
 به نام خدای يکتا
 ) ٣١(جلد  ١٣٧٩ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه

   
       

  اثر و محكوم است ھای نعل وارونه حاميان خشونت بی روش

 ٢٣/٠١/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  روزنامه ١٦نامه به رئيس قوه قضائيه در اعتراض به تعطيلی 

 ١٠/٠٢/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  اصالح سيستم قضائی از رئيس قوه قضائيهدرخواست

 ٠٧/٠٣/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  نشينی ارتش اسرائيل از جنوب لبنان بيانيه به مناسبت عقب

 ٠٧/٠٣/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   



  بيانيه به مناسبت افتتاح مجلس ششم

 ٠٨/٠٣/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  دفاع از حقوق شھروندان –قضائی اعتراض به ناكارآمدی دستگاه

 ١٩/٠٣/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   
 تكذيب خبر روزنامه رسالت مبنی بر دخالت ھواداران نھضت در تشنجات مشھد

٢١/٠٣/٧٩ :تاريخ  

 

 

 
◄    

 
   

  هللا سحابی اعتراض به بازداشت مھندس عزت

 ٠٧/٠٤/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  ای مجلس ششم دعوت به شركت در انتخابات مياندوره

 ٠٧/٠٤/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 



   
تكذيب مطالب آقای سلطانی در جامعه اسالمی مھندسين و اعالم آمادگی نھضت 

  جھت پاسخگويي

 ٠٨/٠٤/٧٩تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  در آستانه اولين سالگرد فاجعه حمله به كوی دانشگاه

 ١٥/٠٤/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  اطالعيه برگزاری يازدھمين كنگره نھضت آزادی ايران

 ٠١/٠٥/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  ياد مھندس مھدی بازرگان قطعنامه كنگره يازدھم ـ كنگره زنده

 تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  به مناسبت برگزاری كنگره جبھه مشاركت ايران اسالمیپيام تبريك

 ٠١/٠٥/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    



 
   

  بيانيه به مناسبت محاكمه متھمين حادثه كوی دانشگاه

  »رود؟ قوه قضائيه به كجا می«

 ٠٢/٠٥/٧٩تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  هللا غروی به مناسبت درگذشت برادر ايشان پيام تسليت به آيت

 ٠٥/٠٥/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  طلبی و مخالفين آن جنبش اصالح

 ١٠/٠٥/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  مندرج در نشريه انتخاب پاسخ به مطالب آقای باھنر عليه نھضت

 ١٦/٠٥/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   
  بيانيه به مناسبت صدور حكم حكومتی مقام رھبری به مجلس شورای اسالمی

 ١٧/٠٥/٧٩تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

  شادباش به مناسبت سالگرد انتشار ايران فردا

 ٢٦/٠٥/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  طلب بازداشت نويسندگان اصالحاعتراض به روند

 ٢٦/٠٥/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  پيام به نشست ساليانه دفتر تحكيم وحدت

 ٠١/٠٦/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  آباد آفرينان حوادث خرم ھشدار به مسئوالن و آشوب

 ٠٩/٠٦/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  بيانيه در حمايت از مردم فلسطين

 ١٢/٠٧/٧٩تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

  اطالعيه سفر آقای دكتر يزدی به آمريكا

  ھای كلرادو، ايداھو و اھايو به دعوت دانشگاه

 ٢٧/٠٧/٧٩تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  بيانيه در دفاع از مظلوميت دولت موقت و قانون اساسی

 ٢٧/٠٧/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  »عبور از خاتمی«پروژه بررسی

 ١٢/٠٨/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

ھای مجلس مسئوالنه با نمايندگان مردم ـ رد استفساريه  

٢٤/٠٨/٧٩ :تاريخ  

 

 

 
◄    

 
   



  درخواست رسيدگی به وضعيت زندانيان سياسی از قوه قضاييه

 ٢٨/٠٨/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  تن از متقاضيان مجوز نشريه ١٣٢اعتراض به رد صالحيت

  باز ھم نقض قانون اساسي

 ٢٦/٠٩/٧٩تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  پيام تسليت به دبيركل حزب ھمبستگی ايران اسالمی

  به مناسبت درگذشت پدر ايشان

 ٢٩/٠٩/٧٩تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  اعتراض به بازداشت آقايان مھندس سحابی و علی افشاری

 ٠٤/١٠/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  ای ديگر به اصالحات مھاجرانی ضربهبركناری

 ٠٥/١٠/٧٩تاريخ: 

 

 



 
◄    

 
   

  اطالعيه به مناسبت بيماری آقای دكتر يزدی

 ١١/١٠/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  نامه به روزنامه ھمبستگی در مورد نقل مطالب خالف عليه نھضت

 ١٨/١٠/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  نامه به نشريه پرتو سخن در مورد نقل مطالب خالف عليه نھضت

 ١٨/١٠/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  جمھور در مورد رسيدگی نامه دكتر سحابی به رئيس

  زندانيانبه وضعيت مھندس سحالی و ديگر

 ٠٣/١١/٧٩تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   



  پيام دبيركل نھضت به مناسبت ششمين سالگرد مھندس بازرگان

 ٠٤/١١/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  گزارش مراسم بزرگداشت ششمين سالگرد مھندس بازرگان

  در تھران و شھرستانھا

 ٠٤/١١/٧٩تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  اعتراض به رأی محكومان كنفرانس برلين

 اعتراض به رأی محكومان كنفرانس برلينتاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  ای ـ چالشی ديگر فراروی قوه قضائيه ھای زنجيره قتل  دادگاه

 ١٨/١١/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

ھاي اصيل انقالب با پاسداري از اصول و آرمان

داريم را گرامي مي ٥٧سالروز بيست و دوم بھمن ماه 

 ٢٣/١١/٧٩تاريخ: 

 

 

 



 
◄    

 
   

  دادگاه انقالب ٢٦اطالعيه احضار آقای مھندس صباغيان به شعبه 

  و چھار جلسه بازجويی

 ٢٥/١١/٧٩تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

  قوه قضائيه و اجرای عدالت

 ٠٩/١٢/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

  اصالحاتزاده قربانی دفاع از مردم ساالری و  تاج

 ١٨/١٢/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

نفر از فعاالن ملی ـ مذھبی ٢١اطالعيه بازداشت   

٢٢/١٢/٧٩ :تاريخ  

 

 

 
◄    

 
   



  ٨٠بيانيه پيرامون انتخابات رياست جمھوری

 ٢٢/١٢/٧٩تاريخ: 

 

 

 
◄    

 
   

دادگاه انقالب اسالمی تھران مبنی بر ممنوعيت فعاليت نھضت به نقل ازمتن اطالعيه

  صدا و سيما

 ٢٨/١٢/٧٩تاريخ: 

 

 

 

 
◄    

 
   

 تھرانبيانيه نھضت آزادی ايران در رابطه با اطالعيه دادگاه انقالب اسالمی 

متاسفانه عنوان آخر اسناد که در رابطه با اطالعيه دادگاه انقالب می باشد یافت 

  نشد.

 

 



 

 ۴

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۱۴ :شماره

۲۳/۰۱/۱۳۷۹:تاريخ

  

  

  

  اثر و محكوم است هاي نعل وارونه حاميان خشونت بي روش

  

طلـب، بـراي انحـراف          ها و افراد شناخته شده حامي جريان خـشونت          ها، گروه   در روزهاي اخير روزنامه   

هاي شناخته شده نعـل وارونـه و بـا     ن، با استفاده از روش    ترور آقاي سعيد حجاريا     افكار عمومي و پرونده   

اساس و كذب محض، نهضت آزادي ايران را به دست داشتن در اين ترور متهم                 طرح مطالب كامال واهي، بي    

گونه اتهامات براي همگان بـه ويـژه مقامـات مـسئول قـضايي و امنيتـي                    اگر چه اهداف طرح اين     ٠اند  ساخته

 وسيله اتهامـات   گذرند با اين حال بدين اعتنايي از كنار آن مي     افكار عمومي با بي    كشور كامال روشن است و    

  ٠نمايد مطرح شده را شديدا تكذيب مي

آميز و علني را شيوه بهينـه و   مشي مبارزه قانوني، مسالمت  خط١٣٥٩نهضت آزادي ايران از همان سال   

ي براندازي مخالف بوده است و در طـول دو          مش  در راستاي منافع ملي دانسته و با هر گونه خشونت و خط           

هاي سـنگين آن      گرانه را تحمل نموده و با صبر و شكيبايي هزينه             بار و سركوب    دهه گذشته حمالت خشونت   

گذارد كه اكثريت قاطع ملت ايران با تاييـد برنامـه        را پرداخته است و امروز خداوند سميع عليم را سپاس مي          

مــداري بــر رفــع  ســاالري و قــانون م و حمايــت از آزادي و مــردمتوســعه سياســي رئــيس جمهــور محتــر 

 ٠ورزنـد  ها از طريق گفتگو و روابط انساني به جـاي توسـل بـه خـشونت تاكيـد مـي                    نظرها و ديدگاه    اختالف

 و هوشمندي و رشد سياسي      ٧٨ بهمن   ٢٩ و   ٧٦ي مردم در انتخابات دوم خرداد         مشاركت وسيع و گسترده   

رگه انتخاباتي براي دادن راي منفي و برخورد انـساني و توسـعه يافتـه بـا جريـان                    ب  مردم با انتخاب اسلحه   

انحصار و خشونت به جاي استفاده از چماق و گلوله، بار ديگر موجب عـزت و سـربلندي و تقويـت غـرور                        

  ٠ملي ايرانيان در سراسر جهان گرديده و جايگاه جهاني جمهوري اسالمي ايران را تقويت كرده است

گيري از هر گونه تـشنج و اغتـشاش كـه             دي ايران ضمن دعوت مردم به حفظ آرامش و پيش         نهضت آزا 

داري و    خواست دشمنان ملك و ملت است سردمداران جريان انحـصار و خـشونت را دعـوت بـه خويـشتن                   

خواهد به خواست اكثريـت ملـت ايـران       ارزيابي عملكرد خود به ويژه در سه سال گذشته نموده و مصرا مي            

 خود در جهت تقويت نظام و تامين منافع           الهي است تمكين نمايند و در جايگاه طبيعي و عادله            اراده كه همان 

آميـز، تـر و    هاي انحـصاري و خـشونت   هاي آتش تداوم سياست  در غير اين صورت زبانه     ٠ملي اقدام نمايند  

  ٠گو باشند د پاسختوانن خشك را خواهد سوزاند و هيچگاه در پيشگاه ملت ايران و دادگاه الهي نمي

كـاران را در بـر        اي كـه تنهـا سـتم        و بترسـيد از فتنـه     »   «واتقوا فتنه التصيبن الذين ظلموا منكم خاصه        «

  ٠)٢٥سوره انفال آيه (» )سوزاند تر و خشك را با هم مي(نخواهد گرفت 

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۵

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۱۵: شماره

۱۰/۰۲/۱۳۷۹:تاريخ

  

  

  

   روزنامه١٦نامه به رئيس قوه قضائيه در  اعتراض به تعطيلي 

  

  اهللا جناب آقاي سيد محمود هاشمي شاهرودي آيت

  رياست محترم قوه قضاييه

  ٠بعد از سالم و دعاي موفقيت در جلب رضاي حق و خدمت به ايران و اسالم و اجراي عدالت قضايي

 ١٦٨ طور كه مستحضر هستيد شانزده روزنامه يوميه و هفتگي و دوهفتگي، بـدون رعايـت اصـل                    همان

اسي و هيچ يك از مقررات قانون مطبوعات همزمان به دستور شعب مختلف دادگستري، بـه طـور                  قانون اس 

   ٠اند اي تعطيل شده سابقه بي

هـاي مـستقل و هـوادار         نهضت آزادي ايران، به استفاده از ايـن رويـه نوظهـور بـراي تعطيلـي روزنامـه                 

  ٠نمايد ياصالحات به شدت اعتراض و درخواست رفع توقيف غيرقانوني آنان را م

انـد كـه در       ها، بعضا بـه  قـوانيني اسـتناد كـرده            قضات محترم شعب دادگستري در تعطيلي اين روزنامه       

  : رابطه با نحوه رسيدگي به اتهامات مطبوعات هيچ موضوعيت ندارند

گيري  اقدام مناسب براي پيش  «:  در اين بند چنين آمده است      ٠ قانون اساسي  ١٥٦ اصل   ٥ـ استناد به بند     ١

، »اي اسـت مـستقل   قوه قضائيه قوه« آمده است كه ١٥٦، اما در همين اصل   »قوع جرم و اصالح مجرمين    از و 

يعني بايستي مستقل از قواي مقننه و مجريه و يا هر مقام و نهاد و قدرت ديگري بـه وظـايف قـانوني خـود                         

مـسئول تحقـق    « و   »پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي    « در همين اصل آمده است كه قوه قضائيه          ٠عمل نمايد 

  ٠است» بخشيدن به عدالت

احيـاي حقـوق عامـه و گـسترش عـدل و            «:  آمده است كه وظيفه قـوه قـضائيه        ١٥٦ همين اصل    ٢در بند   

، نظارت بر حسن اجراي قوانين از وظايف ايـن قـوه تـصريح    ١٥٦ اصل ٣ در بند ٠است» هاي مشروع  آزادي

  ٠شده است

 قـانون اساسـي و قـانون        ١٦٨رم بدون توجـه بـه اصـل         اكنون سئوال اساسي اين است كه  قضات محت        

  :  قانون اساسي صراحت دارد كه١٦٨ اصل ٠اند اي زده سابقه مطبوعات، چگونه دست به چنين اقدام بي

رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيـات منـصفه در محـاكم دادگـستري                    «

  »٠گيرد صورت مي

ضي مطبوعات توقيف شده رسيدگي ننموده است و حكمـي صـادر نگرديـده              هيچ دادگاهي به اتهامات فر    

 چگونه يك قاضي به خود اجازه داده اسـت ايـن چنـين صـريح و روشـن قـانون اساسـي جمهـوري                         ٠است

موضوع (اسالمي را زير پا بگذارد؟ آيا اين است مفهوم احياي حقوق عامه يا نظارت بر حسن اجراي قوانين                   

  ؟)انون اساسي ق١٥٦ اصل ٣و ٢بندهاي 

 ١٣٣٩ قانون اقدامات تاميني و تربيتي مـصوب سـال           ١٣ها به ماده      قضات محترم براي تعطيلي روزنامه    



 ۶

 مـرداد مـاه   ٢٨ سـال بعـد از كودتـاي    ٧ اوال اين قانون در دوران استبداد سلطنتي، يعنـي     ٠استناد نموده اند  

هـاي سياسـي ملـي و حركـت           مان و درست در آغاز جنبش روحانيت و فعاليت علنـي احـزاب و سـاز               ١٣٣٢

 استناد به چنين قانوني در شان قضات قوه قضائيه جمهـوري اسـالمي              ٠روحانيان به تصويب رسيده است    

اي بوده است، نه  كشان حرفه كاران و آدم  ثانيا اين قانون در اصل به منظور مقابله با جنايت ٠باشد  ايران نمي 

گـاه از ايـن قـانون بـراي مقابلـه بـا                سـال گذشـته هـيچ       نه در زمان طاغوت و نه در طي بيـست          ٠مطبوعات

دارد كـه اجـراي حكـم جـز در مـورد               ثالثا ماده يك همين قانون تصريح مـي        ٠مطبوعات استفاده نشده است   

  ٠مكررين جرم ممنوع است

  : مورد استناد، چنين آمده است١٣اما در ماده 

م حاصل شده باشد، در صورتي كه وجود  اشيايي كه آلت ارتكاب جرمي بوده و يا اين كه در نتيجه جر            «

آنها موجب تشويش اذهان يا مخل نظم عمومي و يا آسايش مردم باشد بر حسب تقاضاي دادستان و حكـم                

 ٠كـس را نتـوان تعقيـب و يـا محكـوم نمـود           شود ولو آن كه هـيچ       دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر مي      

ز دسـترس عمـوم خـارج كـرده و يـا آنهـا را نـابود                 دادگاه حق دارد دستور دهد كه اشياي ضبط شـده را ا           

  »٠نمايند

اند؟ آيا دادستان چنـين   ها اشيا و آلت ارتكاب جرم هستند؟ يا در نتيجه جرمي به وجود آمده           آيا روزنامه 

درخواستي از دادگاه جنحه داشته است؟ چرا دادگاه جنحه در اين قـانون مـسئول رسـيدگي اسـت؟ آيـا در                      

هاي جنحه است؟ آيـا اختيـارات قاضـي           ي به جرايم مطبوعات در صالحيت دادگاه      جمهوري اسالمي، رسيدگ  

معادل اختيارات دادگاه است، كه بتواند بدون احضار متهمان و استماع نظرات و مدافعات آنـان، بـه صـرف                    

  نظر و راي خود عمل نمايد؟

، پذيرفتـه شـود؟     ١٣٣٩ قانون مصوب    ١٣۰ و ماده    ١٥٦ اصل   ٥بر فرض كه استناد قاضي محترم به بند         

باشند؟ آيا وظيفه قـانوني         ها، مسئول جو ملتهب كنوني مي       ها و آن هم يك گروه از روزنامه         آيا فقط روزنامه  

هـاي غوغاسـاالر،      كرده است كـه روزنامـه       تحقق بخشيدن به عدالت و گسترش عدل قوه قضاييه ايجاب نمي          

گوهـاي رسـمي، دعـوت و         يا تبليغ خشونت از بلند    شدند؟ آ   گر نيز مشمول اين ابتكار جديد مي        هتاك و توطئه  

تشنج مردم به كشتن مخالفين، در هر كجا كه يافته شوند، از مصاديق تشويش اذهان و مخل نظم عمومي و                    

  باشد؟ و نبايد متوقف گردد؟ آسايش مردم نمي

مطبوعات ها به موادي از قانون      قاضي محترم شعبه ديگري در دادگستري براي تعطيل همزمان روزنامه         

   ٠استناد كرده است كه هيچ ارتباطي به موضوع ندارد

  

  جناب آقاي هاشمي شاهرودي

همه اين تخلفات در زماني صورت گرفته است كه مقام محترم رهبري هم با صراحت دست زدن به هـر                    

  ٠اند گونه عمل غيرقانوني را محكوم دانسته

وص بعـد از انتخابـات مجلـس شـشم          نهضت آزادي ايران به حساسيت اوضاع سياسي كشور، به خـص          

گيرد كه در انتخابات مجلـس شـشم جنـاح يـا               التهاب و حساسيت كنوني از آنجا سرچشمه مي        ٠واقف است 

جرياني كه اكثريت را در مجلس داشته، شكست خورده است و جناح و جريان ديگري اكثريت آراي مردم را       
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ر و قبول راي مردم به عنوان ميـزان در اداره           ساال  هاي جمهوري و مردم      طبيعت نظام  ٠به دست آورده است   

اي جـاري در      جـايي نيروهـاي حـاكم در چـارچوب قـانون اساسـي رويـه                امور مربوط به خودشان و جابـه      

اما به شرطي كه مـردم تنهـا و هميـشه    » ميزان راي مردم است«توان پذيرفت كه   نمي٠ها است گونه نظام  اين

  ٠به يك گروه يا جناح راي بدهند

رف ديگر مشاركت گسترده مردم و راي آنان در اين انتخابات، در واقع راي مثبت ديگري بـه نظـام                    از ط 

گردد كه بايد از آن اسـتقبال كـرد و ايـن سـرمايه عظـيم را                   جمهوري اسالمي و قانون اساسي محسوب مي      

و جرياني هم كه  جناح ٠اند اند همگي از صافي شوراي نگهبان گذشته  نمايندگاني كه انتخاب شده٠حفظ نمود

 پس نگراني از كجاست؟ آيـا      ٠اكثريت را به دست آورده است معتقد به نظام و متعهد به قانون اساسي است              

تواند و يا چنين نظري را دارد كه مصوبات مجلس را بدون تاييد شـوراي نگهبـان بـه اجـرا                       مجلس آينده مي  

 را   قه ندارد و قانون اساسي تكليف نهايي آن       نظر ميان مجلس و شوراي نگهبان ساب        بگذارد؟ آيا مگر اختالف   

  توسط مجمع تشيخص مصلحت نظام معين نكرده است؟ 

مندان و دلسوزان آينده نظام جمهوري اسالمي و تماميت قانون اساسـي از               در اين صورت نگراني عالقه    

  چه چيزي است؟ 

  جناب آقاي هاشمي شاهرودي

  ٠نماييم موج فتنه را خاموش سازيد به عنوان رئيس قوه قضاييه از شما درخواست مي

طلب كه همزمان با بازداشـت        هاي مستقل و اصالح     سابقه و گزينشي روزنامه     تعطيلي سريع، گسترده، بي   

