

 كه اگر نهضت آزادي به قانون اساسي اعتقاد دارد آيا به واليت فقيه هم معتقد                سئوالدر پاسخ به اين     

كـه  » تحليل و تفصيل واليت مطلقه فقيـه «اي تحت عنوان  است؟ گفته شد كه نهضت آزادي ايران در نشريه       

تقديم كه در يك جامعه مـدني  ما مع.  منتشر ساخت نظرات خود را مبسوطاً شرح داده است       ۱۳۶۷در سال   

بلكه اصل اين اسـت كـه همگـان         . اصل اين نيست كه كليه شهروندان به تمامي قوانين اعتقاد داشته باشند           

نهضت آزادي ايران بارها اعالم كرده اسـت كـه          . بايد به قانون، خواه معتقد باشند يا نباشند، ملتزم باشند         

رغم نـواقص، ابهامـات، تناقـضات          نيز اعالم نمود كه علي     ۱۳۵۸در سال   . باشد  به قانون اساسي ملتزم مي    

. دهـد و داده اسـت       مي رأي    به اين قانون    موجود در قانون اساسي و موافق نبودن با برخي از اصول آن،           

مشكل عمده اين است كـه بـسياري از دولتمـردان كنـوني و معتقـدين بـه واليـت مطلقـه فقيـه و حاميـان                           

داننـد و برخـي از اصـول آن را     يـت از تمـامي اصـول قـانون اساسـي نمـي      حاكميت، خود را ملتزم به تبع 

  .دانند مي» وپاگير دست«

 حقـوق و    تـأمين  كه تا چه ميزان به باز شدن تدريجي جـو سياسـي جامعـه و                 سئوالدر پاسخ به اين     

دگاه هاي اساسي ملت اميدوار هستيد، گفته شد كه پارامترهاي مؤثر همگي از امكان پيروزي اين دي                 آزادي

هـاي    ها و جنـاح     بندي  ها يا گروه    بيني، بر خالف گمان برخي، متوجه شخصيت        خوشاين  . نمايند  حكايت مي 

باشد بلكه ناشي از توجه به اصل انقـالب اسـالمي و تاصـيرات عميـق آن بـر جامعـه                       درون حاكميت نمي  

تاثيرات . يي نرسيده است  بندي نها   بايد توجه داشت كه اين فصل تاريخ ميهن ما هنوز به جمع           . ايراني است 

د جهـت تحـوالت بـه سـود         ترديـ   انقالب اسالمي در ابعاد گوناگون و عميق جامعه ما آن چنان است كه بي             

اكنـون، تغييـرات و جابجـايي در          هـم . رود  هاي اصلي انقالب، يعني آزادي و استقالل پيش مـي          تحق آرمان 

هـاي     حوادث دانشگاهها و مواضع انجمن     مثالً. باشد  آرايش نيروهاي سياسي مؤثر محسوس و آشكار مي       

  .هاي بارز اين امر است اسالمي دانشجويان در جريان انتخابات و غيره، نشانه

ي پيرامون تناقضات اصولي در قانون اساسي اظهار شد كه اوالً قانون بـد، بهتـر از   سئوالدر پاسخ به  

اول فرهنـگ ملـي     . باشـند   دو واقعيـت مـي    كننـده     ثانياً تمامي قوانين اساسي دنيا، مـنعكس      . قانوني است   بي
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بـراي تمـام قـوانين اساسـي دنيـا،      . مردم، دوم شرايط ويژه سياسي ـ اجتماعي تدوين و تـصويب قـانون   

هاي خود را     هايي وجود دارد كه نشانه آن است كه قوانين اساسي در فرايند اجرا و تجربه، نارسايي                 متمم

قوانين اساسي وحي منزل نيستند و      .  ضروري ساخته است   ها را   دهند كه تدوين و تصويب متمم       بروز مي 

امـا انعكـاس عملـي و ملمـوس     . ها، آنها را با آراء مردم ترميم نمـود      توان بر حسب شرايط و ضرورت       مي

قـانون اساسـي   . ناپـذير اسـت   باورها و سنن و فرهنگ ملـي در قـانون اساسـي امـري مـستمر و اجتنـاب             

  .سازد و دولت را تنظيم و مرزها را مشخص ميترين ماخذي است كه رابطه دين  اصلي

وگـوي   ايـران و اسـاس گفـت    فعلـي آلمـان بـا دولـت         ينار اصول كلي سياست دولت    در بخش دوم سم   

هـاي آمريكـا و       از طرف نمايندگان عضو حزب سبزها توضيح داده شـد كـه دولـت             . انتقادي مطرح گرديد  

اي و بـايكوت كامـل        ا دولت آلمان با چنـين برنامـه       اسرائيل به دنبال انزواي هر چه بيشتر ايران هستند ام         

 در منطقه دارد و نقش ايران را در منطقه حساس           نفت آلمان عالئق اقتصادي، نظير   . باشد  ايران موافق نمي  

دانـد، آن را      وگوهاي انتقـادي را كـافي نمـي         گفت. حزب سبزها از سياست دولت آلمان انتقاد دارد       . داند  مي

داند، اگرچه هدف عمده دولت آلمان نقش ايـران در منطقـه، بخـصوص صـلح                 هاي مشخص مي    فاقد هدف 

  .خاورميانه است

المللـي اسـالم    نمايندگان نهضت آزادي در مورد علل و انگيزه حزب سبزها در مخالفت با كنفرانس بين   

الف آنها جواب دادند كه با حضور وزير اموز خارجه دولت ايران در كنفرانس، مخـ .  كردندسئوالو اروپا   

  .حزب نسبت به اهداف دولت در اين دعوت مشكوك بود. بودند نه خود كنفرانس

كنفـرانس  «توضيح آن كه در سال گذشته، دولت آلمان، از طرف اتحاديـه اروپـا، مـسئوليت برگـزاري          

ها نفر از متفكرين جهان  را پذيرفته بود و براي شركت در اين كنفرانس ده       » المللي جهان اسالم و اروپا      بين

از جمله از ايران آقايان دكتر يزدي، دكتر سروش، دكتر اسكوئي و تني چنـد از                . اسالم دعوت شده بودند   

اما به دنبال پيشنهاد و تصويب طرحي مبني بر ممانعـت از شـركت              . مقامات رسمي نيز دعوت شده بودند     

  .اما هرگز برگزار نشدوزير امور خارجه ايران در اين گردهمايي، كنفرانس مذكور ابتدا به تعويق افتاد 

و كننـده ندانـستند        سـبزها را قـانع      نمايندگان نهضت آزادي ضمن اين كه توضيحات نمياندگان حـزب         

المللي اسالم و اروپا توضيح دادند كه اين كنفـرانس يـك نقطـه عطـف و                   درباره اهميت ويژه كنفرانس بين    

ناسبات جهان غـرب بـا دنيـاي اسـالم را     م. اقدام تاريخي در روابط جهان غرب با دنياي اسالم بوده است     

دوره اول عصر استعمار و سلطه ظالمانه و غارتگرانـه دول           . توان در چند دوره مشخص بررسي كرد        مي

شود، اسـتفاده     شاخصه دوره بعد كه از جنگ جهاني دوم شروع مي         . اروپايي بر كشورهاي اسالمي است    

كمـونيزم، بـدون توجـه بـه خـود اسـالم و منـافع        عنوان ابـزاري بـراي جلـوگيري از توسـعه        از اسالم به  

در دوران مابعد عصر جنگ سـرد  . شود دوره سوم با پايان عصر جنگ سرد آغاز مي. باشد مسلمانان مي 

روابط جهان غرب با دنياي اسالم به دليل موقعيت استراتژيك كشورهاي اسالمي، منابع طبيعي فراوان و                 

چنـين حـضور فعـال اسـالم در آمريكـا و اروپـا يـك پديـده              جمعيت بيش از يك ميليـارد مـسلمان و هـم            

اين روابط هنگامي ثمربخش و مفيد براي هر دو طـرف خواهـد بـود كـه طـرفين                   . ناپذير شده است    اجتناب

وان بوده و   االذكر واجد اهميت فر     از اين زاويه است كه كنفرانس فوق      . درك درستي از يكديگر داشته باشد     

 سـبزها، در واقـع    عمـل حـزب  . يركل خود به ايـن كنفـرانس اسـتقبال نمـود      نهضت آزادي نيز از دعوت دب     

درگذشتن از يك منفعت بزرگ براي دست يافتن بـه يـك فايـده كوچـك اسـت يـا بـه تعبيـري آتـش زدن                           
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  .شود قيصريه براي يك دستمال محسوب مي

لـت آلمـان    وگوهاي انتقادي پرداخت و گفت كه سياست دو         يكي از حاضرين نيز به بحث پيرامون گفت       

امـا اعـضاء حـزب سـبزها معتقـد          . وگوهاي اقتصادي است    وگوست و نه انتقادي، بلكه بيشتر گفت        نه گفت 

  .بودند كه جنبه اقتصادي براي آلمان در درجه اول اهميت نيست

كمـا ايـن كـه در    . اثـر اسـت   يكي ديگر از حاضرين اظهار نظر كرد كه بايكوت اقتصادي عليه ايران بـي            

در ايران هـم نتـايج آن       . اند   سقوط صدام نشده است بلكه مردم عراق سخت زيان ديده          مورد عراق موجب  

  .چندان روشن نيست

هـايي    ها و بحث    ها و نويسندگان نيز پرسش      عالوه بر نكات مذكور، در مورد وضع مطبوعات، دانشگاه        

  .است، ارائه شدها آمده  ها و بيانيه مطرح شد كه نظريات نهضت آزادي در چهارچوب آنچه در اعالميه

  

  روابط عمومي

   نهضت آزادي ايران

  ۷۵ مرداد ۲۱

  

  



  

 ٥٩

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٦٧ :شماره

   ٢١/٠٥/٧٥:تاريخ

  

  بيانيه 

  "تهديدهاي خارجي را جدي بگيريم "

  

  هموطنان عزيز

باالخره به تصويب مجلس نماينـدگان و سـناي   ) و ليبي (هاي اقتصادي عليه ايران       طرح تشديد مجازات  

  . نهايي و اجرا رسيدجمهوري اين كشور به مرحله آمريكا و سپس با امضاي رئيس

هاي غيرآمريكايي، كه بـا ايـران و ليبـي در صـنعت نفـت و گـاز همكـاري                      به موجب اين قانون شركت    

  .شوند نمايند از طرف دولت آمريكا مجازات مي

اكثـر كـشورهاي جهـان ايـن        . تصويب اين قانون، با اعتراض گسترده محافل جهاني روبرو شده است          

كشورهاي صـنعتي جهـان، ضـمن اعتـراض         . دانند  الملل مي   نبه حقوق بين  جا    مصوبه را نقض آشكار و يك     

رويتر (لمان،  آعنوان نمونه وزير اقتصاد       به. ندا  مثل تهديد كرده    شديد به اين مصوبه، آمريكا را به مقابله به        

ــه صــراح ) مــرداد۱۹ اوت ـ   ۹ ــانون را ب ــن ق ــين ت، اي ــررات ب ــي در مــورد تجــارت و    تخلــف از مق الملل

ري دانست و اعالم كرد كه كشورهاي اروپايي از حقوق و منافع خود دفاع خواهند كرد و ايـن                   گذا  سرمايه

اند كه آنها با سياست مبـارزه بـا تروريـسم و               كرده تأكيدمقامات اروپايي   . قانون را ناديده خواهند گرفت    

  .دنباش  ميهاي اتخاذ شده توسط دولت آمريكا مخالف  حقوق بشر مخالفتي ندارند بلكه با روشتأمين

دهـد    واكنش كشورهاي صنعتي جهان، اروپا و آسياي دور، در برابرسياست دولت آمريكا نـشان مـي               

اگرچه ممكن است دولت آمريكا با استفاده از طرح مـسائل           . كه احتمال موفقيت اين برنامه بسيار كم است       

و به دنبال آن كشورهاي     پاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد       ) نظير ادعاي امارات متحده عربي    (ديگري  

  .صنعتي جهان را به مشاركت گسترده در محاصره سياسي و اقتصادي ايران به ميان بكشاند

هـاي    واكنش كشورهاي جهان در برابر حركت اخير دولت آمريكا عليه ايران و ليبي با توجه به واكنش                

ن بـا تـصويب ايـن قـانون، دولـت      به همين دليـل، همزمـا  . بيني و انتظار بود  قبلي در مورد كوبا، قابل پيش     

  .هاي جديدي را عليه ايران عنوان كرده است آمريكا برنامه

خـود، بـا صـراحت از       )  مـرداد  ۱۳(جمهور آمريكا، كلينتـون، در مـصاحبه راديـويي سـوم اوت               رئيس

چند روز بعد از آن، وزير دفاع، ويليام پري، نيز همـين            . نظامي عليه ايران سخن گفت    ضرورت يك نمايش    

 منطقـه در ايـران هـدف        ۲۵ تـا    ۱۱تر و با جزئيات بيشتري مطرح ساخت و اعالم نمود كه              عنا را مبسوط  م

  .حمالت احتمالي نظامي قرار خواهند گرفت

همزمان با بيانات مقامات رسمي دولت آمريكا، نيروهاي نظامي اين كشور و متحدانش در عربـستان،                

  .باش كامل درآمدند هفارس به حالت آماد كويت، عمان، بحرين و خليج

» اريـك مـارگوليس  «نگار كانادايي به نام    يك روزنامه )  تير ۷( ژوئن   ۲۷يك ماه قبل از اين اظهارات، در        

كه از شبكه اينترنت منتشر شـد، برنامـه حملـه نظـامي احتمـالي      » حمله به ايران«در گزارشي تحت عنوان     
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بيني كرد كـه ايـن        در ايران برمال ساخت و پيش     هاي آمريكا و اسرائيل به مراكز و اهداف خاصي را             دولت

صـورت خواهـد   ) جمهـوري در آمريكـا   زمـان برگـزاري انتخابـات رياسـت     (۱۹۹۶حمله حداكثر تا نوامبر    

. اي خبر تدارك حمله احتمالي به ايران را منتشر ساخت           مجله معتبر اشپيگل آلماني نيز، طي مقاله      . پذيرفت

دن حمله نظامي آمريكا به ايران را از قول مقامات رسـمي كـشور و               جدي بو )  مرداد ۱۸( اوت   ۸رويتر در   

  .كارشناسان خاورميانه آمريكا گزارش كرد

ويليام پري وزير دفاع آمريكا اواخـر هفتـه گذشـته متحـدين اروپـايي       «: روزنامه تايمز لندن نوشت كه    

كند كه طبق اين طـرح        ه مي اين روزنامه اضاف  . »آمريكا را از طرح آن كشور براي مجازات ايران مطلع كرد          

 هـدفهاي    خيزند و به بمبـاران      فارس برمي   هاي آمريكايي از عرشه ناوهاي جنگي آمريكا در خليج          افكن  بمب

اي بوشهر، و ساير مراكز در بندرعباس، همدان، يزد،           معين، نظير نيروگاه نكا در مازندران، نيروگاه هسته       

  .خواهند پرداخت... كرج، قم و تهران و

 انفجـار  تنفارس در مورد مـرتبط سـاخ   ات وزير دفاع آمريكا ويليام پري، پس از سفري به خليج  اظهار

هاي يك كشور ثالث كـه صـريحاً اشـاره بـه ايـران دارد، همگـي                   مركز نظامي آمريكا در ظهران با فعاليت      

. باشـد  فـارس مـي   هـاي آمريكـا در خلـيج       اي از مـاجراجويي     دهنـده   حاكي از وضعيت غيرعـادي و هـشدار       

  .فارس دستور خروج از منطقه داده شده است بخصوص كه به خانواده نظاميان آمريكا در خليج

يـو ـ اس ـ    «روزنامـه كثيراالنتـشار آمريكـايي    فـارس،   باش نظـامي آمريكـا در خلـيج    همزمان با آماده

جـار  انف«: آمريكـايي نوشـت كـه     » مقامهاي رسـمي  «به نقل از    ) ۷۵ مرداد   ۱۲( اگوست   ۲در شماره   » تودي

همين روزنامه نـام نـه مركـز را          .»اند  ظهران توسط كساني صورت گرفته است كه در ايران آموزش ديده          

عنوان آماج حمالت احتمالي ذكـر         را به  )نيروگاه نكا و بوشهر    ( مركز دودر تهران و شهرستانها به اضافه       

خـود خبـر    ) ۷۵ مـرداد    ۱۴ ( اوت ۴در شماره   ) چاپ لندن (» ساندي تلگراف «نامه انگليسي     هفته. كرده است 

ا رتهيه طرح جزئيات حمله نظامي به ايران توسط دولت كلينتون را منتشر ساخت و نظـر منـابع پنتـاگون                     

اگرچه رويتر از قول يك     . »دخالت جمهوري اسالمي در انفجار پايگاه خيار ظهران قطعي است         «: نوشت كه 

 دخالت هيچ گروه يا كشور خاصي هنوز به  درهيچ شاهد محكمي در مو    «: مقام رسمي سيا گزارش داد كه     

 نيـز   TWEا  مقامات آمريكايي همچنين تالش دارنـد پـاي ايـران را در انفجـار هواپيمـ               » .دست نيامده است  

  .بكشانند

هاي تبليغاتي آنها، از هـر فرصـتي بـراي      هاي اخير، مقامات برجسته آمريكايي و دستگاه        در طول سال  

يكا و جهان جهت توجيه فشارهاي اقتصادي، سياسي و نظـامي عليـه             سازي افكار عمومي مردم آمر      آماده

ايران، بدون آنكه مدارك مستند و قابل اعتنايي درباره تمامي اتهامـات عليـه ايـران ارائـه دهنـد، اسـتفاده                      

  .اند كرده

هاي آمريكا و اسـرائيل مبنـي بـر قـصد           به موازات اعالم و انتشار مستقيم و غيرمستقيم مقاصد دولت         

تركيـه،  (داري در كـشورهاي همـسايه     و تجاوز نظـامي بـه ايـران، فعـل و انفعـاالت ويـژه و جهـت               تهاجم

، )نظير قرارداد نظامي ميان تركيه و اسرائيل      (نيز صورت گرفته است     ...) افعانستان، قطر، بحرين، عمان و      

  .كه نبايد از آنها غافل ماند

دولت آمريكـا را ماجراجويانـه، قلدرمآبانـه و         هاي اعالم شده      ها و برنامه    نهضت آزادي ايران سياست   

داند و اعتراض شـديد خـود را اعـالم            المللي و دخالت در امور داخلي ايران مي         قوانين بين  تخلف آشكار از  
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  .دارد مي

بينـي كـرده و بـه رفتارهـاي           فارس را تحليل و خطرات را پيش         نيز ما به كرات اوضاع خليج       در گذشته 

ايم   سازمان ملل متحد اعتراض نموده     تجاوزگرايانه آمريكا به  
∗

هـاي   هـا و بيانيـه     طـور كـه در تحليـل         همان 

گذشته آمده است، نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه دامنه پيامـدهاي ايـن برنامـه فراتـر از تقابـل                       

اي است كه اوالً در عمـل بـه مجـازات             گونه  باشد و مضمون و محتواي آنها به        خصمانه ميان دو دولت مي    

ثانيـاً، اعمـال ايـن نـوع        . انجامـد   ملت ايران و فشار هر چه بيشتر به طبقات زحمتكش و محـروم ملـت مـي                

سياستها، در عمل به دخالت آمريكا در امور داخلي ايران و تاثير بر روند تحوالت سياسـي در جمهـوري                    

ي تنـدرو، قـشري و      طوري كه اين فشارها نهايتاً به نفـع تثبيـت قـدرت جناحهـا               به. گردد  اسالمي منجر مي  

آميز سياسـي كـه در        هاي بهتري براي سركوب هر نوع حركت مسالمت         شود و بهانه    انحصارطلب تمام مي  

ثالثاً با  . دهد  هاي كنوني و ايجاد تعادل سازنده ضروري است، به دست اين جناحها مي              راستاي حل بحران  

  .گيرد ياجراي اين برنامه، تماميت ارضي كشورمان مورد تهديد جدي قرار م

نهضت آزادي ايران معتقد است در شرايط كنوني، مصالح ملي و در راس آنها حفـظ تماميـت ارضـي                    

دهد كه  تجارب تاريخي نشان مي. هاي جناحي له يا عليه حاكميت كنوني است   گيري  كشور، فراتر از موضع   

نگيـز و تيمـور بـه ايـن         لـشگريان چ  . انـد   ظالمين و متجاوزين بيگانه فراوان بر اين كشور سلطه پيدا كـرده           

لـشكريان مغـول، چنـدين كـرور جمعيـت          . »آمدند، سوختند و كشتند و رفتند      « :سرزمين يورش آوردند و   

شهر را با خاك يكـسان نمودنـد،    . ها را هم زنده نگذاشتند      ها و گربه    عام كردند و حتي سگ      نيشابور را قتل  

امـا امـروز نيـشابور،      . يات در آن باقي نماند    بستند و سپس شخم زدند، تا ديگر اثري از ح         زمين را به آب     

ناپذير از ايـران زمـين        ديده كشورمان، سربلند و آباد، همچنان بخشي تفكيك         نظير ساير شهرهاي مصيبت   

  .بر جاي ايستاده است

اما حقايق تلخ موجود گواه آن است كه هر زمان زمامداران در برابـر تهديـدات خـارجي نابخردانـه و                     

هـايي از خراسـان بـزرگ،         هايي از سرزمين آباء و اجدادي ما، نظيـر قـسمت            اند، بخش   نسنجيده عمل كرده  

  .اند اند، كه ديگر هرگز به اين سرزمين برنگشته جدا شده... قفقاز، بحرين و

كند تمامي آحاد كشور از هر طبقـه و قـشري، بـا هـر انديـشه و       توجه به اين تجارب تاريخي، حكم مي 

ر قون و نژادي، خطرات تهديدكننده را جدي گرفته و براي مقاومت در برابـر               گرايش سياسي و ديني، از ه     

. ريمااولين گام، اين است كـه خطـر را جـدي بگيـريم و دشـمن را حقيـر و بيچـاره نـشم                   . آن آماده باشند  

  .آفرين شود تواند فاجعه گذرد، مي المللي و منطقه مي بها دادن به آنچه در سطح بين خيالي و كم خوش

زادي ايران معتقد اسـت شـرايط سياسـي نـامطلوب حـاكم بـر كـشورمان نيـز يكـي از عوامـل                        آنهضت  

                                                            
  :نگاه كنيد به نشريات نهضت آزادي. ∗

  ۴/۹/۱۳۶۶فارس   بحران در خليجـ توسعه۱

ـ اعتراض به دخالت نمايندگان آمريكا در امور داخلي ايران، تلگراف شادروان مهنـدس بازرگـان و دكتـر يـزدي بـه دبيركـل                         ۲

  ۶/۵/۱۳۶۹. سازمان ملل متحد

  ۴/۲/۱۳۷۰ـ مقصر جنگ كيست؟ ۳

  ۱۳۷۱ـ دكتر ابراهيم يزدي ـ مهرماه  ـ تببين و تدبير در بحران سه جزيره۴

  ۲۰/۷/۷۴فارس  ـ خطرات تهديدكننده حضور نظامي آمريكا در خليج۵

 ۱۰/۱۰/۷۴ـ اعتراض عليه طرح داماتو ـ دخالت آمريكا در امور داخلي ايران ۶
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  . باشد ميهاي بيگانه عليه جمهوري اسالمي  هاي خصمانه قدرت كننده وحدت ملي در برابر سياست تضعيف

هـاي رقيـب در درون        بسي سياسـي ميـان جنـاح        حاكميت بايد با درك جدي بودن خطر بالدرنگ آتش        

ايط بـراي يـك     هاي سياسي مستقل اعالم نمايد تا شـر          ميان حاكميت با مردم و احزاب و گروه        حاكميت، و 

هاي مساعد براي جلب اعتماد و حمايـت           چنين شرايطي است كه زمينه     تأمينتنها با   .  آيد آشتي ملي فراهم  

  .گردد پذير مي مردم براي مقابله با خطرات خارجي امكان

خواهد با توجـه بـه شـرايط           بار ديگر، از مقامات مسئول كشور مي       در اين راستا نهضت آزادي ايران،     

اعتنايي به قانون اساسي كـه بـر طبـق آن، حقـوق و                خواهي و بي    بحراني موجود، انحصارطلبي و تماميت    

هاي اساسي ملت تعريف و تبيين شده است، دست بردارند و با حـدف موانـع موجـود بـر سـر راه                    آزادي

 ملتزم به قانون اساسي، هر چند مخالف عملكرد حاكميت، برداشتن محدوديت            فعاليت آزاد احزاب سياسي   

 و  هــا و ســنديكاها،  ميــدان دادن بــه اتحاديــه،و سانــسور از مطبوعــات مــستقل و غيروابــسته بــه دولــت

هاي مدني مستقل و آزاد ساختن تمامي كساني كه به اتهام اعتقادات سياسي و مذهبي، غير موافـق                    انجمن

  .برند، سد محكمي در برابر سيل تهاجم دشمنان بنا نمايد  حاكميت، در بازداشت به سر ميبا خط مسلط

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران اهضت آزادين
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٧۰ :شماره

   ٢٢/٠٥/٧٥:تاريخ

  

  بيانيه 

  سالم بر دانشجوي مظلوم

  

تعـدادي از دانـشجويان دانـشگاه    » تـر كـردن دانـشگاهها       اسالمي«چندي قبل همزمان با طرح موضوع       

ايـن دانـشجويان كـه عمـدتاً از      . نيروهاي امنيتي دستگير شدند   توسط  ) تكنيك تهران   پلي(صنعتي اميركبير   

باشند، از جمله كـساني هـستند كـه در برگـزاري مجلـس يـادبود مرحـوم                    اعضاي انجمن اسالمي مي   

مهندس بازرگان و مراسـم سـالگرد مرحـوم دكتـر شـريعتي و نيـز برپـايي مجلـس سـخنراني دكتـر                        

ول داشتند و به همـين خـاطر نيـز مـورد بغـض و               عبدالكريم سروش نهايت سعي و تالش خود را مبذ        

  .كينه حاكميت قرار گرفتند

لـيكن  . انـد   مقامات امنيتي كشور هيچ گونه توضيحي پيرامون علـل دسـتگيري ايـن دانـشجويان نـداده                

شود كه از جمله اتهامات اين افراد، ارتباط با نهضت آزادي ايران و نيز تـالش در جهـت مطـرح                   شنيده مي 

  .دالكريم سروش بوده استنمودن دكتر عب

آور است كه از يك سو مسئوالن رده باالي حكومت مرتباً بر ضرورت سياسي شدن                 به راستي تعجب  

كننـد، امـا همـين كـه          تفـاوتي سياسـي دعـوت مـي          و دانشجويان را بـه تـرك بـي         تأكيدها    فضاي دانشگاه 

ي و يـا عقيـدتي جنـاحي از         خواهند فعـاليتي بنماينـد و در جهتـي خـالف باورهـاي سياسـ                دانشجويان مي 

گيرند، بلكه در مواردي دستگير  دارند نه تنها مورد شماتت يا اخراج از دانشگاه قرار مي          حاكميت گام برمي  

  .شوند و تحت فشارهاي روحي و رواني نيز واقع مي

  در پي   هاي حاكميت توجه كنند؟ آيا شعارهاي پي        پرسند كه بايد به كدام يك از توصيه         دانشجويان مي 

هاي سياسي را باور كنند يا از دستگيري دانـشجويان   آنان مبني بر لزوم فعال شدن دانشجويان در زمينه    

  به دليل فعاليت سياسي و عقيدتي عبرت بگيرند؟

تفاوتي سياسـي و فعـال شـدن، صـرفاً             منظور واقعي حاكميت از دعوت دانشجويان به ترك بي         ظاهراً

 فعاليـت   نـوع ابسته و مدافع عملكرد حاكمان اسـت نـه انجـام هـر              هاي و   پيوستن آنها به دستجات و گروه     

  .هايي در جهت مخالفت با انديشه حاكم سياسي و ايجاد تشكل

نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه گفت و شنود سياسي و عقيدتي ميان دانشجويان ضـرورتي                  

  .باشد جوان ميناپذير و گامي مثبت و مفيد در جهت ارتقاي آگاهي سياسي نسل  اجتناب

ميـاني انديـشه سياسـي و        و تصديق يا قضاوت و تنقيد        تأييدنهضت آزادي ايران بدون آنكه در مقام        

دفتـر تحكـيم وحـدت باشـد، بـه بازداشـت            و  هـاي اسـالمي دانـشگاهها         مواضع سياسي اعـضاي انجمـن     

  .كند غيرقانوني اين دانشجويان شديداً معترض است و اين كار را محكوم مي

اض و هـر    رتـ  يادآوري است كه در هنگام بازداشت اين دانشجويان، نهضت آزادي از اعالم اع             الزم به 

اما اكنون كه چنـدين هفتـه از   . گيري به خاطر پرهيز از امكان تشديد فشار بر آنان امتناع كرد           گونه موضع 
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دانـد كـه اعتـراض        يانـد، الزم مـ      اي از آنان آزاد شده       تنها عده  ظاهراًگذرد و     بازداشت غيرقانوني آنان مي   

قيد و شرط     هاي خالف قانون اعالم و از مقامات مسئول آزادي فوري و بي             شديد خود را از اين بازداشت     

  .بقيه دستگيرشدگان را طلب نمايد

  نهضت آزادي ايران

  



  

 ٦٥

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٧۱ :شماره

   ٣١/٠٥/٧٥:تاريخ

  

  

  

   شوراي نگهبان دبير بهنامه

  اهللا جنتي حضور محترم آيت

  دبير محترم شوراي نگهبان 

  وفيق جلب رضاي حق و خدمت به خلقبا سالم و آرزوي ت

اگر خاطرتان باشد در جريان انتخابات دوره پنجم مجلـس شـوراي اسـالمي بنـا بـه دعـوت شـوراي                      

طـرح مـسائل كـه      بـا    در ايـن ديـدار    . وگويي با جنابعـالي داشـتم       نگهبان در ساختمان اداري ديدار و گفت      

فـارس عالقـه      ات خـارج بخـصوص در خلـيج       شد جنابعالي به مسئله خطر       مربوط مي  اتمستقيماً به انتخاب  

فـارس و خطـرات احتمـالي         نشان داديد و من هم پيرامون حضور گسترده نيروهاي نظـامي خـارج خلـيج              

  .تهديدكننده توضيحاتي دادم

اي پيدا كرده اسـت كـه نبايـد           هاي اخير ابعاد تازه      اين خطرات و تهديدات در هفته      دانيد  همانطور كه مي  

بـراي غـافلگير    . طور جـدي دنبـال كـرد و بررسـي نمـود              بلكه برعكس بايد آنها را به      آنها را ناديده گرفت   

هاي احتمالي غيرقابل تصور را تصور نموده و براي مقابله بـا آنهـا و فـراهم آوردن                    نشدن، بايد وضعيت  

» بلـوف «ممكن است اين تهديدها جدي نباشد و سخنان مقامات رسمي آمريكـا      . ريزي كرد   امكانات، برنامه 

هاي قرن بيستم به اين دليل آغاز شـدند، كـه يكـي از طـرفين                  باشد، اما نبايد فراموش كرد كه بيشتر جنگ       

در هـر دو حالـت      . ها را تهديد جـدي تلقـي كـرد          متخاصم تهديدهاي جدي طرف مقابل را بلوف و يا بلوف         

  . بروز جنگ و فاجعه بوده است،نتيجه

ها عالقه نشان داديد، يك نـسخه از بيانيـه اخيـر نهـضت                ثاز آنجايي كه جنابعالي به اين تحليلها و بح        

  .اميد كه مفيد واقع شود. دارد هاي قبل ارسال مي هاي مربوطه، در سال آزادي را همراه با اعالميه

  

  با احترام 

  دكتر ابراهيم يزدي

  :پيوست

  ۴/۹/۱۳۶۶فارس ـ نشريه نهضت آزادي ايران  ـ توسعه بحران در خليج۱

الت نمايندگان آمريكا در امور داخلي ايران، تلگراف شادروان مهنـدس بازرگـان و دكتـر يـزدي بـه دبيركـل                      ـ اعتراض به دخ   ۲

  ۶/۵/۱۳۶۹. سازمان ملل متحد

  ۴/۲/۱۳۷۰ـ مقصر جنگ كيست؟ ـ نشريه نهضت آزادي ايران ۳

  ۱۳۷۱ـ بيانيه تحليلي دكتر ابراهيم يزدي ـ مورخه مهرماه  ـ تببين و تدبير در بحران سه جزيره ۴

  ۲۰/۷/۷۴فارس ـ نشريه نهضت آزادي ايران مورخه  ـ خطرات تهديدكننده حضور نظامي آمريكا در خليج۵

  ۱۰/۱۰/۷۴ـ اعتراض عليه طرح داماتو ـ دخالت آمريكا در امور داخلي ايران ـ نشريه نهضت آزادي ايران ۶

 ۲۱/۵/۷۵ ـ تهديدهاي خارجي را جدي بگيريم ـ ـ نشريه نهضت آزادي ايران ـ مورخه۷



  

 ٦٦

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٧۲ :شماره

   ١٥/٠٦/٧٥:تاريخ

  

  نامه سرگشاده به رئيس جمهور

  " احزاب سياسي را آزاد گذاريد"

  

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

  رياست محترم جمهوري اسالم ايران

اي كه با چند تن از معاونان صدا و سـيماي جمهـوري               با سالم در هفته اول شهريور ماه در مصاحبه        

االنتشار درج گرديد، سـخنان متنـوعي در زمينـه مـسائل            هاي كثير   اسالمي داشتيد، و متن آن در روزنامه      

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بيان نموديد كه هر يك به جاي خويش در خـور تأمـل و بررسـي                     

از جمله، در بعد سياسي و درباره تحزّب در ايران مطالبي در آن مصاحبه مطرح شـد كـه بـراي        . باشد  مي

  .نمود دار سياسي بيشتر جلب توجه مي زب سابقهنهضت آزادي ايران به عنوان يك ح

 قـانون اساسـي كـه فعاليـت         ۲۷ و   ۲۶اگر تا ديروز گروههاي فشار به بهانه جنگ مانع اجراي اصـول             

، شايـسته نيـست مقـامي       شدند  داند، مي   االصول آزاد مي    احزاب و گروهها و اجتماعات و مطبوعات را علي        

باشد، به تأويل     ني تنها ميثاق و شرط بيعت مردم با حكومت مي         كه قانوناً پاسدار حرمت قانون اساسي يع      

  .و تفسير شخصي قانون بپردازد

پذير نظـام حزبـي بيـان         شما درباره تعارض بين تبعيت مطبق از ولي فقيه و ماهيت شورايي و اكثريت             

  :ايد داشته
ست بـا سياسـت     بندي برسد كه اين سيا      اگر حزبي تشكيل شود و در مباحثات حزبي به سياست و جمع           

هـاي كلـي را       هاست و در قانون اساسي هم گفته شده اشت كه سياست            برنامهولي فقيه كه حاكم بر همه       

  تواند عمل كند؟ فقيه بايد معين كند مغايرت داشته باشد، چگونه مي ولي

و بـدون  اين در حالي است كه قانون اساسي حد  مرز هر يك از نهادهاي قانوني كشور را معين كرده  

گـذاري    هاي حكومت بشمارد، مجاري ِاعمـال قـدرت و سياسـت            كننده سياست   كه احزاب را ابزار توجيه      نآ

  .كشور را به صراحت روشن نموده است

هاي سياسي، در يك نظام آزاد، حق دارند، نظرات و مواضع كلي خود را       احزاب و گروهها و شخصيت    

ايـن مواضـع لزومـاً نبايـستي تأييـد      . ار بدهنـد تدوين و تنظيم نموده و به معرض افكار عمومي مـردم قـر    

اگـر مـردم از     . هاي كلي حاكميت باشد و يـا حاكميـت موظـف بـه تمكـين از آنهـا باشـد                     نظرات و سياست  

هاي يك حزب سياسي حمايت كردند و آن حزب موفـق بـه كـسب اكثريـت در مجلـس                      مواضع و سياست  

 طبيعي است كه مصلحت نظام و حاكميت قبول         گرديد و نظرات كلي آن حزب مغاير با نظرات رهبري بود،          

  .اراده مردم است نه قرار گرفتن در برابر خواست مردم

  جمهور، جناب آقاي رئيس

هاي احزاب سياسي با منويـات مقـام واليـت فقيـه بـه       اگر نگراني جنابعالي از تعارض نظرات و برنامه       

عارضي به طريق اولي با مجلـس كـه بايـد    باشد، چنين ت  مي گذاري خاطر احتمال اختالل در تمركز سياست  
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  .گذاري كشور باشد، بيشتر ايجاد خواهد شد مستقل و مركز سياست

قائل شدن جايگاه ويژه و ممتاز براي هر يك از نهادهاي تعيين شده در قانون اساسي، بـيش از آنچـه                     

ه، نتيجـه آن    در قانون مشخص و محدود گرديده است، موجب تضعيف اراده ملي و نهادهاي مردمي گشت              

  .جدايي حكومت از مردم و پيامدهاي ناگوار ناشي از آن خواهد بود

اآلن بـه جـاي احـزاب بانـدها عمـل           . دانم  البته حزب را من الزم مي     «: در بخشي از مصاحبه آمده است     

گيري حضور فعاالنـه داشـته و در          جنابعالي كه خود از ابتداي انقالب در باالترين مراكز تصميم         . »كنند  مي

ايـد، اگـر      ساله و اقتصاد به تنگنا رسيدة فعلي نقـش كليـدي و اساسـي داشـته                 ه و راهبري جنگ هشت    ادار

دانيـد، چگونـه      وجود احزاب را الزم و ضروري و خود را موظف و مجري پياده كردن قانون اساسي مي                

حزاب مستقل و   تاكنون وجود باندهاي قدرت را معارض با قدرت متمركز واليت ندانسته و زمينه فعاليت ا              

  ايد؟ معتقد به نظام جمهوري اسالمي و ملتزم به قانون اساسي را فراهم نساخته

پرسند كه اگـر بيانـات رياسـت محتـرم جمهـوري فراتـر از شـعارها و تبليغـات و تعارفـات                         مردم مي 

سياسي است، چرا تاكنون وزارت كشور از اجراي كامل و بيطرفانه قانون احـزاب سـرباز زده اسـت؟ در       

حالي كه به هيچ يك از احزاب سياسي غيروابسته به حاكميت و بيـرون از آن امكـان فعاليـت داده نـشده                       

است، وزارت كشور هر از گاهي براي انحراف افكار عمـومي، بـا اعـالم صـدور پروانـه بـراي انجمنهـا و                     

و اجتماعـات   هاي صنفي وابسته به گروهها و باندهاي درون حاكميـت، تظـاهر بـه آزادي احـزاب                    اتحاديه

  پايان جنگ، جواب روشني در اين مورد براي مردم وجود دارد؟ سال از ۸آيا پس از گذشت . نمايد مي

  جمهور، جناب آقاي رئيس

ما بر آن نيستيم كه تالشها و تبليغات جنابعـالي و بعـضي از همكارانتـان را در هيـأت دولـت در امـر                         

ه بدون تأمين حقوق و آزاديهـاي مـصرح در قـانون          سازندگي مملكت ناديده بگيريم ولي سخت معتقديم ك       

اساسي، بدون برگزاري انتخابات آزاد و سـالم و تـشكيل مجلـس منبعـث از آراي واقعـي مـردم و بـدون              

جانبـه    تأمين و تضمين آزادي قلم و بيان و مطبوعات و احـزاب، تـأمين عـدالت اجتمـاعي و توسـعه همـه                      

تمر و پايدار نگرديده، با تغيير شرايط و اشـخاص دگرگـون            پذير نخواهد بود و سازندگي هرگز مس        امكان

  .خواهد گرديد

اند پا بگيرند و گسترش يابند، عيب از فلسفه تحزّب نيست             اگر در ايران احزاب مستقل و آزاد نتوانسته       

هايي اسـت كـه    باشد، بلكه گناه اصلي متوجه دولت       و گناه آن تنها بر گردن احزاب و متفكران سياسي نمي          

لوگيري از تشكّل احزاب مستقل يا ايجاد مزاحمت در فعاليت آنها و با استبداد و انحصارگري و يا بـا                    با ج 

  .اند تشكيل احزاب دولتي و فرمايشي و وابسته، اين نهال را ميدان رشد و نمو نداده

، در جاي خويش سخن حق      »كنيم  گيريم و عمل نمي     ما از دمكراسي غربي كپي نمي     «: اين سخن شما كه   

هاي توتاليتر شرقي نيز نبايد مورد        حزبي و شكست نظام     اما آيا تجربه تلخ حكومتهاي تك      نيكويي است،    و

قبل از آنكه فرآورده شرق يا غرب باشد، دسـتاورد تجربـه بـشري و    توجه و بازنگري قرار گيرد؟ تحزب     

اليـت جـدي و   نظام پارلماني بدون حضور و فع. ابزار مكانيسم مشاركت مردم در سرنوشت خويش است       

تنها با تشكل منسجم فكري است كه افكار و نظرات متناسب با شرايط             . آزادي احزاب سياسي ناقص است    

  .گردد اجتماعي براي غلبه بر معضالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بارور مي

  :جناب آقاي ريئس جمهور
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ه كـه شـما دربـاره زمامـداران قبـل از            گونـ   همـان . اند  زمامداران فراواني بر اين مرز و بوم حكم رانده        

كنيد، آيندگان نيز درباره شما قضاوت خواهند كرد، آنچنان كه نخـستين              انقالب و پيش از آن قضاوت مي      

پنهـاور  پيشواي بر حق، امام متقيان، در ابتداي عهدنامه خود به مالك اشتر كه او را براي اداره سـرزمين              

  :فرستاد فرمود مصر به آن ديار مي
  .»االمور الواله من قبلك ن الناس ينظرون في امورك في مثل ما كنت تنظر فيفا«

پس در ماههاي آخر دوران رياست جمهوري، قبل از آن كه باز هم فرصت از دست رود، تا آنجـا كـه                      

جانبه قانون اساسي، بويژه تأمين حقوق        ايد در راه اجراي همه      توان داريد براي تحقق سوگندي كه خورده      

  .هاي ملت، گامهاي اساسي برداريد تا شايد نام نيكي از شما باقي بماندو آزادي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۵شهريور ماه 
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ٢٣/٧٥ :شماره

   ٠٦/٧٥: /تاريخ

  

  نامه به مديرمسئول كيهان هوايي

  

  مدير مسئول محترم كيهان هوايي

  جناب آقاي عباس سليمي نمين

 بـه اطـالع     ۱۳۷۵ور   شـهري  ۷ مـورخ    ۱۱۹۵با سالم ضمن تشكر از ارسال نشريه كيهان هوايي شماره           

به قلم آقاي مسعود رضايي، نكاتي وجود » ها در ترازوي تجربه  سنجي نهضتي   هويت«رساند؛ در مقاله      مي

روابـط عمـومي نهـضت آزادي ايـران الزم          . نمايـد   دارد كه بعضاً نهضت آزادي و رهبران آن را متهم مي          

چنانچـه نـشريه كيهـان      . سـخ دهـد   داند جهت آگاهي عمومي و روشن شدن اذهان به موارد مـذكور پا              مي

  .نمايد لطفاً اطالع دهيد تا يك نسخه براي شما ارسال گردد هوايي اقدام به درج جوابيه نهضت مي

  

  

  روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

   :شماره

   ٢٧/٠٦/٧٥:تاريخ

  

  

 ها  و نااميديهاتوضيحات مهندس بازرگان و دكتر يزدي درباره كتاب اميد

  نوشته دكتر كريم سنجابي

  

ي آقاي دكتر كريم سنجابي، چند سال قبل از درگذشت ايشان، ابتـدا     »ها  اميدها و نااميدي  «  كتاب :مقدمه

  .در خارج از كشور چاپ و منتشر گرديد

در اين كتاب مطالبي درباره نهضت آزادي ايران و آقايان مهندس بازرگان و دكتر يـزدي آمـده اسـت                    

  .ن و همسنگران خود ايشان نيز گرديدكه خالف واقع و خالف انتظار بود و موجب اعتراض حتي يارا

ر ايـن    هنگامي كه يكي از ناشرين تهران چاپ دوم اين كتاب را به عهده گرفت، به منظو                ۱۳۷۲در سال   

ه نـشود، از شـادروان مهنـدس         نشده باشد، و ضمناً در متن كتاب نيز دسـت بـرد            كه وسيله ظلم بر كسي    

ه مطالب كتاب توضيحاتي داده شود تا به صـورت          ن و آقاي دكتر يزدي درخواست نمود كه دربار        بازرگا

امـا وزارت  . اين توضيحات تهيه و به ناشر داده شد و به متن اضافه گرديد           . ضمائم به كتاب افزوده گردد    

  .ارشاد كه در ابتدا چاپ كتاب را بالمانع دانسته بود، اين بار از صدور مجوز امتناع ورزيد

دولتي در هر تهاجمي عليه نهضت آزادي به مطالب مطروحه در             هاي دولتي و نيمه     از آنجا كه روزنامه   

نمايند، و از طرف ديگر، كتاب هنوز اجازه چاپ نگرفته است، بنابراين              كتاب آقاي دكتر سنجابي استناد مي     

  .گردد متن توضيحات جهت اطالع دوستان تكثير و توزيع مي

  

  ضمائم افروده چاپ ايران

  

مربوط بـه ايـشان و      » ها  اميدها و نااميدي  «گان درباره مطالب مطروحه در      توضيحات آقاي مهندس مهدي بازر    

  ت آزاديضنه

  

  تعالي بسمه

  هايي درباره خاطرات دكتر سنجابي يادداشت

اي از دفتر خاطرات دوست قديم و همكار همرزم ملي آقاي كـريم سـنجابي را ديـدم و اسـتخراج                       شمه

بـرايم  . ي و دوسـتان و شـخص خـودم بـود، خوانـدم            اي از آنچه را كـه در ارتبـاط بـا نهـضت آزاد               شده

اي مطالـب خـالف واقـع و خـالف       تعجب از اين جهت كه پاره     .  شد تأسفغيرمنتظره بود و باعث تعجب و       

خواهم نادرست بودن آنها را ناشـي از گذشـت زمـان يـا كهولـت سـن و فعـل و                        مي. انتظار در آنها ديدم   

بق و روابـط طـوالني      ا از اين بابـت كـه بـا توجـه بـه سـو              سفتأ. هاي ناخودآگاه ذهن ايشان بدانم      انفعال

 گرفته تا استادي و رياست دانشكده، از عـضويت در           ۱۳۰۷گذشته، از اعزام محصلين به فرانسه در سال         
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شوراي دانشگاه تا ملي شدن نفت و فعاليت در دولت مصدق و گرفتاري در زندان شاه و باالخره تـشكيل        

غاز دوران جديد، با وجود احترام و صميميتي كه نسبت بهم داشتيم قاعدتاً             دولت موقت پس از انقالب و آ      

دهـد كـه نـسبت        قلب و قلمم راه نمـي     . آمد  بايستي چنين بيانات در مصاحبه و دفتر خاطرات ايشان مي           نمي

 .مثـل بپـردازم     ها بدهم و يا به اعتراض و مقابله بـه           ها يا نوشته    كذب و تهمت يا تحريف حقيقت به آن گفته        

آيد كه اوقات خوانندگان و عالقمندان را مصروف بـه موضـوعات شخـصي                ضمناً برايم بسيار ناگوار مي    

  .بنمايم

 براي آنكه نسل جوان و گردد، اينك كه كتاب تدوين شده و دومين بار خواهد بود كه چاپ و توزيع مي   

 بيست و پـنج شـش مـوردي كـه     عنوان نمونه، از آيندگان در مطالعه تاريخ دچار اشتباه و ابهام نشوند، به  

د نها به ذكر توضيحاتي در مورد چنـ       جابجا در آن كتاب در رابطه با نهضت آزادي و شخص بنده آمده، ت             

  .نمايم مورد مهم ذيل، اكتفا مي

  ها ـ داستان دسته گل و ارتباط با آمريكايي۱

  ـ جبهه ملي و نهضت آزادي ايران۲

  رـ كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بش۳

  ـ شوراي انقالب و دولت موقت۴

  

  ها  ـ داستان دسته گل و ارتباط با آمريكايي۱

هاي مختلف آمـده اسـت و          به گونه  ۳۶۷ و   ۳۲۰،  ۳۱۹،  ۲۸۵،  ۲۸۳،  ۲۶۲،  ۲۶۱،  ۹مطالبي كه در صفحات     

كـه مـسبب   «كنـد   اشاره و استناد به اهداي دسته گل از طرف نهضت آزادي به نمايندگان يـك دولتـي مـي     

المثل  ، ضرب»اند ا داشته ده كودتا عليه حكومت ملي دكتر مصدق بوده و ارتباطات مستمر با آنه            شناخته ش 

و در   بـا آنكـه شخـصاً در تلويزيـون        . آورد  را بـه يـاد مـي      » سين سه دختـران معاويـه     خسن و   خ«قديمي  

نـين پافـشاري    دانم چرا باز هم آقاي دكتر سنجابي چ         ام، نمي   هايي توضيح كافي در اين زمينه داده        اعالميه

  !فرمايند العارفانه مي تجاهل

 انجـام شـده   ۱۳۳۲ مـرداد  ۲۸ها كه واقعيت داشته و در سال كودتـاي   اوالً اهداي دسته گل به خارِجي   

نداشـته اسـت بلكـه      ) ۱۳۴۰ يافته در سـال      تأسيس(است كمترين پيشوند و پسوند با نهضت آزادي ايران          

ايران صورت گرفته كـه كميتـه مركـزي آن از رجـال و            ازطرف سازمان دانشجويان نهضت مقاومت ملي       

نمايندگان قشرهاي مختلف و اصناف و احزاب طرفدار دكتر مصدق و مخالفين كودتاي سرلشكر زاهـدي                

و نـه   (ثانياً گيرنـدگان دسـته گلهـا يـك عـده خاورشناسـان و دانـشمندان خـارجي                   .  است شده  تشكيل مي 

دانـم چنـد سـاله        براي شركت در كنگـره، نمـي      ) يا دولت (تهران  به دعوت دانشگاه    بودند كه بنا    ) آمريكايي

ثالثاً دسته گل دادن به مدعوين      . سينا به تهران آمده محل تشكيل جلساتشان در باشگاه قرار بود باشد             ابن

اي بود براي گذاردن يك نامـه در داخـل آنهـا و افـشا كـردن اينكـه هيئـت                      فرهنگي خارجي وسيله و بهانه    

استه از يك كودتاي خائنانه است كـه بـه دسـت انگلـيس و آمريكـا بـراي سـاقط كـردن                    حاكمه ايران برخ  

رابعـاً  . حكومت ملي مصدق عليه قيام ملي كردن نفت روي كار آمده و كمترين پيوند با ملـت ايـران نـدارد              

 وقتـي   مـثال .داد ها را مكرر نهضت مقاومت ملي انجام مـي     و ارتباط گرفتن با خارِجي      پراكني  نظير اين نامه  

جمهور آمريكا براي تقويت كارهايشان با دولت زاهـدي بـه ايـران آمـد و آن قربـاني سـه                       نيكسون رئيس 
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دانشجوي دانشكده فني نثار قدومش شد، كميته بازار نهضت مقاومت ملي استقبالي در دهانه بازار ترتيب               

  .داد و افرادي در آن به سخنراني و اعتراض پرداختند

اي به زبان انگليسي بـه        كه با كمك مرحوم اللهيار صالح تنظيم شد، توزيع بخشنامه         ،    پراكني  اولين نامه 

وا كـه  هاي آمريكائيان مقيم تهران اعم از سياسي، نظامي، فرهنگي و حتي كليسايي بود با اين محت        در خانه 

ور مـا   المللي و انساني و مـسيحيت بـه كـش            منشور و قانون يا موازين بين      مشما به چه حق و بر طبق كدا       

ايـد؟ و مـصدق را كـه          آمده با شاه و خائنيني كه شايستگي و نمايندگي از طرف ملت ندارند قرارداد بسته              

اي به ايـن      شده  ايد؟ بعد از پنج شش ماه پاسخ سنجيده و مطالعه           منتخب و محبوب مردم است ساقط كرده      

. جـه آمريكـا تهيـه شـده اسـت      نامه به آدرس آقاي اللهيار صالح فرستادند كه معلوم بوده در وزارت خار            

كنيم كه بـه   فهميم ولي گروه متشكل و افراد شاخص مقبول عام پيدا نمي ته بودند ما حرف شما را مي  شون

  .جاي شاه با آنها تفاهم كنيم

وزير هندوستان    نامه سومي هم براي، به قول آقاي دكتر سنجابي خارجيان دشمن ايران، نهرو نخست             

آمد گفتـه     نهرو از طرف مردم ايران خوش     به  در آن نامه    .  به ايران آمده بود    فرستاديم كه به دعوت دولت    

كننـد كمتـرين نماينـدگي و حقـي از            اند و با او مذاكره مي       و اضافه كرده بوديم كسي كه از او دعوت كرده         

وزيـر هنـد،      در برنامه نخست  . نشانده بيگانگان هستند    طرف ملت ايران نداشته و كودتاچيان خائن و دست        

در اثـر   در سخنراني دوم كه گويا در دانشكده ادبيات برگزار شد، نهرو            . سه سخنراني گنجانيده شده بود    

تذكرات آن نامه صحبت خود را روي آزادي و حقوق ملتها برد و نتيجه اين شـد كـه سـخنراني سـوم را                        

  .كاره رها كرد حذف كردند و او هم سفر خود را نيمه

قائات آقاي دكتر سنجابي دستاويزي براي تبليغات مخـالفين و مغرضـين   روابط ما با خارجيها كه با ال     

  .شده است از اين قبيل بود

بـه   مه عمومي براي اشغالگران آمريكايي، با يكي از اعضاي جوان سـفارتخانه گـاه  در زمينه آن بخشنا 

 با مهارت تمام    شد و واسط اين مالقات و بحثها كه         هايي گرفته و بحث و جدالهايي رد و بدل مي           گاه تماس 

دنبالـه آن  . شد جوان دانشجويي با نـام بعـدي مهنـدس اميرانتظـام بـود        داد و هميشه طلبكار مي      انجام مي 

اش را سـاواك    كشيده و در آن كتاب كـه انتـشار ترجمـه   Nationalisme Iranبحث و تحليلها به تأليف كتاب

ه در ايـران، خـصوصاً در قـشرهاي         مانع گرديـد، نويـسنده بـه ديپلماتهـا و هموطنـانش فهمانـده بـود كـ                 

در حالي كـه شـاه و رجـال    . باشد تحصيلكرده جوان روح ملي و وفاداري براي آزادي و استقالل قوي مي  

اين نويسنده، بعدها نيز در رهگذر و كنفرانسهايي كه تشكيل شـده غالبـاً بـه عنـوان                  . حاكم طرفدار ندارند  

  .معرف و مدافع حقوق ايران حرف زده است

 باني يك نامه داخلي سرگشاده هـم گرديـد          ،هاي خارجي   قاومت ملي نگارنده و ناشر اين نامه      نهضت م 

 مرداد بود و طنين و      ۲۸كننده مبارزات ملي ايران بعد از خاموشي كودتاي           كه در حقيقت سرآغاز و افتتاح     

مـستدل  اعتـراض   نامه به عنوان مجلس شوري و سنا صادر شده و محتواي آن             . تبعات وسيعي پيدا كرد   

هـاي قـشرهاي مختلـف         نفر از رجـال و شخـصيت       ۷۰ نفت بود و با امضاي قريب        مبه قرارداد كنسرسيو  

ان فرمانـدار نظـامي     مـأمور كه مورد تعـرض و تـوهين        (اكبر دهخدا     از قبيل استاد علي   . ممكلت منتشر شد  

چهار پـنج نفـر از      آهن ايران،     حاجي سيدرضا فيروزآبادي، مهندس شقاقي اولين مديركل راه       ). قرار گرفت 

كه بعداً همه آنها از طـرف فرمانـداري نظـامي احـضار و              (تجار و كسبه بازار، دوازده نفر استاد دانشگاه         
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بازجويي شدند و به دستور زاهدي از طرف كفيل وزارت فرهنگ عليرغم استنكاف دكتـر سياسـي رئـيس               

. عدودي از احـزاب و افـراد متفرقـه        ده دوازده نفر از كارمندان سرشناس دولت و م        ) دانشگاه اخراج شدند  

البته نامه به امضاي وزراء دولت مصدق و فراكسيون مجلس كـه در بازداشـت، تبعيـد يـا اختفـا بـه سـر                     

  .نرسيده بودبردند،  مي

راجع به ارتباطات بعدي ما در دوران نهضت آزادي و كميته ايراني دفـاع از آزادي و حقـوق بـشر بـا                       

هـاي بيگانگـان در ايـران         ر خارجي كه كم و بيش مخالف شاه و دخالت         طرفداران دموكراسي و حقوق بش    

اند و لزوم تكرار ندارد ولي شايد الزم باشـد بـه              بودند، آقاي دكتر يزدي توضيحات مفصل و مستند داده        

اي بنمايم تا سـند و   يك مطلب اصولي كه آقاي دكتر سنجابي عنوان نموده و خلط مبحث شده است اشاره      

شدگان سياسي داده نشود و همچنين سد راه و مانع اقدام براي افـراد جـوان       آزار بازداشت  اي براي   بهانه

آقاي دكتر سنجابي چند بـار بـه ضـرس        . هاي سياسي طرفدار آزادي و استقالل كشور پيش نيايد          و گروه 

ب و  اند كه هر گونـه ارتبـاط بـا خارجيـان از طـرف احـزا                 قاطع گفته و به گفتار دكتر مصدق استناد كرده        

دانـم آيـا مرحـوم        عالوه برآنكـه نمـي    . هاي غيردولتي كار خالف قاعده و خيانت به كشور است           شخصيت

 فـراوان داشـت، چنـين حرفـي     تأييـد دكتر مصدق كه نسبت بـه نهـضت آزادي و مؤسـسين آن اعتمـاد و      

 اوالً  گـويم، صورت قاطع و كلي زده و هر نوع تماس با خارجي را تحريم كرده باشد يا خير؟ ولي بايد ب                     به

ثالثاً در دنيـاي سراسـر مـرتبط و مـؤثر دولتهـا و              . ثانياً خارجي داريم تا خارجي    . ارتباط داريم تا ارتباط   

كنـد، يـك حـزب سياسـي          ملتها با يكديگر، كه افكار عمومي و اطالعات مردمي نقـش اصـلي را بـازي مـي                 

ي و توانـايي دورانديـشانه بـه ملـت و         خواهد بـا آگـاه      دار كه خود را موقت و بازيگر ندانسته و مي           برنامه