نگاران و به دنبال ترور مشاور سياسي رئيس جمهور و در آسـتانه مجلـس شـشم و سـفر رئـيس                        روزنامه

داليل و استنادات قانوني موجهي هم داشته باشد،        جمهور كشورمان به آلمان صورت گرفته است، حتي اگر          

انديـشي نـشود، خـداي        جمهوري اسالمي را با بحران جديدي روبرو ساخته است كه اگر بـه سـرعت چـاره                

  ٠ناكرده سرنوشت مبهمي را براي كشورمان در پي خواهد داشت

 سـر درسـتي و      اعتراض نهضت آزادي ايران صرفا بر سر بستن اين يا آن نشريه نيست، سـخن مـا بـر                  

نيـست،  ) طلب يا تندرو،چپ يا راسـت       اعم از اصالح  (هاي به كار گرفته شده توسط مطبوعات          نادرستي روش 

هاي نادرست و غيرقانوني براي مقاصد سياسـي يـك جريـان خـاص                بلكه سخن ما بر سر استفاده از شيوه       

  ٠باشد مي

ترديـد جمهـوري       بـي  ٠ ساخته اسـت   اتخاذ و اعمال اين روش، كشورمان را با يك بحران جديدي روبرو           

 حل اين مـشكالت، نيـاز بـه    ٠اي روبروست اسالمي با مشكالت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ويژه     

 خطاي اساسـي در ايـن اسـت كـه           ٠هاي طوالني و همه جانبه دارد       داري و همكاري    درايت و تدبير، خويشتن   

 بـدتر از ايـن   ٠و، ريشه اصلي و عامـل مـشكالت بـدانيم   كار و تندر   طلب يا محافظه     اصالح  مطبوعات را، خواه  

هـاي يـك جريـان و جنـاح و يـا حتـي         خطا آن است كه تصور شود با تعطيل يك جانبه و يك طرفه روزنامه             

 اين نگرش و اعمال ايـن رويـه   ٠توان مشكالت را حل كرد كسب اكثريت در مجلس و يا از دست دادن آن مي         

  ٠گردد هاي بيشتري مي و پيچيدگيتنها موجب افزايش دامنه مشكالت 

نمايد از اختياراتي كه قانون اساسـي         بر اين اساس است كه نهضت آزادي ايران صميمانه درخواست مي          

به جنابعالي به عنوان رئيس قوه قضائيه داده است استفاده نمائيد و اين روند ناسالم را متوقـف سـازيد تـا                      
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 قـانون اساسـي،     ١٦١ اصـل    ٠پـذير گـردد     فرايند قانوني امكان  رسيدگي به اتهامات وارده به نشريات در يك         

براساس ضوابطي كه رئـيس قـوه   «ديوان عالي كشور را مسئول نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم    

  ٠نموده است» نمايد قضائيه تعيين مي

  جناب آقاي هاشمي شاهرودي

الحات در ساختار و قـوانين جـاري        سخنان جنابعالي مبني بر اجراي برنامه توسعه قضايي و انجام اص          

هاي اميدي بـه      قوه قضاييه در راستاي اجراي اصول قانون اساسي و تامين حقوق اساسي ملت ايران بارقه              

 اما اقدامات واحدهاي قضايي زيـر نظـر         ٠اصالح و استقالل قوه قضاييه در افكار عمومي در پي داشته است           

هـا و    نـشريه اخيـر بـا برنامـه       ١٦وعات و توقيف خالف قـانون       هاي مطب   قوه قضائيه به ويژه اقدامات دادگاه     

 نهـضت آزادي ايـران انتظـار دارد بـا اسـتفاده از اختيـارات رئـيس قـوه         ٠سخنان جنابعالي هماهنگي نـدارد   

گونه اقدامات خالف قانون و خالف مصالح ملي جلوگيري نمائيد و هشدار الهي را كه فرموده                  قضائيه از اين  

  ٠در اين خصوص مورد توجه قرار دهيد) ٢٥انفال ـ (» نه التصيبن الذين ظلموا منكم خاصهو اتقوا فت«: است

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۱۶: شماره
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  درخواست اصالح سيستم قضائي از رئيس قوه قضائيه

  

  اهللا هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه جناب آقاي آيت

طيـل دادسـراها و پلـيس قـضائي و ايجـاد      بعد از ده سال تصدي قوه قضائيه توسط خلف شما كه بـا تع          

هاي گذشته و ايجاد مشكالت فـراوان         هاي قضايي به دوران     هاي عام و برگشت دادن سيستم و روش         دادگاه

براي مردم و ضايعات بسيار در امنيت قضائي كشور همراه بود، انتخاب جنابعالي بـا اعـالم مواضـع اوليـه               

اي بـه نـام       ويرانه«گذشته دادگستري با بيان عبارت بسيار گوياي        مبتني بر لزوم توسعه قضائي و انتقاد از         

  ٠موجب اميدواري مردم گرديد» دادگستري

هـاي   اي، سر و سامان دادن به دادگـاه    هاي زنجيره   اصالح تشكيالت قوه قضائيه، رسيدگي به پرونده قتل       

جويان كـوي دانـشگاه     مطبوعات، تعيين تكليف دادگاه ويژه روحانيت، رسـيدگي بـه پرونـده سـركوب دانـش               

تهران در خوابگاه و دانشجويان دانشگاه تبريز، رسيدگي به تعطيل گسترده و غيرقانوني مطبوعات، محاكمه               

اهللا نوري، محسن كديور، محمود شمس الواعظين، اكبر گنجي،           و محكوم كردن ارباب جرايد مانند آقايان عبد       

ان و محاكمـه يهوديـان مـتهم بـه جاسوسـي بـه نفـع                ، پرونده ترور آقاي حجاري    …عمادالدين باقي و غيره     

  ٠ها و مسائل كوتاه مدت قوه قضائيه از زمان تصدي شما تا كنون بوده است اسرائيل از مهمترين  اولويت

هاي كارشناسي براي بررسي تشكيالت دادگستري، مشاوره با قضات مجـرب، خبرهـاي               استخدام گروه 

، پليس قضائي و انجـام انتخابـات كـانون وكـال همـه حكايـت از          منتشره اخير مربوط به بازسازي دادسراها     

  ٠اقدامات اوليه براي اصالح تشكيالت دادگستري دارد

 اطالعات صحيح بـه مـردم، صـاحبان       ٠اي همچنان در بالتكليفي و ابهام است        هاي زنجيره   اما پرونده قتل  

اعالم هويت و نتايج تحقيقات به طـور   دستگير شدگان قبلي بدون  ٠شود  ها داده نمي     مقتولين و وكالي آن     دم

ها تا بيش از صد مورد بدون پاسخ مانـده اسـت،              اند، شايعه گسترش و افزايش تعداد قتل        مشكوك آزاد شده  

شـود و آخـرين شـايعه         اطالعات مربوط به عاملين و آمرين اصلي توسط بعـضي از مـسئولين تكـذيب مـي                

هـا همـه موجـب         موجب نگراني بيشتر گرديـده و ايـن        هاي تشكيل شده    مربوط به گم شدن بعضي از پرونده      

  ٠اي شده است هاي زنجيره سلب اعتماد و اطمينان به صحت عملكرد قوه قضائيه در مورد پرونده قتل

هـاي مغرضـانه، جنـاحي و خـالف قـانون قاضـيان                مطبوعات و جلوگيري از عملكرد      رسيدگي به دادگاه  

 اخير به مطبوعات مـستقل و تعطيـل كـردن            سابقه  كه با هجوم بي   هاي مطبوعات نه تنها عملي نشده بل        دادگاه

دهنده ضعف مديريت قضائي كـشور   ها و دستگيري و زنداني كردن انديشمندان اهل قلم نشان   غيرقانوني آن 

هـايي كـه در ده سـال گذشـته            كاران و حاكم بـودن همـان        و تاثيرپذيري از جناحهاي قدرت حاكم و محافظه       

 قـانون اساسـي     ١٥٦باشد كه با اصل       را به اين اندازه در بين مردم پائين آورده است مي          اعتبار قوه قضائيه    

  ٠يعني استقالل قوه قضائيه در تضاد است
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 از يك طرف دانشجويان     ٠نظير است   دادگاه رسيدگي به پرونده سركوب دانشجويان نيز در نوع خود بي          

هـاي   ب و اقدام عليه امنيت كشور در دادگـاه اي از فعالين سياسي را به جرم آشو مضروب و مصدوم و عده  

المـدت را بـه اجـرا         هـاي زنـدان طويـل       دربسته، بدون وكيل با سرعت زياد به زندان و اعدام محكوم و حكـم             

اند و از طرف ديگر اراذل و اوباش معروف به گروه فشار كه تحت حمايت بعـضي از محافـل قـدرت             گذاشته

كننـد و هـر از گـاهي      اند در جامعه آزادانه زندگي مي       ي را داشته  در سركوب وحشيانه دانشجويان نقش اصل     

هـاي شخـصي    آفرينند و از سوي تعدادي از مقامات نيروهاي انتظامي با لباس اي بلواي ديگري مي  در حادثه 

 اين دادگاه بدون حضور آمرين اصلي و فرماندهان مـافوق           ٠شوند  در دادگاه به محاكمه نمايشي كشيده مي      

 سخنراني و هتاكي آقاي نظري، فرمانده نيروي انتظامي تهران تبديل شده است كه                به تريبون  تشكيل شده و  

دانند بپردازند و هر كس و         جلسه در وقت نامحدود به ابراز عقيده و دفاع از هر چه صالح مي              ١۰در بيش از    

 تغييـر دهنـد كـه جـاي         خواهند متهم كنند و با انكار اتهامات صحنه دادگاه را طـوري             هر دستگاهي را كه مي    

  ٠متهمان با شاكيان عوض شود

دادگاه متهمين به ترور آقاي حجاريان مشاور رئيس جمهـور، عـضو برجـسته شـوراي شـهر تهـران و                     

مديرمسئول روزنامه توقيف شده صبح امروز، بعد از اظهار تاسف و انزجار اكثـر مـسئولين تـراز نخـست                    

ر دستگيري و محاكمه ضاربان در فاصله كمتر از دو مـاه            كشور و تاكيد مقام رهبري و رياست جمهوري ب        

 تن از متهمين بـه      ٥تر از يك ماه به كار خود پايان داد،            تشكيل گرديد و با شتاب كم نظيري در فاصله كوتاه         

  ٠ سال محكوم شدند و سه متهم نيز تبرئه گرديدند٣ سال تا ١٥حبس از 

اكمه از طرف متهمين اول و دوم به قدري مشهود          خونسردي، بشاشيت و به تمسخر گرفتن دادگاه و مح        

گرمي و قـول و قرارهـاي      دهنده پشت   پزشكي نمود و اين نشان      بود كه قاضي دادگاه درخواست معاينه روان      

  ٠باشد مخفيانه است و يا عدم پشيماني و ندامت مجرمان از اقدامات تروريستي انجام شده مي

هـاي وقـوع جـرم، نحـوه دفـاع متهمـين در دادگـاه،                 گيـزه روش تشكيل پرونده، رسـيدگي بـه داليـل و ان          

، عدم اشـاره  !هاي مستقل، بيانات قاضي ويژه زمان روزنامه رساني در مورد هويت متهمان، تعطيلي هم        اطالع

اي سياسـي ـ جنـايي     به آمرين اصلي ترور همگي حكايت از تشريفاتي بودن و قصد بستن عجوالنه پرونـده 

شـد مطمئنـا طـور      قضايي مسئول و مستقل و يا در شرايط ديگـر رسـيدگي مـي      دارد كه اگر در يك سيستم     

  ٠آمد شد و نتايج ديگري به دست مي ديگري اداره مي

استناد ضمني به حكم محاربه و فساد در زمين كه در شرع مقدس اسالم و قانون مجـازات اسـالمي بـا                      

، انتخاب مجازات قتـل را بـه عهـده قاضـي           رسد اما اگر قانون     توجه به عملكرد گروه ترور منطقي به نظر مي        

باشـد، آيـا      گذاشته است براي شدت جرم و موثر بودن آن و پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرمين مـي                  

گيرنـد و     دهنـد و صـلوات حـضار را تحويـل مـي             اعتنا به قانون و دادگاه قهقهه سرمي        براي مجرميني كه بي   

كننـد تبعيـد در زنـدان آن هـم در             دادن به يكديگر تلقـي مـي      كشتن انسان شريف و ارزشمند نظام را زحمت         

شهرهاي بزرگ و با احتمال تخفيف و بخشش بعدي تحقق بخشيدن به عدالت و احياي حقوق عامـه اسـت و             

هـاي شـرعي را كـه هـدف اصـلي دادگـستري اسـت                 توان گسترش عـدل و آزادي       آيا با اتخاذ اين روش مي     

بايـد ايـن چنـين احكـام صـادر شـود و ايـن احكـام بـا واقعيـت                     ) ع( آيا در حكومت عدل علي     ٠تضمين نمود 

  ٠نمايد هايي كه اتفاق افتاده واقعا تطبيق مي جرم
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نهضت آزادي ايران كه همواره خود را ملتزم به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران دانسته و مـدافع                   

هـاي قـانوني      مين آزادي باشد و به خصوص نسبت بـه تحقـق و تـا             رعايت حقوق مردم از طرف حاكمان مي      

مــردم تاكيــد دارد تعطيلــي غيرقــانوني مطبوعــات مــستقل، بازداشــت و محاكمــه غيرقــانوني نويــسندگان و 

هاي رسيدگي به ترور آقاي       نمايد و نسبت به نحوه اداره و قضاوت دادگاه          مسئولين مطبوعات را محكوم مي    

 مقام محترم با احساس و درك مسئوليت        حجاريان و سركوب دانشجويان اعتراض دارد و اميدوار است آن         

قانوني به خصوص در شرايط فعلي تاريخي كشورمان، نقش خود را به درستي ايفا نموده و بر طبق همـان                    

ايد عمل كنيد و با اصالح سيستم قضائي و           مطالبي كه در ابتداي مسئوليت خود در مصاحبه ها عنوان نموده          

  ٠هاي مضطرب و نگران ايرانيان زنده نمائيد لاستقرار عدالت اميد و شادماني را در د

  

  نهضت آزادي ايران
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  نشيني ارتش اسرائيل از جنوب لبنان بيانيه به مناسبت عقب

  

  پيروزي مردم لبنان مبارك باد

  

آسـاي ارتـش متجـاوز اسـرائيل از جنـوب لبنـان يـك پيـروزي بـزرگ بـراي اعـراب و                نشيني بـرق    عقب

  ٠شود نوب لبنان محسوب ميمسلمانان، به خصوص شيعيان ج

 امـام   ٠زماني نه چندان دور، شيعيان لبنان، عليـرغم برتـري كمـي، محرومتـرين طايفـه در لبنـان بودنـد                    

موسي صدر يكبار در مراسمي كه بـه مناسـبت اربعـين شـهادت دكتـر علـي شـريعتي بـا حـضور رهبـران               

 بـا شـيعيان جنـوب لبنـان و آوارگـان            فلسطيني و لبناني در بيروت برگزار شد، عبارت زيبايي را در رابطـه            

 به همت و اراده     ٠»شيعيان محرومين در وطن و فلسطينيان محرومين از وطن هستند         «: فلسطيني به كار برد   

استوار و فرزانگي فكري و سياسي امام موسي صدر شيعيان محروم لبنـان آرام آرام جايگـاه متناسـب بـا                     

   ٠سابقه و هويت تاريخي خود را به دست آوردند

ابتدا مجلس اعلي شيعيان، مركب از نماينـدگان همـه قـشرهاي سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي شـيعه در                    

  ٠لبنان، به عنوان سخنگوي رسمي و قانوني اين قوم هميشه مظلوم تاريخ تشكيل گرديد

سپس با پيشگامي و پيشتازي شيعيان و مشاركت وسيع ساير اديان و مذاهب لبنان حركـت المحـرومين       

 در پي و بـي        حمالت پي  ٠خواه تحت رهبري امام موسي صدر شكل گرفت         ن يك جنبش وسيع عدالت    به عنوا 

قدرتي دولـت و ارتـش لبنـان در مقابلـه بـا ايـن تجـاوزات                   امان ارتش متجاوز اسرائيل به جنوب لبنان و بي        

 كنـار جنگجويـان   اللبنانيه ـ به وجـود آيـد و در     المقاومه موجب شد كه سازمان سياسي ـ نظامي امل ـ افواج  

 امام موسي صدر و ياران نزديك و با وفاي او، از جمله             ٠فلسطيني الفتح به مقابله نظامي با اسرائيل بپردازد       

ريزي كنند كه بـا وجـود    شهيد بزرگوار دكتر مصطفي چمران به رغم فقدان امكانات توانستند حركتي را پايه         

هايي  ه اين علت در رهبري جنبش به وجود آمد و پيامد      ناپديد شدن امام موسي صدر در ليبي، و خأليي كه ب          

كه در برداشت همچنان با قدرت و صالبت پيش برود، به طوري كه برگشت دكتر چمران بـه ايـران، بعـد از                       

  ٠انقالب اسالمي نيز موجب توقف آن نگرديد

ص بندگان صالح   هاي خال   ريا و قلب    از درون همين حركت و به دنبال شكوفايي بذرهايي كه با دستان بي            

خدا در سرزمين مستعد لبنان كاشته شده بود و در پي انقالب اسالمي ايـران و متـاثر از آن، جنـبش عظـيم                        

  ٠اهللا لبنان شكل گرفت و رشد كرد حزب

مند و متعهد به دفع متجاوزين اسـرائيلي، از جملـه    هاي عالقه هاي متنوع و مستمر دولت     ها و كمك    حمايت

هاي آن نقـش تعيـين كننـده داشـته            وريه و ايران، در رشد اين جنبش و پيروزي        هاي س   و به خصوص دولت   



 ۱۳

هاي معنوي و مادي، ظـاهري        هاي خالص در كاشتن اين نهال طيبه نبود و اگر اين حمايت              اگر آن نيت   ٠است

توانـست اسـرائيل را       المللي هرگز نمي    گرفت، نه طرح صلح خاورميانه، نه فشارهاي بين         و باطني صورت نمي   

  ٠پذير سازد آميز را امكان نشيني نمايد و اين پيروزي بزرگ افتخار ادار به عقبو

اكنون بيست و دو سال بعد از اشـغال جنـوب لبنـان، متجـاوزين نـه تنهـا رويـاي توسـعه در مرزهـاي                          

 اند جنوب لبنـان را بـا خفـت و    بينند، بلكه مجبور شده سرزمين اشغالي را به رودخانه ليطاني بر باد رفته مي         

   ٠خواري تخليه نمايند

اهللا و بـه همـه        نهضت آزادي ايران اين پيروزي بزرگ را به ملت و دولت لبنـان، بـه خـصوص بـه حـزب                    

انـد، بـه همـه        هـايي كـه در ايـن راه خـدمت و كمـك كـرده                ها و دولـت     ها و احزاب و گروه      نيروها و سازمان  

  ٠گويد ها و اعراب تبريك مي مسلمان

گويـد اگـر چـه جـاي او را در ايـن       وزي را به امام موسي صدر، تبريـك مـي    نهضت آزادي ايران اين پير    

  ٠بيند روزهاي پر افتخار خالي مي

هاي اشـغالي را نيـز تخليـه          نهضت آزادي ايران آن روزي را كه متجاوزين مجبور شوند ساير سرزمين           

ود، برگشت به وطن    نمايند و يك دولت فلسطيني مستقل تشكيل گردد، و آوارگان فلسطيني به حق انساني خ              

  ٠ به اميد آن روز٠بيند برسند و قدس شريف به امت اسالمي برگردد، دور نمي

  

 نهضت آزادي ايران
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  بيانيه به مناسبت افتتاح مجلس ششم 

  مجلس ششم، شوراي نگهبان و انتظارات مردم

  

 ٠افتتـاح شـد   ها كشمكش ميان شوراي نگهبان و وزارت كشور بـاالخره، رسـما               مجلس ششم بعد از ماه    

  ٠چه در برابر مجلس جديد قرار دارد، ضروري است چه گذشت و آن مروري بر آن

گيـري خـاص سياسـي و خـارج از            شوراي نگهبان در انتخابات مجلس ششم، بـيش از پـيش بـا موضـع              

 بـسياري از    ٠هـا، مـوازين قـانوني ناديـده گرفتـه شـد              در رد صـالحيت    ٠ضوابط قانوني عمـل كـرده اسـت       

خاباتي، به خصوص وابسته به نهضت آزادي و سـاير نيروهـاي ملـي ـ مـذهبي رد صـالحيت       نامزدهاي انت

 ٠ با وجود اين، مردم و نيروهاي ملي و ملي ـ مـذهبي بيـرون از حاكميـت مـايوس و منفعـل نـشدند       ٠شدند