ا بركنـار از جريانهـا و   پرسـتي خـود ر   توانـد بـراي فـرار از تهمـت خـارجي            ميهنش خدمت نمايد، آيـا مـي      

جزايريهـا  ز يك قرن هندوها با انگلـستان، ال       با مردم و مقامات دنيا بگيرد؟ آيا در مبارزات بيش ا          ط  ارتبا  بي

زمنـد آنهـا نيـز حالـت احتيـاط و قهـر را در پـيش گرفتنـد؟ و هـيچ                      با فرانسويها و غير آنها، رهبران پيرو      

انگليسي يا فرانسوي نيز طرفدار حركت آنها و خدمتگزار براي كسب آزاديشان نشد؟ رابعـاً وقتـي مـابين                  

هيئت حاكمه ظالم و خائن و همسايه بيگانه غاصب رابطه اطاعت و حمايت برقرار شده باشد، آيـا يكـي از                     

دوسـت    هاي عناصر ملي و ميهن      تواند روشنگري و راهنمايي     ن پيوند و پشتيباني نمي    راههاي شكستن چني  

باشد و احياناً آگاهي رساندن و برحذر داشتن قدرت خارجي از حمايت بي دريغ هيئت حاكمـه غاصـب و                    

اي ايـشان، بـا    فاسد؟ خامساً خود آقاي دكترسنجابي رئيس هيئـت اجرايـي جبهـه ملـي و همكـاران جبهـه             

انـد؟ اسـناد      ارجي اعم از انگليس و روس و آمريكا تمـاس و ارتبـاط و تبـادل اطالعـات نداشـته                   عناصر خ 

 چنـدين گـزارش محرمانـه از مالقـات و مـذاكرات       منتشر شده النه جاسوسي، اگر آنها را قابل اعتماد بدانيم، 

گـويم   رد كه نمـي ين ويژه سفارت آمريكا دربردامأمورشخصي و حزبي و دولتي با       ايشان و انتقال اطالعات     

آيـا  . اند ولي باالخره مالقات خصوصي غيرعلني با خارجيان بوده اسـت            حرفهاي بدي هم نزده   . خيانت است 

كميتـه  «چنين نفرموده بودند كـه      » كميته ايراني دفاع از آزادي حقوق بشر       «ضمن اولين مصاحبه و معرفي    

انت حقـوق طبيعـي و قـانوني افـراد          المللي كه از آرمان حقـوق بـشر و صـي            با جميع مؤسسات ملي و بين     

  ؟»هاي فكري و عملي آنان برخوردار خواهد شد و از كمك. حمايت دارند همكاري خواهد نمود

در هر حال نهضت مقاومت ملي و نهضت آزادي نه ارتباط مستمر و منظم با سياستمداران بيگانـه در                   

مي و علنـي خـارج گرديـده، عمـل          داخل و خارج ايران داشته و نه در روابطـشان از حـدود آشـنايي رسـ                
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اي بـه سـود مبـارزات ملـي و            جاسوسي و خيانت صورت نگرفته است بلكه به فضل خـدا خـدمات عمـده              

  . شده استمب انجامبارزين در جهت پيروزي انقال

  

  ـ نهضت آزادي و جبهه ملي۲

لـي و    جبهه ملي و نهضت آزادي ايران همكاري و روابـط نهـضت آزادي بـا جبهـه م                  تأسيس به   عراج

از آن جمله . نقش هر كدام، نشريات و كتابهاي متعدد انتشار يافته و قضايا به قدر كافي روشن شده است               

تاريخ «توان از اسناد نهضت مقاومت ملي و اسناد نهضت آزادي و مخصوصاً از دو جلد كتاب ارزنده                    مي

به يقين، در جبهه ملي . برد نام ۱۳۷۱نگارش سرهنگ غالمرضا نجاتي ـ تهران  » ساله ايران سياسي بيست

 و رهبراي آن با مرحوم دكتر مصدق بـود و توفيـق تـصويب قـانون ملـي شـدن نفـت و                        تأسيساول، كه   

 مرداد و ۲۸پس از كودتاي . اند  نداشتهيگذاران آن حضور و نقش اجراي آن را يافت، نهضت آزادي و پايه      

اي از همكـاران ايـشان و سـپس      و عـده   رهبر بزرگ نهـضت ملـي     به زندان افتادن و محاكمه و محكوميت        

 مقاومـت ملـي كـه       نهـضت . تبعيد و اختفاي تعدادي ديگر، جبهه ملي عمالً دچار تعطيل و تغيير فعاليت شد             

هايي از جبهـه   بالفاصله پس از كودتا به همت و فداكاري فرزندان گمنام به راه افتاد و بالفاصله شخصيت   

.  و آماده براي همكاري و سرپرستي، دعوت به عـضويت نمـود    ملي و فراكسيون مجلس را كه آزاد بودند       

كنندگان نهضت مقاومت ملي و شوراي مركزي آن از تركيب مختلط و متحدي از قشرهاي مختلف      تأسيس

گـذاران    پايـه . هـاي موجـود     بازاري، دانشگاهي، دانشجو، روحاني، اصناف و حـزب       : ملت تشكيل شده بود   

  .ين افراد بودندبعدي نهضت آزادي نيز از ميان هم

نـده راه مـصدق و جبهـه    هد مصدق و نهضت ملي ايران و ادامـه نهضت مقاومت ملي كه خود را مدافع     

راه «هاي    از جمله انتشار روزنامه   . دانست مبتكر و مقدم در يك سلسله عمليات موثر و مهم گرديد             ملي مي 

ن كشورهاي خـارج كـه بـه ايـران      هاي متعدد به مقامات و نمايندگا       ارسال نامه » مكتب مصدق «و  » مصدق

خبر از ماهيت دولت كودتا و حركت ملت ايـران بودنـد؛ اجـراي تبليغـات و دادن سـامان و                آمدند، و بي    مي

سازمان به نهضت ملي در تهران و شهرستانها در ميان قشرهاي مختلـف مـردم، مخـصوصاً جوانـان و                    

كردند؛ ماننـد     شدند با آن همكاري مي      زاد مي در اين ميان، سران نهضت و جبهه ملي نيز كه آ          . دانشجويان

مرحـوم دكتـر    . اللهيار صالح، دكتر معظمي، مهندس رضـوي و جنـاح روحـاني فراكـسيون نهـضت ملـي                 

مصدق بوسيله مرحوم مهندس رضوي سالم لطف و پيام براي بنده فرستاده بودند كه شما با سيـستم و        

  .داديد كه ما فرصت آن را نكرده بوديمها كاري را انجام  سازمان دادن به افكار و برنامه

، )يا به قـول خودشـان نيـرو       (احزاب سياسي ملي    . جبهه ملي عمالً جاي خود را به نهضت مقاومت داد         

د كـه   طبيعـي بـو   . اي در نهضت مقاومـت ملـي شـدند          دار وظائف عمده    خصوصاً حزب ايران وارد و عهده     

در همـين اثنـاء     . هاي ما را، ماه به مـاه، تنگتـر كننـد            يت بپردازد و دامنه فعال    ردولت كودتا به اختناق و آزا     

ارتبـاط بـا     بـي ظـاهراً اعضايي از شوراي مركزي كه از حزب ايران بودند بالمقدمه جا خـالي كردنـد، كـه               

و تصميم حزب به تعديل سياست خود در برابر         » دكترين آيزنهاور «ي آقاي اللهيار صالح از      تأييداعالميه  

ايرادشان يكي اين بـود  . گيري كردند به تبع حزب ايران، دو حزب ديگر نيز كناره   . بوددولت و آمريكاييان ن   

نيروهـايي كـه در جمـع ملـت ايـران و            . و نهضت ملي را نيروهـا بايـد اداره كننـد          كه نهضت مقاومت ملي     

 ديگر آنكه مايل نبودند لبـه تيـز حملـه روي          . نهايت كوچك را داشتند     قشرهاي وسيع گوناگون آن حكم بي     
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  .پذير گردد شاه و تكيه عمده روي مصدق باشد، تا همكاري و فعاليت امكان

هاي فرمانداري نظامي از سـوي ديگـر، باعـث            ميم و تفرقه فوق از يك سو، و فشارها و دستگيري          تص

  .شد كه نهضت مقاومت ملي، پس از سه سال فعاليت مؤثر و نسبتاً وسيع، حالت محدود و خفيف پيدا كند

ويژه آمريكا كه از كودتا و حمايت شاه طرف چنـدان نبـسته بـود و مقاومـت                    رجي، به هاي خا   سياست

المللي خود و رقابت با شوروي نغمـه آزادي   هاي بين ملت را نيز چنين مؤثر نشناخته بود، در غالب برنامه   

خابـات  انت وعـده آزادي  . و حقوق بشر را ساز كرده، از شاه و دولت خواستند انتخابات آزاد برقرار سازد              

ن وجود داشت باعث شد حركت جديدي در ادامه يـا           آاعتمادي و بدگماني كه به        همه بي از طرف دولت، با     

  .حركتي كه منجر به تشكيل جبهه ملي دوم شد. احياي نهضت ملي ايجاد گردد

  :كند چنين بود  مي ام حكايت جريان واقع يا تاريخچه قضيه، آن طور كه حافظه

گيـري بـا جمـع        ، با گرفتن وقت قبلـي و پـس از شـور و تـصميم              ۱۳۳۹ل تابستان   يك بعداز ظهري در اواي    

موضـوع  . دوستان، به اتفاق آقايان رادنيا، دكتر يزدي و شايد نزيه بـه منـزل آقـاي اللهيـار صـالح رفتـيم       

آزادي انتخابات را مطـرح كـرده پيـشنهاد نمـوديم اينكـه دولـت وعـده انتخابـات آزاد و آزادي احـزاب و                         

هـاي ملـت      دهد و انتخابات مجلس هميشه فرصت مناسبي براي مبـارزه و مطالبـه خواسـته                را مي ها    گروه

 هيئتـي را از ميـان خـود         ،هـاي سرشـناس     بوده است، وزيران و همكاران سابق دكتر مصدق و شخصيت         

ايـن پيـشنهاد بـا      . براي شركت در انتخابات مجلس دوره بيستم تعيين نماينـد و رسـماً وارد كـار بـشويم                 

ها و مشورت ايشان با دوستان از جمله سيدباقرخان كاظمي بـه           ي روبرو شد ولي تدريجاً با پيگيري      سرد

از همان آغاز كار، برنامه و هدف، تعيين كانديدا و دعوت مـردم بـه شـركت در                  . پذيرش و استقبال گرائيد   

بـا پـيش كـشيدن      . كـرد   انتخابات بود، ولي كمتر كسي جدي بودن و به جايي رسيدن انتخابات را باور مي              

اي جبهه ملي و مبارزات عمومي       اميد همگان بر آن بود كه به گونه        هاي مربوطه،   انتخابات مجلس و فعاليت   

هـا و     همينطور هم شد، نتيجه ملموسي كه پس از تعيين كميته مركـزي انتخابـات و حـوزه                . علني راه بيفتد  

در زمين متعلق بـه شـركت يـاد يـا     (اي فخرآباد ه ها و گردهمايي ها گرفته شد و به دنبال آن اعالميه       شعبه

هـا، جبهـه ملـي دوم در مـرداد            و سازماندهي ) گروه يادگاري استادان كميته دانشگاه نهضت مقاومت ملي       

ــدتأســيس ۱۳۳۹ ــه  .  گردي ــا نقــش اصــلي را پاي ــن جريانه ــام اي ــي و   در تم ــذاران نهــضت مقاومــت مل گ

اي اختالفات يا رقابتها   اگر بعضي افراد ما روي پاره     .كنندگان بعدي نهضت آزادي به عهده داشتند        تأسيس

شـدند، از مقولـه رد شـدن يـا اخـراج و اسـتعفا نبـود و طالقـاني، دكتـر                      و حسادتها، نامقبول شناخته مـي     

  .در جمع خود جا نداده بودند» سري صدقه«سنجابي و بازرگان را روي 

ه ملي دوم و مخالف و مخـرب آن         ه جب  بوجود آمد، جدا شده از     ۱۳۴۰ل  نهضت آزادي ايران كه در سا     

خواسـتيم ماننـد      مـا مـي   . دهنده آن   جزئي بود از مليون مبارز ايران و جبهه ملي و از عناصر تشكيل            . نبود

 بلكه بـا احـراز هويـت    ،هاي ديگر عضو جبهه ملي بوده حالت متفرق انفرادي نداشته باشيم  احزاب و گروه  

 و بـا هـدف آزاديخـواهي بـه تـشريك مـساعي و خـدمت                 حزبي، عنوان كردن علنـي ايـدئولوژي اسـالمي        

اسالم و آزادي نه منافات با مرام و مقاصد جبهه ملي و راه مصدق داشت، نه عمـل        . جمعي بپردازيم   دسته

شد و نه يك پديـده اسـتثنايي جـداي از اكثريـت جامعـه دينـدار ايرانـي بـود كـه در                          منافقانه محسوب مي  

در . نام و نشان به دوش كـشيده بودنـد          بارزات و محروميتها را بي    قشرهاي وسيع آن هميشه بار عمده م      

انقالب مشروطيت، سقوط رضاشاه، ملي شدن نفت، نهضت مقاومت و بعداً در تـداركات ضداسـتبدادي و                 



 

 ٧٦

  .به قول سعدي ما يار شاطر بوديم نه بار خاطر. ۱۳۵۷طلبي انقالب فراگير  آزاديخواهي و استقالل

انـد نـشان    ر كتاب خاطرات خود و درد دلهايي با سفارت آمريكا آورده و گفتـه  اي كه آقاي دكتر د      نامه

 يك مشروحه شخصي با     ،دورويي نهضت آزادي بوده و عامل طرد يا ترديدشان در جبهه ملي شده است             

بـا يـك   . سه امضاي مستعار بوده كه بدون طرح و تصويب در هيئت مركزي نهـضت صـادر شـده اسـت                  

ولـي بـر خـالف      . شد  اي لحن تلخ و تند داشت و عمل خالف انضباط محسوب مي            تجزيه و تحليل آموزنده   

  .فرمايش ايشان نسبت خيانت به كسي نداده بودند

  

  ـ كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر ۳

 كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر را كه تبعـاً             تأسيسديشه و عمل    جناب آقاي دكتر سنجابي ان    

. شد، به خودشان نسبت دادنـد       المللي حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد مي          يون بين مرتبط با كميس  

اي، بر خالف اعتقاد دروني كه هر گونه ارتباط با مقامات و مؤسسات خارجي را خيانـت       شايد چنين نقشه  

ه دانند، در خلوت شخصي يا در جمع دوستان از خيالشان گذشته باشـد، ولـي آنچـه عمـالً واقـع شـد                        مي

  .صدر در يك دعوت به ناهار در منزل شخصي عنوان گرديد اهللا بني است، اين ابتكار از طرف آقاي فتح

ايـم و     شدگان، بنا بـه شـيوه دموكراتيـك و ملـي كـه مـا هميـشه داشـته                    انعقاد اين مجلس و تركيب دعوت     

چنـد حـزب و     هاي مبارزه و دفـاع ملـت جنبـه اختـصاصي پيـدا كنـد يـا محـدود بـه                        خواستيم برنامه   نمي

  رهبرانشان گردد، تركيبي بود از افراد و افكار مختلف ملي و اسالمي، سياسي، بـازاري و حتـي روحـاني،     

 يـك كميتـه ملـي دفـاع از          تأسـيس فكر  ... دانشگاهي، فرهنگي، افسران بازنشسته و احياناً كاسب و كارگر          

المللـي مـورد قبـول     ه مهـم بـين  منـد از يـك جـو تـازه و جريـان زنـد       آزادي كه مستقل ولي مرتبط و بهره   

زيـاني آن     شد و به زودي كارآيي و بـي         طرفداران آزادي و استقالل باشد، فكر به موقع و مؤثري تلقي مي           

از آقايان دكتر سنجابي و دكتـر       . رفت  ظاهر گرديد و يكي از مقدمات و عوامل پيروزي انقالب به شمار مي            

ن اساسنامه و انتخاب آقاي دكتـر سـنجابي بـه رياسـت             پس از تدوي  . آمده بود صديقي نيز دعوت به عمل      

 آن بـه خبرنگـاران داخلـي و خـارجي را در     تأسيسموقت، اولين جلسه رسمي براي افتتاح كميته و اعالم         

هيئت اجرايي كميته، با توجه به وخامت اوضاع و سرسختي شـاه            . منزل آقاي دكتر سنجابي تشكيل داديم     

تر و تا تنور حقوق بشر داغ است، دست به كار شده   چه زودتر و جدي    و اطرافيانش اصرار داشتند كه هر     

روي دولت و مخصوصاً شاه فشار بياوريم و چـون آقـاي دكتـر در ايـن زمينـه سـليقه و رويـه ديگـري                          

  .داشتند در انتخاب قطعي رئيس كميته شخص ديگري نامزد و برگزيده شد

المللـي، بـا ارسـال رونوشـت          بـه محافـل بـين     با تشكيل رسمي كميته ايراني حقـوق بـشر و اعـالم آن              

هايي كه به منظور رفع آزار بر زندانيان و رعايت آزادي و مقررات قـانوني در كـشور بـراي مقامـات        نامه

شد، جهت كميسيون حقوق بشر و مخصوصاً با اجاره كردن يـك دفتـر بـراي                  دولتي و قضايي صادر مي    

هـاي اداري، توانـستيم حـداكثر اسـتفاده           دم و فعاليـت   كميته در خيابان دكتر شريعتي جهت مراجعات مـر        

ممكن از جو سياسي موجود را بنماييم، و بسياري از موانع و مشكالت سر راه نجـات ملـت از اسـارت و                       

حتـي  . هـاي مـؤثري بـرداريم       حاكميت را برطرف ساخته بشود كـشور و مبـارزين ملـي و روحـاني گـام                

  .فدار آزادي و عدالت خارجي را معطوف ايران بنمايمهاي طر همكاري و پشتيباني محافل و شخصيت

ها آقاي ويليام باتلر، نماينده و شايد رئيس انجمن حقوقـدانان مـسيحي طرفـدار                 از جمله اين شخصيت   
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بنـده و سـاير     . حقوق بشر آمريكا بود كه ذكـر آن در كتـاب خـاطرات آقـاي دكتـر بـه ميـان آمـده اسـت                        

 صحبت با آنان به ايران آمده بود، مثل آقاي دكتر سنجابي، آشنايي             دوستاني كه آقاي باتلر براي ديدار و      

وكيـل  (يك شبي آقاي باتلر از فرودگـاه تهـران بـه آقـاي دكتـر الهيجـي               . و ارتباط قبلي با ايشان نداشتيم     

 در رابطه با كميسيون حقـوق بـشر         گويد  تلفن كرده و مي   ) دعاوي و از اعضاي كميته ايراني مبارزين ملي       

 افرادي از مخالفين را مالقات كنـد و حـاال از شـما             دخواه   شاه ايران اجازه و امكانات گرفته، مي       آمده و از  

كه غالباً يا تماماً در كميته حقـوق بـشر   (گويم  خواهم ترتيب مالقات من با كساني كه اسمهايشان را مي       مي

اي دكتر الهيجي بالفاصله يا     آق. دربار هم براي اين كار يك ماشين در اختيارم گذارده است          . بدهيد) بودند

حال اگر فرستاده حقـوق بـشر خـود توجـه           . فرداي آن روز به بنده تلفن كردند و ترتيب اين كار را داديم            

كـرده اسـت، يـا بـه نقـل          نبيشتر به من داشته و عليرغم رئيس بودن به آقاي دكتر سنجابي عنايت چندان               

مريكـا نـام بنـده بـيش از نـام ايـشان بـه زبانهـا                 اي، در محافل حقوق بـشري در آ         قولي از مهندس مراغه   

بند قبلي نهضت آزادي عليه اسـتبداد       و نه دليل زدو   ) مترجم بود كه  ( دخترم   آمده نه تقصير من است و       مي

ا پخش شـده بـود   كيچه بسا صحبت بنده با تلويزيون بلژيك را هم كه در همه اروپا و آمر . اند  و شاه بوده  

اند ولـي از آقـاي دكتـر سـنجابي و آقايـان                هست آزادي نيست، شنيده بوده     و گفته بودم تا شاه در ايران      

  .ديگر جبهه ملي چنين قدمت و قاطعيت را سراغ نداشتند

در كتاب خاطرات آقاي دكتر سنجابي يك داستان ناقص يا نيمه درسـت ديگـري هـم آمـده اسـت كـه                       

 يا سرفصل نهضت عمومي ملت براي       اي سرآغاز   گونه  هاي حقوق بشر و به      درآمد همكاريها و فعاليت     پيش

اي است كـه بـا سـه امـضاي آقايـان           منظورم نامه يا اعالميه   .  ايران بود  ۱۳۵۷سرنگوني استبداد و انقالب     

بـه  «ها و بنده از امـضاي آن   دكتر بختيار، داريوش فروهر و دكتر كريم سنجابي صادر گرديده و نهضِتي      

  . آنكه نامه ابتكار آقايان و انشاء بنده بوده استضمن.  بوديم استنكاف كرده» گرايي دليل گروه

تا آنجـا كـه     . آن نامه، گوياي نارضايتي عمومي و مقصر شناختن سلطنت بود و بسيار مهم و پرطنين              

ــت    ــاريس نوش ــسه در پ ــد فران ــه لومون ــه  ( Letter qui fait dans I'histoire de I'Iran: روزنام ــك نام ي

» دزدي ادبـي  «و يـك    » غصب سياسي « نزيه نام عمل آقايان را يك        و آقاي ) ساز در تاريخ ايران     سرنوشت

  .خاطر بود گذارده و بسيار رنجيده

افسوس كه حاجي سيدرضا زنجاني به رحمت ايزدي رفته و حضور ندارند تا شـهادت بدهنـد كـه در                    

ر نامـه  يت بازرگان نه تحري   مأمورروايت داستان، فاعلهاي دو عمل ابتكار و استنكاف، جابجا شده است و             

اي كـه در   كنم جلسه فكر مي. ديگران باشد كننده امضاهاي بلكه تعديل آن بوده تا قابل هضم آقايان و جمع        

  .حسيني در آن ايام با مرحوم دكتر صديقي داشتيم نيز در همين زمينه بوده است باغ آقاي شاه

يخـواهي و حركـت     نظر نهضت براي امـضاهاي متعـدد و متفـرق، مثـل هميـشه، ايـن بـود كـه نـداي آزاد                      

دهنده واقعيـت عظـيم و جديـد فراگيـر             نشان ،ها از ناحيه تعداد اندك ما نبوده      ضداسارت و استبداد بايد تن    

گـر رهبـري پيـشگامان در قالـب خودشـان و       كننده و تـدارك  نه آنكه طبق تصور دكتر بختيار اعالم   . باشد

زيه و بنـده بـه آن نـوع امـضا و ارسـال              اعتراض آقايان طالقاني، دكتر سنجابي و ن      . دوسه نفري ما باشد   

اي بـود كـه بـه اعـالم و            كننده و اصراركننده آن بوديم، عالقـه        كننده و عرضه    نامه، عليرغم آنكه خود تهيه    

  .تقويت حركت همگاني واقعاً ملي و عدم در دست گرفتن رهبري آن داشتيم

اي حـزب ايرانيهـا     كه تو گفتـه آميز اعتراض كرده بود     بعدها مرحوم مهندس حسيبي در يك بيان گاليه       
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لياقت رهبري ملت را ندارند، در صورتي كه من گفته بـودم جـو و جامعـه چنـان تحـول يافتـه اسـت كـه                           

  ...اي دارند هاي تازه جوانان و مردم ايران قديميهاي امثال شما و ما را قبول ندارند و خواسته

  

  ـ شوراي انقالب و دولت موقت۴

خـدمات متقابـل ايـران و       « رحمتي به ياد شـهيد مطهـري نويـسنده كتـاب             براي آنكه ذكر خير و دعاي     

اي از آن مرحـوم   شده باشـد خـاطره  ) به جاي انقالب اسالمي (» اسالم انقالبي «كننده به     و اعتراض » اسالم

اهللا خميني قبل از مراجعت بـه ايـران و پـس از               آيت. نمايم  را ضميمه كتاب خاطرات آقاي دكتر سنجابي مي       

فتن به تشكيل شوراي انقالب به نزديكترين و مورد اعتمادترين ياران و شـاگردان خـود يعنـي                  تصميم گر 

تك نامزدهاي تعيين شده براي شوراي انقـالب دعـوت            يت داده بود در منزل خودش از تك       مأمورمطهري  

 الزم را اگر در طرف آمادگي و تعهـد  مستور بماند،  كرده پس از طرح مطالب و تذكر اينكه قضيه بايد فعالً          

نوبـت كـه بـه    . ديد وظايف شوري را بيان كرده از او براي همكاري و عضويت در شـوري دعـوت نمايـد         

شـود؟ آقـاي مطهـري        كيل مـي  پرسند شوراي انقالب از چـه كـساني تـش           رسد، مي   آقاي دكتر سنجابي مي   

دكتـر  . واهم كـرد  اگر شما قول همكاري داديد و شرايط الزم را تعهد كرديد، نـام آنهـا را ذكـر خـ       گويد  مي

مـن بـا بازرگـان       گويـد   شـنود، مـي     كند آيا مهندس بازرگان هم هست؟ چون جـواب مثبـت مـي               مي سئوال

گويد بازرگان خود شما را معرفـي و توصـيه كـرده              مرحوم مطهري تعجب كرده و مي     . توانم كار كنم    نمي

 من نگفـت و نپرسـيدم كـه         آقاي مطهري بيش از اين چيزي به      ... جوييد؟    است و حال شما از او دوري مي       

  ...دنباله صحبت طرفين و توصيه ايشان چه شد

شوراي انقالبـي   . چنين بود داستان كانديدا شدن و عضو شدن آقاي دكتر سنجابي در شوراي انقالب             

بنـا بـه    ( اسـالمي    كبايستي جريان انقالب و انتقال حكومت استبداد پهلوي بـه جمهـوري دموكراتيـ               كه مي 

  .را به عهده بگيرد) راي انقالب و اصرار مرحوم دكتر بهشتيعبارت اساسنامه شو

علت عالقه من به گنجاندن اسم آقاي دكتر سنجابي در اسامي پيشنهادي براي شوراي انقالب، عـالوه                 

ي بود از توصـيه رهبـر انقـالب دائـر بـر اينكـه       تأييدبر حسن آشنايي و سوابق مبارزاتي ايشان تعقيب و         

هاي مبارز ديگر هم، به شرط آنكه مردمـان            آزادي نداشته از گروه    نهضت به   افراد پيشنهادي اختصاص  «

خودتـان و آقـاي يـزدي را    . شرافتمند متدين بوده و با دستگاه شاه همكاري نكرده باشند، معرفـي شـوند    

 گفتن از ايـن  ». آقاي صدرحاج سيدجوادي كه ارادت دارم اشكالي ندارد شناسم و آقاي دكتر سحابي و   مي

. نظر آقاي دكتر يزدي و بنده عينـاً همـين اسـت و هميـشه چنـين بـوده اسـت                    . يالتان آسوده باشد  بابت خ 

ايد ناچار از ميان مصدقيها و گروهها يـا افـرادي             صورتي كه خدمتتان خواهيم داد و با شرطي كه گذاشته         

نمايم تا از بـين       يدو برابر آنچه در نظر است معرفي م       . ايم  خواهد بود كه با آنها آشنايي و همكاري داشته        

عنوان مـشاورين و معتمـدين خـود انتخـاب نمائيـد و تعيـين اعـضاء                  آنها با مشورت ديگران كساني را به      

.گذاريم روحاني را به عهده خودتان مي
١
   

به همين گونه بـود در مـورد انتخـاب وزراء كـه خواسـته بودنـد شـرافتمند، درسـتكار و از مخـالفين                     

م شوراي انقالب و وزيران دولـت موقـت را در نظـر بگيـريم،               معضاء غيرمع اگر مجموعه ا  . دستگاه باشند 

                                                            
بعـداً  . هـاي ديگـر باشـد       آن زمان صحبت از اين نبود كه تعداد نسبي علما در شوراي انالب بيـشتر از اصـناف و تخـصص                    . ١

 .اي برقرار گرديد   اكثريت با آقايان شد و رسم عقدي و صيغهطوري ترتيب دادند كه
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فقط پنج نفر از نهضت آزادي بودند، بقيه از حزب ايران، جاما، افراد جبهه ملي، حزب ملـت ايـران، انجمـن                      

  .سران بازنشسته ملي و متفرقه برگزيده شده بودندفاسالمي مهندسين، ا

جمعـي بـا مـا در شـوراي      خواستند همنـشيني و همكـاري دسـته     ر سنجابي نمي تعليرغم آنكه آقاي دك   

انقالب داشته باشند، من از دعوت ايشان براي شركت در تشكيل اولين دولت جمهوري اسـالمي كوتـاهي                  

 به ايشان تكليـف     ،هاست  ترين و مهمترين پست     از حساس هر دولتي   در  نكردم و اگر وزارت خارجه را كه        

اد بود و ثانياً با توجه به تحصيالت و مشاغل و سـوابق تدريـسي و حزبـي                  كردم، اوالً روي عالقه و اعتم     

در حالي كه براي وزارت دادگستري مرحوم دكتر مبشري از اعضاء ديگـر جبهـه ملـي بـا درجـه                     . ايشان

دكتري حقوق از دانشگاه پاريس و بيش از چهل سال سابقه مبارزات و خدمات قضايي در وزارت عدليه،                  

 تا مستشاري ديوان كشور و بازرسي كل دادگستري، صالحيت بيشتري از آقاي دكتر              از مستنطقي بدايت  

ا، دل بـه ايـن كـار        ابتـد انه آقاي دكتر سنجابي از      تأسفماما  . سيدجوادي داشت   سنجابي و آقاي صدر حاج    

بخـصوص  ( و خودشان بودند كه بنا به علل و ايرادهـا و اختالفـاتي، از پـذيرفتن سـفراي خـارجي                      نددندا

گشايي مسائل و معضالت ابتداي انقالب، عليـرغم اظهـار و اصـرار بنـده، اكـراه         و گره ) كا و شوروي  آمري

حتـي در جلـسات هيئـت وزيـران كمتـر حـضور بـه هـم         . دادنـد  وزير حواله مـي    ورزيده آنها را به نخست    

  .رساندند مي

ه اسـت، بحـث     هـاي آقـاي دكتـر يـزدي آمـد           هايي كـه در يادداشـت       در اين زمينه، با توضيح و تفصيل      

  .كنم بيشتري نمي

  

  يراخاللهم اجعل عواقب امورنا 

  مهدي بازرگان 

  ۲۰/۸/۷۲تهران 

  

  

نوشته آقـاي دكتـر     » ها  اميدها و نااميدي  «توضيحات آقاي دكتر يزدي درباره پيرامون برخي از مطالب كتاب            

  كريم سنجابي

  : كتاب آمده است۲۶۱ـ در صفحه ۱
اين حرفي است كه    . ص من نيست و اتهاماتي نيست كه من وارد كنم         اي هست كه نظر شخ      يك نكته اينجا  «

خود آقاي مهندس بازرگان زده و اقرار كـرده اسـت و آن ارتبـاط مـستمر آنهـا در آن زمـان بـا عوامـل                           

زاده و ديگران بـا بـسياري از          يعني نمايندگان آنها در آمريكا، از قبيل دكتر يزدي و قطب          . آمريكايي است 

هاي به اصطالح طرفدار حقوق بشر آنهـا و بعـضي از محافـل دانـشگاهي، و                   و جمعيت عوامل آمريكايي   

  ».كردند بعضي از سناتورها و غيره ارتباط پيدا مي

اي است كه آقاي دكتر سنجابي به ناحق در مورد آقاي مهندس بازرگان و ياران                 پايه    هاي بي   اين تهمت 

انـد،    ندس بازرگان در اين مورد توضـيحاتي داده       چون آقاي مه  . فكري و سياسي ايشان عنوان كرده است      

اما درباره آنچه دكتر سنجابي با غرض خاص در مورد اينجانب مطـرح             . شوم  من در آن قسمت وارد نمي     

  .گردد  توضيحاتي ارائه مينموده، ذيالً

وق المللي حقوق بشر، اتحاديه حقـ      هاي بين   ارتباط اينجانب و دوستانمان در خارج از كشور با سازمان         
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المللي حقوقدانان    المللي حقوقدانان دموكرات، نهضت بين      مدني آمريكا، شوراي جهاني كليساها، انجمن بين      

المللـي قـضات، كميتـه        المللـي، كميـسيون بـين       كاتوليك، جنبش روشنفكران كاتوليـك، سـازمان عفـو بـين          

 سران نهضت آزادي ايران      به بعد، ابتدا   ۱۳۴۱هاي    المللي صليب سرخ، از زماني شروع شد كه در سال           بين

و جبهه ملي و سپس روحانيون مبارز ضد شاه و ساير مبـارزين و آزاديخواهـان دسـتگير و در محـاكم                      

هـاي    وضعيتي كه تقريباً تا آخرين هفتـه      . نظامي محاكمه و يا در زندانها تحت فشار و شكنجه قرار گرفتند           

ين فعاليتها دفاع از حقـوق زنـدانيان سياسـي و           هدف از ا  .  ادامه داشت  ۵۷قبل از پيروزي انقالب در بهمن       

هـاي گـسترده    حمايت از مبارزات مردمي داخل كشور و تقليل فشار بر اين زندانيان و جلوگيري از اعـدام       

هاي مستمر تمـام    بخشي از فعاليت  هاي ضدرژيمي،    و راهپيمايي  تظاهراتاين فعاليتها همراه با     . بوده است 

عنـوان   ارج از كـشور، در قبـال مبـارزات مـردم در داخـل ايـران و بـه       گروههاي سياسي و دانشجويي خـ    

همـين اقـدامات    . همدردي و حمايت از آنان بوده است و منحصر به گروههاي ملـي و اسـالمي هـم نبـود                   

  .دفاعي سبب شد كه بسياري از مبارزين سياسي از مرگ حتمي نجات يابند

يـق و مـوثقي از وضـعيت زنـدانهاي سياسـي و             دوستان همفكر ما از داخل ايران گزارشات نـسبتاً دق         

  گزارشات به زبانهـاي زنـده و رايـج         اين. فرسا در زندانها را براي ما فرستادند         طاقت فشارهاي شكنجه و 

المللي حقوق بـشر قـرار داده         شد و در اختيار سازمانهاي بين       ترجمه مي ) عمدتاً انگليسي و فرانسه   (جهان  

كردنـد، و بـا    المللي مطـرح مـي   هاي گروهي و يا نهادهاي بين   ا در رسانه  شد و آنان به نوبه خود آنها ر         مي

هاي گروهي به مسئوالن كشور، به نقض حقوق بشر و شكنجه زندانيان سياسي يـا زنـدانيان           نوشتن نامه 

گرفـت و يـا       در مواقعي كه جـان مبـارزين زنـداني در خطـر فـوري قـرار مـي                 . كردند  وجدان، اعتراض مي  

هـاي دفـاعي      در دادگاههاي دربسته نظامي و خطر اعدامهاي سريع مطرح بود، فعاليت          محاكمات فرمايشي   

معمـوالً  . گرديـد   المللي به دادگاهها و فشار براي نجات جان اين مبارزين متمركز مـي              بر اعزام ناظرين بين   

. پرداختند المللي را گروهها و سازمانهاي فعال سياسي در خارج از كشور مي             هزينه اعزام اين ناظرين بين    

هاي مـسئوالن كـشور، اكثـراً موفـق بـه حـضور در                رغم مخالفتها و ممانعتها و كارشكني       اين ناظرين علي  

. شدند هاي روحي و جسمي زندانيان مي دادگاههاي نظامي و ديدار با زندانيان و كسب اطالعات از شكنجه          

ود را با مقامات ايرانـي و زنـدانيان         ها و مشاهدات و مذاكرات خ       اين ناظرين پس از برگشت از ايران، يافته       

هاي گروهـي بـه       المللي و رسانه    هاي بين   سازمان. دادند  هاي آنان به صورت مكتوب گزارش مي        و خانواده 

يي از آنهـا را ـ منتـشر    هـا  اعتبار ايـن سـازمانها و شخـصيت نـاظرين اعزامـي، گزارشـات را ـ يـا بخـش         

تخفيف فشار بر زندانيان و بعضاً نجات جان برخـي از           و همين موجب ايجاد فشار بر دولت و          ساختند  مي

  :توان از گزارشات زير ياد نمود عنوان نمونه مي به. گرديد آنها مي

المللي  گزارش آقاي ايوبودلو، نماينده اعزامي انجمن بين   : ـ شرايط زندان و زندانيان سياسي در ايران       ۱

توليك، و گزارش آقايـان برنـارد گوتـه و برترانـد            المللي حقوقدانان كا    حقوقدانان دموكرات و سازمان بين    

انتـشارات  . ۱۹۷۵ نفر از زنـدانيان سياسـي ـ مـي     ۹والت نمايندگان كانون وكالي پاريس در مورد كشتار 

  ۱۳۵۴مرداد ) خارج از كشور(نهضت آزادي ايران 

زامـي  گـزارش ژان ميـشل برانـشويك، نماينـده اع      : ـ وضع كنوني فشار و اختناق سياسـي در ايـران          ۲

المللي حقوقدانان دموكرات و ميشل ژست، نماينده اعزامي جنبش روشنفكران كاتوليك ـ ژانويه   انجمن بين

  .۱۳۵۴اسفند ) خارج از كشور( ـ انتشارات نهضت آزادي ايران ۱۹۷۶
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 ـ  ۱۹۷۷الملل، درباره تجاوز به حقوق بـشر و شـكنجه در ايـران ـ فوريـه       ـ گزارش سازمان عفو بين۳

پيام مجاهـد ـ ارگـان    :  ـ همچنين نگاه كنيد ۱۳۵۶فروردين ) خارج از كشور(نهضت آزادي ايران انتشارات 

  .۱۳۵۶ ـ فروردين ۴۶شماره ) خارج از كشور(نهضت آزادي ايران 

دمـوكرات ـ   المللـي حقوقـدانان    البالء ـ نماينده اعزامـي انجمـن بـين     ـ گزارش درباره ايران ـ از نوري ۴

 ـ انتشارات نهضت  ۱۹۷۸كاتوليك ـ مارس  المللي حقوقدانان  وق بشر و جنبش بينالمللي حق فدراسيون بين

  .۱۳۵۷خرداد ) خارج از كشور(آزادي ايران 

المللـي حقـوق بـشر، سياسـتمداران ـ حقوقـدانان ـ         طبيعي است كه مسئولين و فعالين سازمانهاي بين

  . اروپا و آمريكا باشندهاي برجسته شناخته شده از ميان اتباع كشورهاي استادان و شخصيت

گيري مبـارزات ملـت ايـران و بـاز شـدن نـسبي فـضاي سياسـي در داخـل كـشور، جمعـي از                            با اوج 

.  نمودنـد  تأسـيس هاي سياسي ملي و اسالمي، جمعيت ايراني دفـاع از آزادي و حقـوق بـشر را                    شخصيت

م اساسـنامه ايـن     در مـاده دو   . دكتر سنجابي نيز يكي از مؤسسين و مدتي هـم رئـيس ايـن جمعيـت بـود                 

مؤسـسين جمعيـت،    . تـصريح شـده بـود     » المللي مـدافع حقـوق بـشر        همكاري با سازمانهاي بين   «جمعيت  

م سـازمانهاي   اي به دبيركل سـازمان ملـل متحـد، كـه رونوشـت آن بـراي تمـا                   دههمچنين طي نامه سرگشا   

 ، يكـي از امـضاءكنندگان   و دكتر سـنجابي  جمعيت را اطالع دادند   تأسيس شد،   فرستاده المللي حقوق بشر    بين

هاي دفاعي ايرانيـان خـارج از كـشور، و نقـش سـازمانهاي                ؤثر بودن فعاليت  كه در آن به م    . اين نامه بود  

در نامـه مـذكور، بـه دفعـات از مواضـع مترقـي              . المللـي حقـوق بـشر اذعـان و اعتـراف كـرده اسـت                بين

حكومت مطلقه شـاه و نقـض حقـوق         سازمانهاي طرفدار حقوق بشر مانند مجمع جهاني حقوق بشر، عليه           

  .بشر در ايران تجليل شده بود

عنوان يكي از اعضاي برجسته جمعيت ايراني دفـاع از آزادي و حقـوق                عالوه بر اين دكتر سنجابي، به     

  :  با صراحت اظهار داشت كه۲۲/۱۰/۵۶بشر در ايران، در مصاحبه مطبوعاتي خود در 
شر دوست جهان و از هر فرد آزاديخواه توقع داريم كه ما را در    ما از سازمان ملل و از همه سازمانهاي ب        «

 تأييداين اقدامات راجع به احياي حقوق ملت ايران كه بالمال به نفع جهان است، با هر گونه وسايل ممكن          

  ».و تقويت كنند

، از طـرف مـسئوالن جمعيـت، اينجانـب در آمريكـا و مرحـوم                ۱۳۵۶جمعيـت در سـال       تأسيسبعد از   

و از آن پـس     . عنوان نمايندگان جمعيت معرفي شـديم       به) آن زمان وي در آمريكا نبود     (ه در اروپا    زاد  قطب

  .هاي داخل كشور ايجاد شد هاي دفاعي در خارج از كشور با فعاليت هماهنگي بيشتري ميان فعاليت

 و مـدتي    ،ها يك شخـصيت سياسـي و اسـتاد حقـوق            حال چگونه است كه دكتر سنجابي كه خود سال        

ارتبـاط  «ها چنين قضاوت كـرده و مغرضـانه و آن را              ر امور خارجه بوده است، در مورد اين فعاليت        وزي

آيـا اگـر    . تلقي نموده و خواسته است چهره مبارزين سياسي را ملكوك نمايد          » مستمر با عوامل آمريكايي   

 خـود، حتـي     كساني كه بنا به احساس مسئوليت در برابر مبارزات ملت ايـران و وجـدان ملـي و اسـالمي                   

 و تقويت اقدامات جمعيت ايراني دفـاع از آزادي و حقـوق             تأييدسالها قبل از آنكه دكتر سنجابي آنها را به          

المللـي حقـوق بـشر، و         بشر، فرا بخواند، به حمايت از مبارزات ملت خود دست زدند و با سازمانهاي بـين               

هاي برجـسته جنـبش ضـدجنگ         چهرههاي سياسي و دانشگاهي و حقوقداناني كه در آمريكا، از             شخصيت

ويتنام بودند، نظير، پروفسور اريك فروم، ريچارد بالدوين، دكتر اسپاك، رمزي كالرك، ميشل كليـر، تـام                 

  و تقويت مبـارزه مـردم      تأييدچامسكي، اقبال احمد و ريچارد فالك و ابورزق تماس گرفته و از آنها براي               
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انـد، مرتكـب گنـاه     ت آمريكـا از رژيـم شـاه كمـك گرفتـه     آنان در اعتراض به حمايت دولخود و جلب نظر     

  اند؟  شده

  : كتاب آمده است۳۲۸ـ در صفحه ۲
فقط سوليوان، سفير آمريكا مستثني بوده كه به ديدن مـن نيامـد، جـز روزي كـه                  ) سفرا(از آن ميان    ... «

يرانتظـام و دكتـر     براي خداحافظي به وزارت امور خارجه آمد و كارهاي خود را مستقيماً با بازرگـان، ام               

  ».داد يزدي انجام مي

ديپلماتهـاي   داند و بايد بداند كـه در عـرف روابـط ديپلماسـي،      اوالً ـ دكتر سنجابي بهتر از هر كس مي 

وگو بل مقامات ذيربط در وزارت امور خارجه، با ساير مقامـات              مقيم هر كشوري، عالوه بر تماس و گفت       

گيرنـد و مالقـات       جمهوري تمـاس مـي      وزير و يا رئيس      نخست رسمي كشور، بسته به نوع مسائل، حتي با       

چه قبل از دولت موقت آقاي مهندس بازرگان . اي است  شده  اين يك رويه مرسوم و جاري و قبول       . كنند  مي

  .و چه بعد از آن، اين رويه مرسوم بوده است

هـم بـا وزيـر امـور      در عرف روابط ديپلماسي، معموالً سفرا، جـز در مـوارد خـاص و بـسيار م     ثانياً ـ 

هاي خارجي و وزارت امـور خارجـه          و امور جاري بين سفارتخانه    . كنند  خارجه دولت ميزبان مالقات نمي    

هـا بـا مـسئوالن ذيـربط در وزارت امـور خارجـه انجـام                  هـا را كارمنـدان سـفارتخانه        يا ساير وزارتخانه  

هـاي خـارجي، در تمـاس بـا           خانهسفارت آمريكا نيز نظير ساير سـفارت      . نمايند  رسيدگي و حل و فصل مي     

 از جملــه  هــا و مقامــات كــشور ـ   مــسئوالن ذيــربط در وزارت امــور خارجــه ايــران و ســاير وزارتخانــه

وزيري و وزارت دفاع بوده است، اگر چه ممكن است سوليوان با دكتـر سـنجابي ديـداري نداشـته               نخست

به . اند  در ارتباط و تماس بوده    ر سنجابي   اما كاردار سفارت آمريكا با مسئوالن ذيربط و مادون دكت         . است

تواند، هر زمان كه بخواهد، سفير هر كشور خارجي را به دفتر خود احـضار                 عالوه وزير امور خارجه مي    

وگـو   توانسته است همين كـار را بكنـد و سـوليوان را احـضار و بـا او گفـت                 نمايد و دكتر سنجابي هم مي     

  .نمايد

وزيـري، نـه در    نـه در نخـست  . وگـويي نداشـته اسـت    نجانب ديدار و گفتثالثاً ـ سوليوان هيچگاه با اي 

تنها ديدار ما، هنگام تخليـه نيروهـاي مهـاجم مـشكوك بـه              . وزارت امور خارجه و نه در هيچ كجاي ديگر        

 بـا   ين سـفارت آمريكـا    مـأمور امـا دربـاره تمـاس       .  در روزهـاي اول انقـالب بـود        مريكامحوطه سفارت آ  

وزيـري    در امـور انقـالب در نخـست       وزيـر     عنوان معاون نخـست      كه اينجانب به   اي  وزيري در دوره    نخست

اين تماسها در چهارچوب مسائلي بود كه در آن زمان در رابطه با خروج آمريكاييـان از                 . كردم  خدمت مي 

توضيح آنكه در جريـان انقـالب، چنـدين كميتـه مردمـي             . ايران و مشكالت فرودگاه مهرآباد وجود داشت      

كردند و تصميمات و اقدامات آنها بعضاًٌ ضـد           هاي فرودگاه مهرآباد را كنترل مي       ش فعاليت مسلح خودجو 

 هيئتــي از طــرف ،وزيــري  موقــت در ســاختمان نخــستبعــد از اســتقرار دولــت. و نقــيض يكــديگر بــود

وزيـر در امـور انقـالب، تعيـين شـد تـا بـه اتفـاق                   عنوان معاون نخست    وزيري، زير نظر اينجانب به      نخست

ندگان دادستان كل، كميته مركزي انقالب اسالمي، در فرودگاه مستقر شده و در امـر ورود و خـروج                   نماي

قبل از انقالب، هيئت مستشاران نظامي آمريكا در فرودگـاه          . مسافرين و كاالها نظارت الزم را اعمال نمايد       

د را مـستقل از مقامـات   مهرآباد ترمينال مستقلي براي خود داشتند كه ورود و خروج افراد و كاالهاي خو      

بعد از انقالب به دستور اينجانب فعاليت ايـن ترمينـال زيـر نظـر مـستقيم      . دادند  از آنجا انجام مي   فرودگاه  

هيئت مستقر در فرودگاه كه فعاليـت ايـن ترمينـال را زيـر              . مقامات فرودگاه و گمرك فرودگاه قرار گرفت      



 

 ٨٣

ه مقامـات آمريكـايي قـصد خـروج هـشتاد صـندوق             كرد به اينجانب اطـالع داد كـ         نظر داشت و كنترل مي    

بالفاصله دستور داده شد كـه صـندوقها بـاز و بازرسـي             . محموله از اين ترمينال را بدون بازرسي دارند       

صندوقها، از مقوله لوازم شخـصي و خـانوادگي آمريكاييـاني كـه       در بازرسي معلوم شد محتويات      . شود

 صـندوقها، در حـضور نماينـدگان دادسـتاني كميتـه مركـزي              لذا محتويات . كردند، نبود   كشور را ترك مي   

وزيري مستقر در فرودگاه و نماينده سـفارت آمريكـا در فرودگـاه             انقالب اسالمي و اعضاي هيئت نخست     

معاون سياسي دكتر سـنجابي كـامالً در جريـان          . اي توقيف گرديد    برداري و كالً طي صورتجلسه      صورت

  .ت بوده استحل و فصل اين گونه مسائل و مشكال

اي با مسئول مركز مطالعات ايران در دانـشگاه هـاروارد آمـده                كتاب، طي مصاحبه   ۳۵۴ـ در صفحه    ۳

  :است
ياناتي كه در سفارت ايران در واشنگتن در آن موقع اتفاق افتاد كه در آن زمان كه داماد آقـاي                    از جر : س«

تند، مطالبي به استحضار شما رسيد؟      دكتر ابراهيم يزدي، آقاي شهريار روحاني سفارت را در دست داش          

  .ن چه خاطراتي از آن دوران داريدو اال

آوري   هـاي سـفارت را جمـع        اي از افراد خودجوش به سفارت ريخته، پرونده          شهريار روحاني با عده    : ج

كرده و اموال سفارت را در دست گرفته و روي نقدينه و حساب سفارت هم دست انداخته بود، و افـرادي        

خبر اينها مرتـب    . كرد  ارمند رسمي سفارت بودند، بدون كسب دستور از مركز از خدمت اخراج مي            را كه ك  

ها به اميد اينكه بـشود جلـوگيري كـرد، اول آقـاي دكتـر                 مقابل اين آشفتگي  من در   . رسيد  به دست ما مي   

كـه  شايگان را، كه خبر از ضعف و بيماري او نداشتم، ولي روي سـوابق و شخـصيتش اميـدوار بـودن                      

ها باشد در نظر گرفتم و به او تلفن و خواهش كردم  بتواند يك شخصيت برجسته و قوي براي نمايندِگي     

. بعد از او بود كه متوجه آقاي حـائري شـدم          . ولي ايشان عذر خواست   . دار شود   كه سفارت ايران را عهده    

بـا موافقـت آقـاي      فردي تحصيلكرده و از روحانيون برجسته و شاگرد خود آقاي خميني بوده اسـت و                

بعد از اينكه او انتخاب شد، آنها آقاي علي آگاه و يـك نفـر را                . خميني ايشان را به آن سمت معرفي كردم       

  .براي كارشكني به تهران فرستادند

  سجادي؟: س

آنها مرتباً با دكتر يزدي و مهنـدس بازرگـان ارتبـاط داشـتند و بـا                 . دانم آن شخص ديگر كه بود       نمي: ج

اش اين بود كـه مـن مقـام     آقاي آگاه عقيده. كردند آمدند و مذاكره مي تر يزدي پيش من ميهاي دك   توصيه

شناسم و از سوابق      و من حاضر نبودم به جواني كه نمي       . سفارت را به خود شهريار روحاني واگذار كنم       

اسـمش را   بعد از آن آنها خانمي را كـه         . و اصول او خبر ندارم چنان مقام پراهميت و پرمسئوليتي بدهم          

  .فراموش كردم معرفي كردند

  خانم مهوش طباطبايي بود؟: س

حتي يك روز كه در دفتر مهندس بازرگان بودم آنها از واشنگتن به او تلفـن كردنـد و                   . به نظر او بود   : ج

در ايـن   . خوار معرفي كردند كه باعث آزردگي مهندس بازرگـان شـد            ايمان و شراب    آقاي حائري را سست   

كرد كه توجه بـه       كاره دولت بود به من تلفن و خواهش مي          ر يزدي هم كه آن موقع همه      موضوع آقاي دكت  

  ».رفتم هاي آنها بكنم و من البته زير بار نمي خواسته

انـد نـسبت      اين مطالب و اقدامات كه به آقاي دكتر شهريار روحاني و ساير كساني كه نام آنها را برده                 

  .قيقت استاساس و عاري از ح بكلي بيداده شده است 

  :شرح جريان به قرار زير است

شود به زمـاني كـه        ـ جريان مشاركت دكتر شهريار روحاني در اداره امور سفارت ايران مربوط مي            ۱

رهبر انقالب در پاريس مستقر بودند و كارمنـدان سـفارت ايـران در واشـنگتن از ورود اردشـير زاهـدي                      
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سپس بعضي از ايـن كارمنـدان بـا محـل           . ا راه ندادند  به سفارت ايران، جلوگيري كردند و او ر       سفير شاه   

 دي ماه ۲۸رهبر انقالب در تاريخ . اقامت رهبر انقالب در نوفل لوشاتو، تماس گرفته و كسب تكليف كردند         

 طي يك حكم كتبي پنج نفر را به مسئوليت آقاي دكتر جليل ضرابي براي نظـارت بـر   ۱۳۹۹ صفر ۱۹ ـ  ۵۷

اعضاي ايـن كميتـه،   . ها در ساير شهرها تعيين نمودند واشنگتن و كنسولگرياداره امور سفارت ايران در      

 دكتر طباطبايي، احمد عزيزي و دكتر        ر رضا صدر،  عالوه بر آقاي دكتر ضرابي عبارت بودند از آقاي دكت         

  ).كپي اين حكم به پيوست است. (شهريار روحاني

ند، بالفاصله كار يا تحـصيل خـود را         اعضاي اين كميته كه هر يك ساكن شهرهاي مختلف آمريكا بود          

 و صندوق بايگاني اسناد محرمانه باقيمانـده  فارت ايران در واشنگتن حاضر شدندرها كرده و در محل س     

در سفارت را مهر و موم كردند و براي نظارت بر حسن جريان امور روزمره سـفارت تـصميماتي اتخـاذ     

 كتبي يا شفاهي، توسط رئيس كميته، آقـاي دكتـر ضـرابي،      طور  اين كميته اقدامات خود را مرتباً به      . كردند

، ۵۷ بهمـن  ۲۲بعد از پيـروزي انقـالب و اسـتقرار اولـين دولـت موقـت در        . داد  به رهبر انقالب گزارش مي    

از طـرف آقـاي   . در آن زمان من عضو شوراي انقـالب بـودم  . وزير امور خارجه مدتي تعويق افتاد     تعيين  

يـشنهاد شـد كـه مـسئوليت وزارت         اعضاي شوراي انقالب بـه اينجانـب پ       وزير و     مهندس بازرگان نخست  

پذيرم، اما اينجانب بنا به داليلي، كه خدمت آقاي مهندس بازرگان شـرح دادم از پـذيرفتن                 بخارجه را   امور

اي معالجات پزشكي به       و براي پاره    زمان دكتر سنجابي در تهران نبود      در آن . اين مسئوليت امتناع نمودم   

شوراي انقالب غياباً ايشان را براي مسئوليت وزارت دادگستري تصويب نمود و به همين              . ته بود اروپا رف 

  رغـم سـوابق ممتدشـان در امـور قـضايي و حقـوقي،               دليل آقاي سيداحمد صدر حـاج سـيدجوادي، علـي         

ا هنگامي كه دكتر سنجابي از سفر استعالجي خود به اروپـ          . عنوان وزير كشور تصويب و معرفي شدند        به

شور و يـا امـور خارجـه    هاي ك  برگشت، پيشنهاد وزارت دادگستري را نپذيرفت و روي يكي از وزارتخانه          

 و چون وزير كشور قبالً تعيين و كار خود را آغاز كرده بود، به اين ترتيب دكتـر سـنجابي                     اصرار ورزيد 

دكتـر ضـرابي طـي    آقـاي  .  شروع نمـود ۵۷به وزارت امور خارجه منصوب و كار خود را از اواخر بهمن    

تلكسي، انتصاب دكتر سنجابي بـه وزارت امـور خارجـه را از طـرف خـود و اعـضاي كميتـه و كاركنـان             

  .سفارت به ايشان تبريك گفته است

 بهمن ماه دكتر سنجابي، طي تلكسي رمزي خطاب به دكتر ضرابي، آقاي جعفـر فقيـه را، كـه از      ۲۹در  

ر زاهـدي بـود، بـه سـمت كـاردار موقـت معرفـي و                كارمندان سياسـي قـديمي سـفارت در زمـان اردشـي           

  :متن اين تلكس به شرح زير است. نمايد درخواست همكاري را مي

  
خواهشمند است بـا نظـر و   . از وزارت امور خارجه به اقاي دكتر جليل ضرابي ـ سفارت ايران واشنگتن «

يـه اسـناد و مـدارك سـفارت     همكاري آقاي جعفر فقيه كاردار موقت اهتمام الزم را در حفظ و نگهداري كل      

  .مبذول فرماييد

  ». ـ كريم سنجابي۲۲۴۹۹ ـ ۲۹/۱۱/۵۷

  : مخابره نموده است۲/۱۲/۵۷آقاي دكتر ضرابي در پاسخ به اين تلكس، متن زير را در 
 ۲۲۴۹۹ر به تلگراف شـماره  ظبه نام خدا ـ جناب آقاي دكتر كريم سنجابي وزير محترم امور خارجه ـ ن  «

رساند بر اساس فرمان امـام خمينـي، رهبـر ملـت قهرمـان        برادر عزيز به اطالع مي آن ۲۹/۱۱/۵۷مورخه  

هاي مستقيم و غيرمستقيم كارمندان و كاركنان سـفارت ايـران تـا حـد                 ايران، اين هيئت عليرغم مخالفت    

يتش با دقت مأمورممكن در حفظ اسناد كوشيده و همانطور كه خواست شماست اين هيئت تا پايان مدت 
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  .با تقديم احترامات فائقه ـ برادر شما ـ جليل ضرابي. دين كار ادامه خواهد دادتمام ب

  ».جناب آقاي مهندس بازرگان. اهللا خميني رونوشت حضرت آيت

  

همانطور كه در اين تلكس اشاره شده است، بعضي از كارمندان قديمي سفارت حاضر به همكـاري بـا     

هاي روزانه هيئت مذكور بـراي        وح اين جريانات در گزارش    مشر. كردند  كميته امام نبودند و كارشكني مي     

به همين دليل دكتر سنجابي، مجبور شد آقاي اعتصام را كه از كارمندان سياسي              . رهبر انقالب آمده است   

نـامبرده  . تهران به جاي جعفر فقيه منصوب و اعزام نمايـد    دار و موجه وزارت امور خارجه بود، از           سابقه