سازي را بـه وجـود آورد و          حضور و مشاركت فعال همه نيروها در امر انتخابات شور و هيجان سرنوشت            

 مـردم در ايـن انتخابـات، بـار ديگـر بـه          ٠المللي براي ايران ارمغـان آورد       ر جديدي در سطح ملي و بين      اعتبا

هـاي انقـالب راي دادنـد و يـك          حاكميت ملت و برنامه توسعه سياسي و اصالح انحرافات از اصول و آرمان            

  ٠تكاني اساسي در تركيب نمايندگان مردم صورت گرفت خانه

ر ملت است و بايد حافظ و نگهبان آراي ملـت باشـد، متاسـفانه جانبدارانـه بـه                   دا  شوراي نگهبان، كه وام   

هـاي آراي مـردم در        ها و تعداد قابل توجه و گزينشي صـندوق          هاي مختلف شهرستان    ابطال انتخابات حوزه  

 سـال گذشـته كـامال       ٢۰ تصميم شـوراي نگهبـان در        ٠تهران پرداخت و اصول قانون اساسي را نقض نمود        

  ٠ودسابقه ب بي

 در طـي ايـن مـدت اقـدامات و اظهـارات ضـد و نقيـضي                  ٠ روز به طول انجاميد    ٩٢تاييد انتخابات تهران    

گيـري بـه طـور قابـل      هاي راي  در حالي كه تعداد ناظرين منصوب شوراي نگهبان در حوزه  ٠مشاهده گرديد 

گيري  ند و در جريان راياي افزايش يافته بود و اين ناظرين كار خود را با دقت و وسواس انجام داد    مالحظه

گيري مشاهده و گزارش نشد و در نهايت صحت انتخابـات بـه تاييـد و                  و شمارش آراي مردم تخلفات چشم     

ها مجددا    امضاي هيات نظارت رسيد و به دنبال شكايت برخي از نامزدها، شمارش آراي تعدادي از صندوق               

 بـا  ٠ نداشت و صحت انتخابات مجددا تاييـد شـد        انجام گرفت كه هيچ تغيير قابل توجهي در نتيجه آرا در پي           

ديد، از تائيد انتخابات تهران استنكاف ورزيد         وجود اين شوراي نگهبان كه هنوز نظر خود را تامين نشده مي           

 عالوه بر اين شوراي نگهبان هنگـامي كـه بـا            ٠و در نتيجه هيات جديدي را مامور بررسي آراي تهران نمود          

 براي ابطال انتخابات تهران مواجه شـد، بـه جـاي انجـام وظيفـه در چـارچوب                   فشار اقليتي از اعضاي خود    

اي پاي مقام رهبري را به ميان كشيد و در ميـان بهـت و حيـرت مـردم و اعتـراض                        سابقه  قانون، به طور بي   

 صندوق را، به طور گزينـشي       ٥۰۰هاي سياسي مردمي، آراي بيش از         موجه وزارت كشور و احزاب و گروه      

 درصد كل آراي مردم تهران بود، به ناحق و برخالف قانون انتخابات باطل اعـالم                ٣۰ كه حاوي    دار،  و جهت 
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 آقاي هاشمي رفسنجاني كه     ٠نمود و به اين ترتيب تغييرات جدي در ترتيب آراي نمايندگان تهران ايجاد شد             

دل كـه انتخـابش     ام محل مناقشه بود به نفر بيستم صعود كرد و آقاي حداد عـا               حتي آراي او در رديف سي     

 ارتقا پيدا كرد و جـاي آقـاي         ٢٨مورد توجه و عنايت بود ولي آراي الزم را به دست نياورده بود، به رديف                

 آقاي رجايي، تنها كانديداي مستقيم نيروهاي ملي ـ مذهبي كه انتخاب شـده بـود،    ٠عليرضا رجايي را گرفت

 شـوراي نگهبـان حتـي      ٠ي و چهـارم رفـت     از ليست انتخاب شدگان تهران به كلي حذف شد و به رديـف سـ              

 نفـر تهـران و آراي چهـار نفـري كـه بـه               ٢٨هاي باطل شده و تعداد آراي جديد          حاضر نشد شماره صندوق   

اند و تعداد و وضعيت آراي آقاي رجائي را اعالم نمايد و اين امر يك خالف آشكار                   مرحله دوم كشانده شده   

  ٠ هزار راي مردم را باطل اعالم نمودند٧۰۰جهت  بيني شوراي نگهبان بود و بي و غيرقابل پيش

رفتار شوراي نگهبان در اين انتخابات و داليل عرضه شده آنان براي ابطـال آراي مـردم فاقـد وجاهـت                     

قانوني است و باعث شد كه اعتبار سياسي، حقوقي اين نهـاد برجـسته نظـام جمهـوري اسـالمي بـه شـدت                        

  ٠خاطر اين تخلفات قانوني نخواهند بخشيدمخدوش گردد، مردم شوراي نگهبان را به 

هاي اعالم شده موجب ترميم اعتبار و آبروي آقاي هاشمي و حدادعادل در افكـار عمـومي          جايي  اما جابه 

 از جانب ديگر حذف آقاي رجـائي نـه تنهـا موجـب بـدنامي                ٠ بلكه برعكس بر حساسيت مردم بيفزود      ٠نشد

ر و آبروي ايشان و نيروهاي ملي ـ مذهبي در ميان مـردم بـسي    ايشان نشد بلكه به دليل مظلوميت، بر اعتبا

 مردم مشاهده كردند كه جناح انحصارطلب تحمل حتـي حـضور يـك نماينـده از ايـن نيروهـا را در             ٠بيفزود

هاي شواري نگهبـان بـراي اعمـال      قضاوت مردم ـ درست يا نادرست، اين است كه تمام تعلل ٠مجلس ندارد

  ٠ها بود ييجا همين تغييرات و جابه

 هنوز به درستي معلوم نيـست       ٠ها نيز جانبدارانه بوده است      رفتار شوراي نگهبان با انتخابات شهرستان     

هـا، كـه      اند و چرا صحت انتخابات مرحله دوم برخي از حـوزه            ها را باطل كرده     چرا انتخابات برخي از حوزه    

  ٠اند، اعالم نگرديده است طلبان پيروز شده اصالح

خواهد كه چـون ايـن مـسئله، هـم از جانـب       يران از رياست محترم قوه قضائيه مصرا مي  نهضت آزادي ا  

شوراي نگهبان و هم از سوي وزارت كشور به قوه قضائيه ارجاع شده است، بدون جانبـداري و مالحظـات             

 اكنون قوه قضائيه يك فرصت بسيار نيكويي را به دست آورده است تـا               ٠سياسي به تخلفات رسيدگي شود    

  ٠الل خود را در عمل و واقعيت به مردم نشان بدهداستق

دادهاي انتخابـاتي و علـل و         خواهد كه رسيدگي به روي      نهضت آزادي ايران همچنين از مجلس ششم مي       

داليل ابطال بخش قابل تـوجهي از آراي مـردم و چگـونگي تغييـر در فهرسـت اسـامي نماينـدگان تهـران و                         

  ٠قرار بدهدها را در دستور كار جدي خود  شهرستان

  گامي مثبت به جلو

به رغم همه اين جفاها به حقوق ملت و مسائل و مشكالت ايجاد شده، افتتاح مجلس ششم گامي مثبت به                    

 امـا مجلـس شـشم بـا       ٠شـود   ساالري و روند اصالحات محسوب مي       جلو در فرايند توسعه سياسي و مردم      

لش، رسيدگي به اعتبارنامـه كـساني اسـت     اولين چا٠هاي متعددي روبروست  شروع به كار رسمي با چالش     

 برخـي  ٠اند هاي ناسالم و غيرمنطقي به عنوان نماينده به مجلس راه پيدا كرده   ها و شيوه    كه با ابطال صندوق   

طلبان مجلس با طرح شفاف و روشن          اصالح ٠هاي سياسي و اقتصادي نامطلوبي دارند       از اين افراد، كارنامه   
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 ضمن اين كه طرح كارنامـه ايـن افـراد، بـه             ٠ سياسي كمك موثر خواهند كرد     ها به بهبود فضاي     اين كارنامه 

 مجلس ششم بايـد بـه سـلوك شـوراي           ٠دهد  ها نيز امكان دفاع و توضيح را در محضر افكار عمومي مي             آن

گونـه وابـستگي      ها بدون هـيچ      درصد آراي مردم رسيدگي نمايد و به اعتبارنامه        ٣۰نگهبان و چگونگي ابطال     

دگي دقيق نمايد و اگر شخص انتخاب شده صالحيت واقعي نمايندگي را ندارد اعتبارنامه وي را       گروهي رسي 

  ٠تصويب نكند

طلبان، مردم به شدت نسبت به تحـوالت و           انتخاب هيات رئيسه دائم، چالش ديگري است در برابر اصالح         

بـه اعتبـار جنـبش      تـوجهي بـه حـساسيت مـردم، لطمـه              بي   هرگونه ٠پرده حساس هستند    دادهاي پشت   روي

  ٠طلبي خواهد بود اصالح

 ٠با افتتاح مجلس ششم، مردم از آقاي خاتمي انتظار دارند كه همكاران جديدي را انتخاب و معرفي نمايد                 

 مـردم در انتخابـات      ٠توان و كارآيي وزيران كنوني در حد تامين نظرات و انتظارات مـردم نيـست                   مجموعه

 انتظار مردم از آقاي خاتمي اين است كـه          ٠اند  جلس به وجود آورده   تكاني جدي در م     مجلس ششم، يك خانه   

  ٠تكاني جدي و اساسي در ساختار و مناسبات دستگاه دولتي به وجود بياورند يك خانه

عالوه بر تغيير در تركيب كابينه، اكنون زمان آن فرا رسيده است كه دولت آقاي خاتمي، كـه برخـوردار                    

باشد، اقدامات اوليه و اساسي جـدي   ردم و اكثريت نمايندگان مجلس نيز مي   از حمايت و پشتيباني گسترده م     

  ٠براي كاهش بحران اقتصادي صورت بدهند

اولويت حل بحران سياسي و استمرار فرايند توسعه سياسي به اين معنا نيـست كـه اقـدام بـه حـل و يـا                

ان سياسـي و توسـعه سياسـي        كاهش بحران در مديريت كشور و يا بحران اقتصادي بايد تا حل نهايي بحر             

 بلكه به موازات پيشرفت در راستاي توسعه سياسي، اقدامات جـدي در كـاهش سـاير                 ٠پايدار به تعويق افتد   

  ٠تواند صورت گيرد ها نيز مي بحران

هـاي   هـا و جنـاح    طلبان نقطه عطفي در مناسبات سياسي مدني ميان گروه          مجلس ششم و پيروزي اصالح    

كنون روشن است كه يك اكثريت و يـك اقليـت كـامال مـشخص در مجلـس وجـود                    باشد، ا   متنوع سياسي مي  

نظر اساسي، نـه       هر دو جناح به يك تجديد      ٠ هر دو جناح و جريان با يك چالش تاريخي روبرو هستند           ٠دارد

 مصالح كالن ملـي     ٠هاي رفتار سياسي خود نيازمندند      هاي سياسي و مواضع خود، بلكه در شيوه         در ديدگاه 

 رعايت مقـررات    ٠طلبد  هاي ناسالم فشار و خشونت را مي        ير در رفتارها و فاصله گرفتن از شيوه       كشور، تغي 

  ٠هاي سياسي مدني و پارلماني وظيفه هم اكثريت و هم اقليت است همكنشي

هـاي    ها و مطالبات اساسي آنان گـام        مردم انتظار دارند مجلس ششم در راستاي تامين و تحقق خواسته          

هـاي اساسـي      س پنجم، به عنوان نمايندگان ملت، به جاي پاسـداري از حقـوق و آزادي               مجل ٠موثري بردارد 

 برخـي از مـشكالت و       ٠مردم، متاسفانه در جهت عكس آن و تحديد اين حقوق و آزادي گام برداشـته اسـت                

ساالري با تصويب     مسائل به وجود آمده معلول كينه و عنادي است كه اكثريت مجلس پنجم، نسبت به مردم               

 اصـالح   ٠ مجلس ششم وظيفه دارد اين انحرافات را اصالح نمايد         ٠ها، از خود نشان داده است       ي از طرح  برخ

 ويـژه روحانيـت، بنيادهـاي        قانون انتخابات، قانون مطبوعات، تعيين تكليف نهادهاي فراقانوني، نظير دادگـاه          

هاي اقتـصادي دولـت تبعيـت     دانند و از سياست قدرتمند اقتصادي كه خود را فارغ از هر نوع حسابرسي مي     

بايـد در مـورد توقـف و تعطيـل       مجلـس نماينـدگان ملـت مـي      ٠نمايند، از جمله اصالحات ضروري است       نمي
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 قانون اساسي   ١٦٨ اين نشريات خالف اصل      ٠هاي مستقل اقدام فوري و جدي مبذول دارد         گسترده روزنامه 

اين نشريات بدون رعايـت مـوازين قـانوني          مديران مسئول و سردبيران      ٠اند  و قانون مطبوعات تعطيل شده    

نگـاران و غيـره اسـت         هاي گذشته كه شامل نويسندگان، روزنامه        مجلس بايد به راي دادگاه     ٠اند  زنداني شده 

  ٠بر طبق قانون اقدام موثري نمايد كه منجر به آزادي آنان گردد

هـا و مطالبـات آنـان         خواسـته مردم انتظار دارند مجلس ششم، با كمال قدرت و اقتدار در راستاي تامين              

  ٠گام بردارد

هـاي    سابقه تاريخي و موقعيت استراتژيك ايران در اين منطقـه و در جهـان اسـالم، حـل فـوري بحـران                     

اي كه از دوم   در جمهوري سوم و در دوره٠ناپذير ساخته است سياسي ـ اقتصادي را يك ضرورت اجتناب 

ن دين و دموكراسي وارد مراحل حساس و تاريخي خود           آغاز شده است فرايند تجربه و آزمو       ١٣٧٦خرداد  

طلبـي،    ح   پيروزي جنـبش اصـال     ٠اند   در جهان اسالم همه چشم به نتيجه نهايي اين تجربه دوخته           ٠شده است 

 تنها دشـمنان ديـن و دموكراسـي و    ٠فرايند توسعه سياسي همه جانبه، براي كل جهان اسالم سودمند است  

ننده منابع حياتي زيرزميني در اين منطقه از جهان هستند كه بـا پيـروزي               هاي صاحب نفوذ و كنترل ك       قدرت

  ٠اند طلبي ايران و توسعه سياسي و اقتدار مدنيت مخالف هستند و در برابر آن ايستاده جنبش اصالح

هـاي جديـد و تغييـر         هـا و ديـدگاه      تواننـد بـا نگـرش       نمايندگان مجلس ششم، چه اكثريت و چه اقليت مـي         

وهاي رفتار سياسي، موجبات افتخار و سربلندي ايران و امكان ايفاي نقش اساسـي ايـران را                 اساسي در الگ  

  ٠در منطقه و جهان اسالم فراهم سازند و اين بزرگترين چالش مجلس ششم است

نهضت آزادي ايران با چنين اميد و آرزويي است كه افتتاح مجلـس شـشم را بـه ملـت ايـران، بـه آقـاي                          

هـا   طلب و به ائتالف نيروهاي ملي ـ مذهبي، كه با تـالش   هاي سياسي اصالح  و گروهخاتمي و به همه احزاب

گويد و از خداوند متعال موفقيـت روزافـزون           اند، تبريك مي    هاي خود اين پيروزي را ميسر ساخته        و كوشش 

  ٠نمايد هاي مردم ايران آرزو مي آنان را در جهت خواسته

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۱۹: شماره

۱۹/۰۳/۱۳۷۹:تاريخ

  

  

  

  ارآمدي دستگاه قضائياعتراض به ناك

  دفـاع از حـقـوق شهـرونـدان

  

  هموطنان عزيز

اسـتقالل، آزادي،  « در كنار شعار اصلي انقالب اسـالمي  ٥٧هاي سال  يكي از شعارهايي كه در راهپيمايي  

 در واقـع، ايـن شـعار بازتـاب          ٠بـود » زنداني سياسي آزاد بايد گردد    «شد شعار     ابراز مي » جمهوري اسالمي 

ز رفتار رژيم سركوبگر شاه با مخالفان و منتقدان و بيانگر خواست عمومي براي برافتـادن ايـن                  تنفر مردم ا  

رفت پس از سقوط آن رژيم فاسد در ايران حاكم شود و وعده آن بـه عنـوان                    شيوه در نظامي كه انتظار مي     

  ٠شد، بود توسط رهبر فقيد انقالب داده مي) ع(حكومت عدل علي

نظير امام اول و موال و مقتداي شيعيان در برخورد با مخالفان سياسي            دالت بي مردم اميدوار بودند كه ع    

  ٠سرمشق و الگوي رفتار حكومت مورد آرزوي آنها قرار گيرد

 بـدين   ٠اما دريغ فراوان كه اين آرزوي ديرين ملت ايران پس از پيروزي انقالب اسـالمي بـرآورده نـشد                  

دت كوتاهي افزايش يافت، بلكه رفتار حاكميت با زندانيان به هيچ           معنا كه نه تنها تعداد زندانيان سياسي در م        

هاي ايشان به واليان مـنعكس اسـت و نيـز رفتـار آن      كه در نامه) ع(وجه با معيارهاي حكومتي حضرت علي     

 در چنـد سـال اول پـس از    ٠الشان با ناراضيان و سركشان و حتي قاتلشان قابل قيـاس نبـود              پيشواي عظيم 

ها و از جمله جنگ تحميلي بـه منظـور تثبيـت نظـام                ها و دسيسه    هاي مقابله با توطئه     ه سال پيروزي انقالب ك  

جمهوري اسالمي بود و هنوز اركان نظام قوام و ثبات مطلوبي نيافته و كشور و انقـالب در معـرض تهديـد                      

لـي و   هـا و عـدم رعايـت قـوانين داخ           هـا، خـشونت     گيري    قرار داشت، حاكميت جمهوري اسالمي ايران سخت      

نمـود ولـي پـس از پايـان يـافتن جنـگ بـا                 كرد و گريزناپـذير عنـوان مـي        حقوق بشر را به نحوي توجيه مي      

اي كه رهبر فقيد انقـالب بـراي          هاي اصلي و آغاز دوره سازندگي، به ويژه با وعده           تجاوزگران و يا دفع فتنه    

 برخورد با مخالفان و منتقـدان وفـادار    رفت كه الاقل    مداري داده بودند، انتظار مي      بازگشت به قانون و قانون    

به نظام و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بـر اسـاس مـوازين قـانوني و عـدالت و انـصاف صـورت                        

تـوان در زنـداني       عدالتي و تخلف قانوني را مي        اما هزار افسوس كه باز هم چنين نشد و يك نمونه بي            ٠گيرد

اي دلـسـوزانـه ـ معـروف بـه نـود       فر از امضـا كننـدگان نامـهآميز با بيست و چند ن كردن و رفتار خشونت

 بـراي جلـوگيري از اطالـه كـالم از مـوارد متعـدد       ٠ سـراغ داد ٦٩امضايي ـ به رئيس جمهور وقت در سال  

  ٠كنيم نظر مي  صرف، وجود داشته است٧٦هاي مختلف تا دوم خرداد  ديگري كه در طول سال

ن راي آشكار و قـاطع مـردم در نفـي رفتارهـاي انحـصارطلبانه،                كه طي آ   ٧٦در پي حماسه دوم خرداد      

ها ريخته شد و برنامه توسعه سياسي وعده داده شده            سويه حاكميت با مردم به صندوق       سركوبگرانه و يك  

توسط آقاي خاتمي مورد تائيد مردم قرار گرفت، اميد اصـالح بنيـادين در برخـورد حاكميـت بـا منتقـدان و                       
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هـاي اصـيل و اوليـه         مند و وفادار بـه اسـالم، ايـران و آرمـان             اري حكومتي ولي عالقه   هاي ج   مخالفان شيوه 

هاي مردم رنجديده و به پاخاسته ايران جوانه زد و شور و هيجاني اميـدبخش بـراي اسـتقرار              انقالب در دل  

  ٠قانون و توسعه سياسي پديد آمد

قـضائيه و وعـده اكيـد ايـشان دربـاره           اهللا شاهرودي، به مقام رياسـت قـوه           به ويژه پس از انتصاب آيت     

هاي غيرقانوني و رعايت مـوازين قـانوني          توسعه قضائي، اميد به اصالح اساسي نظام قضائي، حذف دادگاه         

 ولي بـا دريـغ و درد بايـد گفـت كـه بـا        ٠تر گشت   در بازداشت و محاكمه افراد و صدور حكم عادالنه افزون         