يت خود، مسئوليت اداره امور سفارت را بر عهده گرفـت و كميتـه مـذكور در                 مأمور بعد از ورود به محل    

بنـابراين دكتـر شـهريار روحـاني، بـر خـالف اظهـارات مغرضـانه دكتـر          .  به كار خود پايان داد  ۱۳/۲/۵۸

سنجابي، با افراد خودش به سفارت ايران نريخت و در اموال سفارت هم دخل و تصرف ننمود و كسي را         

 به او نيـز   تنها اردشير زاهدي ـ سفير شاه ـ را، كارمندان راه نداده بودند، و افراد نزديك  . ج ننمودهم اخرا

  . در سر كار خود حضور پيدا نكردند

علي آگاه از اولين    . آقايان علي آگاه و سجادي، هر دو از مسلمانان فعال و مبارز مقيم واشنگتن بودند              

 و در فعاليت دفاعي و زبان ـ بود   كانادا ـ گروه فارسي  در آمريكا وگذاران انجمن اسالمي دانشجويان پايه

، و اعتـصاب  ۷۷ ايرانيان در واشنگتن عليـه شـاه ـ در نـوامبر     تظاهراتدر مبارزه ضداستبدادي، از جمله 

آميز در اكتبر همان سال در نيويورك در مقابل كاخ سازمان ملـل متحـد حـضور                    اعتراض تظاهراتغذا و   

بنابراين عالقمندي اين افراد به امور كشور، آن هم در آن مقطع حساس تاريخي امري بسيار                . فعال داشت 

هاي گذشـته، طبيعتـاً در تهـران بـا اينجانـب تمـاس                به دليل آشنايي و همكاري    . طبيعي و سالم بوده است    

گيري از اينجانب هم، بـراي احتـراز از تـداخل در وظـايف و جلـو     . كردند گرفته و نظرات خود را مطرح مي    

كردنـد، بـه وزيـر مـسئول          سوءتعبيرات، آنها و ساير ايرانياني را كه در اين مسائل به اينجانب رجوع مـي              

شـناخت و طبيعـي بـود كـه مـن آنهـا را                دكتر سنجابي آنهـا را نمـي      . كردم  يعني دكتر سنجابي معرفي مي    

جابي از اين عمل ناراحـت شـده      دانم چرا بايد دكتر سن      نمي. معرفي و توجه به نظرياتشان را توصيه نمايم       

  .و معترض باشد

اندازي دكتر شـهريار روحـاني در امـوال سـفارت و نقدينـه و                 ـ ادعاي دكتر سنجابي در مورد دست      ۲

  .حساب سفارت است

هـاي   هـاي سـفارت و كنـسولگري    اوالً ـ همانطور كه در بند قبلي توضيح داده شد، نظارت بـر فعاليـت   

  .ا هيئت امام محول شده بودايران در آمريكا، به كميته ي

هاي مالي فراوان در سفارت ايران، قبل از اخراج اردشير زاهدي و استقرار  ثانياً ـ به علت سوءاستفاده 

هاي   كميته امام، كه مشروح آن در گزارش كميته به رهبر انقالب در همان زمان آمده است، و در روزنامه                  

 قـديمي   يهاي مختلف، كه در آن شرايط با كادرها         زارتخانهيوميه تهران نيز منعكس شده بود، نهادها و و        

سفارت ايران آشنايي و يا اعتماد نداشتند، به منظور حفظ منافع ملت ايران، هـر يـك جداگانـه، بـر حـسب                       

تـوان    عنوان نمونه مـي     به. (يت دادند مأمورهايي رسيدگي به امور مربوطه را به كميته امام            مورد، طي نامه  

 در ۸/۱/۵۸در  ) صوب دكتـر سـنجابي    منـ (معاون سياسي وزارت امورخارجه     : ير نام برد  هاي ز   از تلگراف 

 در ۸/۱/۵۸ در مورد برگزاري رفراندوم، وزير دفـاع در    ۱۸/۱/۵۸د برگزاري رفراندوم، وزير دفاع در       روم

هـاي مـالي در شـعبه آن بانـك،             در مورد سوءاستفاده   ۱۱/۱/۵۸مورد قراردادهاي مربوطه، بانك سپه در       
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هـاي آن سـازمان، تلگـراف وزيـر اطالعـات، تبليغـات و                 در مورد سوءاسـتفاده    ۱۴/۱/۵۸دا و سيما در     ص

 در مورد قراردادهـاي خريـد   ۱۶/۱/۵۸هاي ايران، وزير كشاورزي در   در مورد خانه  ۱۵/۱۲/۵۸اوقاف در   

هاي خـود را عـالوه       نمود و گزارش    در تمام اين موارد، هيئت مذكور با قاطعيت اقدام مي         ...) مواد غذايي و    

بر ارسال به وزارت امور خارجه و نهادهاي ذيربط، در گزارش معمول خود به رهبر انقالب نيـز مـنعكس      

  .كرده است مي

اساس، دور از شأن كسي است كـه سـوابق سياسـي و حقـوقي                 بنابراين وارد ساختن اين اتهامات بي     

  .دارد و افتخار همكاري با مرحوم دكتر مصدق را داشته است

عنـوان سـفير ايـران مطـرح      ـ تا آنجا كه به ياد دارم هرگز بحثي در مورد انتصاب دكتر روحـاني بـه        ۳

ايـشان از زنـان     . اما در مورد خانم دكتر شهين طباطبايي، انتصاب او پيشنهاد خود مـن بـود              . نبوده است 

ديـشه اسـالمي و     فاضله ما، متخصص اطفال از يكي از بهترين مراكز پزشكي دنيا، و مـسلط بـر مبـاني ان                  

هـاي خـانم دكتـر        شخصيت و فعاليـت   . باشد  قرآن و معتقد و عامل به احكام و آشنا با مسائل سياسي مي            

بـا توجـه بـه ماهيـت     .  شناخته شده است   شهين طباطبايي در ميان ايرانيان و مسلمانان مقيم آمريكا كامالً         

اي از جهات مختلـف بـه مـصلحت           تهانقالب اسالمي و تبليغات سوء عليه آن، انتصاب يك چنين زن برجس           

در مقايـسه بـا افـراد ديگـري كـه دكتـر             . بـود   كشور و اثرات مثبت آن به نفع جمهوري اسالمي ايران مـي           

هر كسي ايـن حـق را داشـت كـه اگـر             . بود  سنجابي اسامي آنان را مطرح ساخته است، انتخاب بهتري مي         

 سنجابي بـه صـرف معرفـي افـراد شايـسته،            حساسيت دكتر . داند معرفي كند    فردي را شايسته مقامي مي    

  .غيرطبيعي و غيرقابل توجيه است

ـ اعتراض ايرانيان ملي و مسلمانان آمريكا، كـه عمومـاً در مبـارزات سياسـي و فعاليتهـاي اسـالمي                     ۴

اهللا دكتر مهدي حائري يـزدي         به آقاي دكتر سنجابي، به هيچ وجه، در مورد آيت           اي طوالني داشتند،    سابقه

آشـنايي و   . شناختند و براي ايشان احترام قائل بودند و هـستند           سياري از دوستان ما ايشان را مي      ب. نبود

 گـروه متـاع   تأسـيس  و  ۱۳۳۵شود به حـدود سـال         همكاري خود من با ايشان بسيار قديمي و مربوط مي         

 اي نظيـر آقايـان مهنـدس    هـاي برجـسته   ، با همكاري و مـشاركت شخـصيت  )مكتب تربيت اجتماعي عملي   (

آقاي دكتر حـائري در حـدود   ... احمد آرام و   اهللا مطهري،   اهللا دكتر حائري، آيت      آيت  بازرگان، دكتر سحابي،  

اهللا بروجــردي و بــه نماينــدگي از طــرف ايــشان بــه آمريكــا  ، از طــرف مرحــوم آيــت)۳۸يــا  (۱۳۳۷ســال 

گر تـا هنگـام انقـالب و بعـد از      كه اينجانب به آمريكا رفتم، با يكدي۱۳۳۹در اواخر سال    . رفتنند) واشنگتن(

 و هرگز نشنيدم كه دوستان ما در مورد ايشان اعتراضـي       ايم  ارتباط كم و بيش مستمر داشته     آن تماس و    

اما آنچه فعالين و مبارزين مسلمان و ملي اعتراض داشتند، در مورد برخـي از كـساني بـود                   . كرده باشند 

سـوابق و   . ن خود، به وزارت امـور خارجـه بـرده بـود           عنوان معاوني   كه دكتر سنجابي به همراه خود و به       

هاي گروهي اين افراد عموماً براي مبارزين ايراني در آمريكا شـناخته شـده         گرايشات سياسي و وابستگي   

، دانـشجويان را    ۱۹۷۷يكي از آنان، از جمله كساني بود كه در جريان سفر شاه به آمريكا در نوامبر                 . بود

نمـود و بلـيط رفـت و     دعـوت و تحـريض مـي    در مراسـم اسـتقبال از شـاه    به سفر به واشنگتن و شركت     

پرداخـت و ايـن در حـالي بـود كـه هـزاران ايرانـي از سرتاسـر            برگشت و هزينه هتل و غيره آنان را مـي         

 اعتـراض عليـه شـاه و        تظـاهرات آمريكا، به خرج خود و با تحمل مشكالت به واشنگتن آمده بودند تـا در                

يكي ديگر از اين معاونين، از افراد فعال وابسته به يك گـروه سياسـي        . ركت نمايند حمايت كارتر از وي ش    
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ز شـناختند و ا     ا، ايـن افـراد را مـي       ايرانيـان ملـي و مـسلمان در آمريكـ         . شديداً ضداسالمي در آمريكا بود    

حضورشان پس از پيروزي انقالب در وزارت امـور خارجـه، آن هـم در مقـام معـاونين وزيـر، ناراحـت                       

  مسائل، بنا به خواست آنان و پيـشنهاد اينجانـب و موافقـت دكتـر سـنجابي،            ن  براي طرح و بحث اي    . دبودن

نظـرات  آنها . وزيري، در دفتر اينجانب، با حضور تعدادي از همين دوستان تشكيل شد اي در نخست   جلسه

در مورد يكـي  . اند، ترتيب اثري نداد   هم همانطور كه نوشته    و دكتر سنجابي     و داليل خود را عرضه كردند     

بلكه بـسياري از مبـارزين        ،  نه تنها ايرانيان فعال خارج از كشور      ) معاون سياسي (ديگر از معاونين ايشان     

آقـاي مهنـدس بازرگـان نيـز        . رض بودنـد  تـ عد دكتر سنجابي در جبهه ملي نيز م       ملي و حتي همكاران خو    

سنجابي نه تنها ترتيب اثري نداد، بلكه در برابر اعتـراض آقـاي مهنـدس بازرگـان،                 دكتر  . اعتراض داشتند 

البتـه  . وزير اعـالم كـرد      به آقاي نخست  ) ۵۷در اواخر اسفند    (گيري    تمايل قطعي خود را به استعفا و كناره       

 ۲۲ت  مـسائل در اطالعـا    ن  شرح كامل اي  . ( صورت گرفت  ۵۸اعالم استعفا بنا به داليلي در اواخر فروردين         

  ). آمده است۱۳۵۸اسفند ماه 

 به وزارت امور خارجه منـصوب شـد ـ در اواخـر اسـفند مـاه       ۵۷آقاي دكتر سنجابي در اواخر بهمن 

، بعـد از انجـام رفرانـدوم تغييـر نظـام،            ۵۸گيري گرفت و در اواسط ارديبهشت         تصميم به استعفا و كناره    

ط حساس بماند و بـا قاطعيـت بـا دولـت همكـاري              ايشان نخواست، يا نتوانست در آن شراي      . استعفا دادند 

ناپـذير بـود،      ابنـ اي از آن اجت     اي، كه بعد از انقالب ايجاد شده بود، و بخش عمـده             نمايد تا به وضع آشفته    

اگر نيروهاي روشنفكر ملي و مسلمان شرايط تـاريخي را درك           . سامان بدهد و دين خود را ادا نمايد       سرو

هاي سياسـي، حـداقل وحـدت ظـاهري را حفـظ و بـا                 ها و سليقه    ر ديدگاه كرده بودند و عليرغم اختالف د     

  .شد نمودند، چه بسا از بروز بسياري از حوادث بعدي جلوگيري مي دولت همكاري جدي و پيگيري مي

  

  ابراهيم يزدي

  ۱/۷/۷۲  تهران ـ
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۵۷۳ :شماره

   ١٤/٠٧/٧٥:تاريخ

  

  

  به مناسبت هفتمين انتخابات رياست جمهوري در سال آيندهبيانيه 

 ها و اهـدافي كـه       برد و براي تحقق آرمان      كنون در شرايط دشوار و حساسي به سر مي        ا  ملت ايران هم  

انتخــاب هفتمــين . بــراي آن قيــام و انقــالب كــرده اســت راه پــرپيچ و خــم و دشــواري را در پــيش دارد 

  .كننده است جمهور در سال آينده براي جمهوري اسالمي بسيار حساس و تعيين رئيس

 ميليون نفر كنوني به حدود      ۶۰يافته، جمعيت كشور در بيست سال آينده از         بر پايه برآوردهاي انجام     

ايـن  .  ميليون نفر آن در نقاط شهري زندگي خواهند كرد         ۸۰ ميليون نفر بالغ خواهد شد كه نزديك به          ۱۰۰

جمعيت عظيم اگر نتواند از حق شهروندي برخوردار باشد و در سرنوشت خود دخالـت كنـد، نـه تنهـا از                      

طح زندگي و پيشرفت كيفي محروم خواهد ماند بلكه با مسائل و مشكالت زيادي مانند بيكـاري،                 ارتقاي س 

كاهش سطح آموزش، تغذيه، بهداشت، اشـتغال و غيـره روبـرو خواهـد بـود و بـه صـورت يـك جمعيـت             

كننده بار عظيمي بر اقتصاد ضعيف مملكت تحميل خواهد كرد كه اين امر مسائل حـاد اقتـصادي،                    مصرف

 هزار نفر نيروي كـار  ۲۵۰در حال حاضر، ساالنه در حدود . عي و سياسي را به دنبال خواهد داشت       اجتما

هـا، طبـق برآوردهـاي        التحـصيالن دانـشگاه     شود و بيكـاري در ميـان فـارغ          جديد به بازار كار عرضه مي     

شـود كـه      بيني مي   با توجه به روند رشد جمعيت پيش      .  هزار نفر رسيده است    ۴۰۰كارشناسان، به بيش از     

 ميليون نفر بالغ خواهد شد و بر اين اسـاس، طبـق برآوردهـاي               ۲۴ سال آينده به     ۲۰حجم نيروي كار در     

 هـزار، يعنـي برابـر تمـامي      ۶۰۰ ميانگين در حدود     طور  به سال آينده بايد، ساالنه      ۱۰انجام يافته، در طول     

گـذاري    ايـن امـر بـه سـرمايه       . آيد ميليون شغل جديد به وجود       ۱۲نيروهاي فعلي كار كشور، يا نزديك به        

  . مردم نياز داردمشاركت فعاالنه عمومعظيم و 

افـزايش جمعيـت و بـاال رفـتن سـريع           . ترين مشكالت آينده اسـت       مسكن نيز يكي از پيچيده     مسألهحل  

 ۴۲ سـال آينـده      ۲۵بـا توجـه بـه اينكـه در          . كند  اي روبرو مي    هزينه مسكن، شهروندان را با مسائل عديده      

هاي شـهري و روسـتايي بايـد بـه            نفر به جمعيت كنوني افزوده خواهد شد و بخش مهمي از خانه           ميليون  

 ميليـون خـانوار جديـد       ۳/۸دليل فرسودگي تجديد بنا يا ترميم شود، الزم خواهد آمد كه دست كـم بـراي                 

كوني  هزار واحـد مـس     ۳۴۰مسكن فراهم شود، بدين ترتيب، ساالنه بيش از         )  نفر در هر خانوار    ۵متوسط  (

هـاي    با توجه به روندهاي موجود و تعداد واحـدهاي سـاخته شـده در سـال               . جديد مورد نياز خواهد بود    

و دائم بار هزينه زندگي، شهروندان ايراني عموماً و جوانان خصوصاً قادر به تهيـه                اخير و افزايش شديد   

  )۲۳/۵/۷۳كيهان . (مسكن مناسب با عمر مفيد نخواهند بود

وان كشور نياز به توسعه امكانات آموزشي و تربيت معلم در سطوح مختلف را              رشد سريع جمعيت ج   

اما در دو دهه آينده، ايـن رقـم         .  ميليون است  ۱۹آموزان در حدود      اكنون تعداد دانش  . برد  به شدت باال مي   

 ميليون نفر خواهد گذشت و اين در حالي است كه امكانات آموزشي موجود براي همين تعـداد                  ۳۰از مرز   

  .آموز فعلي نيز كافي نيست و كمبودهاي بسياري وجود دارد نشدا

، آموزش و پرورش و تربيت بدني براي همـه            ) از اصل سوم   ۴بند  (در حالي كه بر طبق قانون اساسي        
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سطوح رايگان است و آموزش عالي نيز بايد تسهيل و تعميم پيدا كند، به دليـل مـشكالتي كـه برشـمرديم،          

 هزينه آموزش نوباوگـان و جوانـان بـار          تأمينر پا گذاشته شده است و امروزه،        اين اصل مترقي عمالً زي    

هـا سـبب      ايـن نابـسماني   . باشد  درآمد، مي   ها، بخصوص طبقات كم     سنگين و غيرقابل تحملي براي خانواده     

بدتر از همه در حالي كـه مـردم هزينـه سـنگين             . شده كه مراكز آموزشي به صورت طبقاتي درآمده است        

  . گذاري آموزشي ندارند پردازند، كمترين نقشي در مديريت و سياست ندان خود را ميتحصيل فرز

وخامت وضع بهداشـت و درمـان كمتـر از آمـوزش و پـرورش نيـست و وضـعيت آمـوزش عـالي و                         

  .تر شده است ها از همه وخيم دانشگاه

 و افزايش نيازهـا و  بر روي هم، جامعه آينده نه تنها به دليل رشد سريع جمعيت بلكه به دليل گسترش     

اين نيازها باشد و نيـز عـدم امكـان مـشاركت            ي مناسب و كارآمدي كه پاسخگوي       ها  عدم وجود سازمان  

اگر . هاي زيادي روبرو خواهد شد      ها و نابساماني    واقعي مردم در حل و فصل امور اجتماعي، با دشواري         

 جامعـه بـه صـورت يـك بحـران يـا             بخواهيم ابعاد واقعي مسائل و مشكالت آينده را برشماريم، وضعيت         

  .شود فاجعه نمودار مي

ساز به حـدي اسـت كـه          هاي سرنوشت   نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه ابعاد گسترده بحران          

تنها راه مقابله با آنها و جلوگيري از گسترش بيشترشان سپردن كارهـاي مـردم بـه دسـت خودشـان و                       

ت در دست خـود شـهروندان از طريـق مداخلـه و مـشاركت               پذيرفتن اين حقيقت است كه كليد حل مشكال       

هـاي خـاص و       هـايي بـا ديـدگاه       اگر گروه . ارادي و واقعي در سرنوشت سياسي و اقتصادي جامعه است         

هـاي سـنتي و انحـصارگرايانه خـود محـصور       افكار محدود سعي كنند كه همه چيز را در قالبهـا و گـروه   

يل و رغبت به حقوق انساني و ملي خود دست يابند و بـه ميـدان                سازند و نگذارند كه مردم آزادانه و با م        

هـاي   هاي زندگي اجتماعي قدم گذارند، هيچ كس قـادر بـه حـل ايـن مـشكالت و دشـواري          فعاليت و رقابت  

 سال از پيروزي انقـالب، اصـول مـصرح در فـصل             ۱۸انه هنوز پس از گذشت      تأسفم. جامعه نخواهد بود  

ها به اجرا گذاشته نشده است و قانوني هم كه اخيراً از مجلس گذشت به              هفتم قانون اساسي درباره شورا    

كننده اصل مشاركت مردم در سرنوشـت خودشـان           تأميناي نارسا و ناقص و مبهم است كه هرگز            اندازه

حاكميت بايد بپذيرد كه حتي اگر هيچ يك از اشكاالت متعدد در مديريت فعلي وجـود نداشـت                  . نخواهد بود 

ران انتخاب شده بر اساس ضوابط علمي بر سر كار بودند، باز هم اداره روزمره يك كشور                 و بهترين مدي  

تـوان و بايـد امـور     با اجراي اصول شوراها مـي . پذير نبود پرجمعيت نظير ايران به صورت متمركز امكان 

  .مردم را هر چه بيشتر به خود آنان واگذاشت

جلـب نظـر و اعتمـاد و مـشاركت مـردم در امـور       به همين دليل، نهضت آزادي ايران معتقد اسـت كـه          

ها است و چنين شرايطي را مـردم خـود بايـد از            سياسي سرفصل همه تحوالت و تغييرات در ساير زمينه        

اي   دوره  هايي نظير انتخابات ميـان      هاي قانوني به مسئوالن كشور تحميل كنند و نگذارند كه در موقعيت             راه

در آينده نزديك انجام خواهد يافت حقوق قانوني و حـق حاكميـت             جمهوري كه     مجلس و انتخابات رياست   

. هاي خاص شـود     آنان بر سرنوشتشان نديده گرفته شود و يا بازيچه تبليغات مصنوعي و يكسويه گروه             

  .»كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته«چرا كه 

ه نحـوي بـر اوضـاع       ها، سرانجام بـ     ها و رقابت    در يك انقالب مردمي، اگر كساني كه از ميان كشاكش         

گيرند، نخواهند يا نتوانند حقوق مردم را، كه براي آن      شوند و به هر شكل قدرت را در دست مي           مسلط مي 
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اند، به آنان برگردانند و يا تفسير خاصي از اعمال اين حقوق داشـته،                ها مبارزه كرده    به پا خواسته و سال    

تفاوتي كشانده شـده، عمـالً نـوع          تدريج مردم به بي   مردم را صغار و خود را قيم و ولي ملت بشمارند، به             

در اين صورت، توجيـه وضـع موجـود،    . شود ديگري از ديكتاتوري و استبداد گروهي بر جامعه حاكم مي      

سـتايي و تعريـف و تمجيـد جـاي              تبليغ براي سلطه بيـشتر، از ميـدان بـه در كـردن مخالفـان، شخـصيت                

لـت واقعـي مـردم در امـور      و به ايـن ترتيـب، تـدريجاً دايـره دخا     گيرد  گرايي و بيان حقايق تلخ را مي        واقع

شود و هر بار در جهت تمركز و انحصار بيشتر امور             آساني دچار تغيير و تحول مي     و به   تر   سياسي تنگ 

مـردم از بـسياري از تـصميمات و         . گـردد   رود و دامنه دخالت مردم و نمايندگان محدودتر مي          به پيش مي  

رود و هـر روز، شـروط    مانند و حاكميت در جهت انحـصار بيـشتر بـه پـيش مـي       مياطالع    ها، بي   مشورت

به اسـتقالل راي، تخـصص، مهـارت و تجربـه     . شود  بيشتري براي دخالت مردم در امور سياسي قائل مي        

ها و مقامات سياسي در همه سطوح صرفاً بر اساس رابطه و نه ضـابطه   شود و پست كمترين بها داده مي  

توانند از طريق ابـراز لياقـت و شايـستگي و             شود و بقيه شهروندان نمي      هاي خاص مي    وهو منحصر به گر   

هاي حاكم در جاي واقعي خويش قرار گيرند و خـدمتي كـه شايـسته                 بدون وابستگي و پيوستگي به گروه     

  .است به ملت و مملكت بنمايند

و گـزاف آن از جيـب       آور    هـاي سرسـام     وسايل ارتباط جمعي، خاصـه راديـو و تلويزيـون كـه هزينـه             

هـاي    زنند و بدون رعايـت حقـوق شـهروندان و گـروه             شود، ساز خود را مي       مي تأمينپرفتوت ملت ايران    

د و به هر كس كـه بخواهنـد يكطرفـه           نبر  اجتماعي و سياسي، هر كس را كه بخواهند تا اعلي عليين باال مي            

ه هـيچ مقـررات و قـانون و        انند، بدون آن كـ    رس  كنند و او را با انواع اتهامات به اسفل سافلين مي            حمله مي 

در نتيجه، جـو خفقـان و رعـب و وحـشت بـر          . دع و مانعي براي اين افسارگسيختگي ايجاد نمايد       مقامي را 

كنـد و   پيـدا مـي  نظيـري   المال گسترش كم خواري، دزدي و غارت بيت شود و فساد، رشوه   جامعه حاكم مي  

  .شكنند دوزند و قلمش را مي يا نوشت دهانش را مي و اگر هم كسي سخني گفت آورد كسي دم برنمي

ها و احزاب سياسـي و        در چنين شرايطي، راه چاره چيست و وظيفه آزاديخواهان، صاحبنظران، گروه          

تـوان    مندان به سرنوشت مملكت و نظام جمهوري اسالمي چيست و چه راهـي مـي                آگاهان جامعه و عالقه   

  پيش پاي مردم قرار داد؟

آميز   هاي مسالمت   بار را مردود دانسته و شيوه        قهرآميز و خشونت   ان همواره مبارزه  آزادي اير  هضتن

سـاالري در     طلبانه را كه منجر به تحول تدريجي اما قطعي و آگاهانه و استقرار مـردم                هاي اصالح   و روش 

جامعه گشته و در درازمدت، جامعه را به سوي صالح و صواب سـوق دهـد، پيـشنهاد كـرده اسـت و در                 

هاي مهم و اصلي تغيير و تحول اجتماعي و سياسي را دخالت مـردم     چوب چنين سياستي، يكي از راه     چار

جمهـوري يـا    در انتخابات و تالش در جهت باز كردن فضاي جامعه با استفاده از اهرم انتخابـات رياسـت              

كشاندن مـردم  جمهوري موقعيتي ممتاز براي  از اين نظر، انتخابات رياست. نمايندگان مجلس دانسته است   

به صحنه سياسي جامعه و شناساندن حقوق و وظايف شهروندي اعضاي جامعه و دخالت مستقيم آنهـا                 

اي   شرايط جامعه ما و روند تحوالت و تغييـرات آن بـه گونـه             . در امور سياسي و سرنوشت خويش است      

هر چه زودتر حقوق    نه نشوند و    جو و آزاديخواه ايران وارد صح       هاي آگاه و مردم حق      است كه اگر گروه   

هـاي سـهمگين روبـرو         حاكمه طلب نكنند، جامعه در آينده دور يا نزديك بـا بحـران             هيأت مردم را از     حقه

  .خواهد شد
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اعتنايي به حقوق اساسـي مـردم از      شكني و بي    در چنين شرايطي، ما مصمم هستيم كه در برابر قانون         

مردم قائل نيستند، با استعانت از خداوند متعال        هاي فشار و انحصارگراني كه هيچ حقي براي          ه جانب گرو 

و اميد به پشتيباني و همت و غيرت مردم آزاديخواه و خداجوي ميهنمان بايستيم و از همه كساني كه بـه                     

داننـد،    ول و متعهـد مـي     ئخود را در برابـر خداونـد و ملـت مـس           اصول ساده مورد نظر ما پايبند هستند و         

جمهوري آماده سـازند و اجـازه         ا براي تدارك شركت در انتخابات رياست      اكنون خود ر    بخواهيم كه از هم   

 متوليان و صاحبان انقـالب      عنوان  بهجو، متحجر و واپسگرا خود را         هاي انحصارگر، سلطه    ندهند كه گروه  

هاي درون حاكميت را چاشني تبليغات        هاي ساختگي و فرمايشي بين گروه       تا ابد قيم مردم بدانند و رقابت      

هـاي    انتخابات تنها هنگامي آزاد، سالم، مشروع و قابل قبول خواهد بود كه همه شخصيت             . ار دهند خود قر 

مورد وثوق مردم و احزاب سياسي موافق و غيرموافق با حاكميت بتواننـد آزادانـه در انتخابـات شـركت                    

ول بداند، به   ئا مس ه  ابر تمامي مردم و همه گروه     ترين فردي كه خود را در بر        كنند تا مردم بتوانند شايسته    

  .تشخيص خود براي رياست جمهوري انتخاب نمايند

ممكن است به نهضت آزادي ايران .  يا ايراد محتوم نيز پاسخ داده شود      سئوالدر همين جا بايد به يك       

ايراد بگيرند كه با توجه به تجربه انتخابات دوره پنجم مجلـس نماينـدگان كـه در شـرايط بـسته سياسـي                  

هاي اساسي ملت كه شرط الزم براي انتخابات سالم و آزاد است، ناديـده             حقوق و آزادي   برگزار شد و به   

هاي معتبر مردمي غيروابسته به حاكميت اجـازه          ها و احزاب و شخصيت      گرفته شد و به هيچ يك از گروه       

تــوان و چــرا بايــد در انتخابــات  و امكــان حــضور و مــشاركت فعاالنــه و مــوثر را ندادنــد، چگونــه مــي 

   جمهوري شركت كرد؟ ستريا

هـاي    مشاركت در انتخابات يكـي از فرصـت       .  و ايراد باال بجاست، اما پاسخ ما نيز روشن است          سئوال

هر اندازه بدهكاران به ملت از پرداخت ديون  . هاست  مناسب و ابزارهاي عمده براي مطالبه حقوق و آزادي        

 را انكار كنند و يا طلبكاران حقوق را مالمت         خود به مردم و اداي حقوق آنان سر باز زنند، يا حقوق مردم            

يوس و  أاي در حقانيـت خـود شـك كنـد و از مطالبـه حقـوق خـود مـ                     و يا سركوب نمايند، ملت نبايـد ذره       

سرخورده گردد، بلكه بايد در هر شرايطي و با استفاده از هر فرصتي حقوق غصب شده خود را مطالبـه                    

  .كند

هر گونه تغيير، تصرف، سوءتعبير و تفسيرهاي يك طرفـه قـانون   نكته ديگر اينكه نهضت آزادي ايران  

هـا صـورت       جنـاح   ثبيـت و اسـتمرار قـدرت      تاساسي را كه از جانب حاكميت، با هر بهانه و شكلي، به نفع              

  .داند گيرد، مردود و محكوم مي

يا آنهـا را    اگرچه بيش و قبل از همه، حاكميت كنوني مستمراً اصولي از قانون اساسي را ناديده گرفته                 

آشكارا نقض نموده و يا عمالً برخي را تعطيل كـرده اسـت، بـا وجـود ايـن قـانون اساسـي ثمـره انقـالب                   

اسالمي ايران است و فارغ از نواقص، ابهامات و تناقضات موجود در آن تنها سند زنده و معتبـر و قابـل                      

هاي سياسـي و گروهـي تغييـر و          قهها و سلي    باشد و نبايد اجازه داد كه در آن بر حسب اولويت            استناد مي 

  .تبديل داده شود

داند و هر نوع انتقاد، ايراد و اعتـراض   حاكميتي كه خود را مرادف و معادل نظام جمهوري اسالمي مي      

داند، بايـد     كند و قابل مجازات مي       حاكميت را تضعيف نظام جمهوري تلقي مي       يها و عملكردها    به سياست 

رفتن قـانون اساسـي و تخلـف از اصـول مـصرح در آن نـه تنهـا بـه ضـرر          از تاريخ بياموزد كه ناديده گ 
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  .حاكميت است، بلكه در نهايت به زيان نظام جمهوري اسالمي تمام خواهد شد

با توجه به نكات باال و اوضاع و شرايط سياسي، اقتصادي و فرهنگيي كه جامعه ايران پس از انقـالب                    

ناپـذير زيـر را بـراي همكـاري و             اصـل اساسـي و خدشـه       برد، نهضت آزادي ايران چند      در آن به سر مي    

كنـد و بـراي تحقـق آنهـا از            هاي سياسي پيشنهاد مي     هاي سياسي در فعاليت     مشاركت شهروندان و گروه   

  :خواهد مردم شرافتمند و آزاديخواه ايران ياري مي

 جمهوري اسالمي   جانبه دولت و نهادهاي متعدد قدرت حاكم به قانون اساسي           ـ پايبندي و التزام همه    ۱

هـا و     و تالش در جهت تحقق اصول مصرح در آن، به ويژه در فصل سوم راجع به حقـوق ملـت و آزادي                     

شرايط كار و زندگي براي همه ايرانيان و اجراي اصول مصرحه در فصل هفتم كه مربوط بـه شـوراهاي              

  .هاست مردمي در شهرها و استان

 ملت و منشاء قدرت حكومت، اراده مردم اسـت كـه از             ـ پذيرفتن اين اصل اساسي كه حاكميت از آن        ۲

طريق انتخابات آزاد كه از روي صداقت، با صحت و سالمت و به دور از رعب و وحشت صـورت گيـرد،                      

بر اين اساس، قانون انتخابات بايد اصالح گردد و هر آنچه ناقض حق حاكميت ملـت      . تواند اعمال شود    مي

  .است حذف شود

 و حيثيت و امنيت شهروندان و حق شغل و مسكن و آموزش و بهداشت مـردم                 ـ دفاع از حق زندگي    ۳

اي و    هـا و سـنديكاهاي صـنفي و حرفـه           هاي سياسي، از جمله فعاليت آزاد احزاب، اتحاديه          آزادي تأمينو  

  .هاي مدني و مردمي انجمن

 انحـراف و    جانبه براي حفظ و حراست دستاوردهاي انقالب اسالمي و ضديت با هر نوع              ـ تالش همه  ۴

  .انحصارگري

هـاي دولتـي،      در دسـتگاه  ) ثروت ملـي  (المال    ـ مخالفت آشكار و به دور از نگراني با حيف و ميل بيت            ۵

هـاي خاصـي بـر        هـا و دسـته      تبعيض، اجحـاف و سـلطه گـروه        نهادها و بخش خصوصي و جلوگيري از      

  . متعلق به عموم مردمها و نهادهاي امكانات و منابع ملي و مبارزه با فساد گسترده در دستگاه

ـ كوشش در بسط و غناي فرهنگ و رشد انديشه و تفكر در جامعه از طريق بحـث، گفتگـو و مبادلـه                     ۶

  .آزاد و سالم آراء و عقايد و به دور از تعصبات و انحصارطلبي

هـاي    ـ تالش و كوشش در جهت تحقق اتحاد ملي و رعايـت حقـوق همـه شـهروندان، خاصـه اقليـت                     ۷

  .اكثريت خاموششناخته شده و 

پذيري اجتماعي و سياسي و وجدان كاري در مردم در تمـامي مراحـل قبـل و                ـ ايجاد حس مسئوليت   ۸

جمهوري و حضور واقعي آماده در صـحنه بـراي مقابلـه بـا خطـرات خـارجي و                     بعد از انتخابات رياست   

  .المللي هاي بين توطئه

 و سعي در كاهش تشنج در سطح منطقـه  زدايي و همكاري مثبت و مؤثر با كشورهاي همسايه     ـ تنش ۹

هاي جهاني با حفظ كليه حقوق جامعه بر اساس منافع و مصالح ملي و                و ارتباط منطقي و معقول با قدرت      

  .به دور از از هر نوع امتيازدهي يك طرفه

عدالتي و اخـتالف      والنه براي توزيع ثروت، در راستاي محو فقر، بي        ئريزي درازمدت و مس     نامهـ بر ۱۰

  .ريزي يك جامعه متعادل سالم اسالمي و انساني قاتي در جامعه و پيطب

جانبـه آزاديخواهـان و       اميد است كه با همكاري و همياري همـه شـهروندان و تـالش و كوشـش همـه                  
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هاي تهديدكننده كنوني بـا كمتـرين زيـان و آسـيب بگـذرد و جايگـاه                     جويان، جامعه ايران از بحران      عدالت

  .يابد ن بازواقعي خود را در جها
  ان اريد اال االصالح مااستطعت و ما توفيقي اال باهللا عليه توكلت و اليه انيب

ام و به  به او توكل كرده. توفيق من تنها خداست. تا آنجا كه بتوانم، قصدي جز به صالح آوردنتان ندارم«

  ).۸۸/هود(» .آورم  مي درگاه او روي

  

  نهضت آزادي ايران

  ۷۵ مهرماه ۱۴ 
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  :شماره

   ٣٠/٠٧/٧٥:تاريخ

  

  

  جمهور در مورد سفر هيئتي از نهضت به تركيه امه دبيركل به رئيسن

  

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

  رياست محترم جمهوري

  با سالم و آرزوي موفقيت جلب رضاي حق و توفيق خدمت به خلق،

هيئتي از نهضت آزادي ايران، مركب از دبيركل و دو نفر از اعضاء شوراي مركزي ، به دعـوت حـزب              

. نمايـد   ه به منظور تبادل نظرات و استفاده از تجارب متقابل احزاب اسالمي به آنكـارا سـفر مـي                  رفاه تركي 

  .اميد است كه در جهت بهبود هر چه بيشتر روابط ميان دو ملت برادر مفيد و مؤثر واقع گردد

  .گردد مراتب جهت اطالع ايفاد مي

  

  با سالم مجدد

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۵ مهرماه ۳۰

  

  

  

  



  

 ٩٥

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

   :شماره

   ٠١/٠٨/٧٥:تاريخ

  

  

  به دعوت حزب رفاه تركيه در مورد سفر هيأت نهضت اطالعيه 

  

ي مركب از آقاي دكتر ابـراهيم يـزدي، دبيركـل و آقايـان مهنـدس                هيأتبنا به دعوت حزب رفاه تركيه،       

عبدالعلي بازرگان و مهندس رضا مسموعي، از اعضاي شوراي مركزي نهضت آزادي ايـران بـه منظـور                  

 آراء و نظرات متقابل احزاب اسالمي، امروز صبح تهران را به مقصد آنكارا تـرك كردنـد و پـس از                      تبادل

  .بازگشت گزارشي از اين سفر به اطالع عموم خواهد رسيد

  

  روابط عمومي

   نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۵/ آبان ماه/ اول
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۵۷۴ :شماره

   ٠٢/٠٨/٧٥:تاريخ

  

   از اوضاع افغانستانيتحليل

  »پيروزي طالبان«

  و تهديدهاي مرزهاي شرقي ايرانبدنامي اسالم 

  

 مهر ماه وارد كابل شد و دولـت         ۶گروه طالبان سرانجام پس از دو سال تالش براي احراز قدرت، در             

سقوط كابل بـه  . بند رباني و نيروهاي مسلح طرفدارش را به خروج از پايتخت وادار ساخت             متزلزل و نيم  

هـاي عمومـاً منفـي        وهـاي مـسلح طالبـان واكـنش       دست طالبان و اقدامات سياسي و اجتمـاعي فـوري نير          

  .اي را در جهان ايجاد كرد گسترده

كند و اين باورها بـه        از آنجا كه گروه طالبان اهداف سياسي خود و حاميانش را به نام دين تعقيب مي               

اي   باشـد، قـدرت يـافتن طالبـان تهديـد بـالقوه             شدت با مكتب تشيع و نظام جمهوري اسالمي در تضاد مي          

منـد    بنابراين، تمام كساني كه به تماميت ارضي و استقالل ايران عالقـه           . شود   كشورمان محسوب مي   براي

بايستي به آنچه در همـسايگي     كنندگان ديپلماسي كشورمان قهراً مي      گيرندگان و اداره    هستند و نيز تصميم   

تهديـدها و اثـرات     گذرد حساس باشند تا كشور را از خطرات و            ما، در مرزهاي شرقي ميهن عزيزمان مي      

  .سوء آن بر كنار نگاه دارند

. هاي افغاني و غيرافغاني مدارس ديني اهل سنت در پاكستان هـستند              طلبه ظاهراًاعضاي گروه طالبان    

هاي مالي مستقيم عربستان سعودي و زير نظر و هـدايت علمـاي وهـابي                 اين مدارس ديني عموماً با كمك     

 و ضدشـيعه اسـت و شـيعيان را          گـرا و قـشري      ي بـه شـدت واپـس      مذهباين گروه از نظر     . شود  اداره مي 

سپاه صحابه كه نمونه و شاهدي از اين طرز تفكـر بـه شـمار    . داند رافضي و ملحد و قتل آنان را مباح مي       

هاي اخير، در روزهاي عاشـورا بـه          رود و بسيار فعال است، با همين درك و استنباط مذهبي طي سال              مي

. مسلحانه حمله كرده و مردم عزادار را به خاك و خـون كـشانده اسـت               ) ع (صفوف عزاداران امام حسين   

در روز عاشورا نيز    ) ع(برخي شواهد حاكي از آن است كه انفجار بمب در حرم مطهر حضرت امام رضا                

  .هاي اعزامي سپاه صحابه بوده است كار تروريست

مـع شـدند و بـا اسـتفاده از           سال پيش بـه دور هـم ج        ۳ـ۴گروهي از طالب مدارس ياد شده در حدود         

 و بـا     هاي مـستمر، بـه بهانـه        هاي جهادي و قتل و غارت       ثمر گروه   هاي مخرب و بي     خستگي مردم از جنگ   

. ها پيشروي كردنـد     شعار برقراري صلح و ختم جنگ وارد صحنه شدند و به سرعت در بسياري از جبهه               

نوبي و غربي افغانستان، بـويژه نـواحي        اولين مناطقي كه نيروهاي مسلح طالبان تصرف كردند، مناطق ج         

هاي جهادي صورت نگرفت، بلكـه   اما پيشروي نيروهاي طالبان فقط از راه جنگ با گروه      . مرزي ايران بود  

  . ها را با پول جلب و جذب كردند در برخي از موارد، اين گروه

  

ه در بـسياري از     هاي مـسلح پراكنـد      در دوران جنگ مردم افغانستان عليه ارتش شوروي سابق، گروه         

اي بود تا انگيزه سياسي صـرف         ها بيشتر دفاع قومي و قبيله       انگيزه اين گروه  . نقاط افغانستان شكل گرفت   
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گـروه طالبـان در     . طلب نيز چشمگير بود     هاي مسلح فرصت    و وابستگي حزبي، در ميان آنان، وجود گروه       

گرفـت و امنيـت        تحت كنترل خود مي    هاي مسلح پراكنده را     كرد، ضمن آن كه گروه      مناطقي كه تصرف مي   

  )از جمله قوانين جزاي اسـالمي     (دانست    آورد، آنچه را كه به گمان خود اسالم اصيل مي           اجتماعي پديد مي  

گذاشت، طالبـان در منـاطق تحـت نفـوذ خـود مـدارس دخترانـه را تعطيـل                    با شدت و خشونت به اجرا مي      

  .كرد كه ريش بگذارند  را مجبور ميفرستاد مردان كرد، زنان شاغل را به منازل مي مي

ترين نيروهاي سياسي مسلح    هاي كه به دست آورد به سرعت به يكي از عمده            گروه طالبان با پيروزي   

كننـده حاصـل    اما رشد گروه كوچك طالبـان و تبـديل آن بـه يـك نيـروي تعيـين      . در افغانستان تبديل شد 

، وزيـر كـشور پاكـستان و        ۱۹۹۴در اكتبر   . ي نبود هاي مردم   هاي حساب شده آن و يا حمايت        ريزي  برنامه

آباد به جنوب افغانستان، محل تجمع طالبـان، رفتنـد و در مـذاكره بـا آنهـا قـول و                       سفير آمريكا در اسالم   

  .اي پيدا كرد از آن تاريخ به بعد، عمليات نظامي طالبان ابعاد گسترده. قرارهايي گذاشتند

هـاي خـارجي از       هاي سرشار مالي و نظامي قدرت       غاز از حمايت  به اين ترتيب، گروه طالبان از همان آ       

  هـا گـروه   جمله پاكستان، عربستان سعودي، امريكا و انگليس برخـوردار بـوده اسـت و بـدون ايـن كمـك       

.  پشتون هستند  م عمده از اقوا   طور  بهعالوه بر اين، طالبان     . مذكور هرگز قادر به توسعه عمليات خود نبود       

هاي پاكستاني اقليـت متنفـذي        پشتون. باشند   مرز افغانستان و پاكستان پراكنده مي      ها در دو طرف     پشتون

هاي پاكـستاني بـراي سـازماندهي و مـديريت            دهند و دولت پاكستان از پشتون       را در پاكستان تشكيل مي    

اگر غير از اين بود، چگونـه از ميـان جمعـي طلبـه،              . تداركات نظامي و خطوط ارتباطي استفاده كرده است       

شـدند كـه      آوردنـد و قـادر مـي        هاي تانك سـر بـر مـي         هاي جنگي و راننده     ناگهان خلبانان كارآزموده جت   

  !هاي پيشرفته جنگي را با مهارت مورد استفاده قرار دهند؟ سالح

هاي ياد شده، مزارع كـشت تريـاك را    هاي مالي و نظامي از دولت    گروه طالبان، عالوه بر دريافت كمك     

ترين كشورهاي توليدكننـده      افغانستان يكي از بزرگ   . تحت كنترل و اختيار خود دارد     در جنوب افغانستان    

 ميليـون دالر در سـال بـرآورد         ۲۰۰ت و حجم چنين تجارتي در حدود        سو صادركننده ترياك و هروئين ا     

  .شده است

هاي فرهنگي را تحت نـام ديـن      هاي سياسي و اجتماعي و محدوديت       در حالي كه گروه طالبان خشونت     

هـا بـاكي نـدارد و بـراي جنـگ بـا               هاي مالي و نظامي از غيرمسلمان       دهد، از دريافت كمك     اسالم انجام مي  

دفـاع و     نيروهاي دولتي كه در هر حال مسلمان هستند و در بمباران شهرها و دهات و كـشتار مـردم بـي                    

ت شـئون اسـالمي     آنان به زنان حتي بـا رعايـ       . دهد  غيرنظامي كشورشان كمترين ترديدي به خود راه نمي       

 .انـد  دهند و عكاسي و تصويربرداري را حرام دانسته، ممنوع كـرده     اجازه كار كردن در خارج از خانه را نمي        

اما خريد و فروش مواد كشنده مخدر، و صدور آن به كشورهاي جهان و تشديد اعتياد جوانـان را مجـاز              

هـا مخـدوش و ضـايع     بـه دسـت خـود مـسلمان    توان چهره اسـالم را      آبا بهتر از اين مي    !! دانند  و مباح مي  

  !مانده از اين مكتب مقدس به دنيا نشان داد؟ رحم و عقب اي خشن، بي ساخت و چهره

هـاي عربـستان      دولت پاكستان بدون آن كه حمايت خود را از طالبان انكار كند، فاش ساخت كه دولت               

عـالوه بـر ايـن پاكـستان در     . د آمريكا و انگليس نيز در كمـك بـه طالبـان مـشاركت جـدي دارنـ              سعودي،

پس از تصرف كابل توسط طالبان،      .  است  هاي خود را به طالبان برشمرده       هاي مختلف انواع كمك     موقعيت

عـالوه بـر   . درنـگ افتتـاح كـرد    پاكستان دولت طالبان را به رسميت شناخت و سفارت خود را در كابل بي          
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 ژنـرال دوسـتم از كابـل، دولـت پاكـستان تـالش              اين، بعد از خروج رباني و نيروهاي احمدشاه مسعود و         

دوستم در ابتدا نظر مساعدي داشت و حتي حاضر         . فراوان كرد كه همكاري دوستم را با طالبان جلب كند         

نيز قبول كـرد  ) شيعه شاخه خليلي(حزب وحدت اسالمي . ي را براي مذاكره به كابل اعزام كند     هيأتشد كه   

اگر چه اين برنامه، به دليل تحـوالت ديگـري          .  دوستم به كابل بفرستد    تهيأكه نمايندگان خود را همراه با       

دولـت پاكـستان همچنـين      . در مزار شريف، انجام نشد، پاكستان تالش بسياري براي اين آشتي انجام داد            

اي را به كشورهاي آسياي مركزي كه از روي كار آمدن طالبان به شدت نگران شده بودنـد                     بلندپايه هيأت

  .آنها را آرام سازد و از نگراني بيرون آوردفرستاد تا 

گيري و گسترش طالبان انكار نكرده اسـت، بلكـه       دولت آمريكا نيز هيچ گاه نقش فعال خود را در شكل          

 كرده كـه از دو سـال پـيش و بـه             تأييدآمريكا  . در موارد مختلف، آشكارا دخالت خود را نشان داده است         

معاون وزيـر امـور خارجـه آمريكـا تـصريح           . ماس منظم بوده است    سال پيش با طالبان در ت      ۴روايتي از   

بعد از تصرف كابل، اگـر چـه دولـت آمريكـا تحـت فـشار             . ها ادامه خواهد داشت     كرده است كه اين تماس    

هـاي مـذهبي طالبـان نتوانـست آنهـا را بـه               ليه خشونت عهاي منفي گسترده      ي جهان و واكنش   افكار عموم 

  . مريكايي را براي تهيه مقدمات بازگشايي سفارتشان به كابل فرستادرسميت بشناسد، يك ديپلمات آ

در حـالي كـه احـزاب       . هاي سياسي افغانستان متفاوت بـود        واكنش احزاب و گروه     بعد از سقوط كابل،   

حاكم به رهبري رباني و حكمتيار به همراه نيروهاي نظامي كابل را ترك كرده، درصدد تجهيز نيرو براي                  

ملي بـه رهبـري پيرسـيداحمد گيالنـي و      ) جبهه( بودند، برخي از احزاب، نظير حزب محاذ         مقاومت و حمله  

حزب حركت انقالب اسالمي به رهبري مولوي محمدنبي محمدي ابراز خوشحالي و اميدواري كردنـد كـه                 

امـا اعمـال نيروهـاي      . جنگ به زودي تمام خواهد شد و لذا مردم را به حمايت از طالبـان دعـوت نمودنـد                  

بان، در همان هفته اول بعد از تصرف كابل، آنچنان خشن، جاهالنه و دور از هر نوع منطقـي بـود كـه                       طال

اين امر به نوبه خود سبب تغيير سياست و ديـدگاه           . واكنش منفي جهانيان و اعتراض همگان را برانگيخت       

  .هاي سياسي شد احزاب و گروه

هـم كـشورهاي اسـالمي و هـم         . ده بـود  المللـي نـسبت بـه حركـت طالبـان منفـي و گـستر                واكنش بين 

كـشورهاي آسـياي مركـزي، ضـمن        . كشورهاي غيراسالمي، حتي غربي، اعمال طالبان را محكوم كردنـد         

اهللا و يارانش، به شدت به طالبـان حملـه كـرده، عقايـد آنـان را فاقـد              اعتراض شديد نسبت به كشتار نجيب     

ه طالبـان را محكـوم كردنـد و پيـروزي آنهـا را              مقامات فدراسيون روسيه نيز گـرو     . منشاء ديني دانستند  

ها ضمن آنكـه هـر نـوع تمـاس و شناسـايي               روس. تهديدي براي امنيت آسياي مركزي و روسيه خواندند       

بـا عملكـرد خـود بـه جهـل و            هاي سياسي كـه افغانـستان را        طالبان را مردود دانستند، آنها را تروريست      

  .كنند، خواندند قهقهرا هدايت مي

فارس سعي دارد كـه در آسـياي          پس از تحكيم پايگاهش در خليج     «: مريكا را متهم كردند كه    ها، آ   روس

ايـن سياسـت   . شـوند  مركزي رخنه كند ـ آنها از دو طرف به سوي سرحدات جنوبي روسـيه نزديـك مـي    

ويـژه از طـرف    تواند خـود را در امنيـت كامـل، بـه       روسيه نمي . هاي منطقه خطرناك است     براي تمام دولت  

  ».اي جنوبي خود، احساس كندمرزه

المللي خواست كه براي حفظ حقوق بشر در افغانستان و تماميت ارضي            روسيه همچنين از مجامع بين    

آنها پيشنهاد كردند كه اوالً ارسال هـر نـوع اسـلحه بـه افغانـستان تحـريم                  . آن كشور دست به كار شوند     
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هـاي بـانكي بـه نـام          به كلي قطع كنند و ثالثاً حـساب       المللي روابط خود را با طالبان         شود، ثانياً مجامع بين   

  .هاي جهاني مسدود گردد دولت افغانستان در بانك

اشغال كابل توسط طالبـان، ـ   «: هاي هندي نوشت يكي از روزنامه. ها نيز منفي بوده است واكنش هندي

از كار و تحصيل، باعـث      محروم كردن زنان      اجراي بدترين قوانين غيرانساني در افغانستان به نام اسالم،        

 ـ اين بدان   داند، نشده است نگراني آمريكا كه خود را قهرمان حقوق بشر و پيشگام مبارزه عليه اسالم مي

توانند متحـدان واشـنگتن       هاي اسالمي مي    ترين رژيم    منافع آمريكا، متعصب   تأمينمعناست كه در صورت     

  ».ياي مركزي استباشند ـ در واقع، طالبان محصول منافع آمريكا در آس

در اروپا، كميسر اروپايي محدوديت شديد اعمال شـده در مـورد حقـوق زنـان بـه وسـيله طالبـان را                       

. شـود، دانـست    ، كه موجب بروز بحران عميق در روابط انساني مي         »عصر جاهليت «برگشت افغانستان به    

س كميـسيون حقـوق بـشر       رئـي . اتحاديه اروپا از جامعه جهاني خواست كه طالبان را به رسميت نشناسد           

ويژه حقوق زنان، به وسيله       المللي خواست كه به دليل نقض حقوق بشر، به          اتحاديه اروپا نيز از جامعه بين     

والن سازمان امنيت و همكاري اروپا گـروه  ئيكي از مس. به رسميت شناخته نشود  طالبان، حكومت طالبان    

اين سازمان از آمريكا و عربستان خواست كـه  . كردطالبان را به اتهام دادوستد هروئين در اروپا محكوم          

الملل نيز به پايمال كـردن حقـوق انـسان            سازمان عفو بين  . در مورد حمايت از گروه طالبان توضيح دهند       

  .توصيف نمود» بسيار وخيم«در افغانستان اعتراض كرد و وضعيت حقوق بشر در افغانستان را 

انيتـه و فيگـارو، آمريكـا را بـه حمايـت از طالبـان بـراي             هـاي معـروف نظيـر اوم        در فرانسه، روزنامه  

در ايتاليـا مطـرح شـد كـه در پـشت پيـروزي              . دستيابي به اهداف سياسي و اقتصادي خود مـتهم كردنـد          

گير طالبان در افغانستان، منافع عظيم اقتصادي و نيز طرح آمريكا براي منـزوي كـردن ايـران قـرار                      چشم

هاي استراليا، طالبـان را نقطـه اميـد آمريكـا      روزنامه. سيار منفي بوده است در استراليا نيز واكنش ب    . دارد

در آلمـان، وزيـر امـور خارجـه آن     . براي مقابله با نفوذ رو به گسترش ايران در آسياي مركزي دانـستند           

  . تجاوز به اساس حقوق اوليه زنان افغاني محكوم كردعنوان بهكشور رفتار دولت افغانستان را 

در تركيـه، مقامـات مـسئول و اكثـر     . هاي اسـالمي نيـز طالبـان را محكـوم كردنـد      ازمانكشورها و س  

هـاي    هاي ديني اعمال طالبان را مغاير اسالم دانستند و برخي چنين اظهارنظر كردند كه رسـانه                 شخصيت

ري وزير دادگـست . اند آويز قرار دادن گروه طالبان در واقع درصدد دشمني با اسالم برآمده   غربي با دست  

  .هاي آمريكا را در قبال تحوالت افغانستان كامالً سودجويانه خواند تركيه سياست

المسلمين، مصطفي مشهور از طالبان به خاطر توسل بـه خـشونت تحـت نـام                  در مصر، دبيركل اخوان   

 آن هم بـه      دهند،  طالبان فقط شعارهاي اسالمي سر مي     «: اجراي قوانين اسالمي به شدت انتقاد كرد و گفت        

توان از ممنوعيت كار كردن زنان در بيرون از خانـه و تحـصيل                ريقي خام و تنفربرانگيز كه از جمله مي       ط

  ».آنها و اجبار مردان به خواندن نمازهاي يوميه و يا گذاشتن ريش نام برد

هـاي واپـسگرايانه طالبـان سـبب شـد كـه هـيچ         هـا و سياسـت     جهاني عليه حركـت     در مجموع، واكنش  

كستان دولت طالبان را به رسميت نشناسد، اين امر عمال به شكست سياسـي طالبـان و                 كشوري به جز پا   

  .تحوالت بعدي منجر گرديد

ي احـزاب و    شكست سياسي طالبـان، باعـث شـد كـه تـالش پاكـستان بـراي جلـب موافقـت و همكـار                      

هـاي    وهدوسـتم، نماينـدگان گـر       نيروهاي دوسـتم نافرجـام بمانـد و بـا ابتكـار            هويژ  هاي سياسي به    گروه
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سياسي رقيب از جمله احزاب وابسته به رباني و حكمتيار در مزارشريف گرد هم آينـد و بـر يـك برنامـه                

به دنبال اين توافق، حمالت نيروهاي احمدشاه مسعود عليه طالبان آغاز شد . سياسي ـ نظامي، توافق كنند 

  .دشود كه بتوانند به زودي طالبان را از كابل بيرون كنن بيني مي و پيش

اما نبايد تصور كرد كه در صورت شكست طالبان و بازگشت مجدد دولـت ربـاني بـه كابـل، اوضـاع                      

زده برخواهد گشت و يا شكست طالبـان          افغانستان به كلي متحول خواهد شد و آرامش به اين مردم جنگ           

ت و آرامش   حمايت از طالبان براي ايجاد امني     . به معناي شكست سياست آمريكا در افغانستان خواهد بود        

هاي اقتصادي خود را كه براي آسياي مركزي تدارك ديده است             در افغانستان بود تا آمريكا بتواند برنامه      

انـد امنيـت و آرامـش را در افغانـستان             ها چيست؟ و حال كه طالبان نتوانـسته         اين برنامه . به اجرا درآورد  

  باشد؟ هايي در شرف اجرا مي ايجاد كنند، چه برنامه

از زمـان ورود و  . اي در اين منطقـه از جهـان دارد    كننده  ن هنوز هم موقعيت استراتژيك تعيين     افغانستا

عنوان دروازه ورود به هند، از مرزهاي شـمالي آن،            استقرار استعمار انگليس در هندوستان، افغانستان به      

ايـن  .  اسـت  مورد توجه بوده است و اكنون نيز حلقه ارتباطي بسيار مهمي با كشورهاي آسـياي مركـزي                

ها بـر افغانـستان و جنـگ مـسلحانه مـردم عليـه آنهـا و                 موقعيت سبب شد كه در دوران تسلط كمونيست       

هاي سياسي و نظامي دو بلوك غـرب   حضور ارتش شوروي سابق، افغانستان مركز زورآزمايي و رقابت   

ليـه  كربستان سعودي، ه به آنها، نظير عهاي وابست ويژه آمريكا، و دولت هاي غربي، به  دولت. و شرق شود  

پس از خروج نيروهـاي     . كردند  هاي پيشرفته كمك مي     هاي جهادي را با دادن پول و آموزش و سالح           گروه

هـاي جهــادي، افغانـستان همچنـان صــحنه     اهللا، و روي كـار آمــدن گـروه   شـوروي، سـقوط دولــت نجيـب   

  .باشد المللي مي هاي بين رقابت

ي و مذهبي از عوامل عمده داخلي در بحران افغانستان اسـت،            اگر چه تنازعات و اختالفات قومي، نژاد      

هاي جهاني از عوامـل اصـلي خـارج بحـران             موقعيت كنوني اين كشور و منافع كشورهاي منطقه و قدرت         

  .شود محسوب مي

طور كلي، كشورهاي آسياي مركزي هم داراي منابع طبيعي سرشار و هم بازار مـصرف پرسـودي            به

تركمنـستان داراي   . باشد  ر تركمنستان مركز و محور توجهات اقتصادي غرب مي        در حال حاض  . باشند  مي

حجم ذخاير گاز اين كشور يازده درصد حجم كل ذخـاير جهـان را   . ذخاير فراوان نفت و گاز طبيعي است   

 ميليون جمعيت از صدور نفت خود ساالنه يـك ميليـارد دالر             ۵/۴اكنون، تركمنستان با      هم. دهد  تشكيل مي 

  .هاي نفت سيبري وصل كرده است يك خط لوله نفت، تركمنستان را به مراكز نفتي و لوله. دارددرآمد 

هـاي سياسـي و نظـامي در كـشورهاي آسـياي              هـا و تالطـم      يكي از عوامل اصلي خـارجي در بحـران        

مركزي و قفقاز، بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، نحوه استخراج و صدور نفت و گاز اين منـاطق                   

اسـتراتژي درازمـدت آمريكـا در    . باشـد  هاي نفتي آمريكـايي و اروپـايي مـي    هاي گسترده شركت  قابتو ر 

هاي صنعتي جهان در اروپا و آسياي دور، كنترل منابع انرژي مـورد نيـاز ايـن كـشور در                      رقابت با قطب  

ي نفتـي   هـا    مثال، بيست سال بعد از شكست آمريكا در جنگ ويتنام، شـركت            عنوان  به. سراسر جهان است  

اكنـون نيـز    . آمريكايي سرانجام موفق شدند كه امتياز استخراج و توليد نفـت ويتنـام را بـه دسـت آورنـد                   

كوشند كه تا حد ممكن كنترل انحصاري منابع انـرژي را در قفقـاز و آسـياي مركـزي، از                      ها مي   آمريكايي

  .اند جمله تركمنستان، بدست گيرند و در اين امر تا حد زيادي موفق بوده



 

 ١٠١

، يعني در نـوامبر     ۱۹۹۴يك ماه پس از مالقات و قول و قرارهاي پاكستان و آمريكا با طالبان در اكتبر                 

همان سال، قراردادي ميان شركت آمريكايي يونوكـال و دولـت تركمنـستان بـراي انتقـال گـاز طبيعـي از                 

دي و سياسي اين براي درك اهميت اقتصا. طريق افغانستان و پاكستان به سواحل اقيانوس هند امضا شد         

 ـ يك نامه خصوصي بـراي    جمهور آمريكا ـ كلينتون  پروژه براي آمريكا، كافي است اشاره شود كه رئيس

بعـد از امـضاي ايـن       . جهمور تركمنستان فرستاد و او را به امـضاي قـرارداد تـشويق كـرد                نيازاف رئيس 

  .ها طالبان را بسيج و مجهز كردند قرارداد بود كه آمريكايي

كنون چندين پـروژه مطـرح شـده اسـت كـه             نتقال نفت و گاز تركمنستان به بازارهاي جهاني تا        براي ا 

از انتقال از طريق درياي خزر و قفقاز به درياي سـياه، از تركيـه بـه دريـاي مديترانـه، از طريـق                       : عبارتند

يـق افغانـستان و     ايران و تركيه به درياي مديترانه، از طريق چين به ژاپن و آسياي دور و بـاالخره از طر                  

  .پاكستان به سواحل اقيانوس هند

 كيلـومتر بـا   ۴۰۰۰، ايران و تركمنستان قراردادي براي احداث يك خط لوله گاز به طول    ۱۹۹۴در اوت   

دولـت ايـران    . اي در حدود هفت ميليارد دالر از طريق ايران و تركيه به مقصد اروپـا امـضا كردنـد                    هزينه

ظرفيـت  .  ميليارد دالر پذيرفت   ۵/۳ كيلومتر و معادل     ۱۴۵۰كشور به طول    هزينه اجراي پروژه را در داخل       

 ميليـارد مترمكعـب در سـال بـرآورد          ۲۸ ميليارد مترمكعب و در مرحله دوم        ۱۵انتقال گاز در مرحله اول      

  .شده است

هايي كه     شركت  جمهور آمريكا عليه ايران درباره مجازات       هدف طرح داماتو و دستورات اجرايي رئيس      

 ـ تركيـه    صنايع نفت و گاز ايران مشاركت كنند، كارشكني در اجراي خط لوله گاز تركمنستان ـ ايـران   رد

بردارد، اگر  كنون نتوانسته گام مثبتي در جهت اجراي طرح          شايد به همين دليل است كه ايران تا       . باشد    مي

  .  شد كه دولت ايران اجراي پروژه را آغاز كرده استچه اخيراً اعالم

 كيلومتر است كه نسبت بـه سـاير   ۱۲۷۱خط لوله گاز تركمنستان ـ افغانستان ـ پاكستان بالغ بر   طول 

هزينـه  . جـا كنـد      ميليارد مترمكعب گاز را جابه     ۲۰باشد و قادر خواهد بود كه ساالنه          تر مي   ها كوتاه   پروژه

و ) آمريكـايي (وكـال   اجراي طرح را دو شركت يون     .  ميليارد دالر برآورد شده است     ۴اجرايي آن در حدود     

اي بـين سـه دولـت         نامـه   به اين منظور، تفـاهم    . اند   بر عهده گرفته   )يك شركت نفتي عربستان سعودي    (تا  دل

اجراي طرح از هنگام شروع آن سه سـال طـول           . تركمنستان، افغانستان و پاكستان به امضا رسيده است       

پردازند و بانك توسـعه آسـيا و          اد مي هاي طرف قرارد    نيمي از هزينه اجراي طرح را شركت      . خواهد كشيد 

اند كه پـس از شـروع پـروژه، هزينـه ادامـه طـرح را بـه                    بانك اروپا براي بازسازي و توسعه حاضر شده       

بانك جهاني نيز اعالم كرده است كه در صورت اتمام جنگ داخلي در افغانـستان و                . صورت وام بپردازند  

شركت يونوكال عالوه بر قرارداد احداث خط       . باشد  ميگذاري    برقراري آرامش و امنيت حاضر به سرمايه      

بـراي انتقـال نفـت را بـا         » طرح لوله نفت آسياي مركـزي     «لوله گاز، قرارداد مربوط به طرح ديگري به نام          

  . ميليارد دالر امضا كرده است۵/۲دولت تركمنستان به ارزش 

اي از نيازهـاي       قابـل مالحظـه    با احداث اين خطوط انتقال نفت و گاز به سواحل اقيـانوس هنـد، بخـش               

باشد،   هندوستان و كشورهاي صنعتي به سرعت در حال رشد جنوب شرقي آسيا، كه بازار پرسودي مي               

بازار مصرف گاز طبيعي در پاكستان و هند نيز به سرعت در حال رشد است و نتيجتـاً       .  خواهد شد  تأمين

  . ز كاسته خواهد شدفارس ني از وابستگي اين كشورها به نفت خاورميانه و خليج
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پاكـستان  . هاي افغانستان و پاكستان نيز منـافعي دربـردارد           دولت ياطبيعي است كه طرح ياد شده بر      

ها از پاكستان، درآمـد   عبور اين لوله. نيازمند يك كانال ارتباطي مطمئن با كشورهاي آسياي مركزي است        

  .ساالنه خوبي براي پاكستان خواهد داشت

وجب قراردادهاي منعقد شده، در سواحل پاكستان در اقيانوس هند و درياي عمـان              عالوه بر اين، به م    

سـاختن چنـين    . سـاخته خواهـد شـد     ) VLCC(هـاي مخـصوص لنگرگيـري نفـتكش بـسيار بـزرگ               اسكله

  .باشد پذير نمي هايي در سواحل درياي سياه و بنادر بالتيك امكان اسكله

. اند   كرده تأييدوژه و سودمندي آن را براي افغانستان        هاي سياسي افغانستان اجراي اين پر       تمام گروه 

طور كلي موكول به ايجاد يك دولت قوي و متمركز در افغانـستان شـده اسـت و چـون                      اما اجراي طرح به   

 كنـد، طالبـان چنـين       تـأمين دولت رباني، با وجود آشـتي بـا حكمتيـار نتوانـست وحـدت همـه نيروهـا را                    

ايـن  . يكي از داليل انتخاب طالبان ضدشيعه و ضـدايراني بـودن آنهاسـت            . اند  يتي را بر عهده گرفته    مأمور

  .سازد ويژگي نگراني آمريكا را از روي كار آمدن يك دولت اسالمي كه به ايران نزديك شود، برطرف مي

هنگامي كه كابـل بـه دسـت طالبـان سـقوط كـرد، مـسئوالن شـركت نفـت آمريكـايي يونوكـال آن را                          

رغم توفيقي كه در تصرف سريع كابل به دسـت آوردنـد،            اما طالبان علي  . واندندخ» اي بسيار مثبت    حادثه«

همـين  . آنچنان نابخردانه عمل كردند، كه در همان مرحله اول با يك شكست سياسي بزرگ روبرو شـدند                

هاي جهادي افغانستان تاكنون چنـد        البته گروه .  گرديد رساز در مزارشريف منج     امر به تحوالت سرنوشت   

ولي مهمترين چيزي كـه در      . اند  اند اما به زودي به جنگ با يكديگر پرداخته          هم مذاكره و توافق كرده    بار با   

هـا    مزارشريف اتفاق افتاده است، حضور نماينـده ظاهرشـاه در كنفـرانس و توافـق تقريبـاً تمـامي گـروه                    

بعـد از سـقوط     . )تنها گروه سياف مخالفت كـرده اسـت       (باشد    درباره بازگشت ظاهرشاه به افغانستان مي     

هاي عمـده و      اهللا، بازگشت ظاهرشاه و استقرار مجدد نظام پادشاهي در افغانستان از سياست             دولت نجيب 

 جهادي عموماً با اين سياسـت مخـالف       ها و احزاب سياسي       اما گروه . اصلي انگلستان و آمريكا بوده است     

اگر چنين .  اين سياست متمايل نموده است آنها را به قبول    ظاهراًاند، ولي حوادث اخير و سقوط كابل          بوده

  .باشد، احتماالً به زودي شاهد تحوالت چشمگيري در افغانستان خواهيم بود

 خود، به معناي استقرار صلح و آرامش و امنيت      البته بازگشت رژيم پادشاهي به افغانستان، به خودي       

تنها راه اساسي . اي و مذهبي است قبيله ـ سياسي افغانستان، به شدت نژادي،   ساختار اجتماعي. باشد نمي

هـاي نـژادي، قـومي و         گـروه . باشـد    يك فدراسيون مـي    تأسيسهاي برخاسته از اين اختالفات،        حل بحران 

هـا را بـه       مذهبي افغانستان عموماً فعال و قوي هستند، اما نه تا آن اندازه كه يك گروه بتواند ساير گـروه                  

. ها ثابت كرده است      جنگ چندين ساله داخلي اين امر را بر همه گروه          .كلي از بين ببرد يا مطيع خود سازد       

  .در چنين حالتي تعادل نيروها، تشكيل فدراسيون تنها راه عملي و كارساز خواهد بود

اعتقاد نهضت آزادي ايران، همانطور كه در نامه شادروان مهندس بازرگان ـ دبيركل فقيد نهـضت ـ در    به 

 هـاي   بـست   هاي افغاني نوشته شد، تنها راه خـروج افغانـستان از بـن              دولت و گروه   به سران    ۱۴/۱۱/۷۲تاريخ  

  .باشد آميز و تفاهم ملي با مراجعه به آراي مردم مي وگوهاي مسالمت برانداز كنوني، گفت خانمان

  

  :نقش ايران در تحوالت افغانستان

بينانـه    ه با تحليل درست و واقع     هاي مزمني است كه نتوانست      انه ديپلماسي ايران مبتال به بيماري     تأسفم
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هـاي عميـق فرهنگـي و         هـا و وابـستگي      از تحوالت ساير كشورها، به ويژه همسايگان، بـا وجـود نزديكـي            

دهنـد و     جمعيـت افغانـستان را تـشكيل مـي        % ۲۵تاريخي ميان افغانستان و ايران و حـضور شـيعيان كـه             

ز جنـگ، موفـق نـشده اسـت كـه نقـش مفيـد و                ها افغاني در طي ساليان درا       ميزباني سخاوتمندانه ميليون  

  .موثري در تحوالت افغانستان داشته باشد

اي بـا     در مرحلـه  . در ايران، برخورد با حركت طالبان از همان آغاز با نوعي ترديد و دودلي همراه بود               

وگوهـايي آغـاز گرديـد، امـا رفتارهـاي خـشن و غيرانـساني طالبـان،                   هايي برقرار شد و گفـت       آنها تماس 

جالـب ايـن اسـت كـه     . گيري كرد واكنش منفي جهان، ايران را نيز وادار به موضعو  وصاً به نام دين،     خص

آميـز و     اند، به خاطر بدنام كردن اسالم و رفتارهاي خـشونت           اغلب دولتمرداني كه طالبان را محكوم كرده      

. انـد   آمريكـا محكـوم كـرده   ويژه وابستگي به   غيرانساني آنها نبوده است، بلكه آنها را به داليل سياسي، به          

 تا حدودي تغيير يافت و به وجه خشونت ديني طالبان و غيراسالمي بودن آن پرداختـه                 البته اين لحن بعداً   

جمهور با خبرنگار مجله آلماني اشپيگل، كارهاي طالبان ضد حقـوق بـشر و                در مصاحبه اخير رئيس   . شد

نگـري   رتمند حاكميـت كـه همـان ذهنيـت سـطحي        هاي قد   در مقابل، برخي از جناح    . ضداسالمي معرفي شد  

همزمـان بـا پيـروزي      . انـد   هاي به اصطالح شرعي طالبان استقبال كـرده         طالبان را دارند از اعمال سياست     

گونه صادر شد، مانند اين كه استادان بايد عامل بـه             هاي طالبان   طالبان، در ايران نيز دستورها و بخشنامه      

هاي درس دختران از پسران جدا شود، استادان مرد فقـط بـه               د، كالس احكام شرعي باشند و ريش بگذارن     

هـا، حتـي قبـل از حركـت طالبـان،             البته در بعـضي از دانـشكده      . پسران و زن تنها به دختران درس بدهند       

در . اي ميـان آنهـا كـشيده بودنـد          هاي درس را به دو بخش دختران و پسران تقسيم كـرده و پـرده                كالس

هايي جدا از مردان بيمار بستري گردنـد و بيمـاران    اند كه زنان بيمار بايد در قسمت   فتهها نيز گ    بيمارستان

  .مرد فقط توسط پزشكان مرد و زنان بيمار توسط پزشكان زن معاينه و درمان شوند

هاي اسالمي مخالف     نهضت آزادي ايران به هيچ وجه با اجراي معقول و منطقي اصول قطعي و ارزش              

ت كه با اجراي صوري و ظاهري اين نوع احكـام، مـسائل اساسـي جامعـه قابـل حـل                     نيست اما معتقد اس   

دهد كه برخي از صاحبان قدرت كه همان ذهنيت طالبـان             هاي اخير در ايران نشان مي       حركت. نخواهد بود 

را در معنا و مفهوم اسالمي شدن جامعه دارند، اگر چه وهابي نيستند و از بدو پيروزي انقـالب در جهـت                      

ثيرات عميق و گسترده انقالب اسـالمي ايـران         أاند، به دليل ت      جدي به كار برده    ي نظرات خود كوشش   اجرا

  .فايده و خشت بر آب زدن است هاي كنوني آنان نيز بي اند و تالش در جامعه توفيقي به دست نياورده

خواهـان و     توانـد بـراي آزادي      نكته ديگري كه در حوادث و تحوالت افغانستان بسيار مهم است و مـي             

هـاي مـذهبي در       ترين گروه   معتقدان واقعي به انقالب اسالمي هشداردهنده باشد، حمايت آمريكا از مرتجع          

هاي مالي، نظامي و سياسي آمريكا از طالبان به درستي نشان داد كه آمريكـا بـر                   حمايت. افغانستان است 

يت از حقوق بشر، در هر زمـان و هـر           هاي اسالمي و حما     و افراطي » بنيادگرايان«خالف ادعاي مخالفت با     

توجه به اين نكته از     . كند  ترديد از آنها حمايت مي       كنند، بي  تأمينها بتوانند منافع آمريكا را        جا كه اين گروه   

مـل و توجـه   أ ايران و قدرت گرفتنـشان در خـور ت   افراطي در هاي راست هاي برخي از گروه  تحليل حركت 

طلـب و سـركوبگر اسـالمي، از نـوعي كـه در               ت خشن، استبدادي، مطلق   به بيان ديگر، يك حكوم    . باشد  مي

تواند يـك حكومـت مطلـوب     عربستان سعودي حاكم است و در افغانستان به صحنه قدرت آمده است، مي    

براي آمريكا نيز باشد و آمريكا از اجراي احكام اسالمي، حدود و قصاص و غيره بـه ايـن صـورت هـيچ                       
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خواهـد، ايجـاد يـك جامعـه بـاز            ترسد و تحقق آن را نمي       آنچه آمريكا از آن مي    . اي ندارد   نگراني و دغدغه  

سياسي است كه در آن، مردم بر سرنوشت خود حاكم باشند و روابط خـارجي و جهـاني كـشورشان را                     

هنگامي كه چنين امري نهادي شود، نه تنها آمريكا بلكـه هـيچ             . بر اساس منافع و مصالح خود، تنظيم كنند       

مـدت و درازمـدت چنـين          و يا استبداد داخلي قادر نخواهد بود كه عليه مصالح ملـي كوتـاه              قدرت خارجي 

  .ملتي اقدام نمايد

  

  نهضت آزادي ايران 

  ۷۵/آبان ماه/ ۲
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

   :شماره

   ٠٥/٠٨/٧٥:تاريخ

  

  

   دكتر يزدي در تركيه بهنامه روابط عمومي

  

  جناب آقاي دكتر يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران

 ۵۰۶رساند كه روزنامه ايران در شماره         حق، به اطالع مي   ضمن سالم و آرزوي توفيق در راه رضاي         

با خبر شديم كه حزب رفاه تركيه، ادعـاي         «: نوشته است » ديگه چه خبر؟  « خود، در ستون     ۵/۸/۷۵مورخه  

ابـراهيم يـزدي، از سـوي حـزب رفـاه           «: دعوت از دكتر يزدي براي سفر به آنكارا را تكذيب كرده و گفتـه             

اي ادعا كرده بـود كـه دكتـر           در اطالعيه «قبل از اين گروه يزدي      » .زب نيست دعوت نشده و ميهمان اين ح     

  ».يزدي و عبدالعلي بازرگان، به دعوت حزب رفاه تركيه، راهي آنكارا شدند

 خبر دعوت حزب رفاه را درج كـرده بـود و            ۲/۸/۷۵كند كه روزنامه ايران در شماره مورخ          اضافه مي 

  .در اين شماره تكذيب كرده است

  

  آرزوي توفيق با 

  روابط عمومي نهضت 

  ۰۵/۰۸/۷۵تهران، 
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

   :شماره

   ٠٥/٠٨/٧٥:تاريخ

  

  

  الدين اربكان نامه تشكر هيأت نهضت به دكتر نجم
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

   :شماره

    :تاريخ

  

  اهللا پسنديده  آخرين مكتوب مرحوم آيت

  

اهللا طالقـاني، مراسـمي در مـسجد     در شهريور ماه گذشته، به مناسبت سالروز درگذشت مرحـوم آيـت        

اهللا پـسنديده كـه تـا آخـرين روزهـاي حيـات خـود مـسائل                   شادروان آيت .  شد الغدير و تاالر نگاه برگزار    

  .متن زير را ارسال داشته كه در مراسم مسجد الغدير قرائت شد. كردند سياسي كشور را پيگيري مي

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

   ۲۹/۰۸/۷۵  
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

   :شماره

   ٢٩/٠٨/٧٥ :تاريخ

  

   پسنديدهاهللا پيام تسليت به مناسبت درگذشت آيت

  

  انا هللا و انا اليه راجعون

  

اهللا پسنديده مرد علم و تقوي و آگاهي، موافق خدمتگزاران ملك و ملت              ارتحال عالم رباني حضرت آيت    

 روزگـار و    وجـ واهمـه از      از انقـالب، مـردي كـه بـي        در نهضت ملي ايران و مؤيد ناصـحان صـديق پـس             

طع مختلف از سنگر حق دفاع كرد را به خانـدان محتـرم             فشارهاي اجتماعي با زبان و قلم گويايش در مقا        

الخصوص فرزند برومندشان جناب آقاي مهندس رضا پسنديده و مردم مسلمان و آزاديخواه               ايشان، علي 

ن عالم عاليقدر رحمت و رضاي الهي و براي بازمانـدگان صـير جميـل مـسئلت                 آايران تسليت گفته، براي     

  .نماييم مي

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۵۷۵ :شماره

   ٠٦/٠٩/٧٥ :تاريخ

  

  

  گوي خبرنگار راديوي صداي ايران با دكتر يزدي و گفت

  

در . آقاي دكتر ابراهيم يزدي، شما مدتي خاموش بوديد، دست كم در مصاحبه بـا راديـو صـداي ايـران            : س

هـاي متعـددي منتـشر كـرده و آخـرين آن در بـاب انتخابـات رياسـت                     يكي دو ماه اخير نهضت آزادي بيانيه      

 اين بيانيه در ده صفحه و دربرگيرنده مطالب متعدد و اصول و بندهايي اسـت كـه                  .جمهوري سال آينده است   

هـاي گونـاگون      با توجه به اين كه در اين بيانيه به بحران         . ها و رژيم آن را رعايت بكنند        ايد همه گروه    خواسته

هـا     به اين بحـران    كنيد و از ديد شما چه عواملي        هاي كنوني را چطور توصيف مي       ايد، ابعاد بحران    اشاره كرده 

  زنند؟ اند و مي دامن زده

الوجـوه    گذراند و به هـيچ وجـه مـن          اوضاع جامعه ما در حال حاضر يك شرايط پيچيده تاريخي را مي           : ج

بعدي   كند يك   هايي كه جامعه ما دارد تجربه مي        توانيم به مسائلي كه االن با آن مواجه هستيم و بحران            نمي

هايي را كـه جامعـه كنـوني ايـران            طور كلي، بحران    به. ها پيگيري كنيم    علولنگاه كنيم و يك علت را براي م       

يكـي، بحـران مـديريت اسـت كـه          . بينـيم   كند و گرفتار آن اسـت در پـنج طبقـه يـا پـنج بعـد مـي                    تجربه مي 

همچنين يك  . ديگري، بحران سياسي است كه آن هم يك تعريف مشخصي دارد          . مشخصات متعددي دارد  

 سـال  ۲۵ درصد جمعيت ما را كه زير ۷۵حران اختالل در هويت، براي نسل جوان، كه     بحران فرهنگي، يا ب   

يك انقالبي بوده، به اسم اسالمي در مملكت        . دهد و باالخره يك بحران ائدئولوژيك داريم        است، تشكيل مي  

ت ي وجود دارد، مسائلي هست، نكاتي مطرح است، كه هنوز اينها به جه            موانعما صورت گرفته است، ولي      

 دست به دست هم داده و       ها، همه   اين بحران . پيچيدگي وجود دارد  . نظري، روشن نشده، ابهام وجود دارد     

بحـران مـديريت   . گذارند ها روي هم اثرات متقابل مي     ثيرات خودشان را دارند و همه اين بحران       أهر كدام ت  

مجموعـه ايـن عوامـل      . دگـذار   بر بحران اقتصادي و برعكس بحران اقتصادي، بر بحران مديريت اثـر مـي             

بعـدي    بنابراين يك چيزي كـه يـك      . گذارد  هاي ما اثر مي     سياسي، اقتصادي و اجتماعي هم بر بحران جوان       

  .اي از عوامل است مجموعه. باشد نيست

هـا را     طور علمي هر يك از ايـن بحـران          اما اگر بخواهيم، براي حل اينها قدم برداريم، يا اگر بخواهيم به           

هاي آن را پيدا بكنيم، يك شرط اوليه هست، يك نياز اوليه هست و آن عبارت از اين                    ريشهتعريف بكنيم و    

تـوانيم   تا زماني كه بحـران سياسـي حـل نـشده باشـد، نمـي      . ان سياسي را حل بكنيم  راست كه ما بايد بح    

  .ها بپردازيم طور معناداري به ساير بحران به

بايـد  . يم، ايـن نيـاز بـه جـو سياسـي سـالم دارد             هايمـان را مطـرح بكنـ        اگر ما بخواهيم مـشكل جـوان      

سـونگري وجـود نداشـته        بايد اين جو يك   . احزاب آزاد باشند  . تجمعات آزاد باشند  . ها آزاد باشند    روزنامه

ترين مـشكلي كـه االن بايـد          يعني به نظر ما، اساسي    . تا ما بتوانيم، اين مشكالت اساسي را حل كنيم        . باشد

  . غيرقانونمند بودن جامعه استحل بشود، بحران سياسي يعني

هايي را كـه در فـصل سـوم قـانون اساسـي و                تا زماني كه حاكميت، قانون اساسي و حقوق و آزادي         
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براي مردم به رسميت شناخته و تصريح شده، اجرا نكند، مطبوعات آزاد نباشند، احزاب آزاد نباشـند، مـا                   

  .بينيم  را روز به روز شديدتر و بدتر ميبلكه آنها. ها نداريم هيچ نوع اميدي به حل بقيه بحران

 شما در بيانيه خواستار اصالح قانون انتخابات شديد و اصالح هر آن چيزي كه ناقض حاكميـت ملـت                    :س

  منظور از هر چيزي كه ناقض حق حاكميت ملت است چيست؟. است

 از مطالبي كه گفته     اما برخي . كند كه حاكميت از آن ملت است        فصل پنجم قانون اساسي ما، تصريح مي      : ج

مـردم انتخـاب     رأي   جمهـور، بـا     به عبارت ديگر اگر رئيس    . شود، در تعارض با حق حاكميت ملت است         مي

جمهـور يـا مـشروعيت     كند، ديگر معنا ندارد كه بگوينـد، مـشروعيت رئـيس    ، و مشروعيت پيدا مي  شود  مي

ما، قانون اساسي صراحت دارد كه مجلس، مشروعيت اين يا آن از جاي ديگري است براي اين كه به نظر      

  .حاكميت از آن ملت است

  !بنابراين يك گره كوري در قانون اساسي جمهوري اسالمي وجود دارد؟: س

ن تعـارض، نـاقض حـق     كـه آ  گوييم يك تناقض يـا تعـارض وجـود دارد،         ما مي . گوييم  ما گره كور نمي   : ج

 بحث حقوقي، يك بحث تئوري و نظري نيـز           و اينجا، هم يك بحث قانوني هست، هم يك         حاكميت ملت است  

  . دارددوجو

اند، نظير مجمع روحـانيون       در مورد نيروهاي متشكل جديد در داخل كشور كه اخيراً وارد صحنه شده            : س

ـ  مبارز ـ به سرپرستي و رهبري مهدي كروبي ـ چه نظري داريد؟ اي   ثيراتي أنها چه مواضعي دارند؟ اينها چـه ت

اند مـا   اند و صرفاً گفته  هنوز موضعي نسبت به مسائل اساسي ابراز نكرده    ظاهراًت؟  در انتخابات خواهند داش   

  .خواهند معرفي كنند  هم كانديداي مستقل خودشان را ميظاهراًايم فعال شويم،  تصميم گرفته

سـونگر، انحـصارطلب و       ها را در صورتي كـه در چـارچوب قـانون باشـند و يـك                 ما فعاليت همه گروه   : ج

اي كه بـه دليـل ايـن      ما در حال گذر تاريخي است، در جامعه         جامعه. كنيم  د، استقبال مي  ناه نباش خو  تماميت

گذر تاريخي متالطم است، مسائل آن متنوع هـستند، پيـدايش افكـار و گرايـشات سياسـي و اقتـصادي و                      

بنـابراين از   . بايد اجازه داد، اين افكار حضور داشـته باشـند         . اجتماعي و ديني متنوع، يك امر طبيعي است       

االصول اسـتقبال   طور جدي در صحنه حضور داشته باشد و فعاليت كند، ما علي     هر گروهي كه بخواهد به    

هـا بـه    حـضور ايـن افكـار و انديـشه    . هاي آنها موافق نباشيم  كنيم ولو اين كه با مواضع آنها و گرايش          مي

طي، و آن اين كه آزادي را بـراي همـه           كنيم، به شرط و شرو      منتهي تكرار مي  . كند  رشد جامعه ما كمك مي    

  .ها بپذيرند گروه

جمهور شما اشاره كـرده بوديـد بـه           يسئدر بيانيه نهضت آزادي خطاب به آقاي هاشمي رفسنجاني ر         : س

آيا به اين   . پذير نظام حزبي    فقيه و ماهيت شورايي و اكثريت       تعارضي كه وجود دارد، بين تبعيت مطلق از ولي        

جمهور وقعي گذارده شده و اصوالً در حـال حاضـر سياسـت دولـت در برابـر                    رئيسدرخواست شما از سوي     

  نهضت آزادي چيست؟ آيا بعد از درگذشت مرحوم بازرگان هيچ تغييري كرده است؟

ما همچنان در يك شـرايط سـخت و محـدود، بـا حـداقل امكانـات حركـت                 . نه، هيچ تغييري نكرده است    : ج

نهضت آزادي هم مثـل  . هاي قانوني را ندارند ياسي غيردولتي، آزادي   س بكنيم و هنوز هيچ يك از احزا        مي

  !بقيه

اي را كـه در قبـال ملـت و     ما در حد توانمان و با امكانات محدودي كه براي ما وجود دارد، آن وظيفـه  

جمهـور   يسئـ  آن مورد بخصوص هم كه شما فرموديـد چـون آقـاي ر             در. دهيم  مملكتمان داريم، انجام مي   
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ياري گذاشته بودند كه اگر احزاب را آزاد بگذاريم نبايد حرفي بزنند كه مغـاير بـا حـرف ولـي                     محترم يك مع  

هـا    انديـشه ايم، كه آزادي فكر و انديشه يعني همين كه اين             خوب ما در پاسخ توضيح داده     . امر مسلمين باشد  

ملكت گفتنـد، اينهـا     احزاب سياسي براي اين نيستند كه هر چه مقامات باالي م          . و افكار مغاير عرضه شود    

بايستي باشند، احزاب سياسي مخالف هم بايد باشـند، آنهـا هـم     احزاب سياسي مي.  بر آن بزنند   تأييدمهر  

اگـر  . مردم هستند كـه بايـد انتخـاب بكننـد         . مردم قاضي نهايي هستند   . بايد نظريات خودشان را بيان كنند     

 دادنـد  رأي  زبي كه مخالف حاكميت است    روزي يك حزب مخالف حرفي زد و مردم در نهايت آزادي به ح            

اي كـه داده شـده اسـت          تواند بگويد، خوب حـاال نظريـه        ديگر كسي نمي  . آنها الجرم بايد از آن تبعيت كنند      

 ايـن معيـار احـزاب    ايم بگـوييم اگـر بـا     واقع خواستهدر اينجا ما در. مغاير است با نظريه رهبران حكومت 

خوب آن ! ته است كه، همه آزادند، به شرط آن كه اين طور باشند           هاي گذش   هستند، اين همان حرف   » آزاد«

  !وقت اين آزادي نيست

 نهـضت آزادي ايـران   عنـوان  بـه آقاي دكتر يزدي بفرماييد كه شما االن هيچ دفتري يا مكان مشخـصي        : س

  نداريد؟

صوصي نهضت آزادي در حال حاضر دفتر و محـل مخـ          . دهند   نهضت آزادي به ما اجازه نمي      عنوان  به: ج

اي ته شده است كه از آن سـاختمان بـر  اند و تعهد گرف ندارد محل دفتر سابق نهضت آزادي را از ما گرفته      

بـراي  . تـوانيم   هاي نهضت استفاده نشود و اگر بخواهيم جايي را، سالني را اجاره كنيم باز هم نمي                 اليتفع

اهاي ديگر نيز همـه تحـت كنتـرل خـود     ج. اين كه اداره اماكن وابسته به شهرباني به ما اجازه نخواهد داد 

مـا دفتـري نـداريم،      . پذير نيست   بنابراين براي نهضت آزادي تشكيل اجتماعات عمومي امكان       . آقايان است 

آن هـم محـل   .هـا، در همـان سـاختمان قـديمي، هـست      همان دفتر شخص من است كه در يكي از آپارتمان 

 ميـزان هنـوز      روزنامه. خورد   اجتماعات نمي  فضاي بسيار كوچكي است كه به درد      .  جلسات نيست  لتشكي

مگر اين كه به مـا      . هاي ديگر اجازه ندارند هيچ چيز راجع به نهضت آزادي بنويسند            روزنامه. تعطيل است 

اينهـا  . دهيم، حاضر به چاپ آن نيـستند        ها مي    آگهي هم چيزي به روزنامه     عنوان  بهحتي وقتي   . حمله بكنند 

  .عال داريممسائل و مشكالتي است كه ما ف

  آقاي دكتر رژيم با شخص شما چه مخالفتي دارد؟: س

  !واهللا از خودشان بايد پرسيد: ج

  خود شما چيزي مطرح نشده است؟: س

البته در مواقع انتخابات مجلس، هنگـامي       ! خير، ما تماسي نداريم كه ببينيم آنها چرا با ما مخالف هستند           : ج

 نظارت شوراي نگهبان، ما را      هيأتز پانزده نفر را، قبول كردند،       كه صالحيت ما را در فاز اول، چهار نفر ا         

فقيـه    آنها با صراحت از مـا خواسـتند بنويـسيم كـه بـه واليـت       رفتيم، نشستيم و صحبت كرديم،  . خواست

براي اين كه، در شـأن مـا نيـست، چيـزي را كـه بـه آن                  . خوي اين براي ما قابل قبول نبود      . معتقد هستيم 

ايم ولي اعتقاد يك امـر قلبـي و    ايم و نوشته    ما در حد التزام به قانون اساسي گفته       . ويسيممعتقد نيستيم، بن  

 ۱۳۶۶ده سـال پـيش در       . گـوييم   جداگانه، كه ما اعتقاد نداريم، و اين را هـم مـا امـروز نمـي                .دروني است 

مـا در آنجـا       اي را منتشر كرد تحت عنوان تحليل و تفسير واليـت مطلقـه فقيـه،                نهضت آزادي يك دفترچه   

ما . اينها به ما گفتند، اگر شفاهي هم بگوييد، قبول داريم      .  صفحه مبسوطاً شرح داديم    ۱۶۰نظرياتمان را در    

  .ايم ايم و بر همان موضع خودمان ايستاده شفاهي يا كتبي، همان است كه تا به حال گفته! گفتيم نه
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 سوپاپ اطمينـان در رژيـم اسـتفاده         عنوان  بهآقاي دكتر يزدي آيا شما هراس از اين نداريد كه از شما             : س

  كنند؟

  !به چه دليل بايد بترسم؟: ج

عنوان سوپاپ اطمينان در نظر گرفتـه بـشويد،           خواهيد به   به هر صورت، در حاليكه شايد خودتان نمي       : س

هـاي   ولـت  مصاحبه كنيد با راديوهاي ايراني در خارج، با راديوهاي فارسي زبان د       شما را آزاد بگذارند كه مثالً     

  ديگر؟

  !شود؟  خوب چي مي: ج

 سـوپاپ اطمينـان اسـتفاده بكننـد ناراحـت           عنـوان   بـه منظورم اين است كه اگر اينها بخواهند از شما          : س

  !شويد؟ نمي

ببينيد اين كه اينها بخواهند از اين سوءاستفاده بكنند، بستگي دارد به اين كه ما بـه اينهـا يـك امتيـازي                       : ج

مـن مواضـع    . زنـم   ولي من حـرف خـودم را دارم مـي         . ن حرف شما درست است     آن وقت اي    بدهيم، خوب 

اگر حاكميت آنقدر خردگرا شده باشد يا عناصر خردگرا در درون حاكميـت،             . كنم  نهضت را دارم بيان مي    

عـه  اين اندازه به فرزانگي رسيده باشند كه بفهمند حضور احزاب سياسي و اپوزيسيون براي سالمت جام               

مگر در فرانسه كه اين همه احزاب مخالف هـست، و           !  اشكالي دارد؟  هم ضروري است، چ   و براي حفظ نظا   

آورد، مگـر بلـد نيـستند جلـوي آنهـا را              اندازند كه آن همه ضرر براي مملكت به بـار مـي             اعتصاب راه مي  

دانند كه وجود احزاب مخالف، براي انسجام و اسـتحكام جمهـوري فرانـسه ضـروري و                   آنها مي ! بگيرند؟

به عبارت ديگر چنانچـه   .خواهيد، اسم آن را سوپاپ اطمينان بگذاريد، بگذاريد      حاال اگر شما مي   . د است مفي

حق اعتصاب براي كارگران در فرانسه به رسميت شناخته نشود و اعتراض كارگران را بـا گلولـه جـواب                

ين معنا احزاب مخـالف،     حال اگر به ا   . و اين به نفع هيچ كس نيست      ! رود به سوي انفجار     بدهند، فرانسه مي  

سـوپاپ اطمينـان بـراي حفـظ        ! هاي كارگري در فرانسه، سـوپاپ اطمينـان هـستند، خـوب باشـند               اتحاديه

. شـوند   منـد مـي     اي اسـت كـه طـرفين از آن بهـره            ايـن يـك معادلـه     . جمهوري فرانسه؟ خـوب، بلـه باشـند       

د، اگـر در درون حاكميـت   اگر قرار باشد در كشور ما هم دموكراسي پيـروز شـو          . دموكراسي يعني همين  

ما ترسي از اين نداريم كه آنها به         .عناصر خردگرا حضور دارند، الجرم بايستي اين روند را تسريع بكنند          

هايي را بدهند، تـا از يـك انفجـار نهـايي و قطعـي در                  آرام و به تدريج، آزادي       آرام  احزاب سياسي مخالف،  

  .آينده جلوگيري شود

 بـه شـاه     ۴۰ـ۳۹هاي     كه اگر همان طور كه بعضي از عقالي ملت در همان سال            كنيد  آيا شما تصور نمي   : س

كـرد بـه انفجـار        داد، و طبق قانون اساسي آن موقع عمل مي          ها را بدهد، اگر مي      كردند كه اين آزادي     توصيه مي 

  !كشيد؟ نمي

حاكميـت  . اين يك امر طبيعي و بسيار ضروري براي حفظ سالمت سياسي و اجتماعي يك جامعه است        : ج

خواهم همه اختيارات را داشته باشم و از آن استفاده بكنم ولي بدون آن كه بـه           تواند بگويد كه من مي      نمي

خـوب چنـين چيـزي       .مخالفين هيچ نوع آزادي بدهم، فقط بروم در دنيا پز بدهم كه در ايران آزادي هست               

  !تواند از آن استفاده كند نميماند، و  اصال امكان ندارد، رشد نخواهد كرد، در يك مرحله باقي مي

كه رژيم نيز پز بدهد، بابت اين كه، چند تن از مخالفان رژيـم           . منظور من دقيقاً همين گفته آخر شما بود       : س

  .كنند، بدون اين كه، اصالً خودش معتقد به آزادي باشد و يا ناموافقان رژيم، دارند آزادانه صحبت مي
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هـيچ وقـت مـا از يـك رژيـم، از يـك حاكميـت، از يـك مـسئول                     . تببينيد، در فرمايش شما دو چيز اسـ       : ج

پرسيم، آيا شما به آزادي اعتقاد داري يا نه؟ آزادي محصول نيت و اعتقاد زمامـداران نيـست؟ آزادي     نمي

در . و دموكراسي، نتيجه شرايط عيني مناسبات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يك جامعـه اسـت               

اند و هستند كه هيچ   در همين تاريخ معاصر ما، رهبراني بوده      .دهد  ه ما نشان مي   بسياري از موارد تاريخ ب    

سياسـت، علـم   . پذيرنـد  شوند و مـي     الجبار تسليم مي  ااعتقادي به آزادي ندارند، ولي تحت شرايط خاص، ب        

آن چيزي كه بـراي مـا مهـم اسـت، ايـن             . به من مربوط نيست كه آيا اعتقاد دارد يا ندارد         . سازگاري است 

خواهد از روي اجبار      هاي ملت را به دست بياوريم يا نه؟ حاال مي           توانيم حقوق و آزادي     است كه آيا ما مي    

. توقـع مـا زيـاد نيـست        .ها بايد به رسميت شـناخته شـود         كند اين آزادي    فرق نمي . يا از روي اختيار باشد    

 تحقق آن بدون ترديد بايد به تـدريج و  اما اجرا و. دانيم كجا بايد برويم مي. ايم آرمانمان را هم تعيين كرده  

  . آن هدفي كه داريم پيش برويم گام به گام باشد و بتوانيم به طرف

  د؟يبه عبارت ديگر آقاي دكتر شما به استحاله رژيم معتقد: س

ايـن تـصور    . خواهيد بگذاريد، نظام سياسـي هـيچ كـشوري ايـستا نيـست              ببينيد، هر چي اسمش را مي     : ج

تصادفاً تصور نادرستي است كه هم عناصر كامالً ضدنظام جمهـوري           . ها دارند   عضينادرستي است كه ب   

آنهـا خيـال    . اسالمي و هم عناصري كه معتقد به نظام جمهـوري در درون حاكميـت هـستند آن را دارنـد                   

هاي ايستا و مصون از هر نوع تغيير و تحول هستند، نه چنين چيـزي                 هاي سياسي، پديده    كنند كه نظام    مي

مـا اميـدواريم، اينهـا      . هاي انساني، دائم در تغيير و تحول هستند         هاي سياسي، مثل همه پديده      نظام. نيست

  .هم تغيير و تحول را بپذيرند و از طريق مبارزات مردمي اين طور بشود

جمهوري و نامزدي شخص شـما يـا          ممكن است در مورد نقش نهضت آزادي در انتخابات آينده رياست          : س

  .گر از سوي نهضت توضيحي بدهيدكانديداهاي دي

  .دهيم االن هيچ نظري نمي. كنيم ما به موقعش، اعالم مي: ج

هـايي    وگـو   ها و گفـت     من چندي پيش مطلع شدم كه، بين نهضت آزادي و حزب سبزهاي آلمان، ارتباط             : س

  كند؟ اي دارد؟ و چه هدفي طي مي ها، چه انگيزه اين ارتباط. انجام شده است

اي كه نهضت آزادي بعد از اين ديدارها در آلمان و برگشت از آلمان منتشر كرده اسـت             نيهدر همان بيا  : ج

  .ايم نكات اصلي را توضيح داده

   سبزها هستيد؟ بنابراين شما همفكر گروه: س

مگر هر كسي با هر كسي سالم و عيلـك كـرد، بايـد بـا او همفكـر             . فكر باشيم   ببينيد لزومي ندارد ما هم    : ج

دهـم،    ت شـما جـواب مـي      سـئواال كنيد و من بـه        زنيد و با من مصاحبه مي       شما به من زنگ مي    اگر  ! باشد؟

اين يك اسـتنباط نادرسـتي اسـت كـه بـسياري مـردم، از                !معنايش اين نيست كه من با شما همفكر هستم        

صـدر اسـت، رشـد اسـت،      بلكه اين سـعه ! اين معنايش همفكري نيست !مناسبات سياسي و اجتماعي دارند  

 پيرامـون مـسائل     خواستند از مواضع ما هـم       آنها مواضع خودشان را دارند، ولي مي      ! و شعور است  بلوغ  

ضعيت ايران، پيرامون وضعيت منطقه، پيرامون مناسبات غرب با اسالم مطلـع شـوند،              مختلف، پيرامون و  

  .از ما دعوت كردند ما هم رفتيم آنجا با هم صحبت كرديم و نظريات ما را شنيدند

هـاي دمـوكرات در خـارج         كتر شايد منظور اين بوده اسـت كـه از پـشتيباني معنـوي سـازمان               آقاي د : س

  .مند شويد بخواهيد بهره
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بنـابراين هـيچ كـس      . گويند  به يك معنا، همان دهكده كوچك كه مي       . ببينيد جهان ما جهان كوچكي است     : ج

هـاي مردمـي جامعـه        ي بـه حمايـت    ما متك . ما نيازي به حمايت آنها نداريم     ! تواند در خالء حركت بكند      نمي

ايم و در جهت انجام وظيفه ملي      خودمان هستيم، و قبل از همه هم با اتكاء به خدا وارد در اين صحنه شده               

انـد، كـه      را گفته ايم، شادروان مهندس بازرگان هم بارها اين          بارها هم گفته  . كنيم  و مذهبي خودمان كار مي    

حاال اگر كساني باشند    . دهيم  داريم وظيفه خودمان را انجام مي     ما  !  حجت است نه قدرت     ما دعواي  يدعوا

  .پذيريم وگو كنند، استنكافي نداريم، مي كه بخواهند با نظريات ما آشنا بشوند و مايل باشند با ما گفت

وگو با حزب سبزها در مورد گفت و شنود انتقادي، سياستي كه اتحاديـه                 شما در گفت   هيأتآقاي دكتر   : س

  كند، چه نظري دارند؟ ل مياروپا دنبا

آنها به ما گفتند كه     . چند نكته بود  . اي كه نهضت منتشر كرده است توضيح داده شده است           در آن بيانيه  : ج

ولـي  . هاست كه به سياستي كه آمريكا در مورد ايران دارد، تسليم شود  آلمان سخت تحت فشار آمريكايي    

وگوهـاي انتقـادي را       ن را قبول ندارند و سياسـت گفـت        آنها به همراه برخي ديگر از كشورهاي اروپايي آ        

كنيم و معتقد هستيم كه اروپا و آلمان نبايستي پيـروي           مي تأييداالصول    ما اين سياست را علي    . اند  پذيرفته

 چـه چيـزي     تأمينوگوي انتقادي بايد هدفي داشته باشد، شما دنبال           اما گفت . روي آمريكا را بكنند     و دنباله 

هستيد؟ اولين چيزي كه آنها به ما گفتند، اين مورد كه ايران بـا صـلح خاورميانـه مخالفـت              از طرف ايران    

اگر ايران آمد و گفت من موافقم، آيـا آن          !! نكند، ما جواب داديم مگر مانع صلح در خاورميانه ايران است؟          

. وگوهـا نيـست     كننده و درستي براي ايـن گفـت         بنابراين از نظر ما اين يك هدف قانع        !شود؟  وقت صلح مي  

مـا گفتـيم سـلمان      . رشدي حـل بـشود      خواهيم قضيه سلمان    نها گفتند اين بود كه ما مي      آدومين چيزي كه    

معنـاي ديگـر    !هـا دارد؟  رشدي چه ارتباطي با منافع ملي مردم آلمان و چه ارتباطي با منافع ملي ما ايراني  

دي را لغـو كردنـد، ديگـر شـما بـا ايـران               فتواي سـلمان رشـ       من اين است كه اگر اينها فردا آمدند،        سئوال

آنها ! شويد؟  ها هر كاري بكنند، شما با آن مرتبط و دوست مي            در آن صورت اگر ايراني    ! اي نداريد؟   مسئله

عنـوان ايرانـي خواسـتار اجـراي اصـول       ما بـه  . نظر ما را خواستند، ما گفتيم كه ايران بايد قانونمند بشود          

ها  كنيم كه بعضي بيانيه حقوق بشر را هم مطرح نمي  . ودمان هستيم مندرج در فصل سوم قانون اساسي خ      

گوييم اين اصـول   ما مي! خواند  بيايند و بگويند كه اين يا آن اصلش يا مطالبش با اسالم مغاير است يا نمي               

بلكه اينها را خود آقايـان بودنـد كـه          . اند  گرايان، تصويب نكرده    نه شرق گرايان و     قانون اساسي را نه غرب    

بنـابراين، اگـر قـانون    . رهبر فقيد انقالب هم گفت كه يك كلمه غيراسالمي هم در آن نيست           . صويب كردند ت

هـاي خودسـرانه ممنـوع اسـت،          گويد شكنجه ممنوع است، سانسور مطبوعات ممنوع اسـت، بازداشـت            مي

م شـود و در    شود بايد بالفاصله به او تفهيم اتهـا         هر كسي كه بازداشت مي    . محاكمه محرمانه ممنوع است   

اش به دادگاه صالحه فرستاده شود، بايد حق وكيل داشته باشد، احزاب بايد آزاد                 ساعت پرونده  ۲۴ظرف  

  . خواهيم گويد و ما آنها را مي اينها چيزهايي هستند كه قانون اساسي، مي. باشند

و در سـطح جهـان بـا     اي    هـاي منطقـه     بايد در همكـاري   : ]در بيانيه [آقاي دكتر آيا شما با گفتن اين كه         : س

  !!زدايي زد، منظورتان تجديد ارتباط با آمريكاست هاي جهاني دست به تنش قدرت

ها بودند كه ارتباطـشان را بـا          اين آمريكايي . ببينيد اوالً ايران ارتباط خودش را با آمريكا قطع نكرده است          

به هيچ وجـه عالمـت قـدرت        ايران قطع كردند و از جهت ديپلماسي، قطع ارتباط يك كشور با كشور ديگر               

بلكه در عرف مناسبات ديپلماسي عالمت ضعف و زبوني و بيچارگي آن دولتي است كه رابطـه را                  . نيست
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اين چيـزي نبـوده     . كند  يعني چون هيچ كار ديگري نتوانسته است بكند، حاال رابطه را قطع مي            . كند  قطع مي 

االصـول بايـد      تقديم كه سياست خارجي ايران، علي     ما مع . است كه ايران بخواهد، آنها رابطه را قطع كردند        

ها بر سر مسائل توافق بكنند و نظر ايران           حاال در اينجا اگر بتوانند با آمريكايي      . زدايي  برود به سوي تنش   

هاي سياسي باشد، تا هـر آنچـه           بشود، به شرط اين كه آزادي      تأميندر چارچوب مصالح ملي كشورمان      

 قضاوت افكار عمومي گذارده بـشود و مـردم بفهمنـد و پـي ببرنـد كـه چـه                     كنند، در معرض    كه توافق مي  

  !افتد، خوب ما مخالف نيستيم چيزهايي دارد اتفاق مي

كنيـد؟ فكـر    هاي تحريمي آمريكا را عليه جهموري اسـالمي چطـور تحليـل مـي      آقاي دكتر شما سياست   : س

م كرده بوديد كه اين تهديـدهاي خـارجي را           اعال ]در آن بيانيه نهضت   [ سرانجام به نفع كيست؟ چون        كنيد،  مي

  .بايد جدي گرفت

 در اطـراف    منظور ما آن چيزهايي است كه كالً      . ها نبوده، بلكه تهديدهاي خارجي است       منظور ما تحريم  : ج

  .گذرد ما مي

  فارس؟ يعني، فرض كنيد، حضور نظامي آمريكا در منطقه و خليج: س

بـا كـدام دشـمن      ! فـارس آورده اسـت؟      را بـراي چـي در خلـيج       بله، آمريكا اين همـه تجهيـزات نظـامي          : ج

اصالً با وجود اين همه تجهيـزات در منطقـه هـر آن ممكـن اسـت از يكـي از دو طـرف                 ! خواهد بجنگد؟   مي

گـوييم تهديـدها را جـدي بگيريـد يعنـي ايـن كـه يـك                   وقتـي مـي   ! اشتباهي رخ بدهد و منطقه منفجر شـود       

دشمن نتوان حقيـر و بيچـاره     : گز نبايد به مصداق يك مثل قديمي كه       ديپلماسي معنادار و فعال و مثبت هر      

گذرد، در دور و بر       گذرد، در افغانستان چه مي      در عراق چه مي   . شمرد، خطرات و تهديدها را ناديده بگيرد      

اي كه نـسبت بـه    گذرد، خوب، يك دولت بايد اين چيزها را در نظر بگيرد و ما هم به جهت وظيفه ما چه مي  

ايـم كـه اينهـا را      ن داريم و نگران تماميت ارضي ميهنمان هستيم به مـسئوالن امـور هـشدار داده               كشورما

  !جدي بگيرند

  جمهوري آقاي رفسنجاني براي بار سوم چيست؟  نظر شما در مورد رياست:س

ما با هر گونه تغيير در قـانون اساسـي در جهـت             .  نهضت آزادي در آخرين اعالميه توضيح داده است        :ج

  .اي باشد مخالفت هستيم  كردن اصول آن به هر شكل و هر بهانهمخدوش

هاي ضددانشگاهي سران رژيم      اهللا و نطق    هاي انصار حزب    اندازي  ها و دست     نظر شما در مورد دانشگاه     :س

  چيست؟

يكــي تحــت عنـوان، ســالم بـه دانــشگاه مظلــوم و يكـي هــم در مــورد    .  نهـضت دو اعالميــه داده اسـت  :ج

توانـد   دانـشگاه نمـي  . به نظر ما اين روشي كه اتخاذ شده به ضرر علم و دانـش اسـت  . دانشجويان مظلوم 

 سال  ۵۰در  .  دانشگاه و مركز علمي فعال باشد در حالي كه قدرت سياسي آن را مهار كرده باشد                عنوان  به

. هاي استبدادي بـوده اسـت       گذشته هميشه دانشگاه يكي از سنگرهاي مبارزه و مقاومت در مقابل حكومت           

 ۳۰ و بازداشت مرحوم دكتر مـصدق، در         ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ه در زمان ملي شدن نفت، چه بعد از كودتاي           چ

 بـه بعـد هميـشه دانـشگاه يـك مركـز             ۴۰ و   ۳۹هـاي      و در سال   ۱۳۳۲ آذر معروف در     ۱۶ آبان،   ۲۱تير و   

. بي نـدارد  يكي از علل آن هم اين است كه رشد علم با اعمال زور هيچ تناسـ               . مقاومت و مبارزه بوده است    

خـود معيارهـاي      طـور طبيعـي و خودبـه        اگر آزاد باشـد بـه     . ها را بايد آزاد گذاشت      ما معتقديم كه دانشگاه   

 ۱۸مـا گفتـيم   . هاسـت  ضوابطي كه در همه فرهنـگ . شود اسالمي و ضوابط و معيارهاي فرهنگي حفظ مي       
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نـد، تمـام اسـتادها را اخـراج     گذرد، سه سال دانشگاه را تعطيـل كرد   سال از انقالب فرهنگي مي۱۵سال يا   

هاي مكرر در مكرر، دوباره بـه سـر كـار دعـوت كردنـد،                 تك اين استادها را بعد از بررسي        كردند بعد تك  

هـا هـست،      خواهد بيايد، انواع كنتـرل      دانشجويان را هم همينطور، و هر دانشجو يا استادي هم كه تازه مي            

هـا    اگر منظور از اسالمي كردن دانـشگاه       !المي بكنند؟ خواهند اس    سال، چه چيزي را مي     ۱۵پس بعد از اين     

دهنـد، خودشـان بلـد        اين است، كه استادان ما وجدان كاري داشته باشند، درسي را كـه بـه دانـشجو مـي                  

اي به وجود آيد، بله مـا         وغم آنها اين باشد كه دانشجويان را آموزش دهند تا كادرهاي ورزيده             باشند، هم 

 بايـد ريـش   ور از اسالمي كردن، يك تغييرات قشري باشد، كه حتماً استادها مثالًولي اگر منظ . هم موافقيم 

بگذارند، يا حتماً بايد براي هر دانشگاهي يك روحاني بيايد و نظارت بكند، اينها به نظر ما اسـالمي كـردن                     

نشود، آن روح اسالمي است، كه هر كس وظيفه خود و كار خود را انجام بدهد، سرمايه ملي تلف                    !!نيست

دهد در نظر داشته باشد، عمر دانشجو، وقت دانشجو در            هر كس وجدان خودش را در كاري كه انجام مي         

شود اسالمي چون اسالم براي تحقق        اينها نكاتي است كه اگر در نظر گرفته شود، مي         . دانشگاه تلف نشود  

  .هاست اين ارزش

  با تشكر از شما آقاي دكتر يزدي 

  روابط عمومي

  ي ايران نهضت آزاد

۰۶/۰۹/۷۵  
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۵۷۶ :شماره

   ٠٩/٠٩/٧٥ :تاريخ

  

   مدير مسئول رورنامه كيهاننامه به

  

  والعصر ان االنسان لفي خسر

  اال الذين آمنوا و عملوالصالحات

  صبرو تواصو بالحق و تواصو بال

  مدير مسئول محترم روزنامه كيهان

  جناب آقاي حسين شريعتمداري

رسـاند مطلـب      م، بـه اطـالع مـي      با آرزوي توفيق جنابعالي و همكاران در جلب رضـايت خداونـد حكـي             

، تحت  ۱۵۷۹۹ شماره   ۷۵ آذر   ۶ روزنامه كيهان مورخ     ۱۴صفحه  » دون شرح  ب /شرحبا  «منتشره در ستون    

كه در آن آقاي ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايـران را            » رسد  نگران نباشيد مواجب شما مي    «عنوان  

معرفي نموده بود به كلي عاري از حقيقت بـوده و           كننده يا متمايل به كسب كمك مالي از بيگانگان            دريافت

  .گردد بدينوسيله شديداً تكذيب مي

از آنجا كه اين انتساب يك افتراء آشكار است بديهي است آقاي دكتـر ابـراهيم يـزدي از حـق قـانوني                       

  .خويش جهت محاكمه جنابعالي در دادگاه استفاده خواهند كرد

ه انقالب، بيانگر اين واقعيت بوده است كه شما بـه عـوض             انه سير وقايع گذشته در طول دو ده       تأسفم

هاي تـازه صـرف كـرده و          تجربه گرفتن از تاريخ و حوادث گذشته، عمر يگانه خود را در اندوختن تجربه             

  .البد در فرداي محشر شروع به انجام عمل صالح خواهيد نمود

  .ايد ايد استناد كرده هخواند» نشريه ضدانقالب«و اين بار هم كه به كذب آنچه خود آن را 