 قريب به يك سال از انتصاب آقاي شاهرودي كـه وعـده    و٧٦وجود گذشت سه سال از حماسه دوم خرداد    

مرمت بناي ويران شده قوه قضائيه را داده بودند، هنوز بسياري از اجزاي عناصر معيوب دسـتگاه قـضايي      

اي و خالف قـانون و عـدالت همچنـان در برخـورد بـا                 دست نخورده باقي مانده و رفتارهاي جناحي، سليقه       

  ٠شود هايي از اين دست اشاره مي مونه ذيال به ن٠معترضان حاكم است

 ظـاهرا شـوراي     ٠اي در منزل خود زنداني هـستند        چنان، بدون حكم دادگاه صالحه      اهللا منتظري هم    ـ آيت ١

 اما برخورد خالف قانون با ايشان ادامـه دارد و           ٠امنيت ملي، به رفع اين مزاحمت غيرقانوني راي داده است         

  ٠ز حقوق اوليه شهروندي محروم هستنداين مرجع بزرگ و مبارز جهان تشيع ا

اند؛ محاكمه متهمان دسـتگير شـده         اي معرفي و محاكمه نشده      هاي زنجيره   ـ عامالن و آمران اصلي قتل     ٢

انـد؛ تـا كنـون        به صورت غيرعلني انجام يافته و اكثر متهمان آزاد شـده          ) آن هم تنها در ارتباط با چهار قتل       (

قات به مردم عرضه نشده است و مشخص نيست كه فراينـد تحقيـق و           گزارش كامل و روشني از نتايج تحقي      

  ٠بررسي ادامه دارد يا خير؟ مردم نگرانند كه اين پرونده به تدريج به دست فراموشي سپرده شود

 به كوي دانشگاه تهران و نيز حمله        ٧٨ تير ماه    ١٨بار    ـ در حالي كه برخي از مسببان اصلي حمله خفت         ٣

اند و محاكمه تعدادي از عناصر نيروي انتظامي به صورت غيرطبيعي انجـام               كمه نشده به دانشگاه تبريز محا   

هـاي اطـراف     سبكي عليه آنان صادر شده است، متهمان به ايجـاد اغتـشاش در خيابـان              يافته و احكام نسبتاً   

هـاي     تير محاكمه غيرعلني و بـدون حـضور هيـات منـصفه بـه حـبس                ٢٣ تا   ١٨دانشگاه تهران در روزهاي     

 ضـمنا برخـي از اعـضاي شـوراي          ٠اند و مردم از سرنوشت آنان اطالع چنداني ندارند          الني محكوم شده  طو

به رغم كوششي كه آن شورا براي ايجـاد آرامـش و جلـوگيري از اغتـشاش انجـام                   (تحصن دانشگاه تهران    

 تيـر مـاه   ٢٣ ـ  ١٨ اسامي برخي از اشخاصي كه بـه دنبـال حـوادث    ٠برند هنوز در بازداشت به سر مي) داد

  ٠ي، مخبر و منوچهر محمديئباطبي، خسرو سيف، نمازي، كسرا: اند عبارتند از بازداشت شده

هـا   كنندگان در كنفرانس برلين، بدون آن كه فرصت دفاع و توضـيح بـه آن     ـ تا كنون چند نفر از شركت      ٤

احي، بازداشـت و يـا   هـاي جنـ   ها توسط صدا و سيما و رسانه     داده شود و به دنبال ايجاد جو كاذب عليه آن         

 آقايان اكبر گنجي، علـي افـشاري، خـانم          ٠اند  بازجويي شده و تعدادي به قيد ضمانت آزاد و يا زنداني گشته           

برند و از جريـان بازپرسـي و محاكمـه            مهرانگيز كار و خانم شهال الهيجي نيز همچنان در زندان به سر مي            

پـور و مهنـدس        آقايـان جالئـي    ٠قي در دسـت نيـست     ها، اطالع مـوث     آنان و همچنين رعايت حقوق قانوني آن      

اشـكوري حكـم جلـب        اند و براي آقـاي يوسـفي        ه  اهللا سحابي احضار و بازجويي و به قيد كفيل آزاد شد            عزت

  ٠صادر گرديده است

ها و مجالت به صورت ضربتي و بدون رعايت مـوازين قـانوني بـه دسـتور                   ـ تعداد زيادي از روزنامه    ٥



 ۲۰

از جمله آقايان عبداهللا نوري،     (ها    ن تعطيل و برخي از نويسندگان و مديران مسئول آن         دادگستري استان تهرا  

  ٠اند بازداشت شده) الواعظين، عمادالدين باقي صفري، شمس لطيف

هـا مختـل    هـاي آن  ربط بيكار شده و زندگي خـانواده        با تعطيلي اين نشريات صدها كارمند موسسات ذي       

يا نشريات تعطيـل شـده بـا وجـود گذشـت حـدود دو مـاه اجـازه                    ضمنا مشخص نيست كه آ     ٠گرديده است 

انتشار مجدد خواهند يافت يا خير؟ از سوي ديگر، برخي از نـشرياتي كـه درخواسـت صـدور مجـوز بـراي         

هـا    ها شده است به دليل اصرار برخي از مقامات قضائي مبني بر ارائه نام و مشخـصات كامـل كـادر آن                       آن

  ٠شان نامعلوم است اند و سرنوشت شار نيافتهبراي بررسي، هنوز اجازه انت

برد و درخواسـت ايـشان بـراي تجديـد محاكمـه              ـ آقاي عباس اميرانتظام همچنان در زندان به سر مي         ٦

  ٠بدون پاسخ مانده است

نهضت آزادي ايران بدون توجه به عقايد، مواضع و عملكرد افرادي كه به شرح باال محصور، بازداشـت                  

ها، به عنوان     ه و حبس احتمالي قرار دارند و صرفا به خاطر دفاع از حقوق قانوني آن              و يا در معرض محاكم    

شهروندان جمهوري اسالمي ايران، به عملكرد دسـتگاه قـضائي و نهادهـاي مـرتبط بـا آن در عـدم رعايـت                 

چـه در مرحلـه     (شـوند     قانون، مضايقه امكانات دفاعي از كساني كـه بـه زعـم حاكميـت مـتهم شـناخته مـي                   

و تحت فـشار قـرار دادن زنـدانيان شـديدا معتـرض اسـت و از رياسـت                 ) جويي و چه در مرحله محاكمه     باز

محترم قوه قضائيه و رياست محترم جمهوري به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي انتظار دارد كه بـراي                  

  ٠اجراي موارد زير مجدانه اقدام كنند

اي   الملل، به گونه    ساس قانون اساسي و حقوق بين     ـ ارائه تعريف روشن، جامع و مانع جرم سياسي برا         ١

  ٠هاي فردي قابل تفسير و تعبير دلخواهانه قرار گيرد كه نتواند براساس سليقه

ـ رعايت كليه اصول و موازين قانوني در مراحل احضار، تفهيم اتهام، بازجويي، بازداشـت، محاكمـه و                  ٢

  ٠شوند اسي ميصدور حكم در مورد افرادي كه متهم به ارتكاب جرم سي

ـ رفع اتهام، بازداشت و حبس از همه كساني كه بدون رعايت موازين قانوني متهم، بازداشت يا زنداني                  ٣

  ٠اند شده

  ٠ـ معرفي و محاكمه متخلفان از قانون در ايراد اتهام، دستگيري، بازداشت و محاكمه افراد ياد شده٤

اي فريضه الهي امر به معـروف و نهـي از   نهضت آزادي ايران در شرايط حساس كنوني كشور در راست         

داند براي تامين حقوق اساسي شهروندان مسئوالن محترم قوه قضائيه و ضـابطين آن را بـه                   منكر الزم مي  

اجراي مفاد اصول قانون اساسي كه ميثاق بين مردم و دولت است به ويـژه اصـول فـصل يـازدهم آن كـه                        

: فرمايـد  نمايـد كـه مـي     ين به رعايت آموزه الهي دعـوت        وظايف قوه قضائيه را مشخص نموده است و همچن        

تـر     عدالت پيشه كنيد كه آن به پرهيزكـاري نزديـك          ٠دشمني با جمعيتي، شما را به گناه ترك عدالت نكشاند         «

  ∗)١٢مائده (» ٠است

  نهضت آزادي ايران

  

                                                      
  اليجرمنكم شنآن قوم علي اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي∗



 

 ۲۱

  تعالي بسمه

 يرانا نهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۷۱۹:شماره

۲۱/۰۳/۱۳۷۹:تاريخ

  

  

  

  اطـالعيـه

  تكذيب خبر روزنامه رسالت

  

 خـود مـدعي شـده اسـت افـرادي كـه پـس از اتمـام                  ٢١/٣/٧٩ مـورخ    ٤١٦٦روزنامه رسالت در شـماره      

آميز   آفريني كرده، عليه توليت آستان قدس رضوي شعارهاي توهين          جمهور در مشهد تشنج     سخنراني رئيس 

اند از ميان هواداران نهضت آزادي سامان داده شده بـوده      كرده  پيمايي مي   داده و به سوي استانداري راه       مي

  ٠است

رساند كه    نمايد و به اطالع عموم مي        خبر روزنامه رسالت را به شدت تكذيب مي        نهضت آزادي ايران اين   

آفريني مخالف است و اعتقاد راسخ دارد كـه آشـوب و تـشنج     نهضت آزادي ايران با هر نوع آشوب و تشنج        

  ٠باشد هاي انحصارطلب و به ضرر ملي و برنامه اصالحات و توسعه سياسي مي به نفع گروه

  

  روابط عمومي

  ضت آزادي ايراننه

  



 

 ۲۲

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۲۰ :شماره

۰۷/۰۴/۱۳۷۹:تاريخ

  

  

  

  اطالعيه

  اهللا سحابي اعتراض به بازداشت مهندس عزت

  

هرگز امتي را كه ضعيف نتواند حق خود را بدون لكنـت زبـان             «

  )رسول اكرم ص (        »٠توان مقدس شمرد از قوي بستاند نمي

نبه شـشم   كنندگان در كنفرانس بـرلين، صـبح روز دوشـ          به دنبال احضار و دستگيري تعدادي از شركت       

كه قريب چهل سال از عمر خود را        » ايران فردا «اهللا سحابي مدير مسئول هفته نامه         تيرماه آقاي مهندس عزت   

هاي سياسـي قبـل و        هاي اسالمي در ميدان مبارزه و زندان        به خاطر كسب آزادي و استقالل و احياي ارزش        

رار صادره قبلي توسـط دادگـاه انقـالب بـا           هاي متعدد با لغو ق      بعد از انقالب گذرانده است، پس از بازپرسي       

  ٠قرار بازداشت موقت به زندان اوين اعزام شده است

اي كه عضو پيشين شوراي انقالب كه چهار سال نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسالمي و                  در جامعه 

ر در  هـاي علمـي و اظهـارنظ        با پيشينه خدمات گسترده اجتماعي، از آزادي و امنيـت و شـركت در كنفـرانس               

معضالت اجتماعي برخوردار نباشد، ادعاي قداست براي نظام و آزادي سياسي ادعايي واهي و غير واقعـي                 

  ٠است

نهضت آزادي ايران پرونده سازي براي پيشگامان نهضت اصالحي و نويـسندگان مطبوعـات مـستقل و                 

م دانسته آن را به شـدت       هاي غيرمعقول، خالف قانون اساسي، مغاير مصلحت جامعه و نظا           آزاد را به بهانه   

  ٠نمايد محكوم مي

  

  ايرانآزادينهضت 

  



 

 ۲۳

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۲۱ :شماره

۰۷/۰۴/۱۳۷۹:تاريخ

  

  

  

  اي مجلس ششم  مياندورهدعوت به شركت در انتخابات

  

  شهروندان عزيز

 ٠شـود   اي براي انتخـاب دو نماينـده از تهـران روز جمعـه دهـم تيرمـاه برگـزار مـي                      دوره  انتخابات ميان 

تيارات قانوني خود پا فراتر گذاشت و با چگـونگي رد  شوراي نگهبان در جريان انتخابات مجلس ششم از اخ       

ها در بعضي     ها و ابطال گزينشي صندوق      و تصويب صالحيت نامزدها، ابطال نتايج انتخابات برخي از حوزه         

ها، نه تنها حقوق قانوني مردم را ناديـده گرفـت بلكـه بـه اعتبـار                   ها و عدم گزارش داليل قانوني آن        از حوزه 

  ٠هاي شديدي وارد ساخت نهاد رسمي قانوني، لطمهخود، به عنوان يك 

هـاي شـناخته      چگونگي عمل شوراي نگهبان سبب شد كه اوال، به علت رد جانبدارانه صالحيت شخصيت             

شده، مردم نتوانند به هر كس كه مورد اعتمادشان باشد راي بدهند و ثانيا با ابطال انتخابات حوزه يا ابطال                    

هـا، نظيـر آقايـان        توجهي از نمايندگان برگزيده مردم در تهران و شهرسـتان         ها تعداد قابل      گزينشي صندوق 

حق بـه  ا حذف شدند و برخـي ديگـر بـه نـ    …و ) از بانه( و توكلي ) از اراك(دكتر كارگشا ) از تهران(رجايي  

  ٠مجلس راه يافتند

 رفتارهـاي  كند تا عليـرغم ايـن   خواه و صبور ايران دعوت مي نهضت آزادي ايران ازمردم شريف و وطن 

اي  دوره خالف قانون و خالف مصلحت شوراي نگهبان دل سرد نشوند و بـا تمـام نيـرو در انتخابـات ميـان         

سـاالري نـشان بدهنـد كـه در تحـت هـر             مجلس شركت نمايند و با شركت خود به دشـمنان آزادي و مـردم             

  ٠هاي قانوني خود استفاده خواهند نمود شرايطي از حقوق و آزادي

هاي راي بروند و براي احتـرام         نمايد روز جمعه به پاي صندوق       يران از همگان دعوت مي    نهضت آزادي ا  

به آراي مردم شريف تهران و اعتراض به عملكرد شوراي نگهبان، از ميان چهار نفر نامزدهاي اعالم شـده،                   

 گرفته بودنـد،     نفره منتخبين اعالم شده، قرار     ٣۰به كساني كه در دور اول انتخابات با آراي مردم در ليست             

  ٠بار ديگر راي بدهند

هـاي فـراوان       فـراز و نـشيب     ٠ساالري هميشه هموار نيـست      راه پيروزي جنبش مردم   :   شهروندان عزيز 

 تنهـا بـا حـضور مـستمر ملـت در صـحنه          ٠نظر كرد    نبايد دلسرد شد و از پيگيري حقوق خود صرف         ٠دارد

ــانوني اســت كــه   سياســي و اســتفاده از حقــوق و آزادي  ــد توســعه سياســي و تحقــق  هــاي ق ادامــه فراين

  ٠شود پذير مي ساالري امكان مردم

  

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۲۴

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 
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تكذيب مطالب آقاي سلطاني در جامعه اسالمي مهندسين و اعالم آمادگي 

  نهضت جهت پاسخگويي

  

  فرد جناب آقاي دكتر حسن غفوري

  دبيركل محترم جامعه اسالمي مهندسين

وت آن جامعـه در جلـسه مـورخ شـنبه      داريد، آقاي مجتبـي سـلطاني بـه دعـ     طور كه اطالع    احتراما همان 

الحسن سخناني ايراد نمودند كه قسمتي از آن در روزنامه رسالت مـورخ               ابن   در مسجد حجت   ١٣٧٩اه  متير٤

انـد خـالف      چه در رابطه با نهضت آزادي و دبيركل آن گفتـه             آن ٠ به چاپ رسيده است    ٧٩ تيرماه   ٦دوشنبه  

اي پاسـخ   باشد، لذا نماينده نهضت آمـادگي دارد تـا بـه دعـوت آن انجمـن در جلـسه         اكاذيب مي واقع و نشر    

 از اقـدام مـساعدي كـه در ايـن مـورد             ٠مطالب غيرواقع ايشان داده شود تا شنوندگان خود قضاوت نماينـد          

   ٠گردد نمايند قبال صميمانه تشكر مي مي

  

  روابط عمومي

 نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۲۲ :شماره
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  ولين سالگرد فاجعه حمله به كوي دانشگاهدر آستانه ا

  

 بـه كـوي دانـشگاه تهـران و متعاقـب آن بـه دانـشگاه تبريـز از                    ١٣٧٨ تير ماه    ١٨فاجعه حمله وحشيانه    

ريـزي شـده در        ايـن اقـدام برنامـه      ٠هاي ايران اسـت     هاي اخير دانشگاه    بار سال   رويدادهاي دردناك و اسف   

، بود كه هماهنـگ بـا برنامـه         ٧٦كار بعد از رويداد دوم خرداد سال          محافظه  هاي جناح   آفريني  راستاي بحران 

تصويب كليات طرح قانون مطبوعات در مجلس پنجم وتوقيف خالف قانون روزنامـه سـالم توسـط دادگـاه                   

اي شعارهاي     اعتراض طبيعي و آرام دانشجويان به دو حادثه مزبور، به رغم پاره            ٠ويژه روحانيت اجرا شد   

 اما در سـحرگاه آن شـب بـا ورود و حملـه              ٠ماال نفوذي، در حوالي نيمه شب پايان يافت       افراطي عناصر احت  

و مجهز به اسلحه سـرد      » ها  لباس شخصي «نيروهاي ويژه انتظامي به دانشگاه، همراه با عناصر معروف به           

و گرم و حمله همزمان به دانشگاه تبريز طـرح سـركوب جنـبش دانـشجويي هـوادار حركـت اصـالحي دوم             

  ٠د به اجرا درآمدخردا

ســاي محتــرم قــواي مجريــه و قــضاييه و بــسياري از ؤبــه رغــم آن كــه مقامــات برجــسته كــشور و ر

هاي فرهنگي ـ اجتماعي ـ سياسي اين جنايت تاريخي را محكوم كردند اما در پـي     ها، احزاب و گروه سازمان

هـاي سراسـر كـشور كـه          شگاه تن از دانشجويان فعال دانـ      ١٥۰۰اين حادثه و حوادث روزهاي بعد، بيش از         

اغلب حتي در تظاهرات و تحصن محدود كوي دانشگاه در تهران و تبريـز حـضور نداشـتند نيـز بازداشـت                      

شده و در شرايط سختي نگهداري و مورد بازجويي قرار گرفتند و جمعي از آنها نيز بدون ارائه هـيچ گونـه             

هـا از تحـصيل خـود     ند كه هنـوز جمعـي از آن  هاي طوالني سه تا نه سال محكوم شد        دليل موجهي به زندان   

هـاي كـشور همچنـان بايـد ايـن اعمـال              برند و جنبش دانـشجويي دانـشگاه        ها به سر مي     محروم و در زندان   

  ٠ها را تحمل كند فشارها و سركوب

هـا بـراي محاكمـه و مجـازات           اعتراضات به حق مردم نسبت به دستگيري دانشجويان و درخواسـت آن           

هاي رياسـت محتـرم جمهـوري، موجـب شـد كـه بـاالخره                 آميز و پيگيري    اين فاجعه جنايت  آمرين و عاملين    

 ٠ها پخش شود    اي برگزار و برنامه آن از رسانه        محاكمه تني چند از متهمين نيروي انتظامي در شرايط ويژه         

هـا از      هفتـه   دادگاه با وجود گذشت    ٠اما اين دادگاه عمال تريبوني بود براي حمايت و دفاع از متهمين پرونده            

اي از عوامـل حملـه         عالوه بر اين بخش عمده     ٠پايان جلسات رسيدگي، هنوز راي خود را صادر نكرده است         

هـاي    عموما شناخته شده هستند آزادانه بـه فعاليـت        ! »ها  لباس شخصي «به كوي دانشگاه تهران كه با عنوان        

انـد، آزاد هـستند و تحـت پيگـرد      م بودهبار خود كه بعضا مسلح ه دهند و براي اعمال خشونت   خود ادامه مي  

 در عوض وكيل شجاع دانشجويان مظلوم، دكتر محسن رهـامي اسـتاد دانـشگاه بـه                 ٠اند  قانوني قرار نگرفته  

  ٠بازداشت و روانه زندان شده است! »نوارسازي«اتهام نامشخص 

ردهاي دانـشجويان و  در آستانه اولين سالگرد فاجعه حمله به كوي دانشگاه به جاي التيام بخشيدن به د        
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هاي برحق و قانوني آنان كه مرحله اول آن رسيدگي به پرونده حمله كنندگان به دانـشگاه                   پاسخ به خواسته  

هـا    تهران و تبريز و مجازات آمرين و عاملين اين اقدام غيرانساني است، فشار بر فـضاي سياسـي دانـشگاه                   

دانشجويان در اولين سالگرد اين حادثه شوم برنامه        جا كه براي پيشگيري از واكنش          تا آن  ٠باال گرفته است  