  .لطفاً متن فوق را طبق قانون مطبوعات در همان صفحه و همان ستون در روزنامه به چاپ رسانيد

  ها بگشايند تا حريفان همه خون از مژه    گيسوي چنگ ببريد به مرگ مي ناب 

  

  

  روابط عمومي

   نهضت آزادي ايران

  

  



  

 ١١٨

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ٥/١٥٧٦ :شماره

   ١٤/٠٩/٧٥ :تاريخ

  

  

  عمومي شهرستان تهرانهاي  شكوائيه از مديرمسئول كيهان به دادگاه

  

   تهران هاي عمومي شهرستان رياست محترم دادگاه

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

با «، در ستون    ۱۴، در صفحه    ۰۶/۰۹/۷۵شنبه    ، مورخ روز سه   ۱۵۷۹۹روزنامه كيهان يوميه در شماره      

مطـالبي سـر تـا پـا كـذب و مـوهن       » سـد ر  نگران نباشيد مواجب شما مـي     «تحت عنوان   » بدون شرح /شرح

و لـذا از سـردبير و مـدير مـسئول     . شود درباره اينجانب نوشته است كه بر طبق قانون جرم محسوب مي         

اين نـشريه، آقـاي حـسين شـريعتمداري، شـكايت و درخواسـت رسـيدگي و اعـاده حيثيـت و جبـران را                         

  .گردد ديم مييك نسخه از اصل نشريه و سه نسخه رونوشت عيناً تق .نمايد مي

  با تشكر 

  دكتر ابراهيم يزدي 

  ۱۳۷۵ آذرماه ۱۴

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ١١٩

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ٥/١٥٧٦ :شماره

   ١٧/٠٩/٧٥ :تاريخ

  

  روزنامه كيهان هواييسردبير نامه به 

  

  سردبير محترم روزنامه كيهان هوايي

  حق و خدمت به خلقرضاي با سالم و آرزوي توفيق و جلب 

را كـه فرسـتاده     » ردههاي پـشت پـ      نشست«هاي خارج از كشور تحت عنوان         متن خبر يكي از روزنامه    

  .مطالب آن به كلي كذب و از مقوله تهمت و افترا است. بوديد دريافت شد

  .وگو نداشته است ـ آقاي دكتر مهدي نوربخش دهكردي با سركنسول اسرائيل ديدار و گفت۱

اي، از جمله ميـزان،       مرزي ندارد و درصدد انتشار هيچ روزنامه        ـ نهضت آزادي ايران سازمان برون     ۲

  .باشد خارج از كشور نميدر 

االصول با هر گونه كمك خارجي به هـر اسـم و عنـواني مخـالف اسـت و                     ـ نهضت آزادي ايران علي    ۳

سـاالري فقـط در داخـل         عميقاً بر اين باور است كه بهبود اوضاع ايران و تغييرات مطلوب در جهت مـردم               

  .باشد پذير مي ايران و با كمك و حمايت مردم امكان

 يك حزب سياسي ملي ـ اسالمي، نسبت به تماميت ارضي كـشورمان   عنوان بهدي ايران ـ نهضت آزا۴

 بيانيـه . ايـستد   ات خـارجي و يـا داخلـي بـا تمـام قـوا مـي               يـد هديت جدي و عميق دارد و در برابر ت        حساس

  .باشد  اولين و آخرين بيانيه نهضت آزادي در اين راستا نبوده و نمي»تهديدهاي خارجي را جدي بگيريم«

هاي خارجي از هشدارهاي نهضت  هاي وابسته و قدرت   اساسي اين است كه چرا بعضي جريان       ئوالس

  .آزادي در اين مورد ناراحت و سعي در وارونه جلوه دادن حقايق دارند

كوشد تـا بـه مبـارزه     ـ نهضت آزادي ايران بارها اعالم كرده است كه با براندازي مخالف است و مي ۵

سـاالري و     هاي داخلي راه را براي پيروزي مـردم         حل بحران سياسي و تقليل تنش     آميز قانوني و      مسالمت

مـشي و سياسـتي خوشـايند         پيـروزي چنـين خـط     . تعميق ثبات سياسي جمهوري اسـالمي همـوار سـازد         

 و قابل فهم است كه چرا آنها از هـر فرصـتي             باشد  نقالب خواستار براندازي نمي   ها و نيروهاي ضدا     قدرت

وك كـردن نهـضت آزادي ايـران و مقابلـه بـا ايـن سياسـت                 كل جعل اكاذيب و به قصد م      سازي و   عهبا شاي 

  .كنند استفاده مي

آنها كه با اين سياست نهضت آزادي و يا از هشدارهاي نهـضت آزادي در مـورد تهديـدهاي خـارجي            

ها به اصـل موضـوع و مخالفـت بـا سياسـت نهـضت آزادي                  پردازي  مخالفند بهتر است به جاي اين دروغ      

  .بپردازند

  با تشكر

  روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران 

۱۷/۰۹/۷۵  

  



  

 ١٢٠

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٧٧ :شماره

   ٢٢/٠٩/٧٥ :تاريخ

  

  

  

   اعزامي نهضت آزادي ايران به تركيههيأتگزارش سفر 

  به ملت شريف ايران

  

الـدين اربكـان      به دنبال موفقيت حزب رفاه در انتخابات مجلس ملي تركيه و سپس انتخابات آقاي نجـم               

ي دبير كل نهضت آزادي ايـران بـراي آقـاي اربكـان بـه آنكـارا                 براي تشكيل دولت، تلگرام تبريكي از سو      

  .ارسال گرديد

بـا  . دوستان حزب رفاه تركيه ابراز تمايل كردند كه آقاي دكتر يزدي سفري بـه تركيـه داشـته باشـند                   

توجه به سفر آقاي اربكان به تهران قرار بود كه ديدار در تهـران صـورت گيـرد، امـا بـه دليـل فـشردگي                  

  .پذير نگرديد و قرار شد كه اين ديدار در آنكارا صورت پذيرد  دكتر اربكان، اين امر امكانبرنامه آقاي

ي مركب از آقايان دكتر يـزدي دبيركـل نهـضت آزادي ايـران،            هيأتدر تاريخ اول آبان ماه هفتاد و پنج         

زميـر  مهندس عبدالعلي بازرگان و مهندس رضا مسموعي، اعضاي شوراي مركزي، به شهرهاي آنكـارا، ا             

  .رسد چكيده گزارش اين سفر به شرح زير به اطالع ملت عزيز ايران مي. و استانبول عزيمت كرد

 صبح روز اول آبان وارد فرودگاه شهر ازمير شد ۳۰/۱۲ اعزامي نهضت آزادي ايران در ساعت     هيأت

 و رابـط حـزب      كننـده سـفر تركيـه        هماهنـگ  عنوان  بهو در آنجا با استقبال گرم و صميمانه برادر ميزبان،           

در طـي دو  .  به محل اقامتي كه از قبل تهيه شده بود هدايت شدند   هيأتسپس اعضاي   . رفاه، روبرو گرديد  

هاي علمي    صيتوگوهايي با رهبران حزب رفاه و برخي از شخ           در ازمير، ديدارها و گفت     هيأتروز اقامت   

  . ازمير صورت گرفتنو اجتماعي مسلما

 نماينـدگي نهـضت آزادي ايـران و مـسؤوالن و            هيـأت اي با شركت      ه، جلس ۲/۸/۷۵در روز چهارشنبه    

در آغـاز جلـسه، دبيـر       . رهبري حزب رفاه تركيه در شهر ازمير در محل دفتر حزب مذكور تشكيل گرديد             

حزب رفاه از حضور نمايندگان نهضت آزادي ايران در دفتر حزب رفاه اظهار خشنودي و تـشكر كـرد و                    

و تركيه مشتركات زيادي دارند و روابـط بـين دو كـشور محـدود بـه سـطح                   اظهار داشت كه مردم ايران      

  .در حقيقت ما يك ملت يا يك امت هستيم. عميق و مذهبي است  ديپلماتيك نيست، بلكه روابط دو ملت قلبي،

دبير كل نهضت آزادي نيز ضمن اظهـار تـشكر متقابـل و خوشـوقتي از ايجـاد ارتبـاط حـزب رفـاه و               

 دو حـزب اسـالمي داراي مـشتركات بـسيار و نيـز مـشكالت مـشابه                  عنـوان   بـه ه  نهضت آزادي ايـران كـ     

نحوه كار حزب رفاه را در جهت توسعه اسـالم و خـصوصيات الگـوي اسـالم مـورد نظـر در                        باشند،  مي

  .جامعه تركيه جويا شد

 رشد اسالم در جامعه تركيه مطلوب غرب و آمريكا نيست         «: خالصه پاسخ برادران حزب رفاه اين بود      

قصد ما شناساندن اسالم برخاسته از قرآن و       . كنند كه اسالم را ضددموكراسي معرفي نمايند         مي  و تالش 
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باشد و ما قصد جنگ با مردم را نداريم بلكه  الدين است، به مردم تركيه مي   سنت، كه اساس آن ال اكراه في      

هـاي    نيـستند، زنـده كنـيم و پايـه        كنيم كه قرآن و سنت را براي مسلمانان كه زياد از آنهـا آگـاه                  تالش مي 

گرچه مـستبدان و    . مسلمانان بايستي هم اسالم و هم دموكراسي را بياموزند        . دموكراسي را محكم نماييم   

  .كنند كه هيچ يك از اين دو شكل نگيرد ديكتاتورها تالش مي

حاضـر،  در حـال    . كنيم كه حزب رفاه در ميان مسلمانان تركيـه نفـوذ بيـشتري پيـدا كنـد                  ما تالش مي  

هـاي سـالم    در تركيه هـستند كـه در ارائـه برنامـه         ) ۷كانال  (مسلمانان داراي يك شبكه تلويزيوني مستقل       

  .باشد براي مردم مشغول كار مي

مخالفان اسالم در دنيا كوشش دارند كه متعصبان جلودار حركت اسالمي باشند تـا ماننـد افغانـستان                  

  .»چهره ناخوشايندي از اسالم نشان داده شود

دبيركل نهضت آزادي نيز ضمن بيـان تجربـه تـاريخي صـدر مـشروطيت در ايـران، انحـالل خالفـت                      

پرداختنـد و   » كدام سالم؟ «گرايان، به موضوع      عثماني در تركيه و برخورد فكري بين روشنفكران و سنت         

كراسي باشد، رابطه اسالم و دمو    ترين موضوعاتي كه هنوز در جهان اسالم مطرح مي          اين كه يكي از عمده    

  .و آزادي مردم در انتخابات دين و دولت است

اونـد  آقاي مهندس عبدالعلي بازرگان با استناد به آيات قران كريم خطاب به پيامبر نشان دادند كـه خد                 

اعمال فشار به مردم برحذر داشته و دستور ايجاد يـك جامعـه عـاري از                از  حتي رسول برگزيده خود را      

  .ي پذيرش اسالم را داده استهر گونه فشار و اعمال زور برا

 اعتقاد كامل به اين امـر، سياسـت خـود را در آزاد گذاشـتن مـردم در                   تأييدبرادران حزب رفاه ضمن     

  .انتخاب و عمل به دين توضيح دادند

در پايان، طرفين ضمن آرزوي موفقيت براي هر يك از احزاب رفاه تركيـه و نهـضت آزادي ايـران در              

برادر مسئول حـزب رفـاه      .  خود، خواستار آن شدند كه اين ارتباط تداوم يابد         هاي  خدمت به اسالم و ملت    

كنند و طبق آيات قرآن، ما را به تواصي به حق و توصي به                اظهار كرد كه شرايط ما را در ايران درك مي         

  .نمايند صبر دعوت مي

ات شهر و   تأسيسد از    ازمير، به بازدي   بعد از ديدار از دفتر حزب رفاه، به دعوت يكي از مسئوالن شهر            

  .هاي توسعه آن و صرف ناهار پرداخته شد برنامه

بعداز ظهر آن روز، با رئيس انجمن مستقل اصناف و صاحبان صنايع تركيه ديداري صورت گرفت و                 

 گرديده اسـت،  تأسيس ۱۹۹۰اين انجمن كه در سال .  از چگونگي فعاليت اين گروه اسالمي مطلع شد     هيأت

 درصـد اقتـصاد و   ۳۵باشـد،    شهر در سراسر تركيـه مـي     ۲۵ عضو از    ۳۰۰۰قريباً  در حال حاضر داراي ت    

  .كند تجارت تركيه را در دست دارد و از حزب رفاه حمايت مي

 نمايندگي نهضت آزادي بعد از عزيمت از ازمير به آنكارا، بر طبق قرار قبلي به ساختمان مجلس                  هيأت

اي گرم و صميمي هر يك        ه   رفاه با آغوش باز و چهر      سخنگوي فراكسيون پارلماني حزب   . ملي تركيه رفت  

هـايي از صـميميت       انگليسي، كه نشانه    فارسي و نيمه     را در آغوش گرفت و با جمالت نيمه        هيأتاز اعضاي   

هاي پارلمـاني     وي توضيحاتي پيرامون فعاليت    .و دوستي سرشار داشت ابراز خوشامد و خرسندي نمود        

هـاي    در مجلس ملي داد و اظهار اطمينان و اميـدواري كـرد كـه در دوره               حزب رفاه و تعداد نمايندگان آن       

او در  . بعدي مجلس، با توجه به حركت آرام و منطقي حزب رفاه، تعداد نمايندگان حزب بيشتر خواهد شد                
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 كه چرا حزب رفاه نماينده زن در مجلس ندارد، اظهـار داشـت كـه بـا توجـه بـه قـوانين                سئوالجواب اين   

توانند بـا     ر مجلس نيز حق استفاده از حجاب اسالمي را ندارند بنابراين، زنان مسلمان نمي              زنان د  ،موجود

  .حجاب وارد مجلس شوند

 وي راجع به فعاليت نهضت آزادي و شرايط سياسـي كـه نهـضت در آن قـرار دارد،                    سئوالدر پاسخ   

 تأكيـد  ديـدارها    در پايان، هـر دو طـرف بـر ضـرورت تجديـد ايـن              . دبيركل نهضت آزادي توضيحاتي داد    

  .كردند

 نمايندگي سپس به ساختمان دفتر مركزي حزب رفاه در آنكارا هدايت شد و با مسئول هماهنگي                 هيأت

 و ابـراز    هيـأت مسئول مذكور ضـمن خوشـامدگويي بـه         . حزب و جانشين آقاي دكتر اربكان مالقات كرد       

 .يتش در حـزب توضـيحاتي داد      هـا و مـسئول      خوشوقتي از آشنايي با اعضاي آن، درباره سوابق، فعاليـت         

وي در  . وگـوي مفـصلي صـورت گرفـت         سپس درباره مباني اعتقادي و سياسي حزب رفاه بحـث و گفـت            

تركيــه ســرزمين «: اظهــار داشــت» ويژگــي اســالم مــورد نظــر حــزب رفــاه چيــست؟ «ســئوالپاســخ بــه 

. باشـد  كامالً متفاوت ميشرايط ايران با شرايط تركيه      . هاست و قوانين الئيسيسم بر آن حاكم است           نظامي

مـا بـراي زنـده كـردن اسـالم          . ايم  بنا نهاده » شريعت«و  » حق«ما راه خودمان را تنها بر اساس دو محور          

هـاي    وي در مورد محدوديت   » .توانيم تالش و تبليغ كنيم      ما زياد نمي  . ايم  هاي هفتگي مختلف گذاشته     كالس

ضافه كرد كه اگر حزب رفاه بـيش از آنچـه تـا بـه     مستمر اعمال شده بر مسلمانان شرح مبسوطي داد و ا         

اي كه نشانه قصد آن به عوض كردن شرايط موجـود جامعـه         امروز عمل كرده است، اقدام نمايد، به گونه       

  .تركيه باشد، با واكنش شديد ارتشيان روبرو خواهد شد

حزبي و تـشكيالتي  هاي  هاي حاوي شرح فعاليت در پايان، ميزبان ضمن امضا و اهدا چند جلد از كتاب  

  .حزب رفاه به دبيركل نهضت آزادي، خواستار ارتباط بيشتر اين دو حزب اسالمي شد

 نمايندگي در مسجد واقع در صـحن دفتـر مركـزي حـزب رفـاه                هيأت، اعضاي   ۴/۸/۷۵در روز جمعه    

سپس الدين اربكان برگزار گرديد، شركت نمودند و          حاضر شدند و در نماز جمعه كه با حضور آقاي نجم          

 نمايندگي به اتفاق برادر راهنمـا در دفتـر روزنامـه            هيأتبعداز ظهر جمعه نيز     . به دفتر حزب هدايت شدند    

زمان حضور پيدا كرد و با مدير مسئول آن پيرامون مسائل سياسي و اعتقـادي در تركيـه و مشخـصات                     

 ۱۹۸۶نامـه كـه در سـال    ايـن روز . وگو و تبادل آراء و عقايد و تجربه پرداخت هاي اسالمي به گفت     حركت

باشد و در كشورهاي       نسخه مي  ۲۵۰،۰۰۰ در حال حاضر داراي تيراژي برابر        ،آغاز به فعاليت كرده است    

هاي محلـي منتـشر       بلغارستان و آذربايجان نيز به صورت سه روز در هفته به زبان تركي و زبان                 آلمان،

  .گردد مي

هـاي    دبيركل حـزب رفـاه، از پـذيرايي   عنوان بهبكان، اي خطاب به آقاي دكتر ار در پايان سفر، طي نامه 

اي كه تهيه شـده       گرم و صميمانه مسئوالن حزب رفاه از نمايندگان نهضت آزادي ايران تشكر شد و هديه              

  . از طرف نهضت آزادي به حزب رفاه تقديم گرديد بود،

ه بنا بر دعـوت رسـمي       الزم به تذكر است كه اين سفر براي تحكيم ارتباط دو حزب برادر اسالمي و ن               

  .از جانب دولت تركيه صورت گرفت

 نمايندگي نهضت آزادي در اين سفر از نزديك به بررسي مناسبات نيروهـاي مختلـف سياسـي،                  هيأت

سـتيزي     سال بر اساس نه تنها جدايي دين از دولت، بلكـه ديـن             ۷۰ در نظامي كه بيش از        اجتماعي و ديني،  



 

 ١٢٣

ن نكته توجـه كـرد كـه چگونـه در چنـين نظـامي يـك حـزب سياسـي                     استوار بوده است، پرداخت و به اي      

در .  ولو ائتالفي تشكيل بدهد     اسالمگرا، توانسته است به حيات مفيد و مؤثر خود ادامه بدهد و حتي دولت،             

حالي كه در جمهوري اسالمي، در سايه سـلطه حاكميـت كنـوني، حتـي احـزاب سياسـي اسـالمي از حـق           

  .شندبا فعاليت قانوني محروم مي

هـاي اسـالمي و       ه  رسد تركيه به مرز تعادل ميان نيروهاي سياسي و اجتمـاعي، ميـان گـرو                به نظر مي  

هـاي سياسـي    به جايي كه منافع و مصالح ملي تركيه از يك طـرف و احـزاب و گـروه              . الئيك رسيده است  

ي تغييـرات   در چنـين شـرايط    . ناپـذير سـاخته اسـت       متنوع از طرف ديگر قانونمندي را ضروري و اجتناب        

مطلوب به نفع نيروهاي ملي و مردمـي و اسـالمي بـه تـدريج و تنهـا از طريـق فراينـدهاي دموكراتيـك و                          

  .توان از تحوالت تركيه آموخت اين درس بزرگي است كه مي. قانوني، ممكن و ميسر است

  

  روابط عمومي

   نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۵آذرماه 

  

  



  

 ١٢٤

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠يس تاس

  ٧/١٥٧٦ :شماره

   ٠٥/١٠/٧٥ :تاريخ

  

   صبحنامه نهضت آزادي به سردبير ماهنامه

  

  سردبير محترم ماهنامه صبح 

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

را كـه در شـماره      » هاي پشت پرده    نشست«هاي خارج از كشور تحت عنوان         متن خبر يكي از روزنامه    

 اگـر   .ايد، به كلي كذب و از مقوله تهمت و افترا است             چاپ كرده  ۵ در صفحه    ۱۳۷۵ سال دوم مورخ دي ماه       ۶۵

  .به رعايت قانون و تقوا باور داريد، بر طبق قانون اين جواب را در اولين شماره ماهنامه خود درج نماييد

  .وگو نداشته است ـ آقاي دكتر مهدي نوربخش دهكردي با سركنسول اسرائيل ديدار و گفت۱

از جمله ميـزان،    اي،    مرزي ندارد و درصدد انتشار هيچ روزنامه        ـ نهضت آزادي ايران سازمان برون     ۲

  .باشد در خارج از كشور نمي

االصول با هر گونه كمك خارجي به هـر اسـم و عنـواني مخـالف اسـت و                     ـ نهضت آزادي ايران علي    ۳

سـاالري فقـط در داخـل         عميقاً بر اين باور است كه بهبود اوضاع ايران و تغييرات مطلوب در جهت مـردم               

  .باشد پذير مي ايران و با كمك و حمايت مردم امكان

ـ اسالمي، نسبت به تماميت ارضي كـشورمان          يك حزب سياسي ملي    عنوان  بهـ نهضت آزادي ايران     ۴

بيانيـه  . ايـستد   حسياسيت جدي و عميق دارد و در برابر تهديدات خـارجي و يـا داخلـي بـا تمـام قـوا مـي                       

  .باشد  نبوده و نمياولين و آخرين بيانيه نهضت آزادي در اين راستا. »تهديدهاي خارجي را جدي بگيريم«

هـاي خـارجي از هـشدارهاي         هـاي وابـسته و قـدرت         اساسي اين است كه چرا بعضي جريـان        سئوال 

  .نهضت آزادي در اين مورد ناراحت و سعي در وارونه جلوه دادن حقايق دارند

كوشد تـا بـه مبـارزه     ـ نهضت آزادي ايران بارها اعالم كرده است كه با براندازي مخالف است و مي ۵

سـاالري و     هاي داخلي راه را براي پيروزي مـردم         آميز قانوني و حل بحران سياسي و تقليل تنش          مسالمت

مشي و سياسـتي قطعـاً خوشـايند         پيروزي چنين خط  . تعميق ثبات سياسي جمهوري اسالمي هموار سازد      

از هـر فرصـتي      و قابل فهم است كه چرا آنها         باشد  نقالب خواستار براندازي نمي   ها و نيروهاي ضدا     قدرت

سازي و جعل اكاذيب و به قصد ملكوك كردن نهضت آزادي ايران و مقابله با اين سياسـت اسـتفاده                      با شايعه 

 هـشدارهاي نهـضت آزادي در مـورد تهديـدهاي خـارجي       با اين سياست نهضت آزادي و يـا       آنها كه . كنند  مي

  .  آزادي بپردازندلفت با سياست نهضتها به اصل موضوع و مخا پردازي مخالفند بهتر است به جاي اين دروغ

مـرزي را كـه    هاي بـرون  اساس روزنامه   مطرح است كه چرا ماهنامه صبح مطالب دروغ و بي          سئوالاين  ـ  ۶

آزادي باشد، وحي منزل و مائده آسماني  هاي ضدانقالب هستند، هنگامي كه عليه نهضت جريان هوماً وابسته بعم

  !؟داند مسئوالن كشور بنويسند آنها را غيرمعتبر مي ها مطلبي عليه نامه اگر همين روزداند اما و معتبر مي

  با تشكر

  زادي ايرانآروابط عمومي نهضت 

۰۵/۱۰/۷۵  



  

 ١٢٥

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ٨/١٥٧٦ :شماره

   ١١/١٠/٧٥ :تاريخ

  

   آزادي به سردبير روزنامه ايراننهضتنامه 

  سردبير محترم روزنامه ايران 

  .رساند با سالم و آرزوي توفيق و جلب رضاي حق و خدمت به خلق به استحضار مي

 روزنامـه  ۱۰/۱۰/۷۵مورخ » ديگه چه خبر«هاي خارج از كشور كه در ستون  تن خبر يكي از روزنامه م

 مورخ ۷/۱۵۷۶شما چاپ شده است، به كلي كذب و از مقوله تهمت و افترا است و اين امر طي نامه شماره         

ه شـرح ذيـل در      اميدواريم بر طبق قانون تكذيب خبر را بـ        .  به ماهنامه صبح هم اعالم شده است       ۵/۱۰/۷۵

  .اولين شماره روزنامه ايران درج نماييد

  .وگو نداشته است ـ آقاي دكتر مهدي نوربخش دهكردي با سركنسول اسرائيل ديدار و گفت۱

اي، از جمله ميـزان،       مرزي ندارد و درصدد انتشار هيچ روزنامه        ـ نهضت آزادي ايران سازمان برون     ۲

  .باشد در خارج از كشور نمي

االصول با هر گونه كمك خارجي به هـر اسـم و عنـواني مخـالف اسـت و                     دي ايران علي  ـ نهضت آزا  ۳

سـاالري فقـط در داخـل         عميقاً بر اين باور است كه بهبود اوضاع ايران و تغييرات مطلوب در جهت مـردم               

  .باشد پذير مي ايران و با كمك و حمايت مردم امكان

 ـ اسالمي، نسبت به تماميت ارضي كـشورمان    يك حزب سياسي مليعنوان بهـ نهضت آزادي ايران ۴

 بيانيـه . ايـستد   حسياسيت جدي و عميق دارد و در برابر تهديدات خـارجي و يـا داخلـي بـا تمـام قـوا مـي                       

  .باشد  اولين و آخرين بيانيه نهضت آزادي در اين راستا نبوده و نمي»تهديدهاي خارجي را جدي بگيريم«

هاي خارجي از هشدارهاي نهضت  هاي وابسته و قدرت  يان اساسي اين است كه چرا بعضي جر       سئوال

  .آزادي در اين مورد ناراحت و سعي در وارونه جلوه دادن حقايق دارند

كوشد تـا بـه مبـارزه     ـ نهضت آزادي ايران بارها اعالم كرده است كه با براندازي مخالف است و مي ۵

سـاالري و     خلي راه را براي پيروزي مـردم      هاي دا   آميز قانوني و حل بحران سياسي و تقليل تنش          مسالمت

مشي و سياسـتي قطعـاً خوشـايند         پيروزي چنين خط  . تعميق ثبات سياسي جمهوري اسالمي هموار سازد      

 و قابل فهم است كه چرا آنها از هـر فرصـتي             باشد  نقالب خواستار براندازي نمي   ها و نيروهاي ضدا     قدرت

كـردن نهـضت آزادي ايـران و مقابلـه بـا ايـن سياسـت                سازي و جعل اكاذيب و به قصد ملكوك           با شايعه 

آنهـا كـه بـا ايـن سياسـت نهـضت آزادي و يـا از هـشدارهاي نهـضت آزادي در مـورد                         . كنند  استفاده مي 

ها به اصل موضوع و مخالفت بـا سياسـت    پردازي تهديدهاي خارجي مخالفند بهتر است به جاي اين دروغ     

  . نهضت آزادي بپردازند

  با تشكر 

  موميروابط ع

  نهضت آزادي ايران

۱۱/۱۰/۷۵  

  



  

 ١٢٦

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ٩/١٥٧٦ :شماره

   ١٢/١٠/٧٥ :تاريخ

  

  پيام تسليت نهضت آزادي به آقاي پرويز فالطوري

  

  به نام خدا

  انا هللا و انا اليه راجعون

  

  جناب آقاي پرويز فالطوري

ثر أ و تـ   تأسـف ضايعه اسفبار و دردناك درگذشت استاد گرامي ما، شادروان دكتر فالطوري موجـب              

  .باشد همه دوستان مي

و نهضت آزادي، اين مصيبت را به جنابعالي و ساير اعضاي خانواده، خـصوصاً آقـاي                از طرف خود    

گويم و از خداوند بـراي آن مرحـوم طلـب مغفـرت و                پيروز فالطوري و خانم پوران فالطوري تسليت مي       

  .منماي رحمت واسعه و براي بازماندگان صبر جميل مسئلت مي

  

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  



  

 ١٢٧

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٠/١٥٧٦ :شماره

   ١٢/١٠/٧٥ :تاريخ

  

   فالطوريخانمپيام تسليت نهضت آزادي به 

  

  به نام خدا

  كل نفس ذائقه الموت

  

  سركارخانم فالطوري 

از طـرف  . هنگام استاد عزيز ما، شادروان دكتر فالطوري همگان را داغدار نمـوده اسـت            هدرگذشت ناب 

ت رم فالطوري تسلي  خود و نهضت آزادي اين حادثه دردناك را به جنابعالي و ساير اعضاي خانواده محت              

سركار طلب صبر جميل و سالمت و طول عمر و براي آن بزرگوار طلـب                از خداوند متعال براي   . گويم  مي

  .نمايم مغفرت و جنت نعيم را مي

  

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  

  



  

 ١٢٨

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٣/١٥٧٦ :شماره

   ٢٠/١٠/٧٥ :تاريخ

  

  نامه نهضت به سردبير نشريه عصر ما

  

  » عصر ما«سردبير محترم نشريه 

ديـدگاه  «اي تحـت عنـوان     رضاي حق و خـدمت بـه خلـق، درج مقالـه    بو با آرزوي توفيق جل  با سالم   

 آن نـشريه،  ۵/۱۰/۷۵ مـورخ  ۶۰ در شماره  »سازمان مجاهدين انقالب اسالمي درباره نهضت آزادي ايران     

هاي بعضاً ناصواب، نمودار تحـول مثبتـي در مواضـع آن سـازمان اسـت كـه                    رغم نظرات و قضاوت     علي

  .كند بيني استقبال مي ادي از طليعه چنين واقعنهضت آز

هـا و مواضـع را مـصلحت          ما به خاطر شرايط كنوني كشور، پاسخگويي به موارد اختالف در ديـدگاه            

دانيم، چنانكه مروز زمان و شفاف شدن واقعيت رويـدادهاي گذشـته كـشور بـسياري از ابهامـات را                      نمي

 و در هـر حـال قـضاوت نهـايي را در مـواردي كـه                 اختتر خواهـد سـ      در آينده نيز روشن   روشن نموده،   

 بايد به خداوند عليم و خبيـر كـه بـر اعمـال و نيـات مـا        )ال يزالون مختلفين (اختالف تشخيص وجود دارد     

  .آگاهي و اشراف كامل دارد واگذار كنيم

ي در صـحنه سياسـ    ) مانند نهـضت آزادي ايـران     (هاي سياسي     با حضور گروه  «اما بيان اين مطلب كه      

ب تثبيـت   ها گسترش خواهد يافـت و ايـن خـود موجـ             كشور دامنه تعاطي افكار و عقايد و برخورد انديشه        

. كامالً درست است و اشاره به محكمات قرآن و تجربيات تاريخ بـشري دارد     ،»بيشتر نظام خواهد گرديد   
١
 

انـساني اسـت كـه      مسلم قرآني و    به نظر ما ريشه اصلي مشكالت كنوني كشور، ناديده گرفتن اين اصول             

ل سوم قانون اساسي نيز بر آن تصريح شده و در شعارهاي انقالب هم برجـسته و نمايـان بـوده       صدر ف 

   . . . . بر اين اساس، عمل صالح و مسئوليت همه افراد و نيروهاي متعهد و. است

  . )ا.آ. واحد انتشارات ن‐ادامه سند تا زمان تنظيم اسناد به دست نيامد( 
  

  

                                                            
 ۱۸از جمله سوره زمر آيه . ۱



  

 ١٢٩

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١/١٥٧۷ :شماره

   ٢٠/١٠/٧٥ :تاريخ

  

   مراسم دومين سالگرد درگذشت شادروان مهندس مهدي بازرگاناطالعيه

  هموطنان آزاده

دو سال از درگذشت مهندس مهدي بازرگان، شخصيتي بيدارگر و مصلح در جهـان اسـالم، اسـتاد و                   

دانشمندي برجسته، معلم و مفسر قرآن، شيفته صـديق عـدالت، آزادي و اسـتقالل، پـدر مهندسـي ايـران،                     

  .ايران و مرد دلير عرصه امر به معروف و نهي از منكر گذشتدبيركل نهضت آزادي 

ها به شـرح   ياد مراسمي در تهران و شهرستان مندان آن زنده به همين مناسبت، از طرف ياران و عالقه      

  .زير برگزار خواهد شد

  

  ۰۰/۱۷ تا ۳۰/۱۴  حسينيه ارشاد  ۲۷/۱۰/۷۵  تهران  ۱

  ۰۰/۱۷ تا۰۰/۱۵  بر سر مزار ـ آرامگاه بيات  ۲۸/۱۰/۷۵  قم  ۲

  ۳۰/۱۶ تا ۳۰/۱۴  عصر مسجد ولي  ۳۰/۱۰/۷۵  شيراز  ۳

  ۰۰/۱۷ تا ۰۰/۱۵  مسجد انگجي  ۳۰/۱۰/۷۵  تبريز  ۴

  ۳۰/۲۱ تا ۳۰/۱۹  مسجد النبي  ۰۱/۱۱/۷۵  مشهد  ۵

  ۳۰/۱۶ تا ۳۰/۱۴  اهللا دستغيب مسجد آيت  ۰۲/۱۱/۷۵  زنجان  ۶

  ۰۰/۱۷ تا۳۰/۱۴  مسجد شهيد ثالث  ۰۲/۱۱/۷۵  قزوين  ۷

  ۰۰/۱۷ تا۳۰/۱۴  مسجد امامزاده عبداهللا  ۰۲/۱۱/۷۵  همدان  ۸

  ۰۰/۱۷ تا ۰۰/۱۵  تاالر نگاه  ۰۴/۱۱/۷۵  تهران  ۹

  ۰۴/۱۱/۷۵  تهران  ۱۰
  مسجد حسينيه ارشاد

  )مراسم ويژه دعاي كميل(

  ۰۰/۲۲ تا ۰۰/۱۹

  ۰۰/۱۷ تا ۰۰/۱۵  مسجد سيد  ۰۵/۱۱/۷۵  اصفهان  ۱۱

  ۰۰/۱۶ تا ۰۰/۱۴  مسجد جامع  ۰۶/۱۱/۷۵  چالوس  ۱۲

  

الذكر شـما را بـه شـركت در ايـن مراسـم و       ت آزادي ايران ضمن حضور فعاالنه در مراسم فوق      نهض

  .نمايد بزرگداشت ياد و خاطره ماندني آن رادمرد دعوت مي

ضمنا نمايشگاه آثار خطي و تصويري از مرحوم مهندس بازرگـان در محـل مـسجد حـسينيه ارشـاد                    

 براي ديدار عموم    ۱۲ الي   ۹ و جمعه از ساعت      ۱۶ الي   ۱۳ و   ۱۲ الي   ۹تهران، روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه     

  .باشد برگزار مي

  نهضت آزادي ايران



  

 ١٣٠

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٧٨ :شماره

   ٠٢/١١/٧٥ :تاريخ

  

  نامه به هموطنان سيستاني و بلوچستاني

  فان مع العسر يسرا

  ١ان مع العسر يسراً 

  

  هموطنان شرافتمند و آزاده سيستاني و بلوچستاني

  ر بندگي خدابا سالم و آروزي قبولي طاعات و عبادات شما و توفيق د

ايم كه در پي ارسال بعضي از نشريات نهضت آزادي ايران به توسط دوسـتداران و                  اخيراً مطلع گشته  

مندان فرهنگ سياسي ـ اجتماعي نهضت به نـشاني بعـضي از بـرادران و خـواهران همـوطن در آن        عالقه

 مقـصد توسـط اشـخاص       استان، شمار زيادي از مراسالت مربوطه به نوعي در مسير و احتماالً پستخانه            

معلوم يا نامعلومي مورد تجسس غيرقانوني قرار گرفته و پس از ضبط محتويـات پاكتهـا، اشخاصـي كـه            

عنوان گيرنـده ذكـر شـده مـورد بـازجويي و احيانـاً تهديـدهاي گونـاگون غيرقـانوني قـرار                        نام ايشان به  

  .اند گرفته

ل بيـست و پـنجم قـانون اساسـي، كـه            اين گونه امور در تناقض صريح با اصول متعدد از جملـه اصـ             

 و استوارترين ميثاق ملـي و مـذهبي بـين مـا ايرانيـان               ۱۳۵۷خونبهاي شهيدان انقالب اسالمي بهمن سال       

ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني،         بازرسي و نرساندن نامه   «: ۲۵به موجب اصل    . باشد، قرار دارد    مي

خـابره و نرسـاندن آنهـا، اسـتراق سـمع و هـر گونـه                افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عـدم م        

مندان به دريافت نظرات و مواضع نهـضت   بنابراين از كليه عالقه» .تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون   

انـد   در قبال رخدادهاي اجتماعي كـه بدينوسـيله محـروم از اسـتماع اقـوال و اتبـاع احـسن شـده                     
٢

 دعـوت   

ود به مسئوالن و مقامات محلي و كشوري مربوط و پيگيري آن            نماييم ضمن ابراز اعتراض اصولي خ       مي

، خيابـان   ۱۵۸۸۸كدپـستي   : اي از شـكايات و نظـرات خـود را بـه نـشاني تهـران                 تا حصول نتيجه، نـسخه    

  .، دفتر آقاي دكتر ابراهيم يزدي ارسال فرمايند۲۳۴مطهري، بين ميرعماد و مفتح، ساختمان 

  

  العاقبه للمتقين

  آزادي ايران روابط عمومي نهضت

  آقاي دكتر ابراهيم يزدي ـ دبيركل نهضت آزادي ايران: رونوشت

  

                                                            
 )۶ و ۵/انشراح. (محققاً از پي هر سختي گشايشي هست. پس از پي دشواري آساني است. ٢

 بـه سـخن گـوش       آنـان كـه   . پس بندگان خدا را بشارت ده     .  فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه      ۱۷ و   ۱۸ - زمر .٣

 .كنند دهند و از بهترين آن پيروي مي مي



  

 ١٣١

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ٥/١٥٧٧ش:شماره

   ٠٣/١١/٧٥ :تاريخ

  

  دعوت به مراسم دومين سالگرد شادروان مهندس بازرگان

  فكرت آموختجان را آنكه نام به 

  

وي قبول طاعـات و عبـادات، هموطنـان قدرشـناس را بـه شـركت در مراسـم دومـين سـالگرد                       زبا آر 

  .كنيم رگان دعوت ميدرگذشت شادروان مهندس باز

  

  ۹۸ شماره ،)محسني( نزديك ميدان مادر ، خيابان ميرداماد،تاالر نگاه: مكان

  

  ۱۷ الي ۱۵ بهمن از ساعت ۴پنجشنبه : زمان

  

  

  نهضت آزادي ايران

  

  

  



  

 ١٣٢

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٧٩ :شماره

   ٠٤/١١/٧٥ :تاريخ

  

  پيرامون حمله به مراسم دومين سالگرد شادروان مهندس بازرگان اطالعيه

  

  هموطنان شريف و آزاده 

ين سالگرد درگذشت شادروان مهنـدس مهـدي بازرگـان و بـه دعـوت نهـضت آزادي                  به مناسبت دوم  

 در محل تاالر نگاه تهران با حضور جمع كثيري از           ۱۵ بهمن در ساعت     ۴ايران مراسمي در روز پنجشنبه      

  .مندان آن مرحوم برگزار گرديد دوستان و عالقه

ابراهيم يـزدي دبيركـل نهـضت آزادي    مراسم پس از تالوت آياتي از قرآن مجيد با سخنان آقاي دكتر        

هـاي فـشار      انه با شروع اخاللگري از طرف چند نفر از افـراد متعلـق بـه گـروه                تأسفمايران ادامه يافت كه     

سـابقه پخـش آمونيـاك در سـالن و مـدخل ورودي تـاالر، ادامـه              همزمان اقدام بي   طور  بهشناخته شده و    

م سـالگرد در كمـال آرامـش در حـال برگـزاري بـود و                برنامه ميسر نگرديد و اين در حالي بود كه مراس         

سخنران ضمن برشمردن نكاتي چند از اصول قانون اساسـي پيرامـون حقـوق ملـت و تـذكر هـم نيـازي                       

مفاهيم استقالل و آزادي در حيطه عمل، لزوم توجه به اهميت اجـراي اصـول برنامـه توسـعه سياسـي و                      

ور را يادآور گشته، خواستار رعايت احتـرام از طـرف           هاي توسعه اقتصادي كش     تقدم آن نسبت به برنامه    

  . هاي سياسي شهروندان و خصوصاً فعاليت احزاب سياسي بود مقامات حاكميت به آزادي

ثيرات مضر گاز آمونياك در سالن و محوطـه     أرغم تراكم باالي جمعيت و ت       به لطف خداوند حكيم، علي    

  .امده استاي ناگوار به دست ني تاكنون خبري از بروز حادثه

ين امنيتـي   مأمورهاي كشور، زنجان، قزوين و همدان خبر رسيده است كه             در همين حال از شهرستان    

انـد و     هاي مذكور نيز از برگزاري مراسم يادبود شادروان مهندس بازرگان ممانعت به عمـل آورده                استان

عالم شـده صـورت بگيـرد و        خير نسبت به تاريخ از پيش ا      أتبريز نيز قرار است با يك هفته ت       مراسم شهر   

  .همچنين برگزاري مراسم در چالوس نيز احتماالً با مشكالتي روبرو خواهد شد

الذكر در قالب يك بيانيه تفـصيلي جهـت اطـالع هموطنـان               به خواست خدا، شرح كامل رويدادهاي فوق      

  .منتشر خواهد شد

   بالحق و تواصوا بالصبراواصو الصالحات و تاوالعصر ان االنسان لفي خسر اال الذين آمنوا و عملو

  

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  

  



  

 ١٣٣

  تعالي بسمه

 يرانا نهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١/١٥٧٩ :شماره

   ٠٩/١١/٧٥ :تاريخ

  

   روزنامه ايران سردبيرنامه به

  

  سردبير محترم روزنامه ايران 

  با سالم و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما

چـه   « :تحـت عنـوان   » يادداشـت خبرنگـار   «:  آن روزنامه مطلبي در قـسمت      ۰۷/۱۱/۷۵در شماره مورخ    

شود توضيحات زير را از طـرف برگزاركننـدگان           درج گرديده است كه درخواست مي     » تكسي مقصر اس  

  :مراسم، در شماره آتي آن روزنامه منظور فرماييد

ـ برهم زدن مراسم توسط اخاللگران و استفاده از مايعات و گازهـاي سـمي توسـط افـراد شـناخته                     ۱

اد عوارض تنفسي شديد و سـوانحي كـه   هاي فشار در ضمن برگزاري مراسم و ايج        شده وابسته به گروه   

كنندگان در مراسـم روي   العاده جمعيت و ازدحام به هنگام خروج از سالن براي شركت    به دليل تراكم فوق   

 ادعا نبوده و جزئيات واقعه در شكايتي كه توسط خـانواده مرحـوم مهنـدس مهـدي بازرگـان                    ،داده است 

ان انتظامي همين حوزه از ابتـداي  مأمور ضمن اين كه .تسليم حوزه انتظامي قلهك گرديده، ذكر شده است     

  .اند مراسم جهت حفاظت از مراسم اعالم آمادگي و حضور كرده و خود از شاهدان عيني ماجرا بوده

ان مأمورـ برپايي مراسم سالگرد در شهرهاي اصفهان، همدان، قزوين و زنجان نيز به دليل ممانعت                ۲

هـاي     منطقـه و درج آگهـي در روزنامـه         هاي قبلـي مـسئوالن      ه و وعده  جام شد رغم مذاكرات ان    امنيتي، علي 

كثيراالنتشار به صورت بسيار ناپسندي به تعطيل كشيده شده است، تعدادي از برگزاركنندگان دستگير و               

 در شهر تبريـز امكـان   .برند هم به حال بازداشت به سر ميدر همدان آقاي احتظاظي استاد دانشگاه هنوز     

هاي فشار قرار     اي به بعد از برگزاركنندگان سلب گرديده و تريبون در اختيار گروه               ز مرحله ادامه مراسم ا  

در شهرهاي شيراز   . اند  ان امنيتي مجبور به ترك مسجد گشته      مأموركنندگان در محاصره      گرفته و شركت  

اعتبـار    راق بـي  هاي فشار بـا توزيـع او        و قم و حسينيه ارشاد تهران نيز، اخاللگراني شناخته شده از گروه           

اند و با حضور خود از ساعاتي قبل تا ساعاتي بعد از مراسم محـيط   سعي در متشنج كردن اوضاع داشته    

ما نيز با نظر خبرنگار محتـرم آن روزنامـه، جنـاب آقـاي طـاهر سـجادي، كـه                    . اند  پرتنشي را ايجاد كرده   

ريزي شده سعي     هاي برنامه   هاني با تالش  هاي پن   اند، موافقيم كه دست     الذكر مطلع شده     از وقايع فوق   مسلماً

در ايجاد اغتشاش و ناآرام جلوه دادن اوضاع و تهيه خوراك تبليغاتي براي بيگانگان دارند و ايـن وظيفـه                    

كننـده گـاز      هاي حاوي مـايع متـصاعد       كنندگاني كه بطري    نيروهاي انتظامي است كه با آشوبگران و توطئه       

خـصوصاً كـه يكـي از آنهـا توسـط مـردم             . برخورد جـدي نماينـد    اند    سمي را در داخل سالن پخش كرده      

  .دستگير و تحويل نيروهاي حوزه انتظامي قلهك شده است

  روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران

  ۷۵بهمن 



  

 ١٣٤

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٨١ :شماره

   ٠٩/١١/٧٥ :تاريخ

  

  نامه نهضت آزادي به سردبير روزنامه اخبار

  

  سردبيرمحترم روزنامه اخبار

  به خاليقبا سالم و با آرزوي توفيق در جلب رضاي حق و خدمت 

 آن روزنامه، آقاي بادامچيان در مـصاحبه بـا خبرنگـار روزنامـه              ۲/۱۱/۷۵شنبه    در شماره مورخ سه   

شود بر طبق     باشد و درخواست مي     اساس مي   اند كه بي    مطالبي تكراري در مورد نهضت آزادي ايران گفته       

اولـين شـماره آن   قانون مطبوعات و مباني اخالق سياسي در اسالم پاسـخ نهـضت را بـه شـرح زيـر در               

  .روزنامه درج نماييد

  : اند آقاي بادامچيان در مصاحبه با اخبار گفته
در ايران تشكلي مثل نهضت آزادي در حالي كه مجوز فعاليت ندارد و خودش نيز قبول كرده كه اگر به «ـ 

ـ                      ت او مجوز داده نشود فعاليت نكند ولي با تسامح و مـداراي مـسئولين بـه صـورت غيرقـانوني فعالي

كند كسي هم خيلي با آنها كاري ندارد چرا كه كاري از آنها ساخته نيست بنابراين در كشور ما اينقدر                      مي

باشد كه حتي گروهي مثل نهضت آزادي مشغول فعاليت است منتهي اين گـروه چقـدر در بـين          آزادي مي 

  .مردم نفوذ دارد طبيعي است كه هيچي و مردم به او توجهي ندارند

توانيد به صورت فردي شركت كنيد نـامزد هـم شـدند              مجلس پنجم به آنها گفته شد كه مي       در انتخابات   

آبروي سفره باز نكرده آنها بر باد خواهد رفـت بنـابراين منـصرف               رأي   ولي ديدند با چهار تا و نصفي      

كسي دانستند  شدند و همواره با نهايت آزادي گفتند كه در ايران آزادي نيست و با نهايت آزادي چون مي           

آيـد و   كنند و طبيعي است كه مردم از آنهـا بدشـان مـي          با آنها كاري ندارد در داخل و خارج مصاحبه مي         

  ».ناراضي هستند

  :در جواب بايد بگوييم

ـ فعاليت احزاب سياسي از جمله نهضت آزادي ايران نه در قـانون اساسـي و نـه در قـانون احـزاب                       ۱

حزابـي كـه نظيـر نهـضت آزادي قبـل از انقـالب و قبـل از                  ا. مشروط به كسب پروانه يا مجوز نشده است       

احزاب تطبيق   يافته و فعال بودند، تنها الزم بود اساسنامه خود را با قانون              تأسيستصويب قانون احزاب    

  .ادعاي آقاي بادامچيان باطل استبنابراين . بدهند

و ايـن امـر   .  نشده استدار قضايي غيرقانوني اعالم    ـ نهضت آزادي ايران توسط هيچ مقام صالحيت       ۲

 ۳بنـد  .  گرديـده اسـت  تأييد شوراي اسالمي مجلستوسط شوراي نگهبان در جريان انتخابات دوره پنجم       

هـايي كـه      ها و گروه    وابستگان تشكيالتي به احزاب، سازمان    : گويد   قانون انتخابات با صراحت مي     ۳۰ماده  

، از داوطلـب شـدن نماينـدگي مجلـس     غيرقانوني بودن آنها از طـرف مقامـات صـالحه اعـالم شـده اسـت        

نـام   در انتخابات پنجم كانديداهاي نهضت آزادي، با ذكر عضويت خـود در نهـضت آزادي ثبـت      . محرومند

اي از نامزدهاي انتخابـاتي نهـضت آزادي          شوراي نگهبان، در بررسي نهايي، اگرچه صالحيت عده       . كردند

ن دكتـر فريـداعلم و مهنـدس ابوالفـضل بازرگـان، از             قايـا آرا بدون ذكر دليل قانوني رد كرد، اما دو نفـر            

اي كه هضم آن حتـي بـراي افـرادي            اين مسئله پيچيده  . اعضاي شوراي مركزي نهضت آزادي را پذيرفت      

روشن است شوراي نگهبان به اين نكته توجه كـرده اسـت كـه              .  نيست ،نظير آقاي بادامچيان مشكل باشد    
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ها مسائل به  چرا بعضي. باشند  قانون انتخابات نمي۳۰ماده  ۳نامزدهاي عضو نهضت آزادي، مشمول بند   

توانند درك كنند؟ چرا بايد تعصبات حزبي و گروهي تا اين حد چشم بصيرت افـراد را                   اين سادگي را نمي   

  كور كرده باشد؟

انـد كـه      ـ آقاي بادامچيان درباره علل انصراف نامزدهاي انتخابات دوره پـنجم مجلـس مـدعي شـده                ۳

آبروي سفره باز نكرده آنها بر باد خواهد رفـت بنـابراين منـصرف               رأي   د با چهار تا و نصفي     چون ديدن «

  ».شدند

 كامل براي اطـالع ملـت ايـران    طور بهنهضت آزادي ايران داليل انصراف خود را در اسفند ماه گذشته        

ه اسالمي حتـي  هاي حاكميت، از جمله جمعيت مؤتلف در حالي كه نامزدهاي وابسته به حناح     . منتشر ساخت 

هاي موجه و  هاي رسمي و غيررسمي، به بهانه قبل از موعد قانوني آزادانه، از راديو، تلويزيون و روزنامه       

كردند، كميسيون مخصوص وزارت ارشاد مجوز چاپ پوستر انتخابـاتي            غيرموجه، تبليغات انتخاباتي مي   

ه نـداد تـا نامزدهـاي نهـضت در          نامزدهاي نهضت آزادي را صادر نكرد، دفتـر همـاهنگي مـساجد، اجـاز             

مساجدي كه آمادگي خود را اعالم كرده بودند، صحبت كننـد يـا وزارت كـشور بـا برگـزاري گردهمـايي                      

هاي تبليـغ انتخابـاتي بـه         به اين ترتيب تمام امكانات و راه      . انتخاباتي براي نامزدهاي نهضت موافقت نكرد     

ين انتظامي به كنفرانس مطبوعاتي نهضت      مأموره  در آخرين لحظ  . روي نامزدهاي نهضت آزادي را بستند     

 حافظـه   ظاهراً. آزادي كه براي اعالم نظرات و مواضع تشكيل يافته بود، يورش بردند و آن را بر هم زدند                 

  .آقاي بادامچيان اين مطالب را از ياد برده است

 قـيم مـردم مـدعي       انعنـو   بـه اند كه نهضت آزادي پايگاه مردمي ندارد و           ـ آقاي بادامچيان ادعا كرده    ۴

اگر واقعاً چنين است چرا اين قـدر نهـضت را   » .آيد و ناراضي هستند  نها بدشان مي  آمردم از   «: اند كه   شده

هـاي مختلـف حتـي بـه          ها، اعضا و طرفدارانش را به بهانه        اند، در تهران و شهرستان      تحت فشار قرار داده   

 يـك   عنـوان   بـه دهنـد؟ آيـا       ت فشار قـرار مـي     دليل برگزاري مراسم سالگرد شادروان مهندس بازرگان تح       

مسلمان بهتر نيست كه همه از قانون تمكين كنند و حقوق قانوني احزاب مخالف حاكميت از جمله نهـضت                   

آبـرو هـستند؟ و مـردم از چـه كـساني              آزادي ايران رعايت شود تا معلوم شود چه كساني نزد مردم بـي            

اجرايي جمعيت مؤتلفه اسالمي، عليـه نهـضت آزادي قابـل           عنوان دبير     ناراضي هستند؟ ادعاهاي ايشان به    

تــرين  امــا واقعيـت ايــن اســت كـه آنهــا در انتخابــات دوره پـنجم مجلــس مــردم بـه برجــسته    . فهـم اســت 

 سـال فعاليـت     ۳۰ندادند و كانديـداي حزبـي كـه مـدعي            رأي   هاي حزبي جمعيت مؤتلفه اسالمي      شخصيت

نمايـد، در انتخابـات دوره پـنجم مجلـس و         ن معرفـي مـي    باشد و آن حزب او را اصلح از بـين صـالحا             مي

آيا اين واكنش مردم عالمت نارضايتي آنها از        . هاي گذشته، آراي بسيار نازل و ناچيزي داشته است          دوره

اين افراد و حزب و گروه و فقدان مقبوليت عمومي نزد مردم نيست؟ آيا نبايد كمـي بـه خـود بيابنـد و در                         

  .خواه خود تجديدنظر نمايند و تماميترفتارهاي انحصارطلبانه 

   ٭.الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكراهللا و ما نزل من الحق

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  ۷۵سوم بهمن  

                                                            
  )۱۶/حديد. (هاي مومنان در برابر ياد خدا و آن سخن حق كه نازل شده است خاشع شود آيا وقت آن نرسيده است كه دل ٭
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  ليتعا بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ٦/١٥٧٧ :شماره

   ١١/١١/٧٥ :تاريخ

  

  هاي ايران   اجراييه سازمان سوسياليستهيأتنامه به 

  

  هاي ايران  سوسياليست  محترم اجرايي سازمانهيأت

   زاده  نصور بياتجناب آقاي دكتر م

جمهـور ايـران را    هاي ايـران خطـاب بـه رئـيس      سازمان سوسياليست۷۵ بهمن ۷با سالم بيانيه مورخ    

 بهمـن   ۴بدينوسيله از ابراز توجه صميمانه و اعتراض اصـولي كـه در ارتبـاط بـا واقعـه                   . دريافت نموديم 

  .نمايد ايران تشكر مينهضت آزادي و  از طرف خود ،ايد  داشته تاالر نگاه تهران اعالم۱۳۵۷

هاي دشمنان استقالل، حاكميت ملـي و تماميـت           همچنين توجه سازمان شما را به امر مبارزه با توطئه         

ارضي ايران و تالش در جهت استقرار حاكميت قانون را كه به منظور حفـظ حقـوق سياسـي و اجتمـاعي          

  .نهيم گيرد، ارج مي شهروندان ايراني صورت مي

  

  با تشكر مجدد

  ر ابراهيم يزديدكت

  دبيركل نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٨٢ :شماره

   ١٣/١١/٧٥ :تاريخ

  

  جمهور  به آقاي هاشمي رفسنجاني رئيسنامه

  

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

دانيم با ارائه گزارشي از حوادث ناگوار         الزم مي ،  با سالم و دعاي توفيق طاعت خالق و خدمت به خلق          

  . توجه جدي و اقدامي مقتضي قانوني جنابعالي شويمدو هفته اخير خواستار بذل

در پايان دي ماه اعضاي خانواده و همفكران و همرزمان شادروان مهندس مهـدي بازرگـان همچـون                  

يـاد، مراسـمي بـراي بزرگداشـت          تصميم گرفتند در دومين سـالگرد درگذشـت آن زنـده           ،دو سال گذشته  

  به همين مناسـبت،   . در تهران و شهرستانها برگزار كنند        ايشان، كه حق بزرگي بر ملت شريف ايران دارد،        

هاي ذيربط و اخذ موافقت مسئوالن مساجد يا مراكز ديگر،            با كسب مجوز از نيروي انتظامي يا فرمانداري       

هاي الزم براي برپايي مجـالس بزرگداشـت در تهـران و شهرسـتانها انجـام گرديـد و مـردم                       ريزي  برنامه

  .ها و يا اطالعيه به حضور در مراسم دعوت شدند گهي در روزنامهقدرشناس از طريق درج آ

مـشهد مقـدس    ) ص(شيراز و مسجدالنبي  ) عج(عصر مسجد ولي    ،)تهران(اين مراسم در حسينيه ارشاد      

.  برگـزار گرديـد     اي كه شايسته تجليل از يك خدمتگزار ايران و اسـالم بـود،             با آرامش و متانت و به گونه      

در ساير موارد با اقدامات غيرقانوني و ضداخالقي سازمانهاي وابسته به حكومت يا             ،  تأسفولي با كمال    

 ذيـالً . عمـل آمـد و يـا مراسـم بـه تـشنج كـشانده شـد                ه  بجلوگيري  گروههاي فشار، از برگزاري مجالس      

  .رسانيم انگيز را به اطالعتان مي اي از اين حوادث اسف خالصه

 محل با برگزاري مراسم در مسجد شهيد ثالث در روز دوم            ـ در قزوين، با وجود موافقت فرمانداري      ۱

هـاي    آوري اطالعيـه     لغـو مراسـم و جمـع         ضمن تهديـد،     پخش،  دادستاني انقالب بدون هيچ مجوزي      بهمن،

 خواستار شد و چـون آنـان بـه دليـل عـدم وجـود          پخش شده در سطح شهر را از برگزاركنندگان مراسم        

هـا و سـپس       آوري اطالعيـه     اقدام به جمـع    ساًأان دادستاني ر  مأمورد،  محمل قانوني از اين كار سرباز زدن      

جلوگيري از تشكيل اجتماع در مسجد نمودند كه اين عمل يكي از مصاديق بارز دخالـت قـوه قـضاييه در                     

  .امور اجرايي است و مغايرت صريح با اصل تفكيك قوا در قانون اساسي دارد

) ص(اهللا  با تهديد مسئوالن مـسجد رسـول      ) وزارت اطالعات  ظاهراً(ان حكومت   مأمورـ در زنجان نيز     ۲