ها بسته شوند و فرصـتي بـراي        رسد تا دانشگاه تعطيل و خوابگاه        تيرماه به پايان مي    ١٨امتحانات زودتر از    

  ٠اعتراض گسترده دانشجويي فراهم نباشد

تفـاوتي   و بـي اگر چه پيامد اقدامات و فشارهاي مذكور بر مطبوعـات مترقـي و دانـشگاه موجـب انفعـال         

گـردد و آمارهـاي منتـشر شـده توسـط             هـا مـي     ساز فـرار مغزهـا و سـرمايه         اي از دانشجويان و زمينه      عده

انگيـزد، امـا جنـبش     مند به سرنوشـت كـشور را برمـي        كارشناسان و استادان، تاسف عميق هر ايراني عالقه       

هاي تخريبي و     ور و برنامه  هاي كشور خوشبختانه با آگاهي و درك شرايط سياسي كش           دانشجويي دانشگاه 

اي را از  كــاران، بــا صــبر و شــكيبايي و تحمــل تمــامي فــشارها هــر گونــه بهانــه  ضــد اصــالحات محافظــه

اند و اعتراض، حقوق و مطالبات قانوني و صـنفي خـود را بـا           ها سلب نموده    طلبان در فضاي دانشگاه     آشوب

  ٠نمايند حفظ آرامش پيگيري مي

نـژاد شـهيد       تيرماه و درود به روان پاك عزت ابراهيم        ١٨داشت سالروز   نهضت آزادي ايران ضمن بزرگ    

  اين روز جنبش دانشجويي و تسليت به بازماندگان و آسيب ديـدگان ايـن فاجعـه، ضـمن تقـدير از سياسـت         

طلبـان افراطـي، بـه مـسئوالن      هاي آشوب داري آگاهانه دانشجويان براي خنثي كردن برنامه   نمدارا و خويشت  

دهد كه بـا دانـشجويان، كـه مـديران و اميـد فـرداي كـشور         و ساير مسئوالن ذيربط هشدار ميقوه قضاييه   

هستند، با كرامت و عدالت و انصاف برخورد كنند تا با كسب دانش و مشاركت در امور سياسي و اجتماعي                    

  ٠كشور استعدادهاي شگرف خود را به منصه ظهور برسانند

 تير ماه كوي دانشگاه تهران و تبريز، بار ديگـر ضـمن             ١٨اجعه  نهضت آزادي ايران در آستانه سالگرد ف      

هاي سياسي ـ فرهنگي كه به خـاطر عقيـده و     درخواست آزادي دانشجويان و ساير نويسندگان و شخصيت

اند، اجراي مطالبات بر حق جنبش دانشجويي كشور مبني بر رسيدگي عادالنه              اظهارنظر و انتقاد زنداني شده    

مـورد تاكيـد     كوي دانشگاه تهران و تبريز و مجازات آمرين و عاملين واقعي آن را مصراً  به پرونده حمله به   

  ٠دهد قرار مي

  

  نهضت آزادي ايران
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  اطالعيه

  برگزاري يازدهمين كنگره نهضت آزادي ايران

  )كنگره زنده ياد مهندس مهدي بازرگان(

  

هـا طـي    ن آنـان از تهـران و شهرسـتان   يازدهمين كنگره نهضت آزادي ايران با شركت اعضا و نماينـدگا   

 كنگره يازدهم، با سخنان جناب آقـاي دكتـر يـداهللا            ٠، با موفقيت برگزار شد    ١٣٧٩ تير ماه    ١٨ و   ١٧روزهاي  

ــ مـذهبي     سحابي، از اعضاي موسس نهضت آزادي و پير و مرشد جنبش روشنفكري ديني و نيروهاي ملي               

  ٠ت آزادي ايران افتتاح گرديدايران و عضو افتخاري و دائمي شوراي مركزي نهض

 در طول ايـن مـدت نهـضت    ٠گذرد  يازده سال مي  ١٣٦٨از آخرين كنگره نهضت آزادي در مهر ماه سال          

 عالوه بر بازداشت و شـكنجه رهبـران نهـضت           ٠هاي مختلف روبرو بوده است      آزادي با فشارها و سركوب    

 ايـن   ٠انـد   ر دائم تحت فشار و پيگرد بـوده       مندان به نهضت به طو      ، اعضا و عالقه   ١٣٦٩ و   ١٣٦٧هاي    در سال 

 اگر چـه هنـوز هـم        ٠فشارها به آن اندازه بوده است كه تشكيل كنگره را در اين مدت غير ممكن ساخته بود                

فشارها عليه نهضت آزادي ادامه دارد، اما با توجه به دسـتاوردهاي جنـبش دوم خـرداد و اقـدامات رئـيس                      

توسعه سياسي و ضرورت تعـديل و تلطيـف مناسـبات سياسـي و              جمهور منتخب مردم در راستاي برنامه       

  ٠گردد نياز به حفظ انسجام سازماني، برگزاري كنگره گامي مثبت محسوب مي

شـوراي  (كنگره يازدهم، عالوه بر استماع گزارش شـوراي مركـزي و انتخـاب نهادهـاي جديـد رهبـري                    

هاي اوليه انقالب،     سخ نهضت آزادي به آرمان    و تبيين مواضع، بار ديگر بر اعتقاد را       ) مركزي و هيات داوري   

  ٠وفاداري و حمايت از جمهوري اسالمي و التزام به قانون اساسي تاكيد نمود

هاي اصـيل اوليـه انقـالب اسـالمي و      چنان براي تامين و تحقق همه جانبه آرمان       نهضت آزادي ايران، هم   

هاي  ن اساسي تصريح شده است به فعاليت    هاي مردم، كه در فصول سوم، پنجم و هفتم قانو           حقوق و آزادي  

خود، عليرغم فشارها و موانع، در حد توان و مقدورات ادامه خواهـد داد و در ايـن راه واقـف بـه پـشتيباني                         

  ٠باشد ملت شريف ايران مي

طلب مجلس ششم بتوانند موانع اساسـي         كنگره يازدهم ابراز اميدواري كرد، كه اكثريت نمايندگان اصالح        

سي، به خصوص در زمينه مطبوعات، احزاب بيرون از حاكميت، اصالح قوه قـضائيه و توسـعه                 توسعه سيا 

هاي داده شـده جنـبش    هاي جدي در تامين وعده    اقتصادي را از سر راه بردارند و ملت ايران شاهد پيشرفت          

  ٠طلبي باشد اصالح

 ضـمن طلـب مغفـرت و علـو          گذاران و رهبران فقيد نهضت آزادي،       كنگره يازدهم با سالم و درود به پايه       

درجات براي آنان، به پاس خدمات ارزنده شادروان مهندس مهدي بازرگـان بـه جنـبش روشـنفكري دينـي                    
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ساالري، كنـگره يازدهـم را بـه نــام كنــگره زنـده يــاد مهنـدس        خواهـي و مـردم    هاي آزادي   ايران و آرمان  

  ٠مهدي بازرگان ناميد

  با اميد به بهروزي ملت ايران

  آزادي ايراننهضت 
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  قطعنامه كنگره يازدهم

  ) مهندس مهدي بازرگانياد زندهكنگره (

  ١٣٧٩تيرماه 

  

  مقدمه

  پيشگفتار اول 

  پيشگفتار دوم

  پيشگفتار سوم

  ها، مواضع و قعطنامه كنگره يازدهم تحليل

  ـ قوه مجريه و رياست جمهوري١

  زدايي ـ سياست تنش٢

   ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام٣

  ضاييه ـ قوه ق٤

  ـ دادگاه ويژه روحانيت٥

   ـ مجلس خبرگان رهبري٦

  ـ مجلس ششم و اصالحات ٧

   ـ اصالح قانون انتخابات٨

   ـ انتخابات شوراها٩

   ـ دين و حكومت يا دين و دولت١۰

   ـ احزاب سياسي١١

   ـ هدف حزب، مبارزه بر سر قدرت يا حجت؟١٢

   ـ اقتصاد كشور١٣

   ـ نفت١/١٣

  ي كاهش ارزش پول مل٢/١٣

   ـ اقتصاد دولتي٣/١٣

  كاران  ـ سنت، مدرنيته، روشنفكران و محافظه١٤
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  ها  ـ گفتگوي تمدن١٥

   ـ آزادي بيان و قلم١٦

   ـ مطبوعات١/١٦

   ـ سازمان صدا و سيما٢/١٦

  هاي علميه  ـ حوزه١٧

  ها  ـ تحليل وضعيت اجتماعي و مشكالت جوانان، نهادهاي آموزشي و دانشگاه١٨

  ي جامعه ايران ـ ساختار كنون١/١٨

   ـ مسايل و مشكالت مزمن نهادهاي آموزشي كشور٢/١٨

  ها  ـ مسايل و مشكالت دانشگاه٣/١٨

   ـ جوانان٤/١٨

   ـ جايگاه زنان٥/١٨

   ـ سينما٦/١٨

   ـ ورزش٧/١٨

  »كنگره زنده ياد مهندس مهدي بازرگان« ـ نامگذاري كنگره يازدهم به نام ١٩

  

  مقدمه

 در اين مدت،نهضت آزادي بـه   ٠گذرد   مي ١٣٦٨ضت آزادي ايران در سال      يازده سال از آخرين كنگره نه     

 در اين فاصله، حـوادث زيـادي در جهـان و            ٠هاي فراوان، موفق به تشكيل كنگره نشده است         علت محدوديت 

منطقه رخ داده است كه بر وضعيت ايران نيز اثر گذاشته و تحوالت و تغييرات فراواني در كشور و در افكار           

 نسل جديد و جواني پس از پيروزي انقالب به دنيا آمده و يا رشـد                ٠سياسي مردم پديد آورده است    و عقايد   

 يـاد دارد و نـه    اين نـسل نـه وضـعيت قبـل از انقـالب را بـه      ٠هاي خاص خود را دارد  كرده است كه ويژگي   

  ٠دوران انقالب را

، نه تنها بر روحيـات ايـن نـسل    ترديد هايش، بي   تجربه دو دهه حكومت روحانيان و دستاوردها و ناكامي        

   ٠هاي اول و دوم انقالب را نيز تحت تاثير قرار داده است اثرات جدي و ژرفي بر جاي گذاشته، بلكه نسل

  ٠كند تري را ايجاب مي بينانه چنين فضا و زماني ارزيابي تحوالت و اتخاذ مواضع واقع

ديني و عضوي از جبهـه نيروهـاي        كري  ترين جريان سياسي روشنف     نهضت آزادي ايران، به عنوان قديم     

داند كه مواضع خـود را پيرامـون مـسائل و موضـوعات               ي فعلي الزم مي     ها  ـ مذهبي، با توجه به واقعيت      ملي

  ٠اساسي جاري روشن و اعالم كند

  

  پيشگفتار اول

در اين پيشگفتار الزم است كـه تحـوالت و تغييـرات جهـاني، و در راس آنهـا فروپاشـي اتحـاد جمـاهير                 

شوروي سوسياليستي، پايان جنگ سرد، تغييـرات عمـده و اساسـي در سـاختارهاي سياسـي و اقتـصادي                    

داري مورد توجـه قـرار        كشورهاي سابق بلوك شرق و همگني آنها با ساختارهاي مشابه در جهان سرمايه            
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ي جديد قـدرت    ها  المللي، ايجاد قطب     همچنين، پيامد اين تحول بزرگ تاريخي در مناسبات و روابط بين           ٠گيرد

ـ نظامي، تسريع و تشديد فرايند جهاني شدن اقتصاد، نقـش انقـالب الكترونيـك و انفجـار اطالعـات،                     سياسي

  ٠پيدايش موج سوم دموكراسي بايد بررسي گردد

هـا    هاي تعيـين كننـده ايـن مناسـبت          المللي و تحول در اولويت      تغييرات گسترده در روابط و مناسبات بين      

 منـافع   ٠ سال دگرگون كرده اسـت     ٢۰۰عيت استراتژيك كشوري مانند ايران را، بعد از         چنان است كه موق     آن

هاي جديد قدرت، در چارچوب مناسبات        درازمدت و استراتژيك اروپاي غربي و آسياي دور، به عنوان قطب          

سـاالري، توسـعه    هـاي مـردم   هاي ديرينـه و اسـتراتژيك ملـت ايـران در زمينـه              اقتصادي بلندمدت، با آرمان   

سـو شـده      هاي اساسي مردم و حاكميت ملت، هم        سياسي و ايجاد ثبات برپايه تامين و تحقق حقوق و آزادي          

هاي راهبردي و كالن      ها و سياست    برد برنامه  بيش از هر زمان براي پيش      اي كه شرايط جهاني     است، به گونه  

  ٠باشد ملي مناسب و مساعد مي

  ٠راب و اسراييل بايد مورد بحث قرار گيرداي، احتمال صلح اع در تغييرات و تحوالت منطقه

در صورت فراهم شدن زمينه صلحي عادالنه در خاورميانه، بويژه ميان اسـراييل و فلـسطين، مناسـبات      

 ايـران، بـه     ٠هاي اساسي خواهد شـد      سياسي و اقتصادي ميان كشورهاي منطقه خاورميانه دچار دگرگوني        

كنـار   ملي، بـر  ي و فرا   از پيامدهاي اين تغييرات، در سطوح مل       تواند خود را    عنوان يك كشور استراتژيك، نمي    

  ٠نگه دارد

اي اسـت كـه       همچنين، تغيير و تحول در مرزهاي شرقي و در شمال و آسياي مركـزي از مـسايل عمـده                  

  ٠ناگزير بايد آنها را در محاسبات سياسي وارد ساخت

نافع و مـصالح كـالن ملـي مـا گـره          منطقه و چه در سطح جهاني، با م        موضوع نفت و گاز طبيعي، چه در      

گيري تحوالت و حوادث كشورهاي همسايه، در غرب و شرق و يا آسياي                اين مساله در شكل    ٠خورده است 

 بنابراين، الزم است كه دولـت ايـران آن          ٠ نقش كليدي خواهد داشت    ،مركزي، از جمله در مساله درياي خزر      

  ٠هاي خود را به طور شفاف تدوين نمايد رنامهها و ب را به طور جدي پيگيري كرده، مواضع، سياست

  

  پيشگفتار دوم

گشاي فهم و درك وضعيت      بررسي تحوالت و رويدادهاي دو دهه گذشته در جمهوري اسالمي ايران راه           

  ٠كنوني جامعه بوده، براي اتخاذ مواضع روشن و شفاف ضروري است

هـا و حـوادث كليـدي     ن براساس ويژگيتوا تحوالت جمهوري اسالمي ايران را پس از پيروزي انقالب مي      

  :كالن به سه دوره مشخص زير تقسيم كرد

  

 ـ رحلـت بنيانگـذار جمهـوري اسـالمي ـ در ايـن        ١٣٦٨جمهوري اول، از زمان پيروزي انقالب تا خـرداد  

  :دوره، مسايل كليدي به شرح زير قابل بررسي است

هـاي   ، آشوب)دوره انتقال(راي انقالب الف ـ قبل از شروع جنگ شامل روي كار آمدن دولت موقت و شو 

و تشكيل  ( ها، تاسيس جمهوري اسالمي، تدوين و تصويب قانون اساسي جديد             ـ اجتماعي در استان    سياسي

  گيري، استعفاي دولت موقت و درگيري ميان نيروهاي انقالب  ، گروگان)مجلس خبرگان



 ۳۲

، آغـاز سـيطره يـك جريـان و سـركوب      ١٣٦۰ب ـ آغاز جنگ تحميلي عراق با ايران، تقابل سياسي سال  

  ها و امضاي بيانيه الجزاير  ي مخالف، آزادي گروگان مخالفان و حذف نيروها

در واقـع، برقـراري   (نتيجه جنـگ   ها و در نهايت، پايان بي پ ـ بيرون راندن نيروهاي نظامي عراق از مرز 

  هاي ناشي از آن براي ملت ايران و باقي ماندن خون و خرابي )بس آتش

  

ـ بخـش   خرمـشهر  آزادي  بخـش اول، از آغـاز جنـگ تـا         : توان به دو بخش تقسيم كرد       دوران جنگ را مي   

 و  ١٣٦٧ شوراي امنيت سازمان ملل در سـال         ٥٩٨دوم، ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر تا پذيرش قطعنامه           

 و عـراق امـضا       فراموش نكنيم كه تا كنون هيچ قرارداد صـلحي ميـان ايـران             ٠آميز بعد از آن     وضعيت ابهام 

تواند عـراق را در كنـار دشـمنان ايـران      منطقه مي نشده است و هر تحولي در مناسبات و معادالت قدرت در 

بايـستي تـاثير جنـگ، بـه ويـژه پـس از آزادسـازي                  در بررسي و تحليـل وقـايع ايـن دوران مـي            ٠قرار دهد 

  ٠ ارزيابي قرار دادـ اقتصادي نيروهاي انحصارطلب مورد خرمشهر، را بر تثبيت قدرت سياسي

  

هاي عمده اين      ويژگي ٠ ادامه دارد  ١٣٧٦ تا خرداد    ١٣٦٨اي است كه از خرداد        جمهوري دوم شامل دوره   

  : دوران، عبارتند از

ــ حـذف     كـه شـامل تغييـرات سـاختاري    ١٣٦٨ ـ ايجاد تغييرات عمده در قانون اساسـي مـصوب آذر    ١

هش شرايط احراز رهبري و افـزايش قـدرت قـانوني           وزير و تمركز قدرت در دست رئيس جمهورـ كا          نخست

  ٠باشد  مي…رهبر، گنجاندن مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي و 

هاي به اصطالح تعديل اقتصادي در دو دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي كه منجر   ـ اعمال سياست ٢

سـابقه    ف طبقـاتي و رشـد بـي       هاي خارجي، تورم افـسار گـسيخته و تـشديد اخـتال             به افزايش چشمگير وام   

  ٠داران جديد شد سرمايه

سـاالري و   هـاي متحجـر و مخـالف مـردم     طلب و جريان  ـ حركت خزنده خط راست افراطي و انحصار ٣

داري تجـاري دالل صـفت،        جمهوريت در درون نظام و تصاحب مراكز اصلي و عمده قدرت توسط سـرمايه             

  امكانات كالن مملكتمندان از  پيدايش طبقه طاغوتيان جديد و بهره

هاي اول و دوم انقـالب، كـه در    ـ سياسي از ميان نسل هاي جديد فكري و تدريجي گروه ـ پيدايش آرام  ٤

گيـري، نقـش    حوادث جمهوري اول و نيز در تحوالت و پيامدهاي آن دوره، از جمله بـروز جنـگ و گروگـان      

  رايش اين نيروهاجايي نيروهاي سياسي و تغيير آ اند و آغاز جابه كليدي داشته

 با برگزاري انتخابات رياست جمهوري و گـزينش آقـاي   ١٣٧٦جمهوري سوم ـ اين دوره از دوم خرداد  

 ٠ بايد توجه داشت كه آقاي خاتمي نه آفريننده اين دوران، كه خـود محـصول آن اسـت              ٠خاتمي آغاز شده است   

ترين موضوعات فـراروي هـر سـازمان و           و فهم مسايل كليدي اين دوران از مهمترين و اساسي           بررسي، تحليل 

سـابقه در      چرا و چگونـه مـردم بـا آن درصـد بـاال و بـي                ٠باشد  گروه سياسي، از جمله نهضت آزادي ايران مي       

هاي اساسي و اوليه      انتخابات شركت كردند؟ پيام دوم خرداد چه بوده است؟ خواست عمومي براي تحقق آرمان             

 جامعه مـدني،     چه حد عميق و جدي است؟ فرايند توسعه سياسي، جنبش         انقالب، يعني آزادي و حاكميت ملت، تا        

 در برابـر ملـت      رود؟ آيا مجلس ششم قادر به ايفاي تعهـدات خـود            جنبش دوم خرداد، به چه سمت و سويي مي        
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كاران تن به قبول مقررات بازي مدني خواهند داد يا خير؟ تـاثير   هاي راست افراطي و محافظه     هست؟ آيا جريان  

   طلبي بر تعديل ساختارهاي قدرت و اقتدار و اختيارات نهادها تا چه حد خواهد بود؟ جديد اصالحجنبش 

  

  پيشگفتار سوم

 يكـي از  ٠بررسي و تحليل مسائل و موضوعات گفته شده در باال، از دو بعد يا دو ديدگاه ضروري است        

 امـا الزمـه     ٠ت آزادي ايـران   بعد منافع و مصالح كالن ملـي، فـارغ از مـصالح گروهـي و دوم، از ديـد نهـض                    

يابي در اين راستا افكندن نگاهي اجمالي به سرگذشت و سرنوشـت نهـضت آزادي ايـران در دو دهـه                    توفيق