آنها به همين ترتيب، مـسئوالن سـاير مـساجد را           . از برگزاري مراسم در روز دوم بهمن جلوگيري كردند        

 آقـاي   ۲/۱۰/۷۵ افراد مسلح وابـسته بـه برخـي نهادهـا در روز               عالوه بر اين،  . نيز مورد تهديد قرار دادند    

ه از برگزاركنندگان مراسـم بودنـد، ربـوده و بـا ضـرب و شـتم و تهديـد از آنهـا                        ك  قنبري و همراهش را،   

  .خواستند كه از برگزاري مراسم خودداري كنند

رغم موافقت فرمانـداري بـا برگـزاري مراسـم در مـسجد امـامزاده عبـداهللا در روز                      علي  ـ در همدان،  ۳

 آقــاي هــادي ضــمناً. يري كردنــدان اداره اطالعــات از برگــزاري مجلــس مــذكور جلــوگمــأمور، ۳/۱۱/۷۵

استاد بركنار شده دانشگاه به دليل برگزاري مراسم سالگرد مرحوم مهندس بازرگان در سـال               (احتظاظي  
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و آقاي دينوي را به اتهام تالش براي برگزاري اين مراسم بازداشت نمودند كـه تـا ايـن زمـان از               ) گذشته

  .علت و محل بازداشت نامبردگان اطالعي در دست نيست

 ۳ بهمن ماه، با كسب موافقت اداره امـاكن عمـومي، مراسـمي از سـاعت                 ۴در روز پنجشنبه    : ـ تهران ۴

سـيدجوادي    مراسم پس از تالوت قرآن كريم با سخنان آقاي صدر حـاج           . بعدازظهر در تاالر نگاه برپا شد     

 اخاللگر، در حـالي كـه        در حين سخنراني اينجانب و كمتر از ده دقيقه به پايان مراسم، چند نفر              .افتتاح شد 

ن، مراسم را بر هـم زدنـد   كننده سمي در سطح سال دادند، با پاشيدن مايع متصاعدكننده گاز خفه        شعار مي 

در ازدحام  . را كه دچار ناراحتي شديد تنفسي شده بودند، مجبور به ترك فوري سالن نمودند                و حاضران 

 ازجمله جناب آقاي دكتـر       اي از سالخوردگان،     عده از سالن، براي  ) دار   روزه اكثراً(ناشي از خروج جمعيت     

  . جراحاتي پيش آمدهاي زياد و بعضاً سحابي، كودكان و بانوان ناراحتي

كننـدگان در مراسـم دسـتگير و بـه نيروهـاي              اي از شركت    در اين ماجرا يكي از اخاللگران توسط عده       

 سه تن از حاضران در مراسم نيز براي         .انتظامي تحويل داده شد كه به حوزه انتظامي قلهك هدايت گرديد          

اداي شهادت به حوزه مذكور فرا خوانده شدند كه با پر كردن فرم شكايت، ضمن بيان مـاوقع، خواسـتار                    

برخورد قانوني با متخلفان شدند با مراجعات بعدي مسئولين كالنتري اظهار داشتند كه شخص مذكور را                

  .ت خود را از وزارت اطالعات پيگيري كنيدو شكاي! اند؟ به وزارت اطالعات تحويل داده

اخاللگري و تعدي تجاوزكارانه اين عده كه با تمهيد مقدمات قبلي در ساعات پايـاني يكـي از روزهـاي          

ماه مبارك رمضان صورت گرفت و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم، بر طبق موازين مسلم فقهـي از                    

  .شود يمصاديق بارز فساد در زمين و محاربه محسوب م

 ۵ با وجود موافقت مقامات مسئول با برگزاري مراسم در مسجد سيد در روز جمعـه    ـ در اصفهان، ۵

آميز مردم را مورد ضـرب و شـتم قـرار داده و بـا                 آرايي و اقدامات توهين     بهمن، گروههاي فشار با صف    

  .آتش زدن پوستر مهندس بازرگان مانع از برگزاري مراسم شدند

 گروههاي فشار كـه خـود         بهمن برپا شد،   ۷راسمي در مسجد انگجي در روز يكشنبه        ـ در تبريز كه م    ۶

  كردند، با اين شرط كه به آنها نيـز فرصـتي بـراي سـخنراني داده شـود،                   اهللا معرفي مي    را بسيجي و حزب   

وهين  متني را كه حاوي ت      افكن،  يكي از آنها ضمن ايراد سخنان تفرقه      . دادند كه مراسم برگزار گردد    ! اجازه

  .و نسبتهاي ناروا به نهضت آزادي ايران و شادروان مهندس بازرگان بود قرائت كرد

 بعـد     در حالي كه مقامات محلي در ابتدا با برگزاري مجلس يادبود موافقت كرده بودند،               ـ در چالوس،  ۷

  .از انتشار آگهي دعوت از مردم، از برگزاري مراسم جلوگيري نمودند

  

  جناب آقاي رئيس جمهور

» آزادي«كـه  . ۱۳۵۷ بهمـن  ۲۲اين ايام مصادف است با سالروز بزرگداشت خاطره انقـالب شـكوهمند      

آور نيست كه مـردم ايـران بـاز هـم بـا چنـان        بار و شرم تأسفانگيزه اوليه و زيربناي آن بوده است، آيا       

 كه در برابر    اوضاعي روبرو باشند؟ آيا ملت حق ندارد بپرسد عامالن حوادث ياد شده چه كساني هستند              

اجازه دستگاههاي رسمي، از طريق اخالل و بر هم زدن مراسم يادبود و بزرگداشت يك شخصيت ملـي ـ   

ريزنـد و     مذهبي شناخته شده و برجسته به قانون اهانت كرده و آب به آسياب دشمنان ايران و اسالم مي                 

  !نمايند؟ با اين حركات زشت هتك حرمت از انقالب اسالمي مي



 

 ١٣٩

يـا ايهاالـذين آمنـوا       « : طبـق آيـه شـريفه       ن نرسيده كه قبل از پايان دوران رياست جمهوري،        آيا وقت آ  

وفا كنيد   ايد، ، به عهد و سوگندي كه براي حفظ حقوق ملت و حرمت قانون اساسي ياد كرده »اوفوا بالعقود 

رت قانون كه از سـوي افـراد و گروههـاي غيررسـمي ولـي تحـت حمايـت صـو                   و به اين گونه اعمال ضد     

   پايان بخشيد؟ گيرد، مي

  .با تشكر قبلي به خاطر اقدامات عاجلي كه معمول خواهيد نمود

  

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبير كل نهضت آزادي ايران 

۱۳/۱۱/۷۵  



  

 ١٤٠

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٨٣ :شماره

   ١٤/١١/٧٥ :تاريخ

  

  شدگان در همدان  و درخواست آزادي بازداشتنامه به رئيس قوه قضائيه

  

  اهللا جناب آقاي شيخ محمد يزدي آيت

  ييهرياست محترم قوه قضا

  با سالم و دعاي قبولي طاعات و توفيق خدمت به خلق

منـدان آن    اي از عالقـه     به مناسبت دومين سالگرد درگذشت شادروان مهنـدس مهنـدي بازرگـان، عـده             

 قـصد    با هماهنگي قبلي مقامات مسئول و ازجملـه مـسئوالن مـسجد امـامزاده عبـداهللا،                 ياد در همدان،      زنده

اي بزرگ مراسمي در روز چهارشنبه سوم بهمن ماه براي بزرگداشت آن            داشتند همانند ساير شهرستانه   

، علي رغم موافقت كلي مسئوالن مملكتي با        تأسفولي با كمال    . روان شاد در مسجد ياد شده برگزار كنند       

اي از نمايندگان مجلس شوراي اسـالمي و          برگزاري چنين مراسمي در تهران و شهرستانها و شركت عده         

هاي كثيراالنتشار اطالعـات      ترم در مجالس برگزار شده و درج آگهي مراسم در روزنامه          ساير مقامات مح  

كننـدگان بـراي    ان اطالعات در صبح روز دوم بهمن ماه آقاي هادي احتظاظي از اقـدام            مأمورو همشهري،   

مجلس بزرگداشت را بازداشت كردند و سپس با مراجعه به منزل ايـشان و بـدرفتاري و هتـك حرمـت و                      

همچنـين آقـاي   .  تعدادي كتاب و نشريه و عكس را بـا خـود بردنـد        ضرب و شتم حاضران در منزل،     حتي  

حاجي ابراهيم دينوي نيز كه با احضار قبلي در روز سـوم بهمـن و بـار ديگـر در شـشم بهمـن بـه اداره                           

العـي در  اند و هنوز از علت و محل بازداشت آقايان اط اطالعات مراجعه كردند، در بار دوم بازداشت شده   

  .دست نيست

ما ضمن اعتراض شديد نسبت به اين اعمال خـالف قـانون و شـرع مقـدس در مـاه مبـارك رمـضان،                        

 آزاد شده و از آنها عذرخواهي شود، عامالن اين گونه اخـتالالت             شدگان سريعاً   انتظار داريم كه بازداشت   

ك حرمـت جمهـوري اسـالمي    مورد بازخواست قرار گيرند و از تكرار چنين حوادث ناگوار كـه باعـث هتـ             

  . جلوگيري گرددشود اكيداً ايران در انظار داخلي و خارجي مي

  

  با احترام

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران

۱۴/۱۱/۷۵  

  



  

 ١٤١

  تعالي مهبس

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٨٤ :شماره

   ١٧/١١/٧٥ :تاريخ

  

  »اطالعيه مشكوك منتسب به اعضا و هواداران نهضت«در مورد  توضيح

  

  پاسخ به هموطنان عزيز

  

 بـويژه    افزايش روزافزون اقبـال ملـت شـريف ايـران،         از  ايران كه   دشمنان و بدخواهان نهضت آزادي      

 هـاي آن اخيـراً      كه نشانه ( مواضع و عملكردهاي نهضت       ها،  ها، به انديشه    نسل جوان و حتي تركش خورده     

  انـد،  دچار حـسادت و وحـشت شـده   ) ياد مهندس بازرگان رخ نمود نيز در مراسم مختلف بزرگداشت زنده 

ترين شگرد   در تازه اثر مانده است،    ي متعدد آنها براي جدا كردن مردم از نهضت بي         پس از آن كه ترفندها    

 بـا امـضاي ناشـناخته    ۱۲/۱۱/۷۵ مـورخ  ۱۰۱اسـاس بـه شـماره     اي مشكوك و بي    خود با انتشار اطالعيه   

 اند كه با ايراد تهمت بـه نهـضت و            سعي كرده  »!!اي از اعضا و هواداران راستين نهضت آزادي ايران          عده«

برخي از سران كنوني و زير سئوال بردن اعتبار و مـشروعيت تركيـب فعلـي آن انـشعاب ايـن عـده را از          

  .نهضت القا كنند

شود كه هيچگونه انشعابي در   اعالم ميگردد و به اين وسيله صريحاًٌ  تكذيب ميوقوع چنين امري قوياً  

  .نهضت آزادي ايران صورت نگرفته است

سنت شادروان مهندس بازرگان و ساير بنيانگـذاران آن سـازماني اسـت             نهضت آزادي ايران بر طبق      

 هيـأت شود و تمـامي تـصميمات شـوراي مركـزي، دفتـر سياسـي و                  كه با روشهاي دموكراتيك اداره مي     

 نظر درباره موضوعات بـر اسـاس   هاي الزم و تبادل در محيطي آزاد و پس از بحث و بررسي        اجرايي آن،   

  .دگرد اكثريت اتخاذ ميرأي 

توضـيح و اقـدام الزم     پنهان اطالعيـه،  كنندگانبديهي است كه در صورت مشخص شدن هويت منتشر 

  .از طرف مسئوالن نهضت صورت خواهد گرفت

سديدا قوال ليقولوا فليتقوااهللا و
١
.  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  ۷۵ بهمن ۱۷

  

                                                            

   )٩نساء، . (پس بايد از خداي پروا كنند و سخن استوار بگويند. ١



  

 ١٤٢

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٨٥ :شماره

   ٢٠/١١/٧٥ :تاريخ

  

  انعكاس وسيع بزرگداشت 

  س بازرگان ودرگذشت شادروان مهند دومين سالگرد

  ها و جريانات حاكم هاي ضد و نقيض دستگاه واكنش

  

  هوالذي خلق الموت و الحيوه ليبلوكم ايكم احسن عمالً

دوستان، شاگردان، همفكران و همرزمان مهندس مهدي بازرگان، در كنار نهضت آزادي ايران، دومين              

تـر از سـال قبـل،      اي وسيع   سترهسالگرد درگذشت روانشاد مهندس بازرگان را با شكوه و آرامش و در گ            

اين استقبال سراسـري در تهـران، مـشهد، تبريـز، شـيراز، اصـفهان، زنجـان،                 . طي دو هفته برگزار كردند    

نظـران و انحـصارطلبان خـوش نيامـد و در      قزوين، همدان، چالوس و قم و خارج از كشور به مـذاق تنـگ            

افـراد و حتـي پخـش مـايع متـصاعدكننده گـاز             اينجا و آنجا با تهديد، هجوم، بستن در مساجد، بازداشت           

اي در برهم زدن يـا جلـوگيري از برگـزاري مراسـم كردنـد و          داران، تالش وقيحانه    سمي در اجتماع روزه   

  !بيش از پيش آبروي خود را در انظار مردم آزاديخواه و مسلمان ايران و جهانيان بردند

سم شركت كرده يـا بـا ارسـال پيـام بـا مـا               ما ضمن تشكر و تقدير از مردم قدرشناس كه در اين مرا           

اي از جريـان برگـزاري مراسـم و           اند و با حمد و سپاس به درگاه خداوند منـان، خالصـه              همدردي نموده 

ها براي اطـالع مـردم        هاي فشار را در تهران و شهرستان        هاي نهادهاي دولتي و گروه      ها و ممانعت    دخالت

  .كنيم آموزي به شرح زير عرضه مي  و عبرتشرافتمند و قدردان ايران و ثبت در تاريخ

هاي مختلف و امضاي چند صد نفـر كـه در             ها و انجمن    ها، سازمان   با دعوت وسيع گروه   : ـ در تهران  ۱

 بـه صـورت آگهـي منتـشر شـده بـود، مجلـس يـادبود باشـكوهي در                    ۲۶/۱۰/۷۵روزنامه اطالعات مورخ    

منـد و      بـا حـضور هـزاران تـن از مـردم عالقـه              دي ماه در حسينيه ارشـاد تهـران        ۲۷بعدازظهر پنجشنبه   

در آن مجلس، عالوه بر حضور جناب آقاي دكتر يداهللا سـحابي و افتتـاح               . خواه ايران تشكيل گرديد     آزادي

مجلس توسط ايشان، بحث پيرامون ابعاد مختلف شخصيت مهنـدس بازرگـان توسـط خـانم دكتـر زهـرا                    

االسالم يوسفي اشـكوري ادامـه يافـت و           سحابي و حجت  اهللا    ت  بازرگان، مهندس محمد توسلي، مهندس عز     

اي خاص سپري شد، هر چند كه         ويژه قشر جوان به خوبي و بدون حادثه         جلسه با شور و شوق مردم، به      

 به زنگ بودنـد و متنـي را عليـه نهـضت آزادي و                وآمد و گوش    هاي معاند در رفت     در گوشه و كنار گروه    

يكي از آنها از بلندگوي نصب شده بر روي وانتـي كـه             . كردند  ع مي مهندس بازرگان در ميان جمعيت توزي     

در مقابل در ورودي حسينيه ارشـاد ايـستاده بـود، عليـه مهنـدس بازرگـان و نهـضت آزادي شـعارهاي                       

  .دادند آميز و موهن سر مي تحريك

اد هاي آن مرحوم در مـسجد حـسينيه ارشـ           عالوه بر آن، يك نمايشگاه عكس از سير زندگي و فعاليت          

  . زيادي از آن بازديد كردند برپا شد كه عده



 

 ١٤٣

ماه، با اعالم قبلي در مطبوعـات، گـروه كثيـري از مـردم، بـا وجـود               دي ۲۸بعدازظهر جمعه   : ـ در قم  ۲

سردي هوا در ماه مبارك رمضان، برمزار مرحوم بازرگان در مقبره بيـات گـرد آمدنـد و ضـمن تـالوت                      

 دو قطعه شعر سروده شده خوانده شد و سـپس آقـاي دكتـر    آيات قرآن و طلب مغفرت براي آن مرحوم،     

ابراهيم يزدي در تبيـين اهـداف سياسـي نهـضت آزادي و دفـاع از قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي و                  

ايشان در سـخنان خـود توضـيح دادنـد كـه            . دار شدن آن از سوي حاكميت به سخنراني پرداختند          خدشه

هاي ملـت باشـد،    ست و هر كس كه خواهان حقوق و آزادي        نهضت آزادي، جنبشي براي آزادي در ايران ا       

 ۲۲آزادي يكي از دو آرمان بزرگ انقالب اسـالمي          . عمالً نهضتي است، خواه عضو رسمي باشد يا نباشد        

بنابراين، نهضت براي   . دار و عميق است      است و چنين خواستي در ميان مردم ما بسيار ريشه          ۱۳۵۷بهمن  

  .ها فشار از بين برود هاي ايذايي گروه  با حركتآزادي در ايران چيزي نيست كه

مندان تهران و قـم كـه         گير در مراسم ياد شده آن بود كه عالوه بر حضور خانواده و عالقه               نكته چشم 

اي حـضور يافتـه       مالحظـه  هاي ديگر نيز عده قابـل       با چندين اتوبوس و سواري آمده بودند، از شهرستان        

اين جلـسه هـم كـه در حـدود دو           . خورد  جمع بيش از پيش به چشم مي      هاي جوان در ميان       بودند و چهره  

اي ناگوار بـه پايـان رسـيد و مـردم پـس از زيـارت حـرم            ساعت به طول انجاميد با آرامي و بدون حادثه        

  .و افطار بازگشتند) س(حضرت معصومه 

) عـج (صر  عـ    با حضور جمعيت انبوهي در مسجد ولي       ۳۰/۱۰/۷۵ـ در شيراز، مراسم يادبود در روز        ۳

طور چشمگيري بـيش از سـال قبـل بـود و           حضور مردم، خصوصاً جوانان و دانشجويان، به      . برگزار شد 

هاي فشار نتوانست مـانع برگـزاري مراسـم و حـضور مـردم در آن                  فشارهاي رسمي و غيررسمي گروه    

ظمـي حـاج شـيخ      اهللا الع   زاده، بـرادر ارجمنـد مرحـوم آيـت          اهللا  الدين آيـت    جلسه با سخنان آقاي جالل    . شود

سپس، آقاي دكتر سيدمحمدمهدي جعفري، استاد دانشگاه شيراز، به توضيح          . بهاءالدين محالتي، آغاز شد   

يـاد،    شخصيت دانشگاهي مرحوم مهندس بازرگان پرداخت و بعد از قرائت قطعه شعري در رثاي آن زنده               

بـه توصـيف    » ي صـادق  مهندس بازرگـان، مـصلح    «آقاي دكتر يزدي، دبيركل نهضت آزادي، تحت عنوان         

 كرد كـه    تأكيد اجتماعي پرداخت و بر اين نكته        مقام واالي آن فقيد سعيد در جنبش احياي دين و مبارزات          

عالقه مردم بـه مرحـوم مهنـدس بازرگـان بـه خـاطر صـداقتي اسـت كـه او در تمـام دوران مبـارزات و                            

  .هاي اجتماعي و سياسي از خود نشان داد فعاليت

اي برگزار شـد، اگـر چـه كـساني كـه خـود را                  فراوان و بدون هيچ گونه حادثه      مراسم شيراز باشكوه  

ناميدند، متني را كه عليه نهضت آزادي و مهندس بازرگان تهيه شده بود، در مـسجد توزيـع           مي» اهللا  حزب«

  .كردند

هـاي سياسـي، دانـشگاهي و مطبوعـاتي طـي             ـ در مشهد مقـدس، تعـداد قابـل تـوجهي از شخـصيت             ۴

كه در جرايد منتشر شده بود، مردم را به شركت در مراسم بزرگداشـت مهنـدس بازرگـان در                   اي    اطالعيه

  .سنگي دعوت كرده بودند النبي كوه مسجد

سـخنرانان  . اي با آرامش برگزار شد      مسأله و در موعد معين بدون هيچگونه        ۱/۱۱/۷۵مراسم در روز    

ي بازرگان و ناصر آملي بودند كه هر يـك          آقايان دكتر غالمعباس توسلي، علي طهماسبي، مهندس عبدالعل       

اي خاص، ابعاد شخصيت فكري و سياسي مهندس بازرگان و نقش تاريخي او را                به نوبه خود و به شيوه     

اين جلـسه در حـدود سـه        .  سال فعاليت فرهنگي، سياسي و اجتماعي مورد بررسي قرار دادند          ۶۰در طي   
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  . خاتمه يافتساعت و نيم طول كشيد و با شور و عالقه و آرامش

هاي برجسته روحاني و دانـشگاهي، اسـتادان، نماينـدگان سـابق مجلـس                ـ در اصفهان نيز شخصيت    ۵

نگاران مردم را بـه شـركت در مراسـم بزرگداشـت دومـين سـالگرد درگذشـت                شوراي اسالمي، روزنامه  

  . دعوت كردند۵/۱۱/۷۵مرحوم مهندس بازرگان در مسجد سيد در روز 

زاري مراسم موافقت استانداري و ساير مقامات ذيربط جلب شـده بـود، جمعـي               در حالي كه براي برگ    

دادند، قبل از برگزاري مراسم به مسجد       مقامات مي  تأييد ناميدند و شعارهايي در     مي» اهللا  حزب«كه خود را    

سيد حمله كردند و مردمي را كه حضور يافته بودند، مورد ضرب و شتم قرار دادنـد و بـه زور وادار بـه            

 شدت ضربات مهاجمين بر سر و صورت يكي از حاضرين در مسجد به نام فريد                .روج از مسجد كردند   خ

صلواتي به قدري جدي و عميق بود كه به اورژانـس بيمارسـتان بـرده شـد و بـه تجـويز پزشـك معـالج                          

مهاجمان عكس و پوستر مهندس بازرگان را پاره كرده و آتش زدنـد و              . مجبور شد ده روز بستري شود     

اهللا اشـرفي اصـفهاني را        اي شهيد آيت    رانجام، در مسجد را به روي مردم بستند و تصوير بزرگ پارچه           س

تمام اين حركات در برابر چشمان مقامات انتظامي صـورت گرفـت و آنـان هـيچ گونـه                   . به ديوار آويختند  

ــرانه و شــرم   ــال خودس ــانعتي از اعم ــد  مم ــروه نكردن ــن گ ــسته اصــفهان،  شخــصيت. آور اي ــاي برج  ه

عـالوه بـر ايـن،      . انـد   اي به استاندار اعتراض و شكايت نمـوده         كنندگان و بانيان اين مراسم طي نامه        دعوت

هاي سياسي خاصـي       شناخته شده و بعضاً وابسته به نهادهاي مشخص و گروه          عليه مهاجمان كه عموماً   

ه اول مجلـس شـوراي      آقاي دكتر صلواتي، نماينده دور    . اند  هستند، به مقامات قضايي كشور شكايت كرده      

اسالمي و ناشر روزنامه نويد اصفهان، پدر فريد صلواتي كه به شدت مجروح شده است عليه ضاربين به           

  .مقامات ذيربط شكايت كرده است

هـاي دينـي، سياسـي، دانـشگاهي و بـازاري در روز          مراسم تبريـز بـا دعـوت شخـصيت        : ـ در تبريز  ۶

شـمار كـه      اي انگـشت     عده  در آغاز برنامه،  . ي برگزار شد   در مسجد انگجي با نظم و شكوه خاص        ۷/۱۱/۷۵

كردند، با جار و جنجال خواستار فرصتي بـراي خوانـدن متنـي كـه تهيـه                   معرفي مي » اللهي  حزب«خود را   

مسئوالن مراسم، به منظور جلوگيري از تشنج و سلب بهانه، به آنها اجـازه دادنـد كـه                  . كرده بودند، شدند  

و حمله به نهـضت آزادي ايـران و شخـصيت شـادروان مهنـدس بازرگـان بـود،        متن را، كه حاوي اهانت     

كنندگان جلسه به مردم توصيه كردند كه هيچ گونه واكنشي نشان ندهند و بـه ايـن ترتيـب،                     اداره. بخوانند

در جلسه مذكور، آقايان مهندس هاشم صـباغيان و   . نقشه آنها كه برهم زدن مراسم بود، نقش بر آب شد          

  .بازرگان سخنراني كردنددكتر نويد 

 ۲/۱۱/۷۵با وجود آن كه فرمانداري با برگزاري مراسم در مسجد شـهيد ثالـث در روز                 : ـ در قزوين  ۷

موافقت كرده و دعوتنامه با مجوز اداره ارشاد اسالمي چاپ شده بود، نهادهاي غيرمـسئول از برگـزاري                  

رغم موافقت    ت در اين گونه امور را ندارد، به       دادستاني انقالب كه قانوناً حق دخال     . مراسم جلوگيري كردند  

آوري دعوتنامه را داد و بـا احـضار برگزاركننـدگان آنهـا را بـا تهديـد                    فرمانداري، دستور توقيف و جمع    

  .وادار به لغو مراسم نمود

آقـاي جـواد قنبـري،     . ربايي آغـاز شـد      ـ در زنجان، مخالفت با برگزاري مراسم از يك ماه قبل با آدم            ۸

 توسط افراد مسلح نقابدار ربوده شد و تـا  ۲/۱۰/۷۵ اعضاي ستاد برگزاري مراسم، در عصر روز      يكي از 

رغم شـكايت بـه قـوه قـضائيه و      انه عليتأسفم.  صبح روز بعد تحت انواع فشارها و تهديدها قرار گرفت          ۵
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آنـان صـورت    كنون هيچ گونه اقدام جـدي عليـه          ربايان، تا   مقامات ذيربط، و با وجود شناسايي كامل آدم       

زنجان و مقامات اداري شهر موافقت خود را بـا          ) ص(اهللا  در حالي كه مسئوالن مسجد رسول     . نگرفته است 

هـاي فـشار تحـت هـدايت نهادهـاي قـدرت،            اعالم كـرده بودنـد، گـروه       ۲/۱۱/۷۵برگزاري مراسم در روز     

ي كـه در نهايـت،      طـور   مسئوالن مسجد مذكور و ساير مـساجد را تحـت فـشار و تهديـد قـرار دادنـد، بـه                    

رسـد كـه      بـه نظـر مـي      .مسئوالن مساجد با وجود تمايل خود نتوانستند با برگزاري مراسم موافقت كننـد            

اي مجلـس شـوراي اسـالمي ارتبـاط مـستقيم             دوره  فشارهاي سياسي جديد در زنجان با انتخابـات ميـان         

  .رددگ  افراطي اعمال مي داشته است و تمام اين فشارها از جانب نيروهاي راست

هاي فشار رسـمي و غيررسـمي، وابـسته بـه نهادهـاي دولتـي مـانع برگـزاري          ـ در همدان نيز گروه    ۹

در حالي كه آگهي مراسم براي دعوت مـردم         . مراسم در روز سوم بهمن در مسجد امامزاده عبداهللا شدند         

م بازداشـت   منتشر شده بود، آقايان هادي احتظاظي و ابراهيم دينوي، از اعـضاي سـتاد برگـزاري مراسـ                 

  . ان امنيتي محاصره مسجد مانع تجمع مردم و ورود آنان به مسجد گرديدندمأمورشدند و 

آقـاي احتظـاظي از     . كردنـد   پوشي تمامي اين جريانات را هدايت مي        ان اداره اطالعات بدون پرده    مأمور

. ست نيـست  برند و از سرنوشت ايشان خبري در د         شنبه دوم بهمن در بازداشت به سر مي         صبح روز سه  

ان اطالعات نامبرده را در هنگام بازداشت به  مأمور. آقاي دينوي را چند بار بازداشت و سپس آزاد كردند         

  .دليل مشاركت در برگزاري مراسم مورد ضرب و شتم قرار دادند

ـ در چالوس، با آن كه مقامات اداري شهر با برگزاري مراسم دومـين سـالگرد درگذشـت مهنـدس                 ۱۰

 در مسجد جامع موافقت كرده بودند، بعد از پخش پوستر و دعوتنامه در سطح               ۶/۱۱/۷۵ز  بازرگان در رو  

رغـم موافقـت قبلـي، از         شهر، اعضاي ستاد برگزاري مراسم احضار شدند و به آنان اطالع داده شد كه به              

ز سـطح   مقامات باالتر دستور داده شده است كه مراسم نبايد برگزار شود و لذا بايد تمام اين پوسـترها ا                  

  .آوري و برنامه لغو گردد شهر جمع

ـ در تهران، در پايـان هفتـه بزرگداشـت يـاد شـادروان مهنـدس بازرگـان مراسـمي در بعـدازظهر                       ۱۱

. مندان به مهندس بازرگان برگزار شـد         تاالر نگاه با حضور جمع زيادي از عالقه         در پنجشنبه چهارم بهمن  

سـيدجوادي، از بنيانگـذاران نهـضت         سـيداحمد صـدرحاج   جلسه پس از تالوت قرآن كريم با بيانات آقـاي           

هـاي   سپس خانم فرشته بازرگان به بررسي ويژگي. آزادي و مبارزه برجسته ملي ـ مذهبي، افتتاح گرديد 

بازرگـان و   «اخالقي و انساني مهندس بازرگان پرداخت و آنگاه آقاي دكتـر ابـراهيم يـزدي تحـت عنـوان                    

هـاي واالي انقـالب يعنـي آزادي و     ت آزادي درباره آرمـان ضركل فقيد نههاي دبي به تحليل ديدگاه » انقالب

هايي را كه ملـت       استقالل پرداخت و با قرائت اصول مصرح در فصل سوم قانون اساسي، حقوق و آزادي              

ناپذير توسعه اقتـصادي را       دبيركل نهضت آزادي شرط اجتناب    . به خاطر آنها انقالب كرده است، برشمرد      

 كرد كه تحقق حق حاكميـت ملـت بـه شـرح فـصل پـنجم قـانون اساسـي                     تأكيدنست و   توسعه سياسي دا  

هـايي را كـه ملـت بـه      مشروط به تحقق اصول فصل سوم از جمله انتخابـات آزاد و سـالم، وجـود آزادي              

ناپـذير توسـعه اقتـصادي را توسـعه           دبيركل نهضت آزادي شرط اجتناب    . خاطر آنها كرده است، برشمرد    

هاي   كرد كه تحقق اصول فصل سوم از جمله انتخابات آزاد و سالم، وجود آزادي             يدتأكسياسي دانست و    

تا اين لحظه برنامه با آرامـش ادامـه يافتـه بـود كـه      . باشد طور كلي اجراي قانون اساسي مي   سياسي و به  

زدنـد  كردند با دادن شعار نظم جلسه را بر هم             مي  رفته معرفي   ناگهان چند نفر كه خود را بسيجي و جبهه        
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نـوع گـاز سـمي    . شـد، پرداختنـد   و در حال خروج از سالن به پخش مايعي كه گاز سمي از آن منتشر مـي      

طوري كه تنفس  چنان بود كه اوالً به سرعت از مايع به گاز تبديل شد و ثانياً گازي سنگين و سمي بود، به                

يـت حاضـر گرديـد و     امر موجب رعب و هـراس در جمع ناي. كرد را بخصوص براي افراد مسن مختل مي      

رفـت كـه سـالخوردگان         بيم آن مـي    .مردم بناچار براي خروج از سالن به طرف در خروجي هجوم بردند           

چندين نفر به   .  زير دست و پا تلف شوند      نحاضر در مجلس نظير جناب آقاي دكتر يداهللا سحابي و كودكا          

. وح و در منزل بستري شـدند      داليل ناراحتي تنفسي و يا جراحات حاصل از هجوم جمعيت به بيرون مجر            

تفـاوتي   ان انتظامي كه بـا خونـسردي و بـي   مأمورعامالن ارتكاب اين جنايت از قبل تدارك شده، در برابر      

كردند، از سالن خارج شدند، اما مورد اعتراض مردم قرار گرفتند و مـردم مـانع فـرار         جريان را نظاره مي   

ي انتظامي آنها را از دست مـردم خـشمگين رهـا كردنـد و               تنها در اين موقع بود كه نيروها      . آنان گرديدند 

از طرف برگزاركنندگان مراسـم و خـانواده مرحـوم          . حداقل يكي از آنان را به حوزه انتظامي قلهك بردند         

بازرگان، آقايان مهندس عبدالعلي بازرگان و مهندس ابوالفـضل بازرگـان نيـز در حـوزه مـذكور حاضـر                    

 حفــظ حقــوق همــه عنــوان بــهم شــكايت، ضــمن گــزارش مــاوقع، شــدند و بــا پــر كــردن و امــضاي فــر 

انه تأسـف مگيـري بعـدي،     يدر پ . كنندگان در مراسم خواستار برخورد قـانوني بـا اخاللگـران شـدند              شركت

مسئوالن حوزه انتظامي قلهك اطالع دادند كه پرونده و فرد دستگير شده به وزارت اطالعات تحويـل داده                  

بق قانون، مرتكبين اين گونـه جنايـات بايـستي بـه قـوه قـضائيه تحويـل داده                   ؟ در حالي كه بر ط     !!!اند  شده

سـابقه و     آنچـه اتفـاق افتـاده اسـت كـامالً بـي           . گرديـد   شدند و شكايت بـه مراجـع قـضائي ارجـاع مـي              مي

به هر حال، موضـوع همچنـان از جانـب برگزاركننـدگان مراسـم از طريـق مقامـات                   . باشد  انگيز مي   حيرت

  .هد شدقضائي پيگيري خوا

در برگزاري مراسم يادبود سالگرد درگذشت شادروان مهنـدس بازرگـان، وسـايل ارتبـاط جمعـي و                  

مطبوعات وابسته به جريانات حاكم با همه طول و عرض و صفحات متعدد سرشار از تبليغـات رنگـين و                    

شــائبه مــردم و  آور چــشم خــود را بــر ايــن حقيقــت آشــكار و اســتقبال بــي  مطالــب تكــراري و كــسالت

هاي روشنگري كه در مجالس و محافل بزرگداشت ايراد شد، بستند و معدودي از آنها به نـيش                    سخنراني

طور نمونه، روزنامه جمهوري اسالمي اين حركـت          به. زدن و اهانت يا سكوت و كتمان حقيقت اكتفا كردند         

وهك نهـضت آزادي    گر«دانسته و به اين جمله اكتفا كرده است كه          » نوعي نمايش قدرت كاذب   «همگاني را   

 ستون از صفحه آگهي ترحيم روزنامه اطالعات امروز را به اعالم مجلس تـرحيم               ۸در يك تالش تبليغاتي     

انـد كـه      هاي مسئول امسال خواسته      شايد دستگاه  ∗»دومين سالگرد مهندس بازرگان اختصاص داده است      

اي مجلـس، تـا       دوره  ميـان در عين سكوت در آستانه انتخابـات رياسـت جمهـوري و برگـزاري انتخابـات                 

تفاوت بمانند و به تعبير يكي از سخنگويان اصلي           حدودي در برابر اين حركت مردمي و آزاديخواهانه، بي        

امـا ضـمناً از     . گرا و متحجر، در برابر اين حركت نهـضت آزادي تـسامح نـشان دهنـد                 جريان راست سنت  

تحمـل و صبرشـان در برابـر نهـضت     استقبال فراوان مردم، بخصوص جوانان ناراحت و كاسـه كوچـك            

طـور كـه در گـزارش بـاال آمـده اسـت، در بـسياري از مـوارد، جريانـات و                       لبريز شده است و امـا همـان       

هاي مشروع و قانوني مـردم نقـض صـريح قـانون            هاي خودسر و ضدقانون كه تعرض به آزادي         گروهك

داننـد،   شكني مرادف مـي  داد و قانوناساسي براي آنها امري عادي و طبيعي شده است و اسالم را با استب        

                                                            
 ۲۸/۱۰/۷۵روزنامه جمهوري اسالمي، شماره مورخ  ∗
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كننــدگان و حتــي بازداشــت تعــدادي از   زدن مجــالس و ايــذاء شــركت بــرهمبــراي بــه دخالــت و تــالش 

ها را پاره كردند و حتي نابخردانه و جسورانه بـه شكـستن قـاب عكـس                   برگزاركنندگان پرداختند، اعالميه  

  !!دست زدند) در اصفهان(مهندس بازرگان و آتش زدن آن 

ان حكومت فيلمبرداري كامـل از مراسـم در تهـران و            مأموريكي ديگر از حركات زشت و انزجارانگيز        

كننـدگان در مراسـم و        البد هدف از اين عمل شناسايي همـه شـركت         . هاي ديگر بود    قم و احياناً شهرستان   

مـا در   . اسـت سندسازي براي تعقيب و آزار آنان و ايجاد مشكالت شغلي و تحصيلي براي آنان در آينده                 

اينجا ضمن اظهار تشكر از قاطبـه مـردم، خاصـه جوانـان برومنـدي كـه در ايـن حركـت ملـي و مردمـي                        

مشاركت داشتند و در برگزاري مجالس يادبود و بزرگداشت مرحوم مهندس بازرگان پيشگام يـا مـشوق              

يرند و با برهم زدن گ بودند، به كساني كه خواسته يا ناخواسته آلت دست دشمنان اسالم و ايران قرار مي           

هاي مردم و ايجاد نارضايتي و نفرت در جامعـه            اين گونه مجالس، عالوه بر پايمال كردن حقوق و آزادي         

دهيم كه در رفتار خود تجديـدنظر كننـد    كنند، هشدار مي خوراك تبليغاتي عليه جمهوري اسالمي فراهم مي     

 حقوق طبيعي مردم دست به حملـه و جنجـال و            هاي نسنجيده و نابخردانه عليه نظم و قانون و          و با شيوه  

ضرب و شتم مردم نزنند و خود را بيش از اين نزد خدا و خلق روسياه و ملت را نسبت به اسالم عزيز و                        

هايي كه با انتشار خبر تهاجم شيميايي بـه           در همين جا از روزنامه    . مظلوم و انقالب اسالمي بدبين ننمايند     

  .نماييم اند تشكر مي  را تقبيح و محكوم كردهتاالر نگاه اين قبيل رفتارها

هـاي فـشار وابـسته بـه نهادهـاي رسـمي و        نهضت آزادي ايران نـسبت بـه اعمـال خودسـرانه گـروه          

كند و    غيررسمي قدرت و نيز به اعمال خالف قانون برخي از نهادهاي رسمي و دولتي شديداً اعتراض مي                

در ايـن رابطـه، نهـضت آزادي اعتـراض و           . خود عمل نمايد  خواهد كه به وظايف قانوني        از دولت اكيداً مي   

هـاي مـردم    درخواست كتبي خود را به مقام محترم رياسـت جمهـوري، كـه بـراي حفـظ حقـوق و آزادي           

  .اند، و رياست قوه قضائيه تسليم نموده است سوگند ياد كرده

 نماينـدگان مجلـس   نهضت آزادي ايران يك بار ديگر به همه مسئوالن طـراز اول قـضائي و اجرايـي و    

دهد كه اين حركات خودسرانه موجب وهن جمهوري اسالمي و مخدوش ساختن جو انتخابـات     هشدار مي 

بوده و قطعاً در راستاي منافع ملي نيست و لذا عميقاً معتقد است كه بايد با مجازات عوامل ايجاد تشنج و                     

  .ها خاتمه داده شود بازي شب آشوب به اين خيمه

  ان نهضت آزادي اير

  ۱۳۷۵ بهمن ۲۰
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سي با آقاي دكتر ابراهيم يزدي در .بي.مصاحبه بخش فارسي راديوي بي

  ۰۴/۱۱/۷۵تاريخ 

  

وزيـر دولـت جمهـوري        در مراسم دومين سالگرد درگذشت مهندس مهدي بازرگان، اولـين نخـست           : گوينده

، چند نفر گاز مـايعي در ايـن         تهران و با حضور چند صد تن تشكيل شد        » تاالر نگاه «اسالمي ايران، كه در محل      

دكتـر يـزدي رهبـر نهـضت آزادي ايـران           . تاالر پخش كردند كه موجب متفرق شدن حاضرين در مجلـس شـد            

هاي گاز مـايع را خـالي كـرده و از             كه او در حال سخنراني بود كه چند نفر با دادن شعارهايي بطري            : گويد  مي

دكتر يزدي از او خواسـتم توضـيحات بيـشتري در ايـن     وگويي با  ساعاتي پيش در گفت  . محل حادثه گريختند  

  .باره بدهد

به دعوت نهضت آزادي ايران مراسمي بـه مناسـبت دومـين سـالگرد درگذشـت مرحـوم                  : دكتر يزدي 

رفـت و در اواخـر    برنامـه بـه آرامـي پـيش مـي         .  بعدازظهر برگزار بود   ۵ الي   ۳مهندس بازرگان از ساعت     

كـه بخـصوص دربـاره محورهـاي اصـلي          » بازرگـان و انقـالب    مهنـدس   «سخنراني خود من تحت عنوان      

كـردم، گروهـي كـه بـا دادن           هـاي سياسـي مـردم بحـث مـي           هاي انقالب اسالمي و حقوق و آزادي        آرمان

هايي را كه حاوي مايع گاز       كردند، نظم جلسه را برهم زدند و بطري         اهللا معرفي مي    شعارهايي خود را حزب   

. بالفاصله گاز بسيار تندي تمام فضاي سالن را پـر كـرد           . خش كردند شيميايي سمي بود در داخل سالن پ      

 ساله تا زنان و مردان ۹۲در حالي كه چند صد نفر اعم از زن و مرد، افراد مسن مانند آقاي دكتر سحابي           

خوشـبختانه  . ها در سالن آرام نشسته بودند، ناگهان يك حالت وحـشتي بـه همـه دسـت داد                   جوان و بچه  

خونسردي خود را حفظ كنند و به آرامـي از سـالن خـارج شـوند وگرنـه احتمـال داشـت                      مردم توانستند   

 با اين كار برنامه متوقف شده و ما مجبور شديم مردم را بـه بيـرون از سـالن                    .فاجعه بزرگتري رخ بدهد   

  .توانست در سالن توقف نمايد ها كسي نمي هدايت كنيم و تا مدت

  هايي بودند؟  از چه گروه آيا مشخص شد كه دقيقاً اينها:گوينده

غيـرممكن  . شـوند  هاي فشاري هستند كه از طرف نهادهاي مختلف حمايـت مـي    اينها گروه:دكتر يزدي 

انه در ايـن چنـد سـال گذشـته بـاب شـده              تأسفم. است كساني بتوانند خودسرانه اين كارها را انجام دهند        

بخـصوص  . زننـد  رهاي ناشايست ميشوند دست به كا   ها حمايت مي    اي كه از طرف برخي قدرت       است عده 

هاي حاوي گاز سـمي      چون افراد با بطري   .  قبلي و تدارك ديده مشهود است       در برنامه امروز نوعي توطئه    

ايـن  . مايع از قبل فراهم شده در سالن حاضر شده بودند و در حالي كه جلسه آرام بود اين كار را كردنـد   

انه هيچ نيرويي و هيچ مقامي اينها را بازداشـت   تأسفم ولي   .كند  عمل آنها با جلسات و موارد ديگر فرق مي        

كند و الجرم مردم بر اين باورند كه اينگونه افـراد، كـساني هـستند كـه از طـرف نهادهـاي                        و مؤاخذه نمي  

مردم دو نفـر از اينهـا   . شوند و گرنه قادر به انجام چنين كارهايي نيستند       قدرت درون حاكميت حمايت مي    

اگـر  . كند، روشن نيست    ها چه كار مي     ل نيروي انتظامي دارند حاال نيروي انتظامي با اين        را گرفتند و تحوي   

بر اساس گذشته بخواهيم قضاوت كنيم چندان اميدوار نيستيم ولي انتظار داريم مقامات مـسئول اينهـا را                  
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توانست عواقب   مياين كاري جنايتكارانه بود و    . مورد مؤاخذه قرار بدهند و طبق قانون با آنها رفتار بكنند          

  .ي براي مردم داشته باشدئبسيار سو

  شود در شهرهاي ديگر هم اتفاقاتي شبيه به اين افتاده درست است؟  گفته مي:گوينده

انه امسال فشار بر نهـضت آزادي ايـران بـراي جلـوگيري از ايـن مراسـم بـيش از                     تأسفم: دكتر يزدي 

 در  سم ختم مرحوم مهنـدس و چـه در سـالگرد اول،   هاي گذشته بوده، ما در دو سال گذشته، در مرا       سال

امـسال بـا فـشارهايي در ايـن         . اي مراسـم را برگـزار كـرديم         مـسأله قزوين و زنجان و همدان بدون هيچ        

انـد و تهديـد و فـشار بـر روي امـام جماعـت و                   بـوده  تشهرها نظير بازداشت افرادي كه باني اين جلـسا        

طور محسوسي اين فـشارها بـيش          مراسم روبرو بوديم و به     مسئوالن مسجد، به منظور جلوگيري از اين      

  .از سال گذشته بوده است

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران 

۲۰/۱۱/۷۵  
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  ٭با آقاي دكتر يزدي) بن جدون غسا(مصاحبه روزنامه الحيات 

  

 آراء و   و مـنعكس كـردن افكـار،      » نهـضت آزادي  «وگـو بـا جنابعـالي آشـنايي بـا              گفت  اين هدف از : خبرنگار

هـاي    هاي آن و همچنين نظرات اين نهضت راجع به وضعيت كنـوني جهـاني و سـاير جريانـات و گـروه                       برنامه

كنـد     و همچنان عمـل مـي      تأسيسها و اصول فكري كه نهضت آزادي بر پايه آن             پايه. باشد  موجود در ايران مي   

  چيست؟

ي ايران برخاسته از قـرآن كـريم و         هاي فكري نهضت آزاد     با تشكر از شما، اصول و پايه      : دكتر يزدي 

 مهـدي بازرگـان، بـه هنگـام اعـالم           شـادروان مهنـدس   . باشـد   سنت اصيل نبوي و فرهنگ ملي ايراني مـي        

: ، ويژگي نهضت آزادي را چنين بيـان كـرد  )١٩٦١آوريل  (١٣٤٠ نهضت آزادي در ارديبهشت ماه      تأسيس

 دكتر محمد مصدق رهبر و مظهر مبارزه با مصدقي از اين حيث كه  . (ما مسلمان، ايراني و مصدقي هستيم     

  ).باشد استعمار و سلطه بيگانه و كسب استقالل كامل در تاريخ معاصر ايران مي

  آيا نهضت آزادي حزب ديني ـ اسالمي يا ملي يا ليبرالي است؟: خبرنگار

ذير ناپـ   كه دو وجـه تفكيـك  ،ك سازمان سياسي ملي ـ اسالمي است نهضت آزادي ايران ي: دكتر يزدي

در ايران هيچ يـك از ايـن        . نمايد  فرهنگ ملي، يعني ايرانيت و اسالميت يا ديانت و مليت را با هم معرفي مي              

  .باشد دو وجه به تنهايي معرف هويت فرهنگ ملي ما نمي

ـ       مسئولين نظام در جمهوري اسالمي مي   : خبرنگار شور ديگـري آزادي  گوينـد كـه در ايـران بـيش از هـر ك

  نظر شما چيست؟ ،سياسي وجود دارد

هـا و     هاي سياسي در يك جامعه امكان فعاليت آزاد بـراي گـروه             معيار براي وجود آزادي   : دكتر يزدي 

هاي سياسي طرفدار دولت در همه جـا آزادي كامـل             احزاب و گروه   .احزاب سياسي مخالف حاكميت است    

هـاي سياسـي ايـن     ر وجـود آزادي بنابراين، معيـا . ها و اين كه هر كاري بخواهند بكنند، دارند   براي فعاليت 

است كه آيا احزاب سياسي مخالف حق فعاليت آزادانه را دارنـد يـا خيـر؟ در ايـران هـيچ حـزب سياسـي              

  مـثالً  .طور قانوني و نه به شكل ديگري اجازه و امكان فعاليت عادي و قابـل توجـه را نـدارد                     مخالفي نه به  

نهـضت آزادي اجـازه اسـتفاده از سـاختمان دفتـر             . سال هنوز در توقيف است     ۱۶روزنامه ميزان بعد از     

 مـستمر در تهـران و   طـور  بههمچنين، اعضاء و طرفداران نهضت آزادي     . مركزي و امكانات خود را ندارد     

هاي فشار مـورد اذيـت و آزار قـرار            ها توسط نهادهاي رسمي نظير وزارت اطالعات و يا گروه           شهرستان

فته گذشـته مـا بـراي برگـزاري مراسـم دومـين سـالگرد درگذشـت          مثال، در طي دو هعنوان به .گيرند  مي

وزيـر بعـد از پيـروزي انقـالب، بـا مـشكالت               مهندس بازرگان، دبيركل فقيد نهضت آزادي و اولين نخست        

ها، مسئولين مربوط بـدون مجـوز قـانوني دخالـت كردنـد و                در برخي از شهرستان   . زيادي روبرو بوديم  

هاي فشار مـانع      طور غيررسمي و توسط گروه      ها، به   عضي از شهرستان  در ب . مانع برگزاري مراسم شدند   

افـرادي آمدنـد و بـا پخـش گـاز شـيميايي             ) تاالر نگاه ( در تهران    ۴/۱۱/۷۵مثالً در مراسم پنجشنبه     . شدند

                                                            
 متن ويرايش شده ٭
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دار نشسته بودند، با پخش گـاز مـردم           مراسم را برهم زدند و در حالي كه زن و مرد و پير و جوان روزه               

كننـد كـه آزادي در ايـران     بنابراين، از يك طرف مقامات دولتـي ادعـا مـي        .  ترك جلسه كردند   را مجبور به  

. هاي مخالف ـ از جمله نهضت آزادي ايران ـ اجازه فعاليت ندارنـد    هست اما از طرف ديگر، احزاب و گروه

رف هاي مـردم را تـصريح كـرده اسـت، مـستمراً از طـ                برخي از اصول قانون اساسي كه حقوق و آزادي        

هـاي حاكميـت      بنـابراين، مـا بـا عملكـرد و سياسـت          . شـود   مسئولين ناديده گرفته شده و از آن تخلف مي        

  .دانيم كوشد كه خود را مساوي نظام معرفي كند ولي ما حاكميت را معادل نظام نمي مخالفيم، حاكميت مي

دوم اين  . د دارد بفرماييد  در مرحله اول، تفاوتي كه بين نهضت آزادي ايران و مجاهدين خلق وجو            : خبرنگار

دهند ـ خصوصاً كارهاي زيرزميني آنها ـ چيـست؟ و     كه نظر شما راجع به حركتي كه خارج از ايران انجام مي

  دهند، آيا ممكن است كه از نظر داخلي تاثير داشته باشد؟  با توجه به اين كارهايي كه انجام مي به نظر شما،

بين نهضت آزادي ايران و سازمان مجاهـدين خلـق ـ و يـا بـه      هاي اساسي  يكي از تفاوت: دكتر يزدي

نهـضت آزادي ايـران بـه اصـالت انقـالب اسـالمي و       .  ـ تفـاوت اسـتراتژيك اسـت     ها منافقين تعبير بعضي

 قـرار داده و بـه قـانون         تأييدهاي آن معتقد و وفادار است و نظام جمهوري اسالمي ايران را مورد                آرمان

نهـضت آزادي ايـران بـا       . نمايد  ارچوب قانون اساسي مبارزه علني قانوني مي      اساسي ملتزم است و در چ     

. در حالي كه آن سازمان به براندازي با قواي قهريـه معتقـد اسـت              . براندازي به هر شكل آن مخالف است      

نهضت آزادي با اين استراتژي به كلي مخالف است و آن را مفيد بـراي ملـت ايـران و سرنوشـت مملكـت         

  .داند نمي

رويـه  . ومين مطلب اين است كه ما در مبارزه ملي با هر نوع اتكاء و يا كمك بيگانه به شدت مخـالفيم                    د

 يك حركت يا يك     عنوان  بههاي گذشته قبل از انقالب نيز چنين بوده است و ما              نهضت آزادي در طول سال    

ها به يك دولت بيگانـه  سازمان با هر نوع اتكاء به خارجي و دريافت كمك خارجي مخالفيم، در حالي كه آن          

در حـالي كـه     . عيـار بـا ايـران بـوده اسـت           اند، آن هم در مقطعي كه آن دولت در حال جنگ تمام             پناه برده 

شهرهاي ما مورد بمباران هوايي و موشكي كشور دشمن قرار داشت، آنها رفتند و به آن كشور پناهنـده                   

دوست هستند و كساني را  االصول مردمي وطن مردم ايران علي. كنند شدند و اكنون نيز با آن همكاري مي     

پذيرند، از آنان خوشـشان       كه در چنين شرايطي بروند و به يك دشمن متجاوز خارجي پناهنده شوند نمي             

هـاي مـادي و معنـوي     ترديد بـدون كمـك   ما عمليات نظامي آنها را هم كه بي    .كنند  شان نمي تأييدآيد و     نمي

 خصوصاً كه اين نوع عمليات، در شرايط كنوني ايران ـ با توجـه   كنيم، خارجي غيرممكن است محكوم مي

كنـد ـ، بـه نفـع ايـران       فارس و خطراتي كه تماميت ارضي ايران را تهديد مي به تحريكات خارجي در خليج

  .پذيرد باشد و ملت ايران نيرويي را كه بخواهد عامل تشتت و تجزيه كشور شود، نمي نمي

آيـا نهـضت آزادي شخـصي را      . هوري در چند ماه آينده برگزار خواهـد شـد         جم  انتخابات رياست : خبرنگار

  كانديدا خواهد كرد و آيا احتمال دارد كه شما شخصاً كانديدا شويد؟

جمهـوري آينـده شـركت خواهـد كـرد و كانديـدا        بله، نهضت آزادي در انتخابـات رياسـت   : دكتر يزدي 

  . نمايد معرفي مي

هـا و     جمهوري فرصـتي اسـت كـه كانديـداها برنامـه             انتخابات رياست  در ساير كشورها معموالً   : خبرنگار

علت اين امر به نظر     .  را در ايران مالحظه نكرديم     مسألهاين  . هاي مختلف اعالم نمايند     مواضع خود را در زمينه    

  شما چيست؟
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ر هـا و مواضـع خـود را د          الزمه انتخابات آگاهانه مردم ايـن اسـت كـه كانديـداها برنامـه             : دكتر يزدي 

ها و مواضع     سياسي، فرهنگي و اجتماعي براي مردم توضيح دهند و آزادانه سياست            هاي اقتصادي،   زمينه

امـا ايـن امـر تنهـا در يـك جامعـه بـاز        . مسئوالن كنوني را بررسي ـ و در صورت لزوم، انتقـاد ـ نماينـد    

فعاليـت آزادانـه را   هاي سياسي ـ اعم از موافق يا مخالف حاكميـت ـ حـق      سياسي كه همه احزاب و گروه

در جوامع بـسته سياسـي، مـردم يـا در انتخابـات             . پذير است   داشته باشند و مطبوعات آزاد باشند، امكان      

  .دهند مي رأي ها به اشخاص كنند يا به جاي برنامه شركت نمي

اشـكاالتي كـه شـما از لحـاظ سياسـي،           . شود  نهضت آزادي جزء اپوزيسيون در ايران حساب مي       : خبرنگار

  گيريد چيست؟ ادي و فرهنگي به نظام و حكومت موجود مياقتص

هـاي انقـالب و اصـالت آن معتقـد اسـت و نظـام جمهـوري                   نهضت آزادي ايران به آرمان    : دكتر يزدي 

ها و عملكردهـاي حاكميـت كنـوني مخـالف اسـت و بـا آن مبـارزه           كند، اما با سياست      مي تأييداسالمي را   

. تغيير حاكميت كنوني به معناي تغيير نظام نيـست    . مايد يا تغيير دهد   كوشد كه آن را اصالح ن       كند و مي    مي

از نظـر   . حاكميت كنوني اصول قانون اساسي در فصول سـوم، پـنجم و هفـتم را زيـر پـا گذاشـته اسـت                      

از نظــر . خــواه اسـت  و از نظــر سياسـي، انحــصارطلب و تماميـت  ) واپـسگرا (فرهنگـي و دينـي، ارتجــاعي   

ان و مديراني را بـر سـر كـار گماشـته            مأموردر عمل و اجرا،     . قص و نادر است   هايش نا   اقتصادي، برنامه 

است كه تنها هنرشان تعبد كوركورانه از مقامات است ولي عموماً فاقـد شايـستگي و لياقـت بـراي كـاري          

اي در سـطوح مختلـف        عـالوه بـر ايـن، فـساد مـالي گـسترده           . هستند كه به عهده آنها واگذار شـده اسـت         

 يا مسئولي خود را موظف به تبعيت از   مأموركمتر مقام و    . ي و غيردولتي را فرا گرفته است      نهادهاي دولت 

  .داند قانون مي

ها و جريانات ديگر سعي در محدود كردن تسلط جريان راسـت سـنتي دارنـد ـ خـصوصاً       گروه: خبرنگار

است سنتي همچنان قوي به و كارگزاران سازندگي ـ وليكن جريان ر ) روحانيون مبارز(هاي چپ راديكال  گروه

بـه  . جمهوري نيز چنين خواهد بـود       رود، در انتخابات مجلس موفق بودند و گويا در انتخابات رياست            پيش مي 

  نظر شما علت اين قدرت و قوت چيست؟

فقهـاي سـنتي و     : حـزب و جريـان راسـت سـنتي از دو جنـاح عمـده تـشكيل شـده اسـت                    : دكتر يزدي 

اكثريت روحانيون فعـال در حكومـت از زمـره فقهـاي            . ناح منسجم هستند   هر دو ج    .داري تجارتي   سرمايه

اين جريان توانسته است كه طي هفده سال گذشته، به تدريج تمام مراكز اصلي قـدرت را                 . باشند  سنتي مي 

 بعـد از انقـالب را بـه زيـر           تأسـيس ال  قبضه نمايد و بسياري از نهادهاي قدرتمند اقتصادي، سياسي جديـد          

  .آوردكنترل خود در

اي معتقد بودند كه آنان نقش سياسي بزرگي خواهند داشـت             هنگام تشكيل گروه كارگزاران، عده    : خبرنگار

  به نظر شما علت چيست؟. وليكن واقعيت امر اين چنين نبود

هـاي ديگـر    مردم و افكار عمومي جامعه آنها را جداي از جناح         . بيني بود   اين واقعيت قابل پيش   : دكتر يزدي 

هـاي    هايي كـه بـر مـسند قـدرت قـرار داشـتند، گـام                كه طي سال   آنها هم نتوانستند يا نخواستند    . دانند  نمي