توان موقعيت كنوني نهضت آزادي را دريافت و آينـده آن را، ولـو                پايه چنين نگاهي مي     بر ٠باشد  گذشته مي 

  ٠به صورت كمرنگ، به تصوير كشيد

 بر سر نهضت آزادي چه آمد؟ در زمـان          ١٣٦٨ تا كنگره دهم در مهرماه       ١٣٥٩تيرماه  از كنگره سوم در     

هـاي نهـضت را        نماينده در مجلس داشت، روزنامـه مـستقل ميـزان ديـدگاه            ٥برگزاري كنگره سوم، نهضت     

هـاي خـود را مطـابق     هاي نهضت فعاليت كرد، دفتر سياسي و ساير نهادها و واحد  بدون سانسور منتشر مي   

حـزب  «بـه يـك   » محفـل سياسـي  «شد تا دوران گذار از يـك    نهضت آزادي آماده مي   ٠دادند  ه انجام مي  برنام

هـاي     كميته ٠شد  هاي آموزشي كادرها تدوين و تنظيم گرديده بود و اجرا مي             برنامه ٠را تجربه كند  » سياسي

 عضوگيري  ٠ شده بودند  فعال)  تشكيالتي ـ  ـ عقيدتي  سياسي(هاي تشكيالت و تعليمات       مختلف، از جمله كميته   

 از آغاز   ٠ساخت  تر مي    اما شرايط بيروني روز به روز فضا را بر نهضت تنگ           ٠سامان جديدي پيدا كرده بود    

هـاي مختلـف سياسـي، از چـپ سـنتي تـا               هـا و جريـان      دوران پس از پيروزي انقالب، تبليغات شـديد گـروه         

 از خـرداد    ٠اليت نهـضت تيـره سـاخته بـود        انقالبيون جوان، و نيز حزب جمهوري اسالمي، فضا را براي فع          

 به بعد، همراه با تبليغات سياسي، فشار و سركوب عليه نهـضت آزادي بـه تـدريج بـاال گرفـت؛ حملـه                      ١٣٦۰

هاي خانوادگي در نـوروز و        حتي مسافرت (هاي گروهي نهضت      گرايان به جلسات عمومي و گردش       خشونت

گـذاري در منـازل سـران، بـستن و      ت زهـرا، بمـب  ، ربودن و ضرب و شتم سران نهـضت در بهـش   )تابستان

والن درجـه اول و اعـضاي كليـدي          مـسئ  تخريب دفتر و تاراج اموال و اسناد و دسـتگيري و زنـداني كـردن              

  ٠باشد  از جمله اين موارد مي… ١٣٦٩ و ١٣٦٧، ١٣٦٣هاي  نهضت در سال

ز دسـتاوردهاي انقـالب،     ، در دفـاع ا    ١٣٧٣ تـا    ١٣٦۰نقش كليـدي نهـضت آزادي در ايـن دوره، يعنـي از              

 نياز به بحث    …پاسداري از حقوق ملت، مبارزه با انحرافات حاكميت، تالش براي جلوگيري از ادامه جنگ و                

  ٠اي دارد و بررسي جدي جداگانه

در چارچوب مبـارزه سياسـي علنـي و         (اي كه بايد بررسي شود تاثير استراتژي نهضت           مهمترين مساله 

گيري نهايي تحوالت اخير و جنـبش         اساسي آن با استراتژي براندازي، بر شكل      و مخالفت اصولي و     ) قانوني

ضرورت توسعه سياسي و اولويـت آن بـر توسـعه           «تنها بر   و   زماني نهضت آزادي يكه      ٠طلبي است   اصالح

هـاي سياسـي و       ، موضع بسياري از گروه    ٧٦كرد، ولي به تدريج در انتخابات خرداد        پافشاري مي » اقتصادي

مداري و اجراي تمام و كمال كليـه           در همين راستا يعني اولويت دادن به توسعه سياسي، قانون          آقاي خاتمي 

  ٠اصول مصرح در قانون اساسي شكل گرفت

 دوران بسيار سختي براي نهضت آزادي بود و نهضت تا مرز تعطيل رانده شد، ١٣٧٣ تا  ١٣٦٩هاي    سال
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  ٠عطيل داداما به رغم تمام فشارها، نه تسليم شد و نه تن به ت

مـشي نهـضت آزادي پديـد آمـد كـه منجـر بـه                 اي در خـط     در آستانه انتخابات مجلس پنجم، تغيير ريشه      

 بـه آن    ١٣٧٤بندي كه شوراي مركزي در نيمه دوم سـال             فرايند اين جمع   ٠شركت فعال آن در انتخابات شد     

   ٠اي دارد رسيد، خود نياز به بررسي و تحليل جداگانه

 درگذشـت مهنـدس بازرگـان       ٠ آزادي بنيانگذار و دبيركل خود را از دست داد         ، نهضت ١٣٧٣در دي ماه    

چه اثرهايي بر جامعه به جاي گذاشت و چرا برخالف تصور و يا اميد برخي از افراد، نبود مهندس بازرگان                    

زمـان   (١٣٧٩ تـا    ١٣٧٣هـاي     هـاي نهـضت آزادي در طـول سـال           موجب تعطيل نهضت آزادي نشد؟ فعاليـت      

دهد كه نهضت آزادي نه تنها متوقف و تعطيل نشد، بلكه در سطح ملـي و         ، نشان مي  )ه يازدهم برگزاري كنگر 

توانيم از توجـه بـه        ي بيروني، نمي    ها   اما با وجود موفقيت    ٠اي پيدا كرده است     فرا ملي، موقعيت و اعتبار تازه     

ه در ايـن صـورت،       چـرا كـ    ٠نظر كنـيم    هاي مطلوب و آرماني در درون خود صرف         عدم دستيابي به موفقيت   

  ٠تالشي براي يافتن علل آن و تكاپويي براي خروج از وضعيت نامطلوب دروني نيز صورت نخواهد گرفت

اي را بـر ايـن         ساله گذشـته بـر نهـضت آزادي ركـود درونـي ناخواسـته              ١٦ترديد، فشارهاي مستمر      بي

ادرست است كه اثرات ويرانگر      اما چشم بستن بر موانع داخلي به همان اندازه ن          ٠سازمان تحميل كرده است   

  ٠فشارهاي مستمر بيروني ناديده گرفته شود

 و در نتيجه، فراهم كردن امكانـات و         ،نهضت آزادي ايران براي تداوم سالم و طبيعي حيات سياسي خود          

 نيازمنـد بررسـي دقيـق ايـن     ٠كنـد   اي كه بر دوش خود احـساس مـي          مندي الزم براي ايفاي بهينه وظيفه     نتوا

 اين امر هم اكنون در دسـتور كـار نهـضت آزادي قـرار گرفتـه                 ٠باشد  هاي مناسب مي    كار  افتن راه مساله و ي  

  ٠است

ها، مواضع و قطعنامه خود را بـه شـرح زيـر              گانه باال، كنگره يازدهم تحليل      با توجه به پيشگفتارهاي سه    

  :كند اعالم مي

گانه زير تدوين و تصويب شـده    و سه هاي سي هاي سوم تا دهم، موضوعات و سرفصل اول ـ در كنگره 

   ٠بيند است و كنگره يازدهم نيازي به طرح مجدد آنها نمي

  

  ـ آزادي١

  ـ حاكميت ملت٢

  ـ قانون اساسي٣

  ـ امر به معروف و نهي از منكر٤

  ـ حقوق بشر٥

  ـ نظام جمهوري اسالمي٦

  ـ اسالم فقاهتي٧

  ـ محدود كردن دين در فقه٨

  ـ اختيار و انتخاب٩

  تهـ جامعه بس١۰



 ۳۵

  ـ جامعه باز١١

  ـ جنگ١٢

  ـ دولت١٣

  ـ مديريت نظام١٤

  ـ استقالل و تماميت ارضي كشور١٥

  ها و تعليم و تربيت ـ آموزش و پرورش و دانشگاه١٦

  زدايي ـ سياست خارجي ـ تنش١٧

  ـ تروريسم١٨

  ـ روحانيت١٩

  ـ مكتب و معتقدات مردم٢۰

  ـ حقوق مردم و امنيت قضايي٢١

  ـ واليت فقيه٢٢

  ـ رهبري٢٣

  ـ انتخابات٢٤

  ـ مجلس٢٥

   قضاييه ـ قوه٢٦

  ـ حقوق زنان٢٧

  ـ تامين نيازهاي مادي و معيشتي در بعد ملي٢٨

  ـ اقتصاد٢٩

  ـ بهداشت و درمان٣۰

  ـ احزاب سياسي٣١

  ـ آگاهي و خودآگاهي٣٢

  ـ بازسازي و سازندگي٣٣

  ـ رهبري٢٣

  ـ انتخابات٢٤

  ـ مجلس٢٥

   قضاييه ـ قوه٢٦

  ـ حقوق زنان٢٧

   نيازهاي مادي و معيشتي در بعد مليـ تامين٢٨

  ـ اقتصاد٢٩

  ـ بهداشت و درمان٣۰

  ـ احزاب سياسي٣١

  ـ آگاهي و خودآگاهي٣٢



 ۳۶

  ـ بازسازي و سازندگي٣٣

  ٠اي آمده است شرح تفصيلي اين مواضع در جزوه جداگانه

ين مواضـع  هاي گذشته، تبيـ  دوم ـ كنگره يازدهم، افزون بر موارد ياد شده و در راستاي تكميل قطعنامه 

  : داند نهضت را در موارد زير ضروري مي

  

  ـ قوه مجريه و رياست جمهوري١

، اوال به برنامه توسـعه سياسـي اعـالم شـده توسـط              ٧٦مردم در انتخابات رياست جمهوري در خرداد        

آقاي خاتمي راي دادند، ثانيا آراي سنگين آنها بـه منزلـه راي عـدم اعتمـاد بـه حاكميـت دو دهـه اخيـر، بـه                      

  ٠بود كاران و انحصارطلبان  وص جريان راست افراطي و محافظهخص

طلبان در انتخابات مجلس ششم، يكي از انتظارات مردم ايـن اسـت كـه آقـاي                   با توجه به پيروزي اصالح    

 سـال   ٢۰خاتمي همكاران جديدي انتخاب و معرفي كنند، زيرا بيشتر وزيران كنـوني كـساني هـستند كـه در                    

هـاي كنـوني      ول نابـساماني  ئاند و بنابراين، بـه طـور مـستقيم يـا غيرمـستقيم مـس               گذشته مصدر امور بوده   

  ٠هاي اعالم شده رئيس جمهور ندارد  حضور آنان در دولت عموما تناسبي با برنامه٠باشند مي

هاي توسعه سياسي، اقـداماتي جـدي و بنيـادي            انتظار دوم اين است كه دولت به موازات پيگيري برنامه         

توان به ضرروت حمايت از صـنايع داخلـي و توليـد در      از جمله مي   ٠ اقتصادي انجام دهد   براي كاهش فشار  

هـا و ادارات و دعـوت از افـراد متخـصص و              سـاالري در وزارتخانـه      سطح كالن، اجراي جدي طرح شايسته     

  ٠گذاري در اين امور اشاره كرد هاي اقتصاد و صنعت براي سياست خبره در زمينه

ايي و ناهماهنگي برخي از وزيران با برنامه ارايه شده توسط آقاي خاتمي، مقابلـه               ناكار  عالوه بر مشكل    

اي از  هاي مخالفان توسعه سياسي و اصالحات در سه سال گذشته ـ كه بخش قابل مالحظه  آفريني با بحران

 ــ عامـل مهـم و تعيـين كننـده در            ظرفيت و توان مديريت و امكانات كشور را به خود اختـصاص داده اسـت              

 در زمينـه رفـع تنگناهـاي       ٠هاي توسعه سياسي و اصالحات اقتصادي دولت بوده است          تاخير اجراي برنامه  

انـد تـا بـا شـفاف شـدن            معيشتي مردم، آقاي خاتمي به حق برنامه توسعه سياسي را مورد توجه قرار داده             

زدايـي    ميـت هـاي توسـعه اقتـصادي و محرو         خـواري، اجـراي برنامـه         گردش اقتصادي كشور و حذف رانت     

  ٠پذير گردد امكان

سـاالري و     هاي برنامه توسـعه سياسـي تقابـل حقـوق اساسـي ملـت يعنـي آزادي، مـردم                    يكي از چالش  

حاكميت ملت، با آمريت فراقانوني واليت فقيه است كه در مواردي در برابر راي و تشخيص اكثريت مردم يا                

 ضرورت  ٠شود  ت و كارهاي دولت و مجلس مي      گيرد و موجب كندي جريان اصالحا       نمايندگان آنها قرار مي   

دارد كه آقاي خاتمي با توجه به سوگندي كه ياد كرده و بـر اسـاس آن در پيـشگاه خـدا و ملـت نـسبت بـه                   

هاي موعود متعهد شده است، موانع اصلي اجراي تعهد خود را به صورت صريح و شفاف بـا                    اجراي برنامه 

بـست كنـوني توسـط خيرخواهـان و آگاهـان       ي براي خروج از بـن كارهاي قانون مردم در ميان بگذارد تا راه    

  ٠جامعه انديشيده شود

  

  زدايي ـ سياست تنش٢



 ۳۷

هـاي چهـارم، پـنجم،     كنگره يازدهم با تاييد مباني واصول سياست خارجي ايران ـ كه در قطعنامه كنگره 

و  ارجي را تاييـد  زدايي دولت آقاي خـاتمي در روابـط خـ    ـ سياست تنش ششم و هشتم به تفصيل آمده است    

 و    در مورد كاهش تنش ميان ايران و آمريكا نيز، تمـاس           ٠كند  آن را در راستاي تامين منافع ملي ارزيابي مي        

دانـسته،    مذاكره رسمي و علني براي حـل اختالفـات و روشـن كـردن تكليـف مطالبـات ايـران را ضـروري                        

  ٠داند شفاف را به سود ملت ايران نميهاي غير كاري وتوافق مذاكرات غيررسمي و ادامه سياست پنهان

و ) بـه ويـژه بـا آلمـان، فرانـسه و ايتاليـا            (هاي دولـت آقـاي خـاتمي در رابطـه بـا اروپـا                 كنگره سياست 

، آسـياي   )به خصوص عربستان سعودي، مصر و كشورهاي حوزه خلـيج فـارس           (كشورهاي عربي منطقه،    

عتقد است كه پيشگامي آقاي خـاتمي در زمينـه مفاهمـه            كند و م    آميز دانسته، آنها را تاييد مي       دور را موفقيت  

طلبـان در خالصـه كـردن همـه      هاي مكـرر داخلـي و تالشـي كـه انحـصار      جهاني و گفتگو ـ به رغم دسيسه 

المللي وجهه    ـ براي دولت و ملت ايران در عرصه بين        و تهاجم فرهنگي آن دارند    » دشمن «ها در وجود    ناكامي

  ٠و آبرو كسب كرده است

  

  مع تشخيص مصلحت نظامـ مج٣

اين نهاد كه در زمان بنيانگذار جمهوري اسالمي به منظور رفع اختالف ميان مجلس و شـوراي نگهبـان،                   

، ١٣٦٨به طور مقطعي و موقت تشكيل شده بود، پس از فوت ايشان در بـازنگري قـانون اساسـي، در سـال                       

نظـام و كـشور را در صـالحيت          نهـضت آزادي ايـران، كـه تـشخيص مـصلحت             ٠جنبه قانوني و دايم يافـت     

نمايندگان واقعي ملت دانسته، هـيچ مـصلحتي را بـاالتر از تمكـين همـه نهادهـاي نظـام بـه قـانون اساسـي                          

هـا و     هاي گزاف را، كه اكثرا بـه مـوازات وزارتخانـه            شناسد، مطالعات و تحقيقات غير ضروري با هزينه         نمي

خواهـد كـه در        و از مجمـع تـشخيص مـصلحت نظـام مـي            داند  يابد، نامفيد مي    هاي موجود انجام مي     سازمان

 به عالوه، نهضت آزادي معتقد است كه اين مجمع تنها در صورتي             ٠چارچوب وظايف قانوني خود عمل كند     

هاي مـورد     ها و تجارب الزم در زمينه       تواند به فعاليت مفيد بپردازد كه اعضاي آن امناي ملت با تخصص             مي

هاي سياسي خاص، به شكلي يكسويه        بندي    جه به مصلحت قدرت و به سود جناح       نياز باشند، نه اين كه با تو      

  ٠عمل كنند

  

  ـ قوه قضاييه٤

دستگاه دادگستري كه بايد پناهگاه و پشتيبان مطمئن مظلومان باشد، متاسـفانه در سـاليان گذشـته، بـه                   

دود زيادي از دسـت داده      ويژه چند سال اخير، با جانبداري از جناح موسوم به راست، استقالل خود را تا ح               

هاي عام از يك سو، و سلطه يك جانبـه    اجراي طرح نسنجيده انحالل دادسراها و اجراي قانون دادگاه         ٠است

هايي كه بـه جـاي اجـراي          ها از سوي ديگر، و نيز تشكيل شعبه         كاري بر دادگاه    هاي افراطي و سياسي     جريان

 بـه   ٠عتماد اكثريت مردم از اين قوه گرديـده اسـت         قانون اساسي مجري اوامر صادره هستند، موجب سلب ا        

رغم اين كه رئيس جديد قوه قضاييه، با ويرانه شمردن اين نهـاد، اميـد اصـالحاتي را در مـردم زنـده كـرد،                

 عملكرد چند ماهه گذشته اين قوه بـه  ٠شود اي از تغيير و بهبود اساسي در آن مشاهده نمي  هنوز هيچ نشانه  

تر از كار كرد آن در دوره گذشته بوده و مختصر اميدواري براي بهبود كيفـي ايـن        همراتب بدتر و جانبداران   



 ۳۸

  ٠ويرانه را از ميان برده است

هـاي   هاي گـسترده شخـصيت   هاي اخير، با دستگيري هاي عام و انقالب، به خصوص در ماه     رفتار دادگاه 

ب و توقيـف جمعـي آنـان و         طلـ    سياسـي بـا مطبوعـات اصـالح         دلسوز و خدمتگزار، برخوردهاي جانبدارانه    

 در ٠هـايي از وخامـت بحـران در قـوه قـضاييه اسـت               نظران به خاطر ابراز عقيـده، نمونـه         دستگيري صاحب 

  ٠خواري چهره عدالت را در اين قوه مخدوش ساخته است تر نيز، متاسفانه رواج نسبي رشوه سطوح پايين

هـاي    آفرينـي   هـا و بحـران        اي، حوادث دانشگاه   هاي زنجيره   پيگيري عادالنه و قاطعانه مسايلي از قبيل قتل       

  ٠باشد هاي مورد انتظار مردم از قوه قضاييه مي هاي فشار از حداقل گسترده گروه

  

  ـ دادگاه ويژه روحانيت٥

 قـانون اساسـي     ٠باشـد   تاسيس اين دادگاه، كه نمونه آشكاري از تبعيض و تمايز است، خالف قانون مي             

نيروهاي مسلح را، آن هم به عنوان بخـشي از قـوه قـضاييه و نـه بيـرون و                    تنها يك دادگاه ويژه مربوط به       

چه به نام مقررات اين دادگاه تهيه شده است نيز، خالف رويه قانوني و فاقد      آن ٠مستقل از آن، پذيرفته است    

  ٠باشد اعتبار قانوني مي

كننـده   موري نقـش سـركوب    پردازد و در ا     عملكرد اين دادگاه، كه در مواردي آشكارا به تفتيش عقايد مي          

روحانيان آزاده و مستقل را يافته است، حاكي از ناديده گرفتن و پايمال شدن مكرر اصـول قـانون اساسـي         

  ٠باشد مي

البته طبق قانون اساسي تعيين رئيس قوه قضاييه جزء اختيارات رهبري است، امـا مـدير و مـدبر بـودن                     

 قضايي و مسايل مربوط به اين قوه تنهـا از طريـق رئـيس               كند كه هر نظر و اقدامي در مورد امور          ايجاب مي 

  ٠قوه و نه از باالي سر و يا به موازات آن اعالم يا اعمال شود

  

  ـ مجلس خبرگان رهبري٦

اش طبق قانون اساسي نظارت بـر عملكـرد مقـام رهبـري اسـت، در هـيچ           اين مجلس، كه مهمترين وظيفه    

 ٠ه و نه گزارشي از عملكرد خود به ملت ارايـه كـرده اسـت              زماني نه مشروح مذاكرات خود را منتشر ساخت       

مردم حق دارند بدانند كه اين مجلس تا كنون چه عملي در راستاي وظايف قانوني خود، جز انتخـاب رهبـر،                     

  ٠انجام داده است

نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه اختيارات مقام رهبري در قـانون اساسـي مـشخص و محـدود                     

 ايجـاد   ٠باشـد   دار شدن موقعيت مقام رهبري مي       دامات فراقانوني فاقد اعتبار و موجب خدشه      شده است و اق   

هاي موازي نهادهاي اجرايي دولت، عـالوه بـر ايجـاد اخـتالل در نظـام مـديريتي كـشور، از عوامـل                مديريت

هـا بـا       مشكالتي كـه ناهمـاهنگي نماينـدگان رهبـري در بـسياري از اسـتان               ٠خيز در اين نهادها است      بحران

  ٠باشد ها مي استاندارها و مديران دولتي به وجود آورده است، مصاديقي از آثار اين دوگانگي

هـاي مـستقل از دولـت         هـا، نهادهـا و بنيـاد        اگر در آغاز دوران پس از پيروزي انقالب، وجـود نماينـدگي           

ت جمهوري اسـالمي،     سال از آن زمان و استقرار و تثبي        ٢۰توانست توجيهي داشته باشد، پس از گذشت          مي

ادامه حيات و فعاليت اين نهادها هيچ توجيه منطقي ندارد و آنها بايد منحل شوند يا بر حـسب ضـرورت در                       



 ۳۹

   ٠هاي رسمي ادغام گردند دستگاه

  ـ مجلس ششم و اصالحات٧

مجلس ششم، برغم رد گسترده و خالف قانون صـالحيت نامزدهـا توسـط شـوراي نگهبـان، سـرانجام                    

سـت و اراده مـردم بـه موقـع تـشكيل شـود و بـراي نخـستين بـار پـس از سـلطه طـوالني                        توانست بـا خوا   

 مجلـس شـشم مجلـس    ٠طلـب توانـستند وارد مجلـس شـوند     هـاي اصـالح   خواهـان، بخـشي از گـروه       تمامت

 اصالحاتي كه مجلـس شـشم بايـد پيگيـر آن            ٠آيد  اصالحات و دنباله طبيعي حركت دوم خرداد به شمار مي         

 تا زماني كه فضاي سياسـي جامعـه بـراي رشـد و فعاليـت مـساعد                  ٠ات سياسي است  باشد، اساسا اصالح  

هاي عيني مشاركت مردم فراهم نشود، هر نوع حركت اصالحي براي بهبود وضـع نابـسامان     نگردد و زمينه  

طلبان مجلس ششم بايـد        اصالح ٠اثر يا بسيار كم اثر خواهد بود        اقتصادي و رفع تنگناهاي معيشتي مردم بي      

هـايي كـه در       هـا و مخالفـت      هاي مردمي، در برابـر مقاومـت        وكل بر خداوند حي و قيوم و تكيه بر حمايت         با ت 

  ٠اي از ايفاي وظيفه نمايندگي كوتاهي نكنند گيرد، استوار بمانند و ذره برابر اصالحات صورت مي

ايف قـانوني  بايد در چارچوب وظـ  چنان در راس امور است و مي      مجلس ششم، به اعتبار آراي مردم، هم      

هاي اساسي ملت و فعاليت بهينه احزاب سياسي را از            ساالري، آزادي   خود، موانع موجود در راه تحقق مردم      

  ٠ميان بردارد و براي اصالح قوه قضاييه و ترميم اين ويرانه، به طور جدي و موثر اقدام نمايد

ه عمـل بپوشـاند و بـا اسـتقرار     مردم از مجلس اصالحات انتظار دارند كه به آرزوهاي ديرينه آنان جامـ          

ساالري و توسعه سياسي،  تقويت احزاب، شوراها و نهادهـاي مـدني ديگـر و محـدود كـردن نظـارت                        مردم

  ٠هاي اقتصادي فراهم سازد ماندگي استصوابي زمينه را براي رفع كمبودها و جبران عقب

  

  ـ اصالح قانون انتخابات٨

د؛ اول لغو نظارت استصوابي و محدود كردن حدود نظارت  قانون انتخابات بايد در دو محور اصالح شو       

 عملكـرد شـوراي نگهبـان، بـه بهانـه نظـارت             ٠شوراي نگهبان، دوم فراهم سـاختن زمينـه انتخابـات حزبـي           

 فـارغ از ايـن كـه نظـارت     ٠باشـد   مي) به تصريح قانون اساسي   (استصوابي، نقض آشكار حق حاكميت ملت،       

ر قـانون اساسـي نـدارد، عملكـرد شـوراي يـاد شـده در چنـد دوره                   استصوابي شوراي نگهبان جايگـاهي د     

 شايسته اسـت كـه مجلـس شـشم حـل ايـن              ٠انتخابات، نمايانگر تخلف آشكار از قانون انتخابات بوده است        

اي اسـت كـه        مساله ديگر اصالح قانون انتخابـات بـه گونـه          ٠هاي اساسي خود قرار دهد      مشكل را در برنامه   

هـاي سياسـي       بدين معنا كه نامزدها از سوي احـزاب و سـازمان           ٠صورت گيرد انتخابات به صورت حزبي     

قانوني معرفي و پشتيباني شوند و اين نهادهاي سياسي نسبت به عملكرد منتخبان وابسته به خود مـسوول                  

  ٠باشند

  

  ـ انتخابات شوراها٩

تمي و گامي بـسيار  برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا از اقدامات مثبت و كليدي دولت آقاي خا           

 نهـضت آزادي  ٠شـود  اساسي در نهادينه كردن مشاركت مردم در تعيين سرنوشـت خـويش محـسوب مـي            

  ٠ايران با جديت از اين اقدام دولت حمايت كرده است و خواهد كرد
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شوراهاي شهر، عموما به ويژه در شهرهاي بزرگ، در اولين تجربه خود با مـسايل و مـشكالت زيـادي                    

ه اين امر با توجه به فقدان تجربه گذار از مديريت متمركز به مديريت جمعي متكـي بـه آراي   روبرو هستند ك  

 مديريت جمعي و شورايي ياد گرفتني است و بنابراين، نياز به آمـوزش، تجربـه و                 ٠مردم كامال طبيعي است   

اي اسـالمي  والن مربوط در وزارت كشور، و نيز به اعضاي شوراه ئ نهضت آزادي ايران به مس     ٠زمان دارد 

هـاي كارشناسـانه و ارزيـابي عملكـرد           كند كه از طريق بررسي      هاي بزرگ توصيه مي     هاي شهر   و شهرداري 

هاي سـاير كـشورها، بـه ويـژه كـشورهايي بـا شـرايط مـشابه ايـران، وظـايف و                        خود و استفاده از تجربه    

و مـشاركت مـردم در   هاي شوراي شهر و مديريت اجرايي شهرها را با تاكيـد بـر اصـل حاكميـت        وليتئمس

 تعـداد و    ٠اداره شهرها تبيـين و اصـالحات الزم در قـانون شـوراها را بـه وزارت كـشور پيـشنهاد نماينـد                      

خصوصيات افراد واجد شرايط براي ايفاي وظايف خاص شوراهاي شهر از مهمترين نكاتي است كه در اين       

ا به تدريج در جايگاه واقعي خـود قـرار          هاي بعدي، شوراه    ها بايد مورد توجه قرار گيرد تا در دوره          بررسي

گيرند و مردم در اداره شهرها حاكميت و مشاركت موثر پيدا كنند و كارها عمال به دست خود آنان سـپرده                     

  ٠شود

هاي سياسي، انتخابات نهادهـاي       ساالري و پذيرش حقوق اقليت      به طور كلي، براي تقويت بنيادهاي مردم      

هـا    شود و هر حزبي بـه تناسـب آراي مردمـي، در كارهـا و مـسووليت                مدني بايد به صورت حزبي برگزار       

  ٠مشاركت داشته باشد

 زيـرا احـزاب، بـه خـصوص         ٠كنـد   انتخابات حزبي، اوال مشكل تاييد يا رد صالحيت نامزدها را حـل مـي             

يـا   ثان ٠كننـد   احزابي كه سابقه و اعتبار مردمي دارند، در معرفي كانديداها ضوابط و معيارها را رعايـت مـي                 

برد و تذبذب برخي از نماينـدگان منفـرد و غيرحزبـي     حزبي بودن نمايندگان ميزان بازدهي را بسيار باال مي     

هـا بـه نامزدهـاي     كنند و مردم با توجه به برنامه   ثالثا احزاب در انتخابات برنامه ارايه مي       ٠دهد  را كاهش مي  

  ٠كل كشور بسيار موثر واقع گرددريزي  تواند در روند برنامه  اين امر مي٠دهند احزاب راي مي

  

  ـ دين و حكومت يا دين و دولت١۰

برانگيزي را در اين ارتبـاط        هاي جدي و جدال     تجربه ناموفق دو دهه حكومت روحانيان به نام دين، بحث         

 از آنجا كه الزمه دموكراسي حـضور        ٠در جامعه، به خصوص در محافل روشنفكري ديني، دامن زده است          

 درصد  ٩٧ماع است، دخالت دينداران در تعيين سرنوشت سياسي خود، در كشوري كه             مردم در صحنه اجت   

 بـه   ٠شـود   پذيري سياست از دين منجر مي       جمعيت آن مسلمان است، عمال و در فرايندي طبيعي به نوعي اثر           

عبارت ديگر، نهضت آزادي ايران اعتقاد دارد كه حكومت در هر شكل و با هر نگـرش، مقبوليـت خـود را از                       

 از سـوي    ٠تواند خود را در برابر مردم پاسخگو بداند         گيرد و تنها در اين صورت است كه مي          اي مردم مي  ر

 ٠گذارد  ديگر، در هر جامعه ديندار، اعتقادات ديني مردم به طور طبيعي و دموكراتيك در اداره جامعه اثر مي                 

باشدـ جايگاه مناسب خود را  نگ ما ميبنابراين، الزم است كه ديانت ـ كه در كنار مليت، از اركان اصلي فره 

 در يك جامعه دينـي، نقـش كارشناسـي          ٠در قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و قرارداد اجتماعي پيدا كند           

تعداد معيني از عالمان دين، به عنوان فقهاي شوراي نگهبان، در تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مـصوبات       

اي را   هاي جناحي عمل نمايند، و حقـوق ويـژه           خارج از مصلحت   مجلس با موازين شرعي، مشروط بر آن كه       
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 در هر حال، به دليل ٠تواند قابل توجيه و مورد قبول مردم باشد    هاي عملي به وجود نياورد، مي       براي دخالت 

هاي اعتقادي در بسياري از مقـوالت دينـي، دولـت بايـد در مجـادالت و مباحثـات                 ها يا قرائت    كثرت برداشت 

طرف باشد و تنها در چارچوب منافع ملي و اجراي قوانين ايفاي              هاي مختلف ديني بي     ن دريافت ميان صاحبا 

هـاي مخـالف آزادي و اختيـار و           ، قرائـت  » الـدين   ال اكـراه فـي    « عالوه بر آن، بـا توجـه بـه اصـل             ٠نقش كند 

  ٠باشد ساالري از دين فاقد اعتبار شرعي مي مردم

  

  ـ احزاب سياسي١١

ن ركن جمهوريت در نظام سياسي كشور تنها با بودن احـزاب سياسـي و گـسترش                 تثبيت و نهادينه شد   

  ٠پذير است فرهنگ تحزب امكان

وار، هماهنـگ كـردن مطالبـات سياسـي، اجتمـاعي و              دهـي نيروهـاي تـوده       احزاب سياسي نقش سازمان   

دهند و بر   مي احزاب سياسي روند سياسي جامعه را شكل  ٠اقتصادي مردم و پيگيري قانونمند آنها را دارند       

گذارند؛ عالوه بر آن، با جذب نيروهاي متخصص و كـاردان،             تحوالت سياسي، به طور سازمان يافته اثر مي       

  ٠توانند ياور و مشاور دولت باشند مي

ها و عملكردهاي حاكميت در سطح        احزاب سياسي مخالف، كه با التزام به قانون اساسي، به نقد سياست           

هـا و در نتيجـه در         كـاري   ها و نـدانم     كاري   در فرايند اصالح نواقص، كمبودها، كم      پردازند،  علني و عمومي مي   

 بنـابراين، حـضور و فعاليـت آزاد آنهـا در چـارچوب              ٠كننـد   ايجاد ثبات سياسي جامعه نقش كليدي ايفا مـي        

  ٠قانون ضروري است

طلـب    سياسي اصالحها و احزاب ، تمايل و گرايش مردم به گروه     ١٣٧٦به عنوان مثال، پس از دوم خرداد        

طلب راي   در انتخابات مجلس ششم نيز مردم اكثرا به نامزدهاي احزاب سياسي اصالح          ٠گسترش يافته است  

  ٠دادند

نظـر از    بنابراين، احزاب سياسي، بـا صـرف    ٠ميان مردم كامال محسوس است     رشد گرايش به تحزب در    

ي ارتقاي گرايش بـه احـزاب در ميـان مـردم     اختالفات موجود بايد اقدامات صنفي و تبليغات مشتركي را برا      

هـاي   طلب، به ويژه در جهت ائـتالف تـشكل          نهضت آزادي ايران روابط خود را با احزاب اصالح         ٠انجام دهند 

دهد، در عين حال، به عنوان يك حزب سياسـي وظيفـه دارد كـه از                  ـ مذهبي و فعال شدن آنان، ادامه مي        ملي

در جهت تقويت پايگـاه اجتمـاعي خـود و كـسب اقتـدار              ) در انتخابات مانند شركت   (هاي مشروع سياسي      راه

  ٠هاي آرماني تالش كند سياسي، براي اقامه ارزش

   ـ هدف حزب، مبارزه بر سر قدرت يا حجت؟١٢

نهضت آزادي ايران هدف و برنامه اصلي خود را سازماندهي نيروهاي مردمي، آموزش افراد همفكـر و                 

هـاي حـزب، رفـع موانـع رشـد و پيـشرفت در جامعـه،                  ها و انديشه     آرمان همگام و تالش جمعي براي تحقق     

هـاي اجتمـاعي، از جملـه شـركت در             سياسي و جلـب مـشاركت همگـان در كليـه فعاليـت              اثرگذاري بر روند  

  ٠داند انتخابات ادواري، مي

، از  شـود   چه موجب رشد و شكوفايي و تعالي جامعه مي          برنامه اصلي نهضت آزادي، دعوت مردم به آن       
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 بـه بيـان ديگـر، نهـضت آزادي ايـران            ٠١هاسـت   ها و ضـد ارزش      طريق آگاهي دادن به مردم درباره ارزش      

داند تـا آنـان    وظيفه خود را در راستاي برنامه پيامبران و مصلحان، ارتقاي سطح دانش و شناخت مردم مي              

  ٠٢كنندبا رشد و آگاهي و ايجاد تحول، در راستاي تامين قسط و عدالت اجتماعي قيام 

طلبي و خدمت به مردم را از طرق نامشروع سياسـي        نهضت آزادي ايران كسب قدرت، حتي با داعيه حق        

 تجربـه دو  ٠٣دانـد  ها و حقوق اساسي مردم مي مردود شمرده، محصول آن را سلطه گروهي و سلب آزادي   

  ٠كند ها را به خوبي روشن مي دهه تحوالت بعد از پيروزي انقالب نيز اين واقعيت

كـرد كـه    هاي خود تاكيـد مـي   در همين راستا، شادروان مهندس بازرگان به دفعات در گفتارها و نوشتار       

 منظور از اين سخن نپذيرفتن مسووليت براي خـدمت بـه            ٠»جنگ ما با حاكميت جنگ حجت است، نه قدرت        «

) بنيـادين هـاي     بـه قيمـت زيـر پـا گـذاردن ارزش          ( بلكه نفي قدرت بـراي حكومـت بـر ديگـران             ٠مردم نيست 

  ٠باشد مي

  منـدي   نهضت آزادي ايران قدرت سياسي يك حزب را در نفوذ سياسي آن در ميان مردم و ميزان بهـره                  

 درجـه  ٠تـراز دانـست    اين اقتدار را نبايد با قدرت در حاكميـت يكـسان و هـم          ٠داند  هاي مردمي مي    از حمايت 

اعي جامعه به اقتدار يا قدرت سياسـي        اثرگذاري مثبت احزاب سياسي بر تحوالت سياسي، اقتصادي و اجتم         

  ٠ـ بستگي دارد آنان ـ با تعريف فوق

  

  ـ اقتصاد كشور١٣

هاي اخير بحران اقتصادي است كـه هـر روز بـر وخامـت و پيچيـدگي آن                    هاي سال   ترين بحران   از عمده 

 گوشت  هاي آن را با پوست و       شود و اكثريت عظيم مردم شريف و صبور ايران پيامدها و سختي             افزوده مي 

  ٠كنند و استخوان خود لمس مي

افزايش سريع جمعيت بعد از انقالب، هشت سال جنگ خانمانـسوز، تالطـم سـاختار اقتـصادي و مراكـز                    

رويـه در صـنايع فاقـد تـوان           گـذاري بـي     توليدي، به همراه سوء مديريت بسياري از مديران دولتي، سـرمايه          

ي و اجتمـاعي، دخالـت نهادهـاي رسـمي دولتـي در             رقابت در بازارهاي خارجي عدم ثبات اقتصادي، سياس       

هاي اقتصادي، عدم پاسخگويي دولت در امور مـالي كـشور، فـساد شـديد اداري و نوسـانات شـديد                       فعاليت

اند كـه اقتـصاد كـشور را بـا             از جمله عواملي بوده    ١٣٧٨هاي قبل از      قيمت نفت در بازارهاي جهاني در سال      

  ٠ندا  بحران و نابساماني روبرو ساخته

كننده بيكاري، به خصوص در مـورد نـسل جـوان و تحـصيل كـرده كـشور، تنگـي معيـشت                       آمار نگران 

شهروندان، اختالف شديد طبقاتي، تورم مستمر همراه با ركود اقتصادي، مهاجرت روسـتاييان بـه شـهرها،                 

 وضـعيت   هاي كشاورزي و صـنعت، نمايـانگر        گذاري ناكافي در بخش     فرار مغزها به خارج كشور و سرمايه      

اي را به خود مشغول داشته      باشد كه فكر هر ايراني دلسوز و صاحب انديشه          انگيز اقتصادي كشور مي     اسف

  ٠است

                                                      
  )١۰٤آل عمران ـ (المنكر  تكن منكم امه يدعون الي الخير يامرون بالمعروف و ينهون عن و ل١

  )٢٥حديد ـ ( لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و ارسلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ٢

  )٨٣ص قص( تلك الدار االخره نجعلها للذين اليريدون علوا في االرض و الفسادا و العاقبه للمتقين ٣
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هاي مولد از كشور، كاهش توليد و گـسترش بـازار             گذاري، فرار سرمايه    پيامد چنين روندي افت سرمايه    

  ٠گري است داللي و واسطه

 درصـد در بخـش   ٥/١٣وع سرمايه فعـال در اقتـصاد فقـط    هاي اخير كشور، از مجم      بر اساس آمار سال   

هـا بـه     بـه عبـارتي ديگـر، سـرمايه    ٠ درصد در بخش خدمات به كار گرفته شده است      ٨/٦٣صنعت و معادل    

ــ سـوق    گذاري و بازگشت آن كوتاه و سود آن بـسيار اسـت   گري ـ كه مدت سرمايه  بخش تجارت و واسطه

هـاي شخـصي و    هـاي اقتـصادي، بـاالترين بهـره       گيري از رانـت     هداده شده و گروهي اندك در كشور با بهر        

  ٠اند گروهي را به خود اختصاص داده

المعاملـه كـردن تعـداد زيـادي از           الخـروج يـا ممنـوع       اقدامات نسنجيده، از جملـه مـصادره امـوال و ممنـوع           

رصـد   د ٥/١شهروندان اين سرزمين، موجب شده است كه رشد اقتصادي كـشور در حـال حاضـر بـه حـدود                     

  درصـدي بـه يـك آرزو تبـديل         ٧ريزي مسووالن را در جهت دستيابي بـه رشـد             كاهش يابد و انتظار و برنامه     

   ٠كند

بررسي حجم و ارزش كاالهاي وارداتي كشور نشانگر وابستگي شديد اقتصاد به واردات گنـدم، روغـن                 

اني توليـد را در كـشور       پذيري سـاختار اقتـصادي وابـسته و نـاتو           نباتي، شكر و گوشت بوده، ميزان آسيب      

  ٠سازد نمايان مي

نهضت آزادي ايران براي مقابله با اين بحران شديد اقتـصادي و شـرايط نامـساعد اقتـصاد كـه خطـري          

  :كند جدي براي كيان و نظام كشور است، مواضع كالن خود را به شرح زير بيان مي

  ـ نفت١٣ـ١

پـذير بـودن ايـن منبـع      هـا و پايـان   به محدوديت اتكاي بيش از حد معقول اقتصاد كشور به نفت، با توجه            

ثروت خدادادي و نوسانات قيمت جهاني كه تحت تاثير عوامل غيرقابل كنترل بازارهاي جهاني قرار دارد، به                 

هاي گذشته، شكننده بودن اقتصاد تك محصولي را بيش از گذشته    ويژه تجربه ناگوار افت قيمت آن در سال       

  ٠سازد نمايان مي

هـاي اكتـشاف و اسـتخراج      گـذاري مناسـب در بخـش        هاي نفت و فقدان سـرمايه       رويه از چاه   برداشت بي 

  ٠هاي ملي گرديده است موجب از بين رفتن سرمايه

تـرين محـصول صـادراتي كـشور و انعقـاد             هاي گذشته به درآمد نفت به عنـوان عمـده           تكيه شديد دولت  

نفتي خارجي خطايي است كه دولتمردان امروز       هاي    هاي غيرشفاف و مغاير قانون اساسي با شركت         قرارداد

  ٠هاي آينده قرار خواهد داد را در برابر پرسش جدي و غيرقابل پاسخگويي نسل

   ـ كاهش ارزش پول ملي١٣ـ٢

هاي اخير موجب افت ارزش پول ملي در مقايـسه            تورم لجام گسيخته بعد از انقالب و تشديد آن در سال          

  ٠شود تر مي تر و آثار تورم نمايان  كه توان خريد مردم هر روز ضعيفاي  شده است، به گونه١٣٥٨با سال 

گذاري صحيح و مشكل مديريت و نگهـداري ذخـاير            عمليات ارزي غيرشفاف بانك مركزي، نبود سياست      

هـاي    هـاي دولتـي بـراي دسـتيابي بـه هـدف             ريـزي   ناشي از مازاد درآمد ارزي موجب شده است كه برنامه         

هـاي دولتـي و    تر شدن پيكره دولت و شركت ي هرگز تحقق نيابد و حاصل آن فربهاقتصاد كالن در سطح مل    

  ٠هاي ملي و بخش خصوصي از گردونه اقتصاد توليدي بوده است خارج شدن سرمايه
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   ـ اقتصاد دولتي١٣ـ٣

هاي تحت پوشش دولت و نهادها و بنيادهاي اقتـصادي، عمـدتا              وضعيت صنايع دولتي، به ويژه كارخانه     

  ٠اي زيانبار در چرخه اقتصادي كشور است ده افت شديد كيفي محصوالت آنها و ترازنامهنشان دهن

ها و مديران اقتصادي دولتي كه ثمره آن وضـعيت نـامطلوب اقتـصادي حاضـر                  عملكرد ناموفق دستگاه  

  ٠سازد ناپذير مي هاي گذشته را گريز است، ضرورت بازنگري در روند عملكرد

گذاري صنعتي و كشاورزي با توجه به شـرايط           كه اگر امكانات سرمايه   : تنهضت آزادي ايران معتقد اس    

مساعد اقليمي و تنوع آب و هوايي كـشور، جـواني نيـروي كـار ارزان و در دسـترس بـودن مـواد كـاني و                           

هاي الزم، بـا مـديريتي سـالم و توانمنـد هماهنـگ گـردد و محيطـي مردمـي بـا مـشاركت و حـضور                             انرژي

تـوان بـه همـت مـردم و بـا       هاي سياسي ـ اجتماعي فراهم آيد، مـي   سان، بدون دغدغهگران و كارشنا انديشه

سرمايه همه ايرانيان داخل و خارج كشور تحولي شگرف در چرخه اقتصادي پديـد آورد و بـر بـسياري از                     

هاي اجتماعي و فرهنگي همچون اعتياد به مواد مخدر، مفاسد اجتماعي و نااميـدي جوانـان چيـره                    ناهنجاري

  ٠ و اقتصاد كشور را از ورطه سقوط نجات دادشد

  :در اين راستا، نكات زير راهگشا خواهد بود

هاي اجتمـاعي و امنيـت، بـه          و تامين آزادي  ) مطابق اصول قانون اساسي   (اجراي برنامه توسعه سياسي     

  عنوان پيش زمينه تحقق عدالت اجتماعي و رونق اقتصادي

هاي تعاوني و خصوصي،      ، با تامين امكانات الزم براي بخش      گذاري در واحدهاي توليدي     تشويق سرمايه 

  در جهت افزايش توليدات كشاورزي و صنعتي 

  هاي ايرانيان خارج كشور هاي مناسب سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي جذب سرمايه سازي زمينه

م بـر   تالش در راستاي ايجاد صنايع تبديلي مواد نفتي و توسـعه صـنعت پتروشـيمي بـه جـاي تكيـه تـا                      

  ٠صدور نفت خام

  ها به بخش خصوصي با رعايت منافع ملي بازگرداندن صنايع دولتي و مديريت

هـاي    هاي تجاري و قدرت     خواري و عدم توزيع درآمدهاي نفتي كشور در ميان واسطه           جلوگيري از رانت  

  اقتصادي پنهان

انگردي و جـذب  ساختن شرايط اجتمـاعي و امكانـات الزم بـراي رونـق بخـشيدن بـه صـنعت جهـ             فراهم

  هاي مناسب تاريخي و فرهنگي كشور گردشگران، با توجه به زمينه

هاي پيـشرفته   گيري از اطالعات علمي، به كار گرفتن تكنولوژي        استفاده از ابزارهاي نوين اقتصادي، بهره     

و مراكــز تحقيقــاتي بــراي افــزايش كيفــي محــصوالت صــنعتي و كــشاورزي، بــا همــاهنگي مراكــز علمــي و 

  ي كشوردانشگاه

هاي تجاري    هاي مناسب از بخش     تغيير الگوي مالياتي كشور به سود موسسات توليدي و دريافت ماليات          

  هاي داخلي و خارجي  و داللي در راستاي جذب سرمايه

اي از مازاد درآمد ارزي كشور به توسعه توليدات كشاورزي و صـنايع تبـديلي و                  اختصاص بخش عمده  

هـاي خـصوصي و      هاي توليـدي و بخـش       اي توليدي كشور از طريق تعاوني     ه  فعال كردن صنعت و كارخانه    

   مردمي و متخصصين و كارشناسان با سابقه
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، تـامين ايمنـي   )درون شـهري و بـرون شـهري   (ساماندهي و ارتقاي كيفيت سرويس حمل و نقل كـشور           

  المللي اي و بين تردد، رعايت ضوابط زيست محيطي و ارتقاي جايگاه كشور در حمل و نقل منطقه

كردن تسهيالت و شرايط الزم براي رونق بخشيدن به صـادرات كـشور، از طريـق افـزايش توليـد                     فراهم

  هاي سياسي با كشورها داخلي، ارتباط با جهان خارج و رفع تنش

هاي مختلف تـشكيل شـده و در عمـل موجـب              هاي اقتصادي دولتي كه با عنوان       ها و بنياد    حذف سازمان 

  ٠اند ديدهاتالف سرمايه ملي گر

  تقويت و حمايت از تحقيقات دانشگاهي در جهت خودكفايي علمي و صنعتي كشور

كند ولي در عمل، بـه دليـل نگـرش تـك      اصالح قانون كار كه به ظاهر از حقوق و منافع كارگران دفاع مي          

  ٠بعدي و غفلت از توليد موجب كاهش استخدام ثابت كارگران شده و امنيت شغلي را تضعيف كرده است

هـاي   هاي اجرايي مـوازي در كـشور در جهـت كـاهش هزينـه      ادغام و تجديد ساختار بسياري از دستگاه   

  ها جاري دولت و افزايش كارآيي دستگاه

  

  كاران  ـ سنت، مدرنيته، روشنفكران و محافظه١٤

ي  در هـر دوره گـذر، هنجارهـا      ٠كنـد   جامعه ايراني دوران گذار تاريخي از سنت به مدرنيته را تجربه مي           

هـاي جـدي ميـان        ها و تنـاقض     شود و تعارض    شكل گرفته فردي و اجتماعي دستخوش تغييرات اساسي مي        

 تـا   ٠سـازد   رفتارهاي سنتي كهن با نمادهاي دنياي نوين، موجبات تشنجات اجتماعي و سياسي را فراهم مي              

 هـضم نـشده و بـه        زماني كه مفاهيم و مقوالت مدرنيته در فرهنگ ملي ايراني و اسالمي ما ادغـام، جـذب و                 

هـاي    چنـان ادامـه خواهـد يافـت و حاصـل آن آسـيب               اصطالح ايرانيزه و اسالميزه نگردنـد، تعارضـات هـم         

  ٠اجتماعي روزافزون و قربانيان فراوان خواهد بود

 اول روشنفكران، به ويژه روشنفكران دينـي، كـه هـم            ٠در اين تنازع تاريخي، دو گروه اصلي نقش دارند        

كردن مقوالت و مفـاهيم مدرنيتـه       ) ملي(ها را از طريق بومي        م رسالت حل اين پيچيدگي    دغدغه و نگراني و ه    

باشـند و در     در حـال گـذار مـي        ـ سياسي طبيعـي در هـر جامعـه         كاران كه جريان فكري      دوم محافظه  ٠دارند

 امـا   ٠دتوانند نقش عمده و اساسي در متعادل ساختن فرايند انتقال جامعه ايفا كننـ               صورت خردگرا بودن مي   

گرايــان خــود را  متاسـفانه جريــان راســت افراطــي و انحــصارطلب و غــارتگران امــوال عمــومي و خــشونت 

 چنـين رفتـاري   ٠كنند گرا عمل مي كاران خرد  به جاي محافظه ـ فرهنگي معرفي كرده، پاسداران سنن اجتماعي 

اصـلي خـارج سـاخته، موجـب        هاي اخير عمال تحوالت طبيعي و سالم در جامعه انتقالي را از مـسير                 در دهه 

هـاي افراطـي،      بايد در برابـر جريـان       كاران خردگرا مي     محافظه ٠گرديده است   هاي نامتعادل و ناسالم       واكنش

گيري كرده، صف خود را از آنان جدا سازند تا با شفاف شدن مناسـبات،                 طلب موضع   گرا و فرصت    خشونت

   ٠بتوانند نقش موثر و مثبت خود را ايفا نمايند

  

  ها   گفتگوي تمدنـ١٥

ها، كه توسط رئيس محترم جمهـوري پيـشنهاد شـده اسـت               نهضت آزادي ايران از برنامه گفتگوي تمدن      

  ٠كند استقبال و حمايت مي
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المللي، به خصوص در شرايط ويـژه پـس از جنـگ سـرد، مطـرح كـردن انديـشه                      درمناسبات كنوني بين  

ها، آن هم از جانب يك كشور مسلمان و جهان            يي تمدن ها، در برابر نظريه رويارو      ها و فرهنگ    گفتگوي تمدن 

ها حرفي بـراي       اين استقبال نشانه آن است كه اگر مسلمان        ٠سومي، با استقبال فراواني روبرو گرديده است      

 امـا موفقيـت طـرح       ٠گفتن داشته باشند، شرايط جهاني براي مطرح شدن نظرات آنان فـراهم و آمـاده اسـت                

شود كه پيشنهاد دهنده آن بتواند نمونه موفقي از گفتگـو             اني هنگامي ميسر مي   ها در سطح جه     گفتگوي تمدن 

 آيا اگر نظامي نتوانـد در  ٠هاي گوناگون در جامعه خود به جهان ارايه كند   ها و ديدگاه    ميان صاحبان انديشه  

يـد و  هاي رسمي حـاكم را بپـذيرد و بـا دگرانديـشان از طريـق تفتـيش عقا        اي جز انديشه    درون خود انديشه  

تواند جايگاه مناسبي در اين مقولـه داشـته و نقـش سـازنده و مـوثري در                    زندان و شكنجه برخورد كند، مي     

  ها در سطح جهاني ايفا كند؟ گفتگوي تمدن

هـا، و سـاير مقامـات         نهضت آزادي ايران از آقاي خاتمي، به عنوان طراح اصـلي نظريـه گفتگـوي تمـدن                

آميـز    ته كنوني و پايـان دادن بـه وضـعيت اسـفناك و مخـاطره              خواهد كه در گشودن فضاي بس       مسوول مي 

  ٠موجود در رابطه با آزادي ابراز انديشه هر چه بيشتر تالش كنند

  

  ـ آزادي بيان و قلم١٦

 ساله اول، اعمال فشار و سانـسور  ٢ تا ١پس از پيروزي انقالب، به جز در دوره كوتاه : الف ـ مطبوعات 

، از درون خود، پيـدايش  ٧٦ خوشبختانه جنبش دوم خرداد     ٠ بوده است  بر مطبوعات سياستي عام و مستمر     

 اين مطبوعات در طول بيش از سـه سـال گذشـته             ٠طيفي از مطبوعات آزادانديش و مستقل را موجب گرديد        

 براي نخستين بار پس از      ٠اند  ساالري ايفا كرده    مدني و مردم    اي در تعميق و گسترش تفكر جامعه        نقش عمده 

گيـري    هاي گوناگون آشنا شوند و با آگاهي موضع          مردم از طريق نشريات توانستند با ديدگاه       ساليان دراز، 

طلبــي ايــران و پيــروزي   ايــن گــروه از مطبوعــات نقــش مــوثر و مهمــي در توســعه جنــبش اصــالح ٠كننــد

اي كـه      در جامعـه   ٠انـد   طلبان در انتخابات شوراهاي شهر و روستا و انتخابات مجلس شـشم داشـته               اصالح

 نوز موانع جدي و اساسي بر سر راه فعاليت بهينه احـزاب سياسـي وجـود دارد، ايـن گونـه نـشريات بـار                     ه

كشند و به دليل همين نقـش مهـم           ساالري در جامعه بر دوش مي       سنگيني را در نهادينه كردن آزادي و مردم       

  ٠ندا ها مورد بدترين نوع سركوب قرار گرفته ساز است كه اين دسته از رسانه و سرنوشت

ول و  ئنهضت آزادي ايران توقيف نشريات مستقل و نيز بازداشـت غيرقـانوني سـردبيران، مـديران مـس                 

باشد؛ همچنين، تـرميم      تر آنها مي    نويسندگان شجاع را به شدت محكوم كرده، خواستار آزادي هر چه سريع           

 مطبوعات تـصويب    و اصالح آنچه را كه مجلس پنجم در واپسين روزهاي عمر خود به عنوان اصالح قانون               

  ٠كرد، از مجلس ششم انتظار دارد

هاي ارتباطي در جهان امروز، در جهت تبادل اطالعات و پر  با گسترش شبكه: ب ـ سازمان صدا و سيما 

هاي فرهنگي، هنري، تفريحي، ورزشي و آموزشي، نقش و جايگاه            كردن اوقات فراغت مردم از طريق برنامه      

  ٠تر شده است  ايران آشكارمهم صدا و سيماي جمهوري اسالمي

تـرين نهادهـاي حكـومتي و         نهضت آزادي ايران سازمان صدا و سـيما را بـه عنـوان يكـي از پـر هزينـه                   

هاي فرهنگي، هنري،  رساني در زمينه   مركزي براي اطالع    كننده بخش قابل توجهي از بودجه كشور و          مصرف
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د فرهنـگ راسـتين اسـالم، ادب و هنـر كهـن             تواند نقـش مـوثري در ايجـا         داند كه مي    اجتماعي و سياسي مي   

ايراني، تبادل افكار و اطالعات، تضارب آرا، ايجاد فرهنگ كار و تالش و توليد، تغيير الگوي مصرف و ايجاد                   

  ٠هاي اجتماعي در يك جامعه مدني بر عهده داشته باشد تحول در رفتارها و هنجار

  ٠ستهاي صدا و سيما در دو بعد زير قابل بررسي ا فعاليت

هـاي   هاي جديد راديـويي و تقويـت ايـستگاه         هاي تلويزيوني، گشايش فرستنده     در بعد كمي، توسعه شبكه    

هـا و توسـعه و افـزايش زمـان پخـش هـر يـك از                   كننـده بـراي دريافـت برنامـه        موجود، ايجاد مراكز تقويت   

  ٠ت مناسب اين مجموعه عمومي و قابل تقدير اس هاي صدا و سيما، نشانگر توسعه برنامه

باره حرام  و اما در بعد كيفي، در چند سال اول پس از پيروزي انقالب، مديريت سازمان صدا و سيما در        

هـاي تلويزيـوني    هاي تفريحي و نمايش يا مجاز بودن ساز و آواز و غنا، پخش تصوير يا صداي زنان و فيلم   

محتوا، پـوچ      بي هاي بعضاً   يال ساخت و نمايش سر    ٠در مناقشه بود تا به تدريج به سوي افراط گام برداشت          

اي بـر     هاي كشنده   هاي تفريحي هزل به عنوان طنز و به كارگيري كلمات موهن ضربه             و تكراري، تهيه برنامه   

هـا و جامعـه وارد كـرده          پيكره فرهنگ غني ايراني، ادب فارسي، معارف اسالمي و شـئون اخالقـي خـانواده              

   ٠ي عمومي بوده و هست  كه گريبانگير اين رسانههاي ديگري است   تبليغ كيش شخصيت از آفت٠است

شود اوقات فراغت جوانـان را بـه خـود     هاي كهنه و خشن آمريكايي و اروپايي كه از سيما پخش مي         فيلم

ملي از طريق ارائه مبتذالت فرهنگي و استفاده ابزاري از آنها در جهت                افت اين رسانه   ٠مشغول داشته است  

هـا، عرضـه كـردن اخبـار          دار و القـا شـده در نظرسـنجي          هاي جهت   ش ديدگاه هاي سياسي جناحي، پخ     بازي

باعـث  » كنفرانس بـرلين  «و  » چراغ«،  »هويت«هايي چون     گزينشي و هتك حرمت دگرانديشان با تدوين برنامه       

 به نظـر  ٠ ملي در ميان قشرهاي مختلف مردم به شدت سقوط كند ست كه وجاهت و اعتبار اين رسانه      شده ا 

رساني صـحيح را بـر عهـده  دارد، نبايـد بـه            ، اين رسانه عمومي كه با پول مردم وظيفه اطالع         نهضت آزادي 

  ٠سخنگو و خدمتگزار يك جريان اقليت تبديل شود

ـ اقتصادي و اجتماعي، به جـز در مـوارد معـدود و              هاي فرهنگي، مانند ميزگردهاي سياسي      پخش برنامه 

 مبـدل سـاخته و سـازمان صـدا و سـيما امكانـات بـسيار                 استثنايي، اين رسانه را به ابـزار گروهـي خـاص          

  ٠محدودي براي طرح و تبيين نظرات سياسي، اقتصادي و اجتماعي دگرانديشان فراهم كرده است

سازي از فعاالن يك جناح سياسي كه موقعيت خود را در جامعـه    سانسور و پخش گزينشي اخبار، چهره     

شرهاي وسيعي از مـردم، بـه خـصوص بعـد از تعطيـل              به شدت از دست داده است، موجب شده است كه ق          

هاي خصوصي اروپايي و آسيايي  هاي بيگانه و ماهواره  هاي مستقل و آزادانديش، به استقبال راديو        روزنامه

  ٠جا جستجو كنند رفته، اخبار وقايع كشور را در آن

ر و دگرگوني بنيـادين     هاي صدا و سيما و تغيي       نهضت آزادي ايران ايجاد تحول اساسي در كيفيت برنامه        

هاي مديريت اين نهاد همگاني را تنها راه جلب اعتمـاد مـردم بـه ايـن رسـانه و شـرط                        ها و نگرش    در ديدگاه 

 تغيير شيوه انتخاب دستگاه مديريت اين نهـاد و قـرار دادن آن   ٠داند  اصلي ايفاي نقش مطلوب توسط آن مي      

  ٠هاي خاص جلوگيري كند ناحتواند از وابستگي و گرايش آن به ج زير نظر دولت مي

  

  هاي علميه ـ حوزه١٧
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گـويي    هاي علميه تنهـا در پاسـخ        در دوران بركناري و انزواي تاريخي روحانيت از قدرت سياسي، حوزه          

 لـيكن در شـرايط حاضـر، تجربـه دو دهـه ورود بـه                ٠به نيازهاي فردي و فرعي شرعي شكل گرفته بودنـد         

ناپذير سـاخته     هاي علميه را اجتناب     ازسازي انديشه حاكم بر حوزه    مسايل اجتماعي و اداره ناموفق كشور، ب      

مـورد  ها انجام يابـد ـ و بعـضا نيـز       به نظر ما، مهمترين كارهايي كه بايد براي ايجاد تحول در حوزه٠است

  :باشد ـ به شرح زير مي توجه و اجرا قرار گرفته است

 عرصـه ديـن از نفـوذ و سـوء اسـتفاده             داشـتن   ـ مستقل