  .مؤثري در جهت حل بحران سياسي بردارند

پـذيرد؟ يعنـي بـا        آيا نهضت آزادي ائتالف با ديگران را در جريان انتخابات رياست جمهوري مي            : خبرنگار

  آنها كانديداي مشتركي داشته باشد؟
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هاي متعلق به اپوزيسيون داخل كشور در ارتباط اسـت      نهضت آزادي ايران با ساير گروه     : دكتر يزدي 

  .شود  توافق شده، در فعاليت انتخاباتي وارد مي و بر اساس يك برنامه مشخص

نظر شما راجع به سياست خارجي كنـوني        . شما اولين وزير خارجه بعد از انقالب اسالمي بوديد        : خبرنگار

  يشنهادهاي شما براي تغيير يا بهبود بخشيدن به آن چيست؟ايران چيست؟ و پ

هـر  . هاي ملـي و داخلـي اسـت         ثر از مناسبات و سياست    أسياست خارجي هر كشوري مت    : دكتر يزدي 

هـا و عملكردهـاي    بايـستي از تغييـر اساسـي در سياسـت       نوع تغيير معنـاداري در سياسـت خـارجي مـي          

  . ها، ناتوان و فاقد ابتكار است رغم فعاليت  جي ايران، عليدر حال حاضر، سياست خار. حاكميت آغاز شود

آيا بـه   . آمريكا همچنان تصميم به انزواي ايران گرفته و تا به امروز در اين راه موفق نشده است                : خبرنگار

   قدرتمند و هوشمند است؟ نظر شما چيست؟ معناي اين نيست كه دولت ايران قوي،

جانبه اتحاديه اروپـا و       ر انزواي كامل ايران به دليل عدم پيروي همه        عدم موفقيت آمريكا د   : دكتر يزدي 

ايـن كـشورها از موضـع       . باشد  هاي آمريكا در مورد ايران مي       كشورهاي صنعتي آسياي دور از سياست     

جانبه آمريكا، بعد از فروپاشي اتحاد جمـاهير شـوروي            تازي و فشارهاي يك     منافع ملي خود در برابر يكه     

توانسته است كـه بـيش    ايران از اين وضعيت بهره برده است، اما مي  . كنند  رد، مقاومت مي  و پايان جنگ س   

انه برخي از عملكردهاي دولت ايران حتي به سياست و برنامه مقاومت اتحاديه             تأسفم. از اين استفاده كند   

  .اروپا و كشورهاي آسياي دور در برابر فشار آمريكا لطمه زده است

كشورهاي عربي مدعي دخالت ايـران      .  با كشورهاي عري همچنان زياد خوب نيست       روابط ايران : خبرنگار

  نظر شما چيست؟. داند در مسائل داخلي خود هستند و ايران علت اين مسائل را آمريكا مي

انه تحت نفوذ و سيطره آمريكا و انگليسي قـرار دارنـد و             تأسفمهاي عربي     برخي از دولت  : دكتر يزدي 

ايـن  . كنند، بدون آنكه منافع و مصالح ملي مردم خـود را در نظـر بگيرنـد                 ها عمل مي   هماهنگ با اين دولت   

 ـ به جاي اصالح وضعيت داخلي خود   باشند ها ـ كه بعضاً گرفتار مسائل و مشكالت داخلي خود مي  دولت

  .باشد البته ايران هم در مواردي مقصر مي. كنند وجوي دشمن خارجي، ايران را متهم مي در جست

بايستي اوالً نيروهاي مسلح خـارجي        هاي موجود مي    ت آزادي ايران معتقد است كه براي تقليل تنش        نهض

 بـدون  )status quo(هاي منطقه بدون تغيير در وضـعيت موجـود    ثانياً دولت.  را ترك كنند )فارس خليج(منطقه 

  .بپردازنددخالت در امور داخلي يكديگر، با همكاري و معاضدت همه جانبه به رفع مشكالت 

  روابط عمومي

   نهضت آزادي ايران

۲۰/۱۱/۷۵  



  

 ١٥٤

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

 ١/١٥٨٥ش :شماره

   ٢٣/١١/٧٥ :تاريخ

  

 درخواست رسيدگي به شكايت نهضت از مديرمسئول روزنامه كيهان

 

 

   دادگاه عمومي تهران۳۴رياست محترم شعبه 

  ميدان پانزده خرداد، مجتمع ويژه دادگستري

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

 شكايتي از مدير مسئول روزنامه كيهان تقديم حضور دادگـاه نمـوده و تقاضـاي                ۱۴/۰۹/۷۵اريخ  در ت 

بدينوسـيله بـار ديگـر تقاضـاي خـود را         . اطـالع هـستم     اما از اقدامات قـانوني دادگـاه بـي        . رسيدگي كردم 

  .نمايم و اميدوارم دادگاه محترم بر طبق قانون رسيدگي نمايد تجديدنظر مي

  

  با تشكر 

  ابراهيم يزدي دكتر 

  

  



  

 ١٥٥

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٨٧ :شماره

   ٢٤/١١/٧٥ :تاريخ

 

  سي.بي.مصاحبه بخش فارسي راديوي بي

  ۱۹/۱۱/۷۵ با آقاي دكتر ابراهيم يزدي در تاريخ 

  

هـا و     دكتر ابراهيم يزدي، رهبر نهضت آزادي ايران، گفته اسـت كـه نهـضت آزادي و ديگـر گـروه                   : گوينده

شـود    ر مـي   كه در تابستان برگزا    جمهوري  كنند در انتخابات رياست     منفرديني كه همراه با آن گروه فعاليت مي       

وگـويي بـا او    در گفـت .  و خود او يكي از كساني است كه براي اين مقام نامزد خواهـد شـد            شركت خواهند كرد  

  :درباره نحوه شركت نهضت آزادي در انتخابات پرسيدم

هـاي گذشـته خـويش توضـيح داده اسـت در              نهضت آزادي ايران همانگونه كه در بيانيـه       : دكتر يزدي 

 در همـان اعالميـه از      .كنـد   ده برگزار خواهد شد، شـركت مـي       هاي آين   جمهوري كه در ماه     تخابات رياست ان

طـور فعـال در انتخابـات شـركت كننـد و شـركت در انتخابـات و                    مردم دعوت شد كه آماده باشـند و بـه         

راي مـردم بـه     هايي كه قانون اساسي بـ        حقوق و آزادي   تأميننوان ابزاري براي    ع مبارزات انتخاباتي را به   

  . كرده و فعاالنه شركت نماينديرسميت شناخته تلق

  .جمهوري خواهد بود اين شركت در انتخابات به منزله معرفي يك نامزد براي رياست: گوينده

بله، نهضت آزادي در انتخابات شركت خواهد كرد و كانديداي مستقل خـودش را معرفـي                : دكتر يزدي 

  .خواهد كرد

  هاي ديگر يا منفردين؟ يدا تنها از طرف نهضت آزادي خواهد بود يا در ائتالف با گروهآيا اين كاند: گوينده

ت آزادي ايران بر اين است كه كل اپوزيسيون ايران در اين انتخابات فعاالنه      سياست نهض : دكتر يزدي 

اي   هباشند در نام    بر همين اساس آقاي دكتر سحابي كه از مؤسسين اوليه نهضت آزادي مي            . شركت نمايد 

نام اقدام    اند كه براي ثبت     خطاب به ملت ايران ضمن برشمردن مسائل مختلف، از سه نفر درخواست كرده            

اهللا سحابي و بنده از طـرف نهـضت           فر، آقاي مهندس عزت     اين سه نفر عبارتند از آقاي مهندس معين       . كنند

  .آزادي

ـ   ولي كساني كه تا به حال خوشان را كانديد رسمي كرده          : گوينده د همـه روحـاني هـستند و در بعـضي           ان

شـما در ايـن مـورد هـم         . جمهـوري را دارنـد      محافل تهران هم گفته شده كه فقط روحانيون صالحيت رياسـت          

  كانديداي روحاني معرفي كرده يا خواهيد كرد؟ 

بعـضي از   . دانـيم    اوالً ما با اين استدالل موافق نيستيم و آن را منطـق نادرسـتي مـي                 خير،: دكتر يزدي 

اند، تجربه مـشروطيت را        اظهارنظر كرده  مسألهاني كه، بخصوص در اين روزهاي اخير نسبت به اين           كس

روحانيون را پس زدند، پس حاال بايـد اينهـا           كشند كه در مشروطيت چگونه روشنفكران آمدند و         پيش مي 

نيـاً بـر خـالف     اما به نظر ما اين خالف قانون اساسـي اسـت و ثا     .دستي قدرت را بچسبند و رها نكنند      دو  

اگر آنها مايل هستند اعتبار بعضي از كارهاي خـوب بـه پـاي آنهـا نوشـته                  . مصالح خود روحانيون است   

انـد بايـد بداننـد كـه          جمهور روحاني باشد، بكـار بـرده        شود و اين استدالل را براي اين كه چرا بايد رئيس          
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كفـايتي كـه در بعـضي از          و بـي  شـود     اي كه در حاكميت كنوني در سطوح مختلف ديده مـي            فساد گسترده 

مديران وجود دارد و مشكالت سياسي و اقتصادي كه براي مملكت بوجود آمـده اسـت، الجـرم همـه بـه                      

اي را كه روحانيت ايران در گذشته بـا           حساب آقايان گذاشته شده و گذاشته خواهد شد و در نتيجه رابطه           

  .اهد شدهاي مردم داشته است نيز دستخوش يك تحول تاريخي خو توده

. هايي خواهد داشت    جمهوري چه برنامه     كسي كه از طرف نهضت آزادي كانديدا بشود براي رياست          :گوينده

  هاي كانديداهاي ديگر خواهد داشت و همچنين با دولت فعلي؟ يعني چه تفاوتي با برنامه

 خواهد كرد نتشرها م  در اولين فرصت نهضت آزادي ايران برنامه خودش را در اين زمينه         :دكتر يزدي 

ولي رئوس مطالب اينست كه مـا ضـمن ايـن كـه بـه توسـعه اقتـصادي                   . واهد رسانيد خو به اطالع عموم     

دانيم و اين يك تفاوت اصلي        دهيم اما شرط موفقيت توسعه اقتصادي را در توسعه سياسي مي            اهميت مي 

معـه، موقـت، زودرس و      هاي سياسي هر نوع تغيير و تحولي را در جا           ما بدون تحقق آزادي   . و عمده است  

هايي كه مورد نظر ما هستند همان چيزهايي است       آزادي. و اين شرط اساسي توسعه است     . بينيم  ناكام مي 

 بر اجراي بعضي از     تأكيددومين تفاوتي كه وجود دارد      . اند  كه در فصل سوم قانون اساسي تصريح شده       

 جملـه اصـولي كـه در فـصل هفـتم قـانون              اند، از   اصول قانون اساسي است كه به كلي ناديده گرفته شده         

اساسي درباره انتخابات شوراها نظيـر شـوراي بخـش، ده و شـهر و شهرسـتان و اسـتان آمـده اسـت،                        

هـاي    اينهـا برخـي از آن نكـات و تفـاوت          . طوري كه كار روزمره مردم به عهده خود مردم واگذار شود              به

  .اصلي است كه وجود دارد

  

  روابط عمومي

  ران نهضت آزادي اي

۲۴/۱۱/۷۵  

  



  

 ١٥٧

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٨٨ :شماره

   ٠١/١٢/٧٥ :تاريخ

  

  سي بي مصاحبه بخش فارسي راديوي بي

  )۱۳۷۵آذر (با دكتر ابراهيم يزدي 

  

ها و محافل وابسته و يا نزديك به حاكميت كنـوني ايـران،              در ايران بعد از اين كه بسياري از تشكل        : مجري

افل كانديداهاي خود   جمهوري كشور اعالم كردند، و بعضي از اين مح          موضع خود را در انتخابات آينده رياست      

را معرفي كردند، اينك نهضت آزادي كه تشكلي است خارج از حاكميت موجود، اعالم كرده كه در اين انتخابـات     

  .كند شركت خواهد كرد و به زودي كانديداي خود را نيز معرفي مي

 اين سياستي است كه از پنج، شش سال پيش، قبـل از فـوت شـادروان مهنـدس بازرگـان                   : دكتر يزدي 

طـور فعـال    بايـستي در انتخابـات ادواري بـه    اتخاذ شد و نهضت آزادي به اين نتيجه رسيده بـود كـه مـي      

به ايـن  . شركت كند و اين حقي كه متعلق به ملت است ـ حق حاكميت ملت و انتخابات آزاد ـ را مطالبه كند  

  . جمهوري شركت خواهيم كرد ترتيب ما در انتخابات رياست

ايـد و همـين       ناست كه شما كانديداي واجد شرايط از جريانات ديگر را سـراغ نكـرده             اين به اين مع   : مجري

  كنيد؟ دليل خودتان نامزدي تعيين مي

  .بينيم اند را واجد صالحيت نمي تاكنون ما هيچ كدام از اينهايي كه معرفي شده: دكتر يزدي

يجه برسيد كـه واجـد شـرايط و         اگر درطي روند انتخابات، كانديدي تعيين بشود كه شما به اين نت           : مجري

صالحيتي كه شما الزم داريد هست، آن موقع حاضريد كه به نوعي ائتالف دست بزنيد و كنار بياييد، بـه ايـن                      

  معنا كه كانديد خود را منتفي اعالم بكنيد؟

اين مشروط به اين است كه آن كانديـدا واجـد صـالحيت باشـد و شـرايط نهـضت آزادي را                      : دكتر يزدي 

  .بپذيرد

بدهد و يا خودش تعيين بكنـد كـدامها          رأي   تواند به او    دقيقاً شرايط شما، كه كانديدي كه نهضت مي       :مجري

  هستند؟

هـاي   در مرحله اول تمكين عملي از قـانوني اساسـي و احتـرام عملـي بـه حقـوق و آزادي             : دكتر يزدي 

انون اساسـي و    اساسي ملت، اعالم آزادي فعاليت احزاب سياسي بـدون قيـد و شـرط و در چـارچوب قـ                   

آزادي مطبوعات، سپس و در مرحله دوم اعالم برنامه در مسائل اقتصادي در جهت تعديل اقتـصادي بـه                   

اكنون وجود دارد و اخـتالف   طوري كه حداقل اين وضعيت بسيار نامطلوبي كه هم          درآمد، به   نفع طبقات كم  

  .اسي و اقتصاديپس دو شرط هست، سي. شود، تعديل گردد به روز شديدتر مي طبقاتي روز

جمهور آينـده   اند كه رئيس نفوذ در داخل و خارج از حاكميت ايران اعالم كرده دكتر يزدي، محافل ذي  :مجري  

  كند؟ آيا اين مانعي سر راه شما براي تعيين كانديدا ايجاد نمي. ايران بايد يك روحاني باشد

قانون اساسي و قـانون     . بات است چنين ادعايي خالف قانون اساسي و خالف قانون انتخا        : دكتر يزدي 

انـد و   هـا را زده  البته بعـضي افـراد ايـن حـرف    . جمهور حتماً بايد معمم باشد گويند كه رئيس   انتخابات نمي 



 

 ١٥٨

جمهـور آينـده يـك        كننـد كـه مـثالً اگـر چنانچـه رئـيس             اي را هم مطـرح مـي        لوحانه  هاي بسيار ساده    بهانه

ت گرفته، اين اقـدامات اقتـصادي مثبتـي كـه ـ بـه نظـر        غيرروحاني باشد اين اصالحاتي كه تاكنون صور

 اين حرف بسيار خوب، اوالً. آقايان صورت گرفته است ـ اعتبارش به نام آن غيرروحاني تمام خواهد شد 

اي كه كارهاي مثبت ممكن است به حـساب آقايـان             نادرست است، ثانياً آقايان بايد توجه كنند همان اندازه        

جب اعتبار شود به همان اندازه و در صورتي كه از نظر اقتصادي و سياسي،               روحاني گذاشته شود و مو    

حاكميت كنوني شكست بخورد و يا كار خالف بكند هم به پـاي روحانيـت نوشـته خواهـد شـد و موجـب                        

االصول چنين ادعايي كه بايد حتمـاً روحـاني    ولي علي. سلب اعتماد و اعتبار مردم از روحانيت خواهد شد  

  .باشد نون اساسي و خالف قانون انتخابات ميباشد خالف قا

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

۰۱/۱۲/۷۵  

  

  



  

 ١٥٩

  تعالي بسمه

 نيرا انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٨٠ :شماره

   ٠٢/١٢/٧٥ :تاريخ

  

  وگوي آقاي حميد بهشتي با آقاي دكتر ابراهيم يزدي گفت

   پيرامون موضع نهضت آزادي درباره طالبان و افغانستان

  

  

  نيد؟ك شما نوع اسالم طالبان در افغانستان را چگونه ارزيابي مي: آقاي بهشتي

طالبان نماينده يك جريان اسـالمي اسـت نـه تنهـا در افغانـستان               .  اهللا الرحمن الرحيم    بسم: دكتر يزدي 

 ـ سنتگرايان آداب سنتي را كه بخـشي از آنهـا     ناميم بلكه در كل جهان اسالم كه ما اينها را سنتگرايان مي

ن با آداب و رسوم مردم بومي       المي نيست و حاصل تعامل دي     ساسالميست ولي بخشي از آنها ضرورتاً ا      

در برابر سـنتگرايان، نوگرايـان      . اند  عنوان اصول اسالمي پذيرفته     آرام به   است، در طي قرون متمادي آرام     

احيـاگران  نـام   الدين اسدآبادي تا به امروز به         هستند، كساني كه در اين صد سال اخير از زمان سيدجمال          

هاي گذشـته خـود، از       گراياني هستند كه از پوسته انزواي قرن        اند، طالبان در واقع سنت      ديني شناخته شده  

انـد و     همان ديدگاه سـنتي كـه بخـشي از آن محـصول جامعـه سـنتي گذشـته بـوده اسـت، بيـرون آمـده                         

تعارض موجود حاصل برخـورد  . هاي سنتي عمل كنند  خواهند در عصر حاضر بر اساس همان ديدگاه         مي

  . جامعه كهن استهاي شرايط متحول جامعه كنوني با سنت

  گرايان انتظار بيهوده است؟ عرضه راه جديد براي مسائل روز از سنت  انتظارآيا: آقاي بهشتي

انتظاري بيهوده است، مگر اين كه سـنتگرايان در تجربـه و عمـل پـي ببرنـد و متوجـه       بله : دكتر يزدي 

د بـود   ناز سنتگرايان قادر نخواه    اما بسياري    . ا عتيقه شده و غيرقابل عمل است      ه  شوند كه اين نوع ديدگاه    

تـوان    احتماالً اگر هم انطباق دادند ديگر به آنها نمي        . كه اين تغييرات را بپذيرند و خودشان را انطباق دهند         

  .آنها همه به جنبش نوگرايان ملحق خواهند شد. سنتگرا گفت

  گرايي مثبت است يا منفي؟ نظور شما سنتم: آقاي بهشتي

هـاي آن جامعـه تـشكيل         هـاي ملـي بخـشي از هويـت فرهنگـي مـردم را سـنت                  در فرهنگ : دكتر يزدي 

ها و حفظ آنها از جهت حفظ هويت فرهنگي ضروري و مثبت است، اما بايد توجـه                   توجه به سنت  . دهند  مي

. هاست و يكـي بخـش محتواهاسـت         هاي جامعه دو بخش قابل تميز است يكي بخش قالب            سنت ركرد كه د  

وجـو    هـا جـست     اي براي محتواي سنت     هاي تازه   ها را تغيير داد و قالب       رد و قالب  توان محتوا را حفظ ك      مي

شود، مثالً فرض كنيد فرهنگ اسالمي از جامعه عـرب            معموالً وقتي يك فرهنگ وارد فرهنگ ديگر مي       . كرد

هـاي    شود، در تعامل بين فرهنگ اسـالمي و فرهنـگ ايرانـي يـك سلـسله فـرآورده                   وارد فرهنگ ايران مي   

هـاي   هاي عناصري از فرهنـگ و سـنت   هاي اسالمي ـ عربي در قالب  كند، فرهنگ و ارزش اي بروز مي تازه

گيرد، در نتيجـه تعارضـي        افتد و تدريجاً يك ازدواج فرهنگي صورت مي         شود و جا مي     ايراني جايگزين مي  

 اگـر عناصـر     .نمايـد   با فرهنگ اصلي و ايراني بـروز نمـي        ) اسالمي(هاي محتوايي فرهنگ جديد       بين ارزش 

هـاي سـنتي را كـه بـه تـدريج در تعـارض بـا                  تواند قالـب    اصلي يك فرهنگ از پويايي برخوردار باشد مي       



 

 ١٦٠

خـورد رهـا كنـد و بـراي همـان محتواهـا               گيرد و ديگر بـه درد نمـي         تغييرات و تحوالت اجتماعي قرار مي     

  .هاي جديدي را ايجاد نمايد قالب

ها از طرف طالبان يـا اجبـار           بحث محتوا و قالب، محدوديت زن      در رابطه با برخورد سنتي و     : آقاي بهشتي 

  كنيد؟ به ريش گذاشتن مردها را چگونه ارزيابي مي

اكثر آنچه را كه طالبان در مورد محـدوديت زنـان و يـا اجبـار مـردان در گـذاردن ريـش                     : دكتر يزدي 

طـور عـام و از تحـصيل علـم            بـه  مثالً اسالم هرگز زنان را از تحصيل علـم           .اند فاقد مباني ديني است      گفته

در قـرآن كـريم و يـا        . هاي عمومي و نظاير اينها منـع نكـرده اسـت            پزشكي بخصوص يا از رفتن به حمام      

  .هيچ دستوري در مورد حرام بودن تراشيدن ريش صادر نشده است) ص(سنت رسول خدا 

 غـار انـزواي خودشـان       اند در   رفته. طالبان هم نظير برخي از اقشار جامعه مانند اصحاب كهف هستند          

هـا و   هـا و ديـدگاه   بنـابراين انديـشه  . انـد  اند، هيچ نوع تعاملي با جهان خارج نداشته      هاي سال خوابيده    سال

وقتي از خواب اصحاب . هاي گذشته است مواضعشان نسبت به مسائل جاري جامعه كنوني متعلق به قرن        

هاي قـرون گذشـته نظـر         ها و ديدگاه    ا نگرش خواهند ب   شوند و مي    كهفي خود بيدار شده و وارد صحنه مي       

هـا از     هاي عهد دقيانوس كااليي بخرند، در حالي كـه آن سـكه             خواهند با سكه    دهند در واقع به تعبيري مي     

  .رواج افتاده و از گردش خارج شده است

هـاي قـومي، نـژادي و مـذهبي كـه در              اشكال طالبان صرفنظر از مـسائل سياسـي قـضيه و درگيـري            

هـاي   اينهـا يـك سلـسله باورهـاي قـالبي سـنت      . هاي سنتي آنها هم اسـت     رايج است، در ديدگاه    افغانستان

خواهنـد در     اند و در آستانه قرن بيـست و يكـم مـي             گذشته، متعلق به دويست، سيصد سال پيش را گرفته        

در سيصد سال يا حتي صـد سـال پـيش، در جامعـه افغانـستان، زنـان شـهري كـاري                      . جامعه پياده كنند  

ساختارهاي اجتماعي صـد سـال    . اند  اند تا در جامعه ظاهر شوند، هيچ نوع فعاليت اجتماعي نداشته            شتهندا

خـاطر آن     اند كـه بـه      كرده  اي بوده است كه اصوالً زنانشان نيازي احساس نمي          گونه  پيش در افغانستان به   

از . ر رايجـي بـوده اسـت      سواد باشـند يـك امـ        اين كه زنان بي   . اند  وارد جامعه شوند، عمالً حضور نداشته     

حاال در عصر كنوني كه     . اند  سواد بوده   مردانشان هم عموماً بي   . زنان كسي توقع نداشت كه باسواد باشند      

هـاي   مدارس تازه باز شده و روابط اجتمـاعي ديگـري بوجـود آمـده اسـت زنـان در بـسياري از صـحنه                      

ه بافت قبيلگـي بـر سـر جـايش بـاقي      هم خورده است، نه مناسبات جامعه سنتي ب. اجتماعي حضور دارند 

 شما ديگر امكان ندارد بتوانيد به زنان بگوييد كه بروند           .مانده است و نه بافت شهري و يا بافت روستايي         

  .عالوه بر اينها، چنين دستوراتي هيچ مبناي ديني ندارد!! هايشان بنشينند و بيرون نيايند در خانه

هاي زنان تعطيل     گويند حمام    ببينيد طالبان مي   ان است مثالً  در واقع مشكل طالبان تعارص با دين و زم        

اند زنـان حـق ندارنـد برونـد پـيش             و ضمناً هم گفته   ! اند زنان حق ندارند بروند مدرسه پزشكي        گفته! شود

اما برخي ديگر حتـي مربـوط       . ؟ برخي از اينها متعلق به يك جامعه سنتي صد سال پيش است            !!طبيب مرد 

هـاي خـصوصي در       حمـام . انـد   آن زمان هم زنان مجبور به اسـتحمام بـوده         . يستبه صد سال پيش هم ن     

اين فتواها يـك سلـسله باورهـاي    . اند كرده هاي عمومي استفاده مي   منازل وجود نداشته و احتماالً از حمام      

خواهنـد آن را بـه اجـرا     نگريـست كـه اينهـا امـروز مـي      انديشي و قشري و ناشي از سطحي  انحرافي و كج  

  .دبگذارن

نوع برخورد اسالمي طالبان را كه شما سنتي و قشري توصيف كرديد، در مقايـسه بـا نـوآوري                   : بهشتيآقاي  
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  كنيد؟  ميچگونه ارزيابي

گرايي كه عرض كـردم توضـيحي را نيـز            هاي قشريت و تحجر و سنت       ابتدا در مورد واژه   : دكتر يزدي 

دارد و يك محتوا يا مغز و قرآن ما را دعوت           ببينيد هر انديشه و فكري يك پوسته خارجي         . كنم  اضافه مي 

االلباب، يا اولـي االبـصار و         فاعتبروا يا اولي  : فرمايد  نجا كه مي  آكند كه به آن مغز و محتوا توجه كنيم،            مي

االلباب يعني كساني كه دنبال اصل مطلب هستند ـ   به معناي مغز و محتواست پس اولي» لب«جمع » الباب«

ايـن قـشرگرايي    . آورد  اين روش اشكال بوجود مـي     . دهند  خارجي را مالك قرار مي    اما قشرگرايان پوسته    

در روندهاي سياسـي ـ اجتمـاعي اسـالم سـابقه دارد نمونـه برجـسته آن خـوارج هـستند كـه بـه همـان             

هـاي   در انديـشه . دادنـد  كردنـد ودر نتيجـه محتـوا را از دسـت مـي         هاي خارجي كالم خدا اكتفا مـي        پوسته

طـور طبيعـي مـشكالت      امر صادق است كه اگر ما به اهداف و منظورها توجه نكنـيم بـه     سياسي هم همين  

هاي فرهنگي، به دنبـال مغـز، محتـوا و         آيد؛ ولي نوگرايان ضمن اعتقاد و احترام به سنت          بسياري پيش مي  

در پـي آننـد كـه بـراي         . هـا هـستند     هـاي نهفتـه در ايـن سـنت          هاي آن هستند، به دنبـال فهـم ارزش          ريشه

براي روشن شدن . هاي جديد قابل قبول و اجرا در شرايط كنوني پيدا كنند     هاي واالي اسالمي، قالب     زشار

مطلب موضوع شورا را در نظر بگيريم، به موجب دستور قرآن امور جامعه مسلمين بايد از طريق شـورا                   

 تجمـع امنـاي     اما در سنت مـسلمانان شـكل شـورا عبـارت از           ! اداره شود و نه تصميمات فردي مستبدانه      

گشايي، اهل حل، گره از       معروف بودند، حل يعني باز كردن يا گره       » اهل حل و عقد   «عنوان    مردم بود كه به   

اي كـساني هـستند       در هر جامعه  . زنند  گشايند عقد يعني پيوند و گره زدن، اهل عقد پيوند مي            كار مردم مي  

 خوب، در ادبيات اسالمي به اينها       .گوييم  م مي كه مورد اعتماد عمومي مردم هستند و ما به آنها امناي مرد           

بايد با اين    اينها بايد اعضاي شورا باشند و حاكم يا امير در اداره امور جامعه مي             . گفتند اهل حل و عقد      مي

  .اشخاص، با امناي مردم مشورت كند

ر نظر بگيريم يـك     اي يا جامعه ابتدايي، مثالً در مدينه صدر اسالم كه كل آن را اگر د                در يك نظام قبيله   

شهري با حداكثر هزار خانواده بوده است، تشخيص اين كه چه كـساني در ايـن جامعـه اهـل حـل و عقـد                    

كـرده    وگـو و رايزنـي مـي        كرده و با آنهـا گفـت        امير آنها را انتخاب و دعوت مي      .  آسان بوده است   ،هستند

نـستان چگونـه يـك رهبـر يـا           ميليـوني ماننـد ايـران يـا كـشوري ماننـد افغا             ۶۰اما در يـك كـشور       . است

تواند بفهمد كه امناي مردم يا اهـل حـل و عقـد چـه كـساني هـستند؟ بـه تعبيـر مرحـوم                           جمهور مي   رئيس

 تأمينباشد همان نظر اسالمي شورا را         مودودي همين مجلس شوراي ملي كه يك پديده سياسي جديد مي          

سازد كـه     آني شورا يك قالب جديدي مي     كند، يعني ساختار مجلس براي اين انديشه و ايده ارزشمند قر            مي

  .باشد با شرايط زمان حال متناسب مي

هاي جهادي گفتند بعد از پيروزي، بر اساس اصل شورا، مجلـس اهـل حـل و                   در افغانستان تمام گروه   

خواسـت   هاي سنتي عمـل كردنـد و لـذا هـر گروهـي مـي       دهيم، اما در عمل مطابق روش عقد را تشكيل مي 

عنوان اهل حل و عقد يا امناي ملـت جـا بزنـد و ايـن شـدني نبـود و                       مورد نظر خود را به    تعدادي از افراد    

نيست مگر اين كه قالب جديدي براي آن ارزش مترقي دموكراتيك اسالمي كه شورا باشد پذيرفته شود و                  

 حاال ايـن نـوع قـشرگرايي، ايـن    . يك مجلس ملي با آراء مستقيم و مخفي همه مردم انتخاب و تشكيل شود         

هاي فكري ـ سياسي طالبان قابل مالحظه اسـت    نوع تحجر فكري و بسته بودن ذهني در بسياري از زمينه

  .و اين يك مشكل اساسي در افغانستان است
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آيا شما برخورد جامعه االزهر با ابوزيـد را از قبيـل همـين قـشرگرايي و تحجـر كـه گفتيـد                       : آقاي بهشتي 

  كنيد؟ ارزيابي مي

تـوانم    ار مكتوب ابوزيد و برخورد جامعه االزهر با او چندان آشنا نيـستم و نمـي               من با آث  : دكتر يزدي 

هـاي سياسـي كـساني     دانم هميشه در ميان معتقدين به اديان، مكاتب و حتي جنـبش          اظهارنظر كنم، اما مي   

در مـذاهب  . كننـد  نگر و قشري هستند و به عمق و مغـز موضـوع و مطلـب توجـه نمـي                اند كه سطحي    بوده

فريسيان در واقع آن كساني از علماي يهودي بودند كه به           . و يهودي، فريسيان از اين نوع هستند      مسيحي  

عنـوان كـسي كـه جـالل و       در ادبيات تورات، مسيح يا مـسايا بـه        . نگر بودند   همين مفهوم قشري و سطحي    

سي مـسيح  آنها واژه را به همين معني سطحي آن گرفتند و هنگامي كه عي       . جبروت دارد ترجمه شده است    

 كردند آنها گفتند كه او مسيح موعود نيـست زيـرا     سئوالآمد و روميان از يهوديان فريسي درباره مسيح         

آنهـا جـالل و شـكوه       . مسيح بايستي با جالل و جبـروت داوودي باشـد و ايـن مـرد چنـين كـسي نيـست                    

در . فريسي هست  نها هم حاال در بين مسلما   .  بودند ديدند، اينان فريسيان    پادشاهي داوود را در مسيح نمي     

كنند اگر آمدند و مثالً       فريسي و قشرگرايي وجود دارد و هستند كساني كه فكر مي            مكاتب ماركسيستي هم  

  . به صورت مكانيكي وسايل توليد و توزيع را دولتي كردند سوسياليسم تحقق يافته است

 نـوع ديگريـست و آن عـدم         اه االزهر مـشكل   گشاعالم كردن آقاي ابوزيد توسط دان     اما در مورد مرتد     

در كشورهاي اسالمي و در ميـان اديـان عمومـاً ايـن چنـين              . تساهل و تسامح در برابر دگرانديشان است      

 و لعن حتي ضرب و شـتم       اند و مورد سب     اند و بر خالف باورهاي رايج سخني گفته         بوده كه كساني آمده   

اهل و تسامحي است كه اسالم مردم را به آن اين درست برخالف تس   . اند  اند و مرتد اعالم شده     قرار گرفته 

  .به نظر من اين نوع برخوردها بر خالف روح آموزش قرآني است! كند عوت ميد

ثير اين نوع برخوردهـا را در افغانـستان در مـصر يـا الجزايـر بـر تحـوالت اجتمـاعي و                       أت: آقاي بهشتي 

  كنيد؟ اقتصادي چگونه ارزيابي مي

هاي تـاريخي     هاي در حال انتقاد و تحول        مانع رشد و شكوفايي جامعه     اين نوع برخوردها  : دكتر يزدي 

بايد توجه داشت و پذيرفت كه اين برخوردها در الجزاير و يا جاهاي ديگر محصول يا انعكـاس                  . شوند  مي

اگـر بپـذيريم كـه ورود اروپـاي         . گيريـست    است كه در كل جهان اسالم در حال شـكل           يك تحول گسترده  

رهاي اسالمي از زماني آغاز شده است كـه ارتـش نـاپلئون وارد مـصر شـد و اولـين            استعمارگر به كشو  

توپخانه خود را به ابوالهول شليك كرد، كه نتوانست ابوالهول را از بين ببرد و فقـط دمـاغ ابوالهـول را از                   

طوري نمادي انعكـاس همـين شـليك توپخانـه نـاپلئون بـود كـه در جهـان اسـالم بـسياري از                          جا كند، به  

ها به تـدريج پـي بردنـد كـه در چـه وضـعيت        قرني بيدار كرد و مسلمان   ها را از خواب غفلت چند       لمانمس

  .باري قرار دارند اسف

يكي انقـالب   : در پايان قرن نوزدهم و در آغاز قرن بيستم دو حادثه بزرگ در جهان اسالم اتفاق افتاد                

ن دو حادثه نه تنها مناسـبات سياسـي و    اي .مشروطيت در ايران و ديگري سقوط خالفت عثماني در تركيه         

هـاي    اجتماعي و اقتصادي اين دو كشور را تغيير داد، بلكه بـر كـل جهـان اسـالم و سـير تحـول انديـشه                        

افتـاده   هايي كامالً جـا     تا آن زمان باورهاي غالب در جهان اسالمي مجموعه        . طلب ديني اثر گذاشت     اصالح

هـا، از بـرادران       كرد خليفه مسلمين بود و بسياري از مـسلمان         سلطان عثماني با همه كارهايي كه مي      . بود

اهل تسنن با قبول اين اصل كه خالفت عثمـاني ادامـه حكومـت خلفـاي راشـدين اسـت احـساس آرامـش                        
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هاي متعددي در باب حكومـت، مشخـصات آن، طـرز             سئوالسقوط خالفت عثماني موجب طرح      . كردند  مي

انقالب مشروطيت ايران هم همين گونـه بـود، چـشماني را            . گرديدپيدايي و قلمرو قدرت آن از نظر اسالم         

آرام شـروع بـه پرسـش از خـود كردنـد كـه              افـرادي آرام  . هايي را شنوا و مردمي را بيدار كرد         باز، گوش 

هاي اسالمي در تركيـه، مـصر و در           حركت. اسالم واقعي كدام اسالم است؟ چه چيزي اسالم واقعي است         

هـاي نـو      بر اثر اين برخورد، انديـشه     . رد جهان غرب با جهان اسالم بوجود آمدند       ايران، همه در اثر برخو    

 عقايـد برخورد آراء و عقايد بوجود آمد و تنوع آراء و           . گفتارهاي نو و باورهاي جديد وارد شد      . وارد شد 

  .يك پديدار طبيعي جامعه بشري است كه نبايد از آن ترسيد

رگ اتفاق افتاده است يكي انقالب اسالمي ايـران و ديگـري   در طي بيست سال گذشته هم، دو حادثه بز    

انقالب . فروپاشي اتحاد جماهير شوروي كه هر دو حادثه بر جهان اسالم اثرات عميقي باقي گذاشته است               

انـد    دار بـوده    ها ريشه   هاي اسالمي در جهان اسالم شده است اين جنبش          اسالمي ايران سبب پيدايي جنبش    

هاي اسالمي در جهان اسالم گذاشـت، ايـن بـود كـه تمـام                  انقالب اسالمي بر جنبش    اما اثري كه  . و هستند 

هايي كه تا آن زمان صبغه يـا رنـگ و بـوي سياسـي                 جنبش. هاي اسالمي را به شدت سياسي كرد        جنبش

هـاي اسـالمي    تواننـد بـر اسـاس انديـشه     ها احساس كردند كه مي      ناگهان مسلمان . نداشتند، سياسي شدند  

  .طور فراگير مطرح نبود تا آن زمان چنين چيزي به. زه عليه ظلم و ستم بزنند و انقالب كننددست به مبار

هاي سياسي اما غيرديني كه احتمـاالً         فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سبب شد كه بسياري از جنبش         

 درون  گاه فكري در بيرون از مرزها بـود، بـه           رنگ چپ ماركسيستي داشتند و نگاهشان به دنبال يك تكيه         

برگردند و بروند دنبال اين كه راهي پيدا كنند تا با فرهنگ ملي خودشان پيوند داشـته باشـند                   خود  جامعه  

  .تا بتوانند به حيات سياسي خود ادامه دهند و با ظلم و ستم مبارزه كنند

هـاي    هاي اسالمي به شدت سياسي شدند و جنـبش          به عبارت ديگر بعد از اين دو حادثه بزرگ، جنبش         

اين دو پديـده  . هاي ديني ـ البته در سطح فرهنگ و نه در سطح باورهاي ديني ـ پيدا كردند   اسي گرايشسي

شما نمـود آن را  . هاي سياسي ـ اجتماعي در جهان اسالم به شدت گسترش پيدا كنند  سبب شد كه حركت

هـاي    نـبش گـسترش ج  . بينيـد   در الجزاير، در مصر، در تركيـه و در بـسياري از كـشورهاي اسـالمي مـي                 

سياسي در كشورهاي اسالمي، به دليل سابقه طوالني استعمار اروپايي در اين كشورها عموماً يك وجـه                  

ناپذير است و غـرب بايـد آن را بپـذيرد، بفهمـد و                اين اجتناب . ضداستعماري و ضد غربي پيدا كرده است      

را » غـرب «ِن مبـارز  اما وجود و رشد يـك چنـين گرايـشي بـه معنـي ايـن نيـست كـه مـسلمانا         . تحمل كند 

بـه اختـصار    . هـايي اسـت     به نظر من جهان اسالم مواجه با يك سري پيچيدگي          !اند  اند و درك كرده     فهميده

  !اند ها هم غرب را درك نكرده اند، مسلمان ها اسالم را نفهميده توان گفت همان اندازه كه غربي مي

هـا را بـا    اي اسالمي، ايـن جنـبش  ه هاي سياسي و قدرتمند شدن حركت از طرف ديگر، گسترش جنبش   

هاي   مسائل جدي ديگري روبرو ساخته است، مسائلي از قبيل حاكميت مردم، دموكراسي، حقوق و آزادي              

هـا در درك شـرايط زمـان          هاي اقتصاد معاصر، بنـابراين مـسلمان        اساسي، تنوع آراء و عقايد و پيچيدگي      

انـد مـسائل زمـان خودشـان را درك كننـد و               هبيداري هست، تحرك هست اما هنوز نتوانست      . مشكل دارند 

ها بيابند و داليل فراواني وجود دارد كه چـرا در ايـن     هاي انطباق با شرايط جديد را ضمن حفظ ارزش          راه

گرايـي، مـشكالت خاصـي را         شوند ولـي بـه دليـل ويژگـي سـنت            گرايان موفق مي    بيداري جديد ابتدا سنت   

گرايـان شكـست خواهنـد خـورد و          بعدي به احتمال بسيار سنت    آورند و اين كه چرا در مراحل          بوجود مي 
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  .گيرند نهايتاً نوگرايان قدرت را به دست مي

انديشان بر مردم افغانستان و جهان نسبت بـه مـسائل    كنيد تاثير رفتار اين قشري   تصور مي : آقاي بهشتي 

 بـا نيازهـاي اقتـصادي     نـسبت بـه برخـورد       هاي غيراسالمي،   ها و گرايش    سياسي، به لحاظ برخورد با بخش     

جامعه و كالً برخورد با انسان و نيازهاي اجتماعي و اقتصادي او از امور كوچك گرفته مانند آزادي ظاهري در                    

  هايي در جهت حل اين نيازها، چگونه است؟ پوشش و تفريح تا جدي گرفتن نيازهاي مادي و طراحي برنامه

انگـاري بعـضي از گروههـاي اسـالمي در           و ساده  رفتار نابهنجار افراطي ،قشري ،سطحي    : دكتر يزدي 

مومي جهان دربارة خود اسـالم هـم        كشورهاي مختلف از جمله در الجزاير يا در افغانستان بر قضاوت ع           

خصوصاً بايد توجه داشت كه بعد از فروپاشي اتحـاد جمـاهير شـوروي          گذارد،    ثيرات منفي بر جاي مي    أت

غـرب بـا   جهان مناسبات . اي شده است  يك عصر و مرحله تازه  مناسبات جهان غرب با دنياي اسالم وارد      

ايـن نـوع    . المللـي تبـديل شـده اسـت         جهان اسالم امروزه به يكي از بزرگتـرين مـسائل در مناسـبات بـين              

ها نه تنها پيامدهاي نامناسب و غيرواقعـي بـراي مـسلمانها در مناسـبات                 انديشي و اين نوع واكنش      قشري

دهـد كـه انحرافـي و مخـرب            بلكه تصوير نادرستي از اسالم نيز به جهان ارائه مي          كند  المللي ايجاد مي    بين

  .است

  منظور شما از اين تصوير نادرست چيست و تصوير درست آن به نظر شما چيست؟: آقاي بهشتي

 متعلـق    منطق و سـطحي،      يك دين خشن و بي     عنوان  بهمنظورم تصوير نادرستي از اسالم      : دكتر يزدي 

خواهد راه خودش را براي قانع كـردن مـردم جهـان از               ناتوان در فهم مسائل كنوني كه مي      به عهد كهن و     

تصوير نادرستي از مسلمانها كه جز زبان زور، زبان ديگـري        . كندطريق زور و گلوله توپ و مسلسل باز         

كه تاريخ  در حالي   . كند كه اسالم با شمشير پيروز شد        ميبلد نيستند و آن نظريه نادرست گذشته را تأييد          

بشر گواه بر اين مطلب است كه در بسياري از كشورهاي جهان با آنكه كسي براي غلبه اسـالم نجنگيـده                     

ها بخـصوص   رفتار مـا مـسلمان    . است ولي پوياي تحرك و جاذبة آن مردم را جذب و مسلمان كرده است             

 ي از مـسلمانان رفتار برخ. نگر در مواردي موجب وهن اسالم است مسلمانان قشري و متعصب و سطحي     

خطـر موهـومي را بـه نـام       ان جنگ سـرد، يآنها كه بعد از پا  . ع دشمنان است  قشري و واپسگرا دقيقاً به نف     

يـا خطـر موهـوم      Red Fobiaكوشند تـا آن را جـايگزين    اند و مي  مطرح ساخته(Islam Fobia) اسالم فوبيا

  .كمونيزم سازند

 نيازهاي اجتماعي و اقتصادي چـه از جهـت ظـاهري و چـه از                 دربارة برخورد با نياز انسان،    : آقاي بهشتي 

جهت اين كه مثالً انسان احتياج به تفريح و سرگرمي دارد نظـر شـما چيـست؟ برخـورد طالبـان را قـشري و                         

ها چيست؟ نيازهـاي مـادي و اقتـصادي مـثالً كـشور                نظر خود شما در اين زمينه       كنيد،  مانده ارزيابي مي    عقب

كنيد؟ اگر چنانچه اينها را جدي بايد گرفت چه طرحي براي مقابله با اينهـا عرضـه                   يابي مي ايران را چگونه ارز   

  كنيد؟  مي

انـسان بـه تفـريح و سـرگرمي نيـاز           . تمام آنچه را برشمرديد نيازهاي واقعي انسان است       : دكتر يزدي 

بايـستي نيازهـاي    ميهاي خود را بروز دهد  براي اين كه انسان بتواند استعدادهاي واقعي و خالقيت       . دارد

بنـدي     كند، به همان معنايي كه روانشناسان معاصر طبقـه         تأميننيازهاي مادي و اقتصادي خود را         اوليه،  

  .ريزي كرد  جدي برنامهطور به آنها تأمين، بنابراين بايد اين احتياجات را جدي گرفت و براي  اند كرده

مي، هنر اسالمي، حكومت اسالمي در متون اوليه        نام اقتصاد اسال  ه  قبالً بايد عرض بكنم كه ما چيزي ب       
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، هنـر اسـالمي، معمـاري اسـالمي،            حكومـت اسـالمي    عنـوان   بهآن چيزي كه امروز     . و اصيل ديني نداريم   

هاي  كنيم عبارت از چيزي است كه در نتيجه تعامل ميان ارزشهاي ديني و فعاليت           اقتصاد اسالمي بيان مي     

در قـرون گذشـته مناسـبات سياسـي و اقتـصادي و يـا مـثالً                 .ده اسـت   اجتماعي انسان بوجود آم     مختلف

   با توجه به ارزشهاي اسـالمي،   نيازهاي اوليه، تأمينشهرسازي يك طور بوده است و مسلمانان در جهت          

. اما شرايط و مناسبات كنوني جهان به كلـي تغييـر پيـدا كـرده اسـت                . اند  هاي خاصي را ارائه داده      راه حل 

ه امــروز كارســاز نيــستند، بنــابراين مــسلمانها بايــد راه حلهــاي جديــدي در چــارچوب حلهــاي گذشــت راه

 بعنـوان نمونـه      در جهان معاصر ما با سئواالت جديـدي روبـرو هـستيم،            .ارزشهاي اصيل ديني پيدا كنند    

وقتي سخن از مسائل اقتصادي است بايد دانست كه بانكداري يك نهاد جديد اقتصاديست كه بـا هيچيـك                   

ايـن خـود يـك پديـدة        . توان دربارة آن قضاوت كـرد       ارهاي قديمي و سنتي مناسبات اقتصادي نمي      از معي 

مثالً با توجه به اين كه يك پديدة بـسيار فراگيـري             .اي هم براي آن باز كرد       جديدي است و بايد فصل تازه     

الحـسنه     قـرض   ي،تواند با آن مفهوم سنت      نام تورم وجود دارد، آيا كسي مي      ه  در اقتصاد كنوني كشورها ب    

كننـد    ها به جد سئوال مـي       كند؟ بعضي    در حالي كه ارزش پول مرتب كاهش پيدا مي          اي نگيرد،   بدهد و بهره  

ايست كه در قرآن حرام شده است؟ شما          گيرند مصداق همان بهره     آيا آن چيزي كه بانكها بعنوان بهره مي       

طالعات فراوان و جنجالهاي فـراوان بعنـوان        دانيد در جمهوري اسالمي ايران بعد از هفده هجده سال م            مي

اين . اند  اسالمي كردن بانكها باالخره برگشتند به همين سيستم رايج بانكداري، منتها اسم آن را تغيير داده               

كننـدة آنـست كـه بـراي مـسائل جديـد اقتـصادي بايـد                  فقـط بيـان   . كند  تغيير در اسم چيزي را عوض نمي      

توانيم ارزشهاي دينـي كـه در قـرآن آمـده             مي. حلهاي مناسب پيدا كرد     هاي جديد را بكار برد و راه        نگرش

در صورت لزوم قالبهاي جديـدي بـراي آن پيـدا           و  است بعنوان معيارهاي نهايي براي قضاوت بكار بريم         

  .اي براي تمامي اين موضوعات وجود ندارد رفته  البته هنوز نوع پاسخ به اصطالح شُُِسته. كنيم

ترين موضوعي كه در اينجـا وجـود دارد و مـا تـا آن را حـل نكنـيم بـه هـيچ                          داييترين و ابت    ضروري

 بزرگترين چالش خودنمايي    عنوان  بهتوانيم برسيم و امروز در برابر ما مسلمانها نيز            موضوع ديگري نمي  

انه تأسـف م.  حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و حاكميت مردم يعني همان دموكراسي اسـت             مسألهكند،    مي

. كننـد   اي اسالمي و متفكريني هستند كه به نام اسالم به شدت با آزادي و دموكراسي مخالفت مـي                 گروهه

تنهـا  . در حالي كه اين از مباني اسالمي است كه مردم بايد خودشان سرنوشت خود را در دسـت بگيرنـد                   

ل اساسـي  توانيم به دور از هر نوع فشار سياسـي مـسائ   در يك جامعه آزاد و دموكراتيك هست كه ما مي    

را مورد بررسي قرار دهيم و بگوييم چه نوع مناسبات اقتصادي با ارزشهاي اسالمي مطابقـت دارد و بـه                    

اي   در يـك جامعـه    . در يك جامعه بسته اين امر امكان ندارد       . باشد  نفع مردم و استقرار عدالت اجتماعي مي      

 تحميـل كننـد، آن مقـصود حاصـل          خواهند يك برداشت از اسالم را به هر قيمت بر ديگـران             اي مي   كه عده 

به اين دليل است كه ما در ايران اصرار داريم به اين كه راه حل، مفتاح يا كليد اصلي بـراي حـل            . شود  نمي

يا كاهش هر نوع بحران ابتدا حـل بحـران سياسـي اسـت، يعنـي ايجـاد يـك جامعـه بـاز و آزاد سياسـي                            

   تعصبات و فـارغ از هـر گونـه برچـسبهاي سياسـي،             تا بتوان در آن جامعه فارغ از هر گونه           دموكراتيك،

  .مورد بحث و بررسي قرار دادرا مسائل اساسي 

حـال اگـر    . كنيـد    را به برقراري دموكراسي واگذار مي      مسألهاين بدان معني است كه شما حل        : آقاي بهشتي 

حاكميـت اسـالمي در     توانيـد بدهيـد كـه         اي هم نداريد، آيا حتي رهنمودهايي هم نمـي          رفته  شما راه حل شسته   
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  خورد كنند؟ المثل نسبت به نيازهاي اقتصادي مردم در مصرفشان چگونه بر جامعه في

و   هـا     يك بخش اينست كه بعنـوان يـك گـروه سياسـي برنامـه             . اين سئوال دو بخش دارد    : دكتر يزدي 

ست كـه   اما يـك وقـت هـ      .  يك گروه سياسي قطعاً پاسخهايي داريم      عنوان  به مواضع اقتصادي ما چيست؟   

كننـدة    بايد داشـته باشـند تـا مـنعكس          فرماييد گروههاي سياسي در جهان اسالم چه مواضعي مي          شما مي 

ما در نهضت آزادي ايران بـه آرمـان عـدالت اجتمـاعي              .آرمانهاي اسالمي باشد، آن يك مقوله ديگريست      

اقل معيـشت و بـه سـاير     حـد تـأمين  بلكه بـه  ،كنيم  انسان فكر نمي بشر و آزادي حقوقبهما تنها  . معتقديم

دهيم و معتقديم كرامت انساني و آن جايگاهي كه انـسان در              نيازهاي مادي و اقتصادي بشري نيز بها مي       

 حـداقل نيازهـاي مـادي و اقتـصادي          تأمينبيني اسالم دارد بدون تحقق عدالت اجتماعي يعني بدون            جهان

بنابراين هر دولـت مردمـي و منبعـث از          . ميسر نيست و بدون آن كرامت انساني هرگز محقق نخواهد شد          

بـا توجـه بـه     . توجـه باشـد     تواند نسبت به اين گونه مسائل بـي         مردم كه بخواهد براي مردم كار بكند، نمي       

عوامل متغير مختلف و منابع غني طبيعي و امكانات وسيع كشورمان، ما عميقاً معتقديم، يك دولت سالم و                  

 ضـمن بـاالبردن سـطح توليـدات ملـي و             بينانـه،   ريزي واقع   ا برنامه تواند ب    مي  مردمي منتخب واقعي مردم،   

  .قدمهاي موثري در توزيع عادالنة ثروت و درآمد بردارد كفايي،  حركت بسوي خود

.  هم تـابع زمـان و مكـان اسـت     دارد و برنامه  عدالت اجتماعي آرمان ماست و تحقق آن نياز به برنامه         

بـا     بـا چنـين جمعيتـي،         هاي اقتـصادي،     منابع طبيعي، با چنين داده     اين كه در شرايط كنوني ايران با چنين       

 تـأمين كن شود، كه حداقل معيـشت مـردم           كاري ريشه   چنين تعداد از نيروي كار ما چكار بايد كنيم كه بي          

شود؟ اموري هستند كه قطعاً يك سازمان سياسي مانند نهضت آزادي ايران بايد براي اجراي آنها برنامه                 

  . و برنامه هم داردداشته باشد

گوييم تا زماني كـه آزاديهـاي         در اين قلمرو مي   . كنيم  اما يك وقت هست ما در قلمرو نظري صحبت مي         

يـك  . حلهاي اساسي براي مسائل و مـشكالت اقتـصادي دل بـست    توان به موفقيت راه نمي سياسي نباشد،   

اي اقتصادي، مردم بايد مـشاركت كننـد        ه   اما براي موفقيت در برنامه      تواند برنامه بدهد،    حزب سياسي مي  

  .و اين مهم نياز به فضاي باز سياسي دارد

توسـعه را در    . دانـيم    مثال ما مفهوم توسعه يا مقوله توسعه را فقط در قلمرو اقتـصادي نمـي               عنوان  به

از طـرف ديگـر ايـران       . م كه توسعه اقتصادي بخشي از آن اسـت        يبين  يك قالب وسيعتر توسعه انساني مي     

شود اروپـاي غربـي       گفته مي . تواند وارد عصر توسعه اقتصادي بشود بجز از طريق انباشت سرمايه           نمي

به اين دليل از قرن نوزدهم وارد عصر توسعه اقتصادي شد كه توانست از طريق استفاده از منابع طبيعي        

  .كشورهاي تحت استعمار و انتقال آن به اروپا و انباشت سرمايه وارد عصر توسعه شود

تـوانيم انباشـت سـرمايه كنـيم؟ بجـز از طريـق        نيافته مانند ايران چگونه مـي      ما در يك كشور توسعه    ا

اما مردمـي كـه     . كنند» بيشتر توليد و كمتر مصرف    «بجز از طريق اين كه از مردم خواسته شود            ؟  رياضت

من به چـه دليـل      : كنند، مردم خواهند گفت     احساس تعلق اجتماعي نداشته باشند، هرگز چنين كاري را نمي         

اي هرگـز   جويي كنم؟ به چه دليل بايد كم مصرف كنم ولي بيشتر كار يا توليـد كـنم؟ چنـين جامعـه                 صرفه

  .قادر به توسعه نخواهد بود

جويي ملي باشد يعنـي       حال اگر دولتي برنامه خود را بيان كند و بخشي از اين برنامه هم همان صرفه               

مـرغ و   يم نفتمان را كه سرمايه ملي اسـت بفروشـيم و پنيـر و تخـم       توان  ما نمي ! مردم: اگر آن دولت بگويد   
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قناعت كرد و توليد را باال بـرد و   مصرف را بايد كم كرد، بايد! كره و گوشت بخريم و بدهيم شما بخوريد       

هـا و نـصايحي گـوش       ولي مردم بـه چنـين حـرف       ! درآمد نفت را در صنايع بنيادي تبديل به سرمايه كرد         

لي و با آراء آزاد مردم شـكل گرفتـه باشـد، دولتـي كـه                افتد، مگر اين كه دولت م        جا نمي  هندهند، اين برنام  

مقدمات آن يعني حقـوق و آزاديهـاي اساسـي مـردم     كه شود مگر آن     متكي به آراء مردم باشد و اين نمي       

تـا در  تا اين مـشكل را حـل نكنـيم،         .  شده باشد يعني قانون حكومت كند، جامعه قانونمند شده باشد          تأمين

هـاي    هاي ملي روي كـار نياينـد، برنامـه          آسيا و آفريقا و كشورهاي اسالمي اين مشكل حل نشود و دولت           

بنـابراين نهـضت آزادي حتـي اگـر         . توان با موفقيت به اجراء گذاشت       اقتصادي ولو خيلي خوب را هم نمي      

ق شـود مـشاركت ملـي فـراهم      اقتصادي هم داشته باشد و ارائه دهد، براي اين كه جا بيافتد و موف  برنامه

هـا را بـا موفقيـت بـه اجـرا             توان اين برنامـه     بدون مشاركت ملي نمي   . كند به فضاي باز سياسي نياز دارد      

  .ها رسيد گذاشت و به هدف

 مشاركت ملي، راجع به شركت مردم و برخورد نهضت با آن را انشاءاهللا در فرصت ديگري                 هبحث راجع ب  

  !دهيم ادامه مي

  

  ابط عمومي تكثير از رو

  نهضت آزادي ايران

  ۷۵ بهمن ۴

  

  

  



  

 ١٦٨

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٨٩ :شماره

   ١٤/١٢/٧٥ :تاريخ

  

  جمهوري  رياستنامزد عنوان  معرفي آقاي دكتر ابراهيم يزدي به

  

  هموطنان عزيز،

هـاي درون     هـا و جنـاح      گـروه . جمهوري به زودي برگـزار خواهـد شـد          انتخابات هفتمين دوره رياست   

 اده از امكانات فراوان دولتي، ماننـد صـدا        حاكميت نامزدهاي خود را معرفي كرده و برخي از آنها با استف           

تبليغـات انتخابـاتي در     . انـد   طور وسيعي به تبليـغ پرداختـه        دولتي، به   هاي دولتي و نيمه     و سيما يا روزنامه   

هاي اساسي ملت، مصرح در قانون اساسي و نيز قوانين وضـع              گيرد كه حقوق و آزادي      حالي صورت مي  

هـا و     هـاي سياسـي مـستقل و مخـالف سياسـت            احزاب و گرو  . شود  طور مستمر ناديده گرفته مي      شده، به 

عملكردهاي حاكميت، اما وفادار به نظام جمهوري اسالمي و ملتزم به قانون اساسـي، از حـداقل امكانـات                   

هـا و يـا برگـزاري     هاي علمي ـ اعتقادي در سطح دانـشگاه   ها، مانند سخنراني ترين فعاليت ساده. محرومند

وان مهنـدس بازرگـان، دبيركـل فقيـد نهـضت آزادي ايـران و شخـصيت برجـسته                   مراسم يـادبود شـادر    

خدمتگزار ايران و اسالم كه حتي دشمنان منصف او نيز بـه صـداقت و خـدمتش اعتـراف دارنـد، توسـط                       

شود و برگزاركنندگان مراسم در برخي از شهرستانها          گروههاي فشار رسمي و غيررسمي برهم زده مي       

الي كه حتي يك حزب سياسي غيروابسته بـه حاكميـت امكـان و اجـازه فعاليـت                  در ح . شوند  بازداشت مي 

  ؟!!كند كه ايران آزادترين كشور جهان است آزاد را ندارند، حاكميت به گزافه ادعا مي

 و تحقـق  تـأمين عنوان بخشي از جنبش براي آزادي، معتقد اسـت كـه تنهـا راه        نهضت آزادي ايران، به   

گزينـي و انزواطلبـي، قبـول         تفـاوتي، تـرك عزلـت       ت بيرون آمدن از الك بي     هاي اساسي مل    حقوق و آزادي  

وقفـه سياسـي و اسـتفاده بهينـه از           امـان و بـي      آميـز، مبـارزه بـي       خطر در كارزار قيـام قـانوني مـسالمت        

  .باشد هاي مناسب از نوع انتخابات ادواري مي فرصت

 انتخابـات دوره پـنجم مجلـس        جمهوري، همانند شـركت در      شركت نهضت آزادي در انتخابات رياست     

نشيني در برابـر   شوراي اسالمي، نه براي كسب قدرت، بلكه براي اتمام حجت و واداشتن حاكميت به عقب          

هاي مردم و قبول مشروعيت حضور و فعاليت احزاب سياسي مـستقل              ملت و تن دادن به حقوق و آزادي       

  .باشد مي

گـذاران نهـضت آزادي، عـضو         هللا سحابي كه از پايه    در راستاي اين سياستها و نگرشها، آقاي دكتر يدا        

اهللا طالقاني هستند و بيش از دوسوم         شوراي مركزي نهضت و همرزم شادروانان مهندس بازرگان و آيت         

عمر پربركت نود و چند ساله خود را در راه بيداري مردم وتحقق حاكميـت ملـت مبـارزه كـرده و سـالها                     

انـد كـه نـسبت بـه سرنوشـت            اي از مردم خواسته     اند، طي بيانيه    دهطعم زندانهاي استبداد سلطنتي را چشي     

تفاوت نباشند، بلكه فعاالنه در انتخابات شركت نمايند و از نامزدهاي مستقل مـورد اعتمـاد خـود                    خود بي 

  .حمايت كنند

نهضت آزادي ايران، به منظور ايفاي وظيفه خود درقبال ملت و به منظور شـركت در انتخابـات، بـدين     

جمهـوري معرفـي      عنوان نامزد انتخابات رياسـت      ه آقاي دكتر ابراهيم يزدي دبيركل خود را رسماً به         وسيل



 

 ١٦٩

 سياسـي، اعتقـادي و      هـاي   هـاي خـود را در زمينـه         ايشان به زودي سياستها، مواضع و برنامـه       . نمايد  مي

  . به اطالع هموطنان عزيز و ارجمند خواهند رساندمديريت كشور

كه تهديدها و خطرات خارجي عليه كيان كشور شدت يافتـه اسـت، تنهـا راه                در شرايط بحراني كنوني     

هـاي سياسـي قـانونگرا، كاسـتن          پيشگيري و مقابله، اجازه و امكان فعاليت دادن به تمامي احزاب و گروه            

  .هاي مناسب براي ايجاد وفاق ملي مي باشد هاي سياسي داخلي و فراهم ساختن زمينه تنش

خواهد كه نااميد و دلسرد نبوده، با پايداري و اسـتقامت             ردم شريف ايران مي   نهضت آزادي ايران از م    

و توكل بر خداي بزرگ، حـق قـانوني خـويش را در تعيـين سرنوشـت خـود مطالبـه و اعمـال كننـد و از                            

ناپـذير، دسـت از    هـاي اجتنـاب   خواهد كه با توجه به شـرايط كنـوني و ضـرورت            حاكميت نيز مصرانه مي   

 راه را براي اعمـال      ؛ اساسي بدون قيد و شرط تمكين كند        به قانون  ؛خواهي بردارد   اميتنحصارطلبي و تم  ا

هـاي سياسـي را فـراهم      و گـروه حق حاكميت مردم هموار نموده، امكان فعاليـت آزاد بـراي همـه احـزاب     

را كه   همه كساني    ؛فع توقيف كند  اند، ر   هايي مانند ميزان كه بر خالف قانون توقيف شده           از روزنامه  ؛سازد

هـاي مـستقل و غيرموافـق بـا حاكميـت بازداشـت               به اتهام ابراز عقيده و يا وابستگي بـه احـزاب و گـروه             

جمعـي را از انحـصار خـود خـارج كـرده، در               اند، آزاد نمايد و نيز امكانات مملكتي و وسـايل ارتبـاط             شده

  .جمهوري قرار دهد اختيار همه نامزدهاي رياست

هـاي مـشفقانه را كـه هـم متـضمن منـافع و              ست كه حاكميت اين توصيه    نهضت آزادي ايران اميدوار ا    

كننـده سـالمت و دوام و بقـاي مـشروع             مصالح ملت و مملكت و نظام جمهـوري اسـالمي و هـم تـضمين              

  . بپذيرد و حق را به صاحبان واقعي آنها يعني مردم واگذار كند حاكمان است،

ان اهللا يامركم ان تؤدوا االمانات الي اهلها
١

  

  هضت آزادي ايرانن

  ۱۳۷۵ اسفند ۱۴

  

                                                            
  ۵۸/نساء. ها را به صاحبانش برگردانيد كند كه امانت همانا خداوند به شما امر مي 1



  

 ١٧٠

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٩٠ :شماره

   ٢٢/١٢/٧٥ :تاريخ

  

  هاي غيرقانوني اطالعيه در مورد تجسس

  فان مع العسر يسراً

ان مع العسر يسرا
١

  

  وطنان شرافتمند و آزادهمه

  با سالم و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و توفيق در بندگي خدا

يران به توسط دوسـتداران و      ايم كه در پي ارسال بعضي از نشريات نهضت آزادي ا            اخيراً مطلع گشته  

مندان فرهنگ سياسـي ـ اجتمـاعي نهـضت بـه نـشاني بعـضي از بـرادران و خـواهران همـوطن در            عالقه

ها، شمار زيادي از مراسالت مربوطه بـه نـوعي در مـسير يـا مقـصد توسـط اشـخاص معلـوم يـا                           استان

ها، اشخاصي كه نام ايشان      نامعلومي مورد تجسس غيرقانوني قرار گرفته و پس از ضبط محتويات پاكت           

  .اند  گوناگون غيرقانوني قرار گرفتهيعنوان گيرنده ذكر شده مورد بازجويي و احياناً تهديدها به

صـل بيـست و پـنجم قـانون اساسـي، كـه             اح با اصول متعدد از جملـه        اين گونه امور در تناقض صري     

ق ملـي و مـذهبي بـين مـا ايرانيـان             و استوارترين ميثا   ۱۳۵۷خونبهاي شهيدان انقالب اسالمي بهمن سال       

ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني،         بازرسي و نرساندن نامه   «: ۲۵به موجب اصل    . باشد، قرار دارد    مي

افشاي مخابرات تلگرافي وتلكس، سانـسور، عـدم مخـابره و نرسـاندن آنهـا، اسـتراق سـمع و هـر گونـه                        

مندان به دريافت نظرات و مواضع نهـضت   يه عالقهبنابراين از كل. »تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون   

انـد   در قبال رخدادهاي اجتماعي كـه بدينوسـيله محـروم از اسـتماع اقـوال و اتبـاع احـسن شـده                     
٢
دعـوت   

نماييم ضمن ابراز اعتراض اصولي خود به مسئوالن و مقامات محلي و كشوري مربوط و پيگيري آن                   مي

، خيابـان   ۱۵۸۸۸ كدپـستي     :رات خـود را بـه نـشاني تهـران         اي از شـكايات و نظـ        تا حصول نتيجه، نـسخه    

  .، دفتر آقاي دكتر ابراهيم يزدي ارسال فرمايند۲۳۴مطهري، بين ميرعماد و مفتح، ساختمان 

  العاقبه للمتقين

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران

  بيركل نهضت آزادي ايرانآقاي دكتر براهيم يزدي ـ د: رونوشت

  

  

                                                            
).۶ و۵/ انشراح. (محققاً از پي هر سختي گشايشي هست. پس از پي دشواري آساني است 1

 و دهند آنان كه به سخن گوش مي.  بشارت ده فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه پس بندگان خدا را۱۷ و ۱۸زمر ـ .  2

 .كنند از بهترين آن پيروي مي



  

 ١٧١

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  

   ٢٦/١٢/٧٥ :تاريخ

  

  ي در كنفرانس مطبوعاتيمتن سخنان دكتر يزد

  

متن سخنان آقاي دكتـر ابـراهيم يـزدي، دبيركـل نهـضت آزادي ايـران             

هـاي    هـا و برنامـه      جمهوري و اعالم سياسـت      داوطلب انتخابات رياست  

  ٢٦/١٢/٧٥نهضت آزادي در كنفرانس مطبوعاتي 

  

  هاي گروهي داخلي و خارجي ها و آقايان محترم، نمايندگان رسانه خانم

شكر مجدد از قبول دعوت و حضور در اين كنفرانس مطبوعاتي و بـا يـادي از شـادروان                   با سالم و ت   

وزير اولين دولت انقالب و ابراز همـدردي بـا            مهندس مهدي بازرگان دبيركل فقيد نهضت آزادي و نخست        

 و   )ع(سـعادت امـام رضـا        بازماندگان زلزله اخير استان اردبيل و با تبريك سـال نـو و تبريـك مـيالد بـا                  

  .آرزوي ايراني آزاد، آباد و آگاه

عنـوان نـامزد ايـن        جمهـوري و معرفـي اينجانـب بـه          شركت نهضت آزادي ايران در انتخابات رياسـت       

انتخابات، نه براي رقابت در كسب قدرت، بلكه به منظور ايفاي وظيفـه در قبـال ملـت و كـشور و تـشويق                        

 بهمـن   ۲۲هاي اصلي انقـالب اسـالمي         آرمانيكي از   . مردم به مشاركت در يك وظيفه ملي و همگاني است         

باشـد و ايـن مهـم تنهـا بـا حـضور مـستمر مـردم در          تحقق حاكميت ملـت بـر سرنوشـت خـود مـي       ،  ۱۳۵۷

هـاي   بنابراين فراهم نمـودن زمينـه  . باشد هاي تعيين سرنوشت در انتخابات ادواري ممكن و ميسر مي       صحنه

  .باشد نها راه تثبيت اصل جمهوريت نظام ميمساعد براي حضور مردم و اعمال حق حاكميت ملت، ت

جمهـوري، بـه منظـور پيگيـري و در صـورت موفقيـت، اجـراي                  داوطلبي اينجانـب در انتخابـات رياسـت       

  :عنوان يك حزب سياسي ملي ـ اسالمي به شرح زير است هاي نهضت آزادي ايران، به ها و برنامه سياست

  : ـ در زمينه توسعه سياسي و اجتماعي الف

 آزادي ايران توسعه سياسي را شرط اوليـه و گريزناپـذير توسـعه اقتـصادي بـه منظـور حـل           نهضت

  :باشد داند كه تحقق آن در گرو اجراي موارد زير مي ها و مشكالت كنوني مي بحران

هاي  ها و ارزش ترين آرمان  اصليعنوان بهجانبه آزادي و حاكميت ملت و استقالل كشور           ـ تحقق همه  ۱

  .بياسالمي و انقال

ـ قانونمند ساختن مديريت كشور و جامعه با تكيه بر كـارداني، تخـصص و تجربـه و اجـراي جـدي                      ۲

  .اصول مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين

هـا،    نظيـر اتحاديـه   (هـاي مـدني       هـا و احـزاب سياسـي و انجمـن           هـا، جمعيـت     ـ آزادي فعاليـت گـروه     ۳

ون اساسي و عدم دخالت دولت در انتخابات و         در چارچوب قان  ) سنديكاهاي تخصصي، صنفي و كارگري    

  .ها مديريت اين گونه انجمن

ـ اجراي اصول شوراها طبق قانون اساسي، به منظور نهادي كردن، دخالت مردم در سرنوشت خود            ۴

  .و سپردن امور مردم به دست خودشان و حركت به سوي تمركززدايي



 

 ١٧٢

هاي فـشار غيرمـسئول و        وز و خودسري گروه    امنيت اجتماعات و جلوگيري از هر گونه تجا        تأمينـ  ۵

  .هاي سياسي و ايجاد آرامش و امنيت كاهش تنش

  .ـ جلوگيري از تفتيش عقايد و اجبار و اكراه در مسائل اعتقادي۶

  .ـ ايجاد روح برادري، رأفت و رحمت اسالمي، تساهل و تسامح به جاي دشمني و خشونت۷

  .انان با مشاركت خود آنانريزي جدي به منظور حل مشكالت جو ـ برنامه۸

  ـ در زمينه توسعه اقتصادي و توزيع عادالنه درآمدها ب

ريزي و نظارت دولت در اقتصاد كالن و كاهش هـر چـه بيـشتر سـهم آن در        ـ اعمال سياست برنامه   ۱

هاي كليدي و استراتژيك، نظير نفـت و صـنايع نظـامي و برخـي از                  هاي اقتصادي، به جز در بخش       فعاليت

  .نگين و معادنصنايع س

ـ حذف نهادها و بنيادهايي كه فعاليت اقتصادي آنها جـزو هيچيـك از سـه بخـش دولتـي، تعـاوني و         ۲

  .گردد خصوصي مصرح در قانون اساسي محسوب نمي

خواري و سوءاستفاده از اموال عمومي از سوي هـر مقـام و               ـ مبارزه جدي با هر گونه فساد، رشوه       ۳

  هاد رسمي و غيررسميمنصب و وابسته به هر قدرت و ن

هاي صنعت و كشاورزي به منظور باال بردن سطح توليد ملي          ـ حمايت از توسعه توليد ملي در بخش       ۴

  .و جلوگيري از ورود كاالهاي مصرفي

  .ات زيربناييتأسيساي براي ايجاد  اختصاص بخش عمده درآمد نفت و گاز به ورود كاالهاي سرمايهـ ۵

ويژه از اقشار ثروتمند و       هاي تصاعدي به    ا اجراي سيستم دريافت ماليات    ـ توزيع عادالنه درآمدها، ب    ۶

  .كاهش اختالف سطح هزينه با حداقل درآمدها

  .ـ تقويت و توسعه بخش تعاون در جهت رشد توليد ملي۷

  المللي پ ـ در زمينه سياست خارجي و روابط بين

بهبـود مناسـبات و روابـط       هـا و      ـ اجراي يك برنامه سياست خـارجي فعـال در جهـت كـاهش تـنش               ۱

  .خارجي بر اساس منافع و مصالح ملي

ـ توسعه گسترده روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي اسالمي و بخصوص كشورهاي              ۲

  .همسايه

اي كه دولت ايـران آنهـا را بـه            شده  المللي شناخته   ها و مقررات بين     ـ احترام و التزام عملي به عهدنامه      ۳

  .مضا كرده استرسميت شناخته و ا

خواهم تا با توجه بـه        گيرندگان مي   اينجانب از طرف خود و نهضت آزادي ايران از مسئوالن و تصميم           

هـاي سياسـي موجـود، بـا تمكـين از قـانون و تـصويب                  حساسيت شرايط كنوني و ضروت كاهش تـنش       

مناسب براي شـركت    هاي    صالحيت نامزدهايي كه وفادار به نظام و ملتزم به قانون اساسي هستند، زمينه            

  .هر چه بيشتر مردم در انتخابات و ايجاد وفاق ملي را فراهم سازند

  .ت شما هستيمسئواالاي كه به خرج داديد، آماده پاسخگويي به  صلهوبا تشكر به خاطر ح

  دكتر ابراهيم يزدي 

  ۱۳۷۵اسفند 



  

 ١٧٣

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ١٥٩١ :شماره

   ٢٦/١٢/٧٥ :تاريخ

  

  انتخاب دبيركلاطالعيه 

  

  انتخاب مجدد آقاي دكتر ابراهيم يزدي

   دبيركل نهضت آزادي ايرانعنوان به

  

رسانيم كه شوراي مركزي نهضت آزادي ايران در نشـست            وسيله به اطالع ملت شريف ايران مي        بدين

، پس از استماع گزارش عملكرد دو ساله گذشته، آقاي دكتر ابـراهيم يـزدي را بـه                  ۷۵ اسفند ماه    ۲۳مورخ  

  .سخنگوي نهضت آزادي ايران انتخاب كردعنوان رئيس شوراي مركزي، دبيركل و  اتفاق آرا مجدداً به

  

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۵ اسفند ماه ۲۶

  



  

 ١٧٤

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  

  

  زندگينامه دكتر ابراهيم يزدي

   جمهوري دبيركل نهضت آزادي ايران و نامزد رياست

  

يك خانواده مذهبي متوسط به دنيا آمد؛ در سال          ، در شهر قزوين، در    ۱۳۱۰ابراهيم يزدي در مهر ماه      

  )بازارچه مُِعير (هاي مولوي      تحصيالت ابتدايي را در دبستان     .واده به تهران مهاجرت كرد    راه خان  هم ۱۳۱۶

، تحصيالت متوسطه را در دبيرستان دارالفنون و تحـصيالت عاليـه را در    )پشت مسجد سپهساالر(و ادب   

مهنـدس  ، بـا مرحـوم      ۱۳۲۶ در سـال     . به اتمام رسانيد   ۱۳۳۲دانشكده داروسازي دانشگاه تهران در سال       

هـاي مختلـف اسـالمي، سياسـي، علمـي و              سال گذشـته، در زمينـه      ۵۰بازرگان آشنا شد و طي نزديك به        

هاي اداري،  اي از خدمات و فعاليت خالصه. طور مستمر فعال بوده است   اداري، در داخل و خارج كشور به      

  .فرهنگي و سياسي دكتر يزدي به قرار زير است علمي،

   خدمات اداري، علمي و دانشگاهي ها و ها، فعاليت سمت: الف

هاي اين سـازمان      هاي اجتماعي كارگران در بخش دارويي و مدير داروخانه          كارمند ارشد سازمان بيمه   ـ  ۱

  )۱۳۳۶ـ۱۳۳۱. (آباد شهر ري و درمانگاه مركزي، تهران در بيمارستان هدايت دروس، درمانگاه حسين

  )۱۳۳۹ـ۱۳۳۲(ـ مدير توليد در شركت سهامي توليددارو ۲

ـــ دســتيار افتخــاري بخــش زهرشناســي و مــواد غــذايي در دانــشكده داروســازي دانــشگاه تهــران ۳

  )۱۳۳۶ـ۱۳۳۲(

  هاي تخصصي در مراكز علمي آمريكا ـ گذراندن دوره۴

هـاي    و دانـشيار بخـش    ) نيوجرسـي ( آموزشي و پژوهـشي دانـشگاه فرلـي ديكنـسون            هيأتـ عضو   ۵

هـاي زهرشناسـي،      و رئـيس آزمايـشگاه    ) هيوسـتون (بيلـور   فارماكولوژي و پاتولوژي دانشكده پزشـكي       

  )۱۳۵۷ـ۱۳۴۱). (هيوستون(شناسي و پارازيتولوژي وي ـ اي  ميكروب

و اكـادمي   ) نيويـورك (هاي تخصصي نظير انجمن پژوهشگران سرطان، آكادمي علوم           ـ عضو انجمن  ۶

  .المللي پاتولوژي بين

  )۱۳۶۸از (ـ مدير علمي ـ فني شركت سهامي ايران داروك ۷

  ۱۳۷۱ـ مشاور سازمان جهاني بهداشت، ۸

شـته تخصـصي ژنتيـك    رالمللـي در    هاي ملي و بين     هاي علمي در سمينارها و كنگره       ـ ايراد سخنراني  ۹

  ها مقاله علمي در نشريات معتبر جهاني ملكولي و شناخت مولكولي سرطان و چاپ ده

: عبارتنـد از  تر يـزدي بـه فارسـي        هاي علمي و تخصصي چاپ شده دك        ـ برخي از تأليفات و ترجمه     ۱۰

  انگيز مغز مباني ژنتيك ملكولي، تغييرات جهشي در ماده ژنتيك و جهان شگفت

  ها و خدمات فرهنگي ـ اسالمي فعاليت: ب

  )۱۳۲۶(» آموز دانش«ـ انتشار مجله ۱



 

 ١٧٥

  )۱۳۳۶ تا ۱۳۲۸( اجرايي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران هيأتعضو شوراهاي مركزي و ـ ۲

  ، ارگان انجمن اسالمي دانشجويان »گنج شايگان«و » فروغ علم«هاي   تحريريه مجلههيأتـ عضو ۳

  )۱۳۳۴ـ۱۳۲۹(» آموزان و دانشجويان فارس دانش«و » مهد علم«ـ همكاري قلمي با نشريه ۴

  )۱۳۳۷( مؤسس انجمن اسالمي پزشكان ايران هيأتـ عضو ۵

ـ به ابتكار مهندس مهدي بازرگان و با شركت       ۱۳۳۵(» متاع«ـ عضو مكتب تربيت اجتماعي و عملي يا         ۶

اهللا مطهري، احمد آرام، دكتر كاظم يزدي، دكتـر مهـدي حـائري،               اهللا طالقاني، آيت    آقايان دكتر سحابي، آيت   

  ...)مهندس كتيرائي و 

 دبيران انجمن اسالمي دانشجويان آمريكـا و كانـادا، انجمـن اسـالمي              هيأت مؤسس و    هيأتـ عضو   ۷

شناسان و متخصصين علوم سياسي آمريكـا      در آمريكاي شمالي و كانادا، انجمن اسالمي جامعه        پزشكان

هـاي متعـدد در       ايـراد سـخنراني   ). ۱۳۴۵(و مؤسس انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه آمريكايي بيروت         

ي ـ  هـا مقالـه در موضـوعات علمـ     المللـي و چـاپ ده   هاي بـين  ها و كنفرانس هاي ساالنه اين انجمن نشست

  .ها اسالمي در نشريات ارگان اين انجمن

ـ مؤسس و رئيس جامعه اسالمي شهر بزرگ هيوستون و بنيانگذار اولين مـسجد و مركـز اسـالمي                   ۸

  )۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۷(، ارگان اين جامعه به زبان انگليسي »صداي اسالم«تگزاس و ناشر روزنامه 

فت وجـوه شـرعي بـا اجـازه هزينـه كـردن             ـ نماينده ويژه امام خميني در خارج از كشور براي دريا          ۹

  )۱۳۵۱(بخشي از آن 

هـا كتـاب       امناي مؤسسه اسالمي فيلينگ و دفتـر پخـش كتـاب و ناشـر ده               هيأتـ مؤسس و رئيس     ۱۰

  )۱۳۵۷ تا ۱۳۴۸(هاي فارسي و انگليسي  اسالمي به زبان

خصوص در  پوست در آمريكا، ب     ـ مسئول اجراي طرح معرفي اسالم و آموزش به محرومان رنگين          ۱۱

  )۱۳۵۷ تا ۱۳۵۰(زندانها 

  )اسالم، يهوديت و مسيحيت(ـ عضو كميته تفاهم ميان اديان بزرگ الهي ۱۲

ها و راديو و تلويزيون آمريكا دربـاره اسـالم و    هاي متعدد در دانشگاه  ـ ايراد سخنراني و مصاحبه    ۱۳

خـدا در   «تـوان     نهـا مـي   هـاي فارسـي و انگليـسي كـه از جملـه آ              هـا مقالـه بـه زبـان         مسلمانان و چـاپ ده    

و » ها و بحرانها    هاي اسالمي، چالش      جنبش«،  »نفت در جهان اسالم   «،  »هاي قلب آدمي    بيماري«،  »ناخودآگاه

  . را نام برد »البحرين مرج:  در دريا خط«

  هاي سياسي  پ ـ فعاليت

  )۱۳۲۶(ـ عضويت در نهضت خداپرستان سوسياليست ۱

 تحريريـه نـشريه   هيـأت انشجويان دانشگاه تهـران و عـضو   د) صنفي( دبيران سازمان هيأتـ عضو  ۲

هدايت مبارزات دانـشجويان ملـي در جنـبش ملـي شـدن صـنعت نفـت                 .  ارگان آن سازمان    ،»دانشجويان«

  )۱۳۳۵ـ۱۳۳۳(

هـاي     بخـصوص در كميتـه     ۱۳۳۲ مـرداد    ۲۸ـ عضو فعال در نهضت مقاومت ملـي، بعـد از كودتـاي              ۳

» راه مـصدق  « تحريريه و ناشر روزنامه      هيأتسي و اجراي و عضو      دانشگاه، شهرستانها، انتشارات، سيا   

  )۱۳۳۹ـ۱۳۳۲(

  )۱۳۳۹) (دوم(ـ عضو كميته ويژه انتخابات جبهه ملي ۴



 

 ١٧٦

 اجرايـي و مـسئول تـشكيالت        هيـأت ـ دبير شوراي مركزي جبهه ملي ايران، شاخه آمريكا و عـضو             ۵

با همكاري دكتر چمران، دكتر شـايگان،  ارگان جبهه ملي    » انديشه جبهه « تحريريه مجله    هيأتجبهه، عضو   

  )۱۳۴۴ ـ ۱۳۴۰... دكتر نخشب، و 

بـه همـره   ( مؤسس و رئيس شوراي مركزي نهضت آزادي ايـران در خـارج از كـشور               هيأتـ عضو   ۶

» پيام مجاهـد  «و مسئول انتشار ماهنامه     ...) زاده، دكتر توسلي و       دكتر چمران، دكتر شريعتي، صادق قطب     

ها مقاله سياسي تحليلي در پيام مجاهـد و انتـشار      ران خارج از كشور و نگارش ده      ارگان نهضت آزادي اي   

ها كتاب سياسي و تحليلي در زمينه مبـارزات سياسـي توسـط نهـضت آزادي در خـارج از كـشور در                         ده

  )۱۳۵۷ـ ۱۳۴۱(سالهاي قبل از انقالب 

هـاي    ه آمـوزش جنـگ    دهنـده اولـين پايگـا       ، تشكيل )سماع(ـ رهبري سازمان مخصوص اتحاد و عمل        ۷

بـا  ) ۱۳۴۶ــ ۱۳۴۴. (مسلحانه براي مبارزه با استبداد سلطنتي، ابتدائاً در مـصر و سـپس در جنـوب لبنـان                 

  ...همكاري دكتر چمران، مهندس توسلي و 

  )۱۳۵۷(ـ عضو شوراي انقالي اسالمي ايران ۸

  )۱۳۵۷(وزير در امور انقالب، در دولت مرحوم مهندس بازرگان  ـ معاون نخست۹

  )۱۳۵۸(ـ وزير امور خارجه در دولت مهندس بازرگان ۱۰

  ) ۱۳۵۹ و ۱۳۵۸(هاي ايران  هاي استان ـ نماينده ويژه رهبر فقيد انقالب در حل مشكالت و بحران۱۱

  )۱۳۵۹ و ۱۳۵۸(ـ سرپرست مؤسسه كيهان ۱۲

هـاي تحقيـق، امـور        ـ نماينده مردم تهران در دوره اول مجلس شوراي اسـالمي، عـضو كميـسيون              ۱۳

  )۱۳۶۳ ـ ۱۳۵۹(خارجه، بهداشت و درمان و بازرگاني خارجي 

 اجرايي و دفتر سياسي آن      هيأتـ عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران، بعد از انقالب، رئيس            ۱۴

  )۱۳۵۷از (

ـ دبيركل و رئيس شوراي مركزي نهضت آزادي ايران، بعد از درگذشت شادروان مهندس بازرگان       ۱۵

  )۱۳۷۳از بهمن (

هاي متعدد در ايران و ساير كشورها در زمينه تحليل علمـي ـ سياسـي از اوضـاع      د سخنراِنيـ ايرا۱۶

  :ها مقاله و كتاب در اين مورد كه برخي از آنها عبارتند از ايران و جهان و چاپ ده

ــ بررسـي    ۳هـاي ديگـر       پايان، آمريكا در تدارك ويتنـام       ـ جنگ بي  ۲ـ شورشگري و ضدشورشگري     ۱

  .ها در آخرين روزها آخرين تالشـ ۴ان سفر هايزر به اير

تبار و فرزند مرحـوم       همسر وي آذربايجاني  . هل و صاحب دو پسر و چهار دختر است        أدكتر يزدي مت  

  .ميرزاباقر طليعه است كه از آزاديخواهان برجسته صدر مشروطيت و از قضات خوشنام دادگستري بود

المللـي بـه حـدي گـسترده          زدي در سطح ملي و بـين      ها و مبارزات سياسي، اسالمي و علمي دكتر ي          فعاليت

  .باشد  يك شخصيت سياسي و ديني در ايران و جهان اسالم معروف و شناخته شده ميعنوان بهاست كه او 

  ستاد انتخاباتي نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۵اسفند  

  



  

 ١٧٧

  :پيوست

  گزارش نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر درباره ايران 

  ۱۹۹۶اكتبر 

، توسـط آقـاي مـوريس دانبـي         ۱۹۹۶، متعاقب گزارش مـارس      اين گزارش 

صورت   به» موقعيت حقوق بشر در ايران    «تحت عنوان   ) كانادا(كوپيتورن  

اي   ترجمه خالصـه  . مقدماتي به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شده است        

  .شود مندان منتشر مي از آن براي اطالع عالقه

  

  ـ مقدمه۱

رش خود را درباره وضـعيت حقـوق بـشر در ايـران بـه كميـسيون                  نماينده ويژه گزا   ۱۹۹۶در مارس   

طـور كلـي گزارشـات        در آن گزارش خاطرنشان شده بود كه بـه        . حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داد      

اي براي  حقوق بشر درباره ايران، با اين مخاطره روبروست كه به جاي توجه به آنها براي اصالح، وسيله        

مـضافاً، نماينـده ويـژه نقـش اساسـي خـود را در ارائـه تـصويري دقيـق از                     . مقاصد سياسي قرار گيـرد    

هـاي   هايي كـه نيـاز بـه پيـشرفت     هايي حاصل شده و همچنين بخش ديد كه در آنها پيشرفت  هايي مي   بخش

در گزارش حاضر از تكرار مطالب گزارش قبلي خودداري شـده و در عـين حـال تحـوالت                   . بيشتري دارد 

گيري در مورد شرايط كنوني حقوق بـشر در ايـران، مـورد               آخرين اطالعات و نتيجه   هاي اخير و ارائه       ماه

  .توجه قرار گرفته است

  

  ها و منابع مورد مراجعه نماينده ويژه ـ فعاليت۲

همچنـين بـا   .  بـه ايـران سـفر كـرد    ۱۹۹۶ فوريه ۱۶ تا ۹نماينده ويژه، براي تهيه اين گزارش، از تاريخ      

لين دفتر كميسيون عالي حقوق بشر و مـسئولين كميـسيون عـالي پناهنـدگان               نمايندگاني از ايران و مسئو    

عالوه،  به. هايي برگزار نمود  هاي غيردولتي، در ژنو، مصاحبه      سازمان ملل و تعدادي از نمايندگان سازمان      

توانستند بـا نماينـده ويـژه در ژنـو            اشخاصي كه مطالبي در مورد نقض حقوق بشر در ايران داشتند، مي           

 حـزب دمـوكرات   ، اكثريـت  هـا، فـدائيان،   حاصل نمايند كه در اين زمينه مذاكراتي با نمايندگان بهايي       تماس  

  .المللي انجام گرديد كردستان و سازمان عفو بين

  

  روند امور در وضعيت حقوق بشر در ايران/ ـ تحوالت اخير۳

  ـ دموكراسي ۱ـ۳

تي مجلس شوراي اسالمي در ايـران بـود كـه    هاي انتخابا گزارش پيشين نماينده ويژه مقارن با فعاليت  

 صالحيت كانديداهاي انتخاباتي توسط شوراي نگهبان، مورد توجه قرار          تأييدطي آن اشكاالتي، در زمينه      

هـايي     حـوزه انتخاباتـاتي نارسـايي      ۸ در   ظاهراًدر آن انتخابات كه در دو مرحله انجام گرديد،          . گرفته بود 
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نتيجتـاً هنـوز    .  حوزه توسـط شـوراي نگهبـان گرديـد         ۸ انتخابات در آن     ديده شد كه منجر به ابطال نتايج      

  .اي در مجلس پنجم شوراي اسالمي ندارند ها نماينده دهندگان اين حوزه يأر

هاي اپوزيسيون و ديگران، نسبت بـه شـوراي نگهبـان در مـورد ابطـال                  اتهامات متعددي توسط گروه   

له، بر طبق گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي، اسـتاندار         از جم .  حوزه وارد شد   ۸نتايج انتخابات در آن     

 ۶۳بـر طبـق اظهـار وي    . اصفهان اظهار اميدواري كرده بود كه نتايج انتخابات در آن استان باطـل نـشود              

در انتخابـات شـركت كـرده    )  درصـد انتخابـات گذشـته   ۳۵در مقايسه بـا رقـم   (درصد از حائزين شرايط     

د كه مجريان انتخابات كمال همكاري را با هيئـت نظـارت بـر انتخابـات،                همچنين نامبرده اضافه كر   . بودند

اما، شوراي نگهبان، در توجيه نظريه خود مبني        . به عمل آورده بودند   » انتخابات سالم «براي برگزاري يك    

هـاي    بر ابطال نتايج انتخابات اصفهان، برخي از كانديداها را به دادن شـعارهاي ضـدانقالِبي، دادن وعـده                 

هر چند، بر طبق قوانين انتخابـاتي ايـران، ابطـال نتـايج آراء هـر                . متهم كرد  رأي   الي به مردم و خريد    توخ

  . هاي انتخاباتي جايز است حوزه فقط در ارتباط با تقلب

ي كـه در مخالفـت بـا نحـوه       تظـاهرات ر بنـاب در     دز حمله نيروهاي انتظامي به مردم       هايي نيز ا    گزارش

 مزبـور را    تظـاهرات به قـرار مـسموع نيروهـاي انتظـامي          .  بودند، به دست آمد    دهراجراي انتخابات برپا ك   

  .طوري كه منجر به كشته شدن تعدادي از مردم گرديد درهم شكستند به

 اميدوار است كه در مورد اين اتهامات با مـسئولين انتخابـاتي در ايـران، در سـفر بعـدي          هنماينده ويژ 

  .خود به اين كشور، مذاكره نمايد
  

   جو اجتماعيـ۲ـ۳

دهند كه بر فـشارهاي اجتمـاعي در ايـران افـزوده شـده            نماينده ويژه معتقد است كه شواهد نشان مي       

هـاي دولتـي و غيردولتـي، بـه اسـم مقابلـه بـا                 بر طبق مندرجات مطبوعات داخلي و خارجي، ارگان       . است

  :دان هايي به قرار زير زده دست به فعاليت» انحطاط غربي«و » مفساد اجتماعي«
  

  هاي دولتي ـ اقدامات ارگان۱ـ۲ـ۳

كه از جمله بر عليه     » درج اخبار كذب و تضعيف بنيان جمهوري اسالمي       «تعطيل چند روزنامه به اتهام      

  .سردبير مجله كيان عنوان شده است

عنـوان   بنـدي روشـنفكران بـه     بـا هـدف دسـته   ظـاهراً كه » هويت«ـ برنامه جديد تلويزيوني موسوم به      

اهللا سـحابي،     در ايـن ارتبـاط، عـزت      . تهيـه و پخـش گرديـده اسـت        » اعي و عوامل خـارجي    منحرفان اجتم «

  .سردبير يكي از مجالت، درخواست پاسخ به اتهامات عنوان شده را نموده است

عليـه مقدسـات جمهـوري    « اينكـه  عنوان بهها از افرادي،       ايجاد جرياني براي پاكسازي دانشگاه     ظاهراًـ  

  .ندا فعاليت داشته» اسالمي

منظور اعتراض عليه جو نامساعد اجتماعي        اي از نويسندگان به     ـ ازهمپاشي مجالس غيررسمي كه عده     

برگزار كرده بودند و تهديد آنها به اينكه چنانچه مجدداً دست به برپايي اينگونـه مجـالس بزننـد دسـتگير                     

  .خواهند شد
  

  هاي غيردولتي ـ اقدامات گروه۲ـ۲ـ۳

 مـنحط و مخـالف      ،هـايي كـه مهاجمـان       ماها، بـه خـاطر نـشان دادن فـيلم         ـ حمالت مكرر به برخي سين     
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در بعضي از اينگونه موارد، صدماتي نسبت بـه تماشـاچيان   . نمودند  هاي اسالمي و مذهبي تلقي مي       ارزش

  .نيز گزارش شده است

ـ دخالت به عنف در مجالس و محافل خصوصي مردم كه بعضاً به كشته شدن افراد نيز منجـر شـده                     

  .است

  .هاي بازر ادبي زدن مجالس ترحيم شخصيت ـ برهم

ـ ازهم پاشيدن جلساتي كه قرار بود در آنهـا منتقـدان معروفـي چـون عبـدالكريم سـروش سـخنراني                   

 آزادي بيـان بـراي      تـأمين جمهـور، درخواسـت       اي بـه ريـيس      بر طبق گزارشات نامبرده، طي نامـه      . نمايند

  .روشنفكران و دانشگاهيان را نموده است

سـواري بـراي      هـايي بـراي دوچرخـه       ورزشي كه مكـان   /هاي فرهنگي   مله فيزيكي به مديران مجتمع    ـ ح 

  . سواري بپردازند در اين ارتباط از رهبران مذهبي نقل شده كه زنان نبايد به دوچرخه. اند بانوان داشته

ود را نـسبت بـه       خـ   طور كلي در ارتباط با جو اجتماعي در ايران، نماينده ويـژه نگرانـي               ترتيب، به   بدين

هـاي دولتـي و برخـي         خصوصاً آنكه اعمال برخي از فـشارها توسـط ارگـان          . دارد  تحوالت اخير ابراز مي   

هاي غيردولتي انجام گرديده و دولت بـراي بـازداري آنهـا هيچگونـه اقـدامي بـه عمـل                      ديگر توسط ارگان  

هـا توسـط دسـتجات     نـه فعاليـت  نماينده ويژه معتقد است كه دولت بايد در پيـشگيري اينگو  . نياورده است 

از ديـدگاه  . غيردولتي پيشقدم بوده و از نيروهاي انتظامي بـراي جلـوگيري از ايـن وقـايع اسـتفاده نمايـد          

نماينده ويژه مسئوليت اين روند در جهت استفاده از زور، يا تهديد استفاده از زور، و يا استفاده از نظـام                     

  .باشد ان، مشخصاً متوجه دولت ميحقوقي و قانوني براي محدود كردن آزادي بي

  

  هاي قضايي، حقوقي و تنبيهي  ـ رويه۳ـ۳

 به اجرا ۱۹۹۶ ژوئيه ۹دهد كه بر طبق مندرجات مطبوعات، قانون تعزيرات از      نماينده ويژه گزارش مي   

عنـوان راهنمـايي    تواند به فقط مي » قانون مجازات اسالمي  « قانون اساسي    ۱۶۷بر طبق ماده    . درآمده است 

عنوان اولويت باال با مقامـات        اميد است نماينده ويژه بتواند در آينده اين موضوع را به          . ي قضات باشد  برا

در اين موقعيت، اطالعات داده شده نماينده ويژه را معتقـد سـاخته اسـت كـه رژيـم                   . ايران در ميان گذارد   

ر از مطبوعات ايـران ايـن رونـد      هاي زي   نمونه. اي تشديد يافته است     طور قابل مالحظه    مجازاتي در ايران به   

  :دهد را نشان مي

  .دهند بندي شده را به افراد خارجي مي ـ امكان اعدام براي افرادي كه اطالعات طبقه

ـ امكان اعدام براي توهين به امام راحل و جانشينان او، چنانچه تـوهين در جهـت نفـي پيـامبر اسـالم         

  .تلقي شود

  .قتـ صدور حكم اعدام براي چهار مورد سر

  .ـ اعاده اعدام در مألعام

  .ـ اعاده قطع عضو

 نفر در فاصله زماني اول ژانويـه        ۶۶المللي، حداقل     بر طبق اطالعات منتشره در مطبوعات ايراني و بين        

 اعـدام در سـال      ۵۰اي را نـسبت بـه رقـم           اين رقم افزايش قابل مالحظه    . اند   اعدام گرديده  ۱۹۹۶ اوت   ۳۱تا  

 نفـر بـه دار آويختـه    ۳۰بر طبق گزارشـات  . دهد ژه گزارش شده بود نشان مي كه توسط نماينده وي    ۱۹۹۵



 

 ١٨٠

 اعدام در   ۱۳شده، دو نفر سنگسار گرديده، دو نفر بعد از اجراي حكم شالق به دار آويخته شده و حداقل                   

  : عالم شده و نفرات اعدام شده در هر مورد در پرانتز استاجرائم به قرار زير . مألعام انجام گرفته است

  )۳۲(ربايي و غيره  ـ محكومين جنايي از قبيل قتل، سرقت مسلحانه، آدم

  )۱۱(ـ محكومين قاچاق مواد مخدر 

  )۵(ـ قتل و زنا 

  )۱۳(االرض  ـ مفسد في

در ارتبـاط بـا ايـن موضـوع     ). ۵(هـاي اپوزيـسيون مـسلح و خرابكـاري      ـ عضويت و فعاليت در گروه  

 به خـاطر ديـدار      ظاهراً(ان رحمان رجبي هموند، مهرداد كالني       نماينده ويژه خصوصاً به موارد اعدام آقاي      

  .نمايد اشاره مي) عضو سازمان فدائيان اقليت(و احمد بختياري ) و صحبت به آقاي گاليندوپل

 خود به ايران، نماينده ويژه از دولت ايران درخواست نمود اطالعـات رسـمي در                ۱۹۹۶در سفر فوريه    

امـا هيچگونـه پاسـخي بـه ايـن          .  تاكنون در اختيار وي قرار گيرد      ۱۹۷۳سال  ها از آغاز      مورد تعداد اعدام  

هر چند اطالعات در مـورد تعـداد افـراد اعـدام            . درخواست در مورد آمار سراسر كشور داده نشده است        

  .، ارائه گرديده است۱۹۹۵شده به خاطر قاچاق مواد مخدر در سال 

  

  ـ فشار بر اعضاي خانواده۴ـ۳

يـا  (هاي متعددي در مورد آزارها يا ارعاب اعـضاي خـانواده مخـالفين سياسـي                  رشنماينده ويژه گزا  

ن موارد زيـر  از آن ميا. ران دريافت نموده استدر اي) كنند  هواداران آنها كه در خارج از كشور زندگي مي        

  :قابل ذكر است

ترغيـب  ـ دختر و پسر مرضيه خواننده، گفته شده است كه پسر مرضيه توسـط عوامـل دولـت ايـران            

دختر . گرديد تا در كنسرت مادرش حاضر شده و او را زنداني گروه مخالف خارج از كشور معرفي نمايد             

  .مرضيه نيز در تهران مورد آزاد قرار گرفته است

او  السادات ميرحسيني بنيانگذار يك گروه غيردولتي زنان ايراني در فرانسه كـه خـواهر               ـ خانم اشرف  

  .ذشته، چندين بار مورد بازجويي قرار گرفته استدر مازندران، طي چند سال گ

ـ محمد تقدسي يك خواننده اپراي ايراني كه در فرودگاه مهرآباد به هنگـام خـروج از كـشور دسـتگير      

  . كه از اجراي برنامه براي گروه مخالف در خارج از كشور بازماند يطور بهشده و تحت فشار قرار گرفت 

 اقوام او گفته شده، گروه مخالف در خارج از كـشور، وي را زنـداني     ـ دكتر عباس ميناچي مقدم كه به      

  .كرده است

  

  ها در خارج از جمهوري اسالمي ايران ـ خشونت۵ـ۳

در گزارش پيشين به كميسيون حقوق بشر، نماينده ويـژه متـذكر شـد كـه آمـار خـشونت، بـا انگيـزه                      

بر طبق اطالعات دريافتي اين رونـد كماكـان         . سياسي، عليه ايرانيان خارج از كشور بدون وقفه ادامه دارد         

  :گردد موارد ذيل ذكر مي. باشد در جريان مي

  .ـ ترور دكتر رضا مظلومان، معاون وزير آموزش و پرورش در رژيم گذشته، در پاريس

 مارس در مورد حميدرضا رحماني، عضو سازمان مجاهدين كـه در            ۷ـ گزارش خبرگزاري رويتر در      
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  . شدبغداد به گلوله بسته

 نفـر از  ۴ مارس به نقل از حـزب دموكراتيـك كردسـتان ايـران كـه               ۱۸ـ گزارش خبرگزاري رويتر در      

زاده و فرامـرز كـشاورز در شـهر اربيـل در      اعضايش به نام عثمان رحيمي، طاهر عزيزي، حسن ابـراهيم      

  .اند شمال عراق كشته شده

 ژوئيـه مطلـع كردنـد كـه سـپاه           ۲۷ا در   ـ نمايندگان حزب دموكراتيك كردستان ايران، نماينده ويـژه ر         

پاسداران جمهوري اسالمي به پايگاه اين حزب و اردوي پناهندگان در شهرهاي عـراق حملـه بـرده و دو                    

  .اند هايي نيز به بار آورده اند و خرابي زن عراقي را كشته

الناصـر  ـ قتل دو روحاني سني ايرانـي در شـهر كراچـي پاكـستان بـه نـام عبـدالمالك مـالزاده و عبد                       

  .۱۹۹۶جمشيدزني در چهارم مارس 

تـوان بـه قـرار     مرزي مـي   هاي برون   عالوه بر موارد فوق، تحوالت ديگري را نيز در ارتباط با خشونت           

  :زير ذكر كرد

ـ در ماه مارس حكم جلب علي فالحيان وزير اطالعات دولت جمهوري اسـالمي، در ارتبـاط بـا تـرور                     

  . فدرال آلمان صادر شدمخالفان كرد در آلمان، توسط دادگاه

ـ گزارش دادستان به زبان تركي در مورد ترور زهرا رجبي و عبدالعلي مرادي به نماينده ويـژه ارائـه           

هـاي ايـران      اين گزارش مدعي است كه ارتباطي بين اين ترورها و مسئولين يكـي از وزارتخانـه               . داده شد 

  . وجود داشته است

از (مورد محاكمه متهمين به قتـل آقـاي محمدحـسين نقـدي        ـ گزارش آسوشيتدپرس مبني بر آنكه در        

خير شـده تـا يـك       أ سوي بازماندگان مقتول درخواسـت تـ       م، از در ر ) يسيون خارج از كشور   عناصر اپوز 

  .ايراني كه داراي مصونيت ديپلماتيك است نيز به بازپرسي فراخوانده شود

ني پر از اسلحه را متوقـف كـرده كـه گفتـه             ـ بنا به اخبار، پليس در بندر انتورب بلژيك، يك كشتي ايرا           

  .كرده است شده است اسلحه براي تخريب دفتر مركزي مخالفان در پاريس حمل مي

  

  ـ موقعيت پناهندگان ايراني در خارج از ايران۶ـ۳

هـاي پناهنـده ايرانـي را ملـزم بـه             به نماينده ويژه اطالع داده شده است كه قوانين تركيه افراد يا گروه            

 روز  ۵تأخير بيش از    . نمايد   روز بعد از ورود به آن كشور مي        ۵رخواست پناهندگي خود طي مدت      ارائه د 

نماينـده ويـژه    . المللي، موجب بازگرداندن پناهندگان به ايران شـده اسـت           در اين امر، بر خالف قوانين بين      

ميـسيون عـالي     متقاضي پناهندگي كـه توسـط ك       ۴۰، تعداد   ۱۹۹۵اطالعاتي دريافت كرده است كه در سال        

عـالوه بـر   . پناهندگان سازمان ملل شناسايي شده بودند، توسط مقامات تركيه به ايران بازگردانده شـدند     

 متقاضي پناهندگي از ايران كه فرصت تشخيص وضعيت توسط كميسيون عالي پناهندگان             ۱۴اين، حداقل   

 مـاه اول سـال      ۸در  . ه شـدند  سازمان ملل را پيدا نكردند، توسط دولت تركيـه از آن كـشور بيـرون رانـد                

  .اند  پناهنده ايراني از تركيه به ايران بازگردانده شده۲۹، بر طبق گزارشات، تعداد ۱۹۹۶

  

  ها ـ موقعيت بهايي۷ـ۳

بر طبق اخبار   . ها ادامه دارد    گزارشات در مورد نقض جدي حقوق بشر و تبعيض بر عليه جامعه بهايي            
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برنـد كـه شـامل آقايـان بهنـام            ان، به خاطر عقايدشـان، بـسر مـي        هاي اير    بهايي هنوز در زندان    ۹،  واصله

  .نامبردگان با نماينده ويژه در زندان مالقات داشتند. شوند آبادي مي ميتاقي و كيوان خلج

الـذكر توسـط دادگـاه      اطالع داده شد كه حكم اعدام اشخاص فـوق ۱۹۹۶ فوريه ۱۸به نماينده ويژه در  

آنها به دادستان كل نامه نوشته و تقاضاي .  انقالب اسالمي ابالغ شده است گرديده و به دادگاه   تأييدعالي  

  .اند تجديد نظر كرده

موقعيت شـخص ديگـري     . علي ذوالفقاري نيز هنوز رسيدگي نشده است        اتهام ارتداد در مورد رمضان    

جديدي از سوي اهللا محرابي، كه به ارتداد متهم شده، هنوز در ابهام است و منتظر صدور حكم      به نام ذبيح  

مضافاً نماينده ويژه اخيراً مطلع شده كه آقاي موسي طالبي توسـط دادگـاه انقـالب               . باشد  دادگاه مدني مي  

 بـه يـك سـال و نـيم زنـدان بـه جـرم        او قبالً. اسالمي اصفهان به جرم ارتداد، محكوم به اعدام شده است 

يت قليل اعتراض نمـوده و مـدعي شـده    اما جانشين دادستان به اين محكوم. بهايي بودن محكوم شده بود    

آقاي طالبي در مورد حكم اعدام خود درخواست تجديدنظر نموده كه به دادگـاه              . بود كه او يك مرتد است     

  .عالي ارجاع شده است

در يك مورد كـه مربـوط بـه مـرگ يـك      . رسد گزارش تبعيض بر عليه بهائيان نيز كماكان به دست مي        

شد، گزارش رسيده كه راننده اتومبيل مقصر شناخته شـد ولـي بـه اقـوام            با  بهايي در تصادف اتومبيل مي    

  .مقتول ديه پرداخت نگرديد و گفته شد كه با استناد به تحريرالوسيله، ديه را بايد دولت دريافت نمايد

به اطالع نماينده ويژه رسانده شده است كه امالك شخصي بهائيان در يزد هنـوز در مـصادره بـوده،             

حـق  شـوند     هاي ايران پذيرفته نشده و بهائيـاني كـه از كـار خـود اخـراج مـي                   ان در دانشگاه  بهائيان كماك 

 مـورد مـصادره امـالك بهائيـان در سراسـر            ۱۰۵ بيش از    ۱۹۹۵در سال   . نمايند  بازنشستگي دريافت نمي  

ن اخيراً يك جوان بهايي اجازه ورود به كالس چهارم دبيرستان را كه تاكنو            . كشور گزاش داده شده است    

 پناهنـده  ۲۱مضافاً نماينده ويژه متوجه گزارشي شده اسـت كـه مـسئولين تـرك             . مجاز بوده، نيافته است   

  . نفر آنها بهايي بودند، به ايران بازگردانده است۲۰ايراني را كه 

 كـه  دارد كه با اين  ابراز مي۱۹۹۶  مه۱۴اهللا يزدي در    نماينده ويژه نگراني خود را در مورد اعالميه آيت        

گرايي يك مذهب نيست بلكـه يـك          ها برخوردارند، بهايي    هاي مذهبي در ايران از تمام حقوق و آزادي          يتاقل

ها در جمهوري اسالمي ايران تنهـا        از نظر نماينده ويژه موقعيت بهايي     . يافته است   حلقه خرابكاري سازمان  

  .بت به اين امر ايجاد شوداي در روحيه مسئولين ايراني نس يابد كه تغيير قابل مالحظه وقتي بهبود مي

  

  ـ فتواي عليه سلمان رشدي۸ـ۳

. برداشت نماينده ويژه اين است كه مذاكرات بين اتحاديه اروپا و دولت ايران در اين مسئله ادامه دارد                 

اند كه دولت خود گـامي        شود كه بر طبق گزارشات مطبوعات، مسئولين ارشد دولتي اعالم كرده            متذكر مي 

اما برداشت نماينده ويژه اين است كه هنوز مـشكالتي       . ي امام راحل برنخواهد داشت    در جهت اجراي فتوا   

  .در اين ارتباط وجود دارد

  

  ـ اطالعات در مورد زندانيان۹ـ۳

فرد، يك مسلمان ايراني كـه در كـودكي           نماينده ويژه گزارشاتي دريافت كرده است كه شهرام سپهري        
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اه ژوئيه دستگير و در ارتباط بـا خرابكـاري و زنـا مـورد               مسيحي شده و اكنون كشيش است، در اوائل م        

  .گناه تشخيص داده شد و قرار است كه آزاد شود نامبرده بعداً بي. بازجويي قرار گرفته است

اهللا العظمـي     نماينده ويژه همچنين گزارشاتي دريافـت داشـته كـه يـك روحـاني مـسلمان بـه نـام آيـت                     

متعاقبـاً  .  نيز چندين بار دستگير شده بود      او قبالً . گير شده است  الدين رستگاري در ماه فوريه دست       يعقوب

 به قرار   هاي ديگري در ماه ژوئن دريافت داشت كه اجماالً          نماينده ويژه گزارشاتي در ارتباط با دستگيري      

  :زيرند

  )العظمي شيرازي اهللا  فرزند آيت(ـ سيدمهدي شيرازي 

  )يرازيالعظمي ش اهللا  عضو دفتر آيت(ـ علي روماسايي 

  )العظمي شيرازي اهللا  عضو دفتر آيت(ـ شيخ حسن ذاكري 

  )العظمي شيرازي اهللا  عضو دفتر آيت(ـ شيخ عزيزاهللا حسني 

 و  ۱۹۹۵ روحاني و حاميـان آنهـا در اواخـر سـال             ۱۰دهد كه      گزارشات ديگري در ماه اوت نشان مي      

  . دستگير شده و بعداً آزاد گرديدند۱۹۹۶واوائل سال 

  

  راي جنگيـ اس۱۰ـ۳

مـسئولين  . انـد  اخيراً دو طرف ايران و عراق يكديگر را به داشتن اسراي جنگي از يكديگر متهم سـاخته           

از سوي ديگـر عـراق ادعـا        .  اسير جنگي ايران در عراق هستند      ۷۰۰اند كه هنوز حدود       ايراني اعالم داشته  

  .باشند وداالثر مي هزار عراقي هنوز مفق۶۰ هزار اسير جنگي داشته و ۲۰نموده كه ايران 

  

  ـ وضعيت زنان۴

از ديدگاه نماينده ويژه، وضعيت زنان در جمهوري اسالمي ايران از خيلي جهـات مـساوي بـا مـردان                    

  .نيست و هدايت هر تحولي در اين مورد بايد از سوي نخبگان سياسي انجام شود

 قرار گرفته كه در آينده       توجه نماينده ويژه   موردگونه تبعيض      ماهيت نظام  موردگزارشان متعددي در    

  .در اطراف آنها تحقيق خواهد شد

  

  هاي فني ـ درخواست كمك۵

، به كميسيون   ۱۹۹۶ ژوئن   ۱۰اي، مورخ     نماينده دائمي جمهوري اسالمي ايران در ژنو، طي ارسال نامه         

  :هاي زير نموده است هاي فني در زمينه عالي حقوق بشر، درخواست دريافت كمك

  ـ سيستم زندان 

  عليم قضاتـ ت

  هاي غيردولتي در امور زنان  اي به شبكه سازمان ـ خدمات مشاوره

پاسخ دفتر كميسيون عالي حقوق بشر در ژنـو بـه درخواسـت فـوق حـاكي از آنـست كـه در جريـان                    

ريزي شـده، بـا در نظـر گـرفتن امكانـات مـالي و منـابع انـساني در                هاي فني برنامه    بررسي كليه همكاري  

  .باشد دسترس، مي

پيـشگيري از جنايـات و عـدالت        «نا به اطالعات واصله، دولت ايران درخواست مشابهي نيز از بخـش             ب
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  .سازمان ملل واقع در وين به عمل آورده است» جنايي

كند كه با اين درخواست دولت ايران، هـر دو ارگـان سـازمان ملـل ـ در        پيشنهاد مينماينده ويژه قوياً

  .مكاري برخورد نمايندژنو و وين ـ با روحيه موافقت و ه

  

  گيري  ـ نتيجه۶

شود، اطالعات دريافت شده توسط نماينده ويژه، نمايانگر     همانگونه كه از متن اين گزارش استنباط مي       

هـا و   هـا، جواجتمـاعي، مجـازات    خـصوصاً در ارتبـاط بـا اعـدام    . باشـد  رفت حقوق بشر در ايران مـي      پس

در ايران به وجـود نيامـده       » فرهنگ حقوق بشر  « كه هنوز    اهد حاكي از آن است    وكيفرهاي جزايي، تمام ش   

هـاي فنـي از سـازمان ملـل، بـه چـشم                كمـك   ماننـد درخواسـت      هاي مثبتي نيـز،     در عين حال نشانه   . است

هاي خود براي ايجاد زبان مشتركي با مقامات ايرانـي ادامـه              نماينده ويژه مصمم است به تالش     . خورد  مي

او معتقـد اسـت كـه همكـاري مـسئوالن           . باشـد   مي  ز ايران در دسامبر آينده      دهد و خواستار ديدار مجدد ا     

  .تواند تداوم يابد ايراني نشانه مثبتي است و اطمينان دارد كه اين روحيه همكاري مي
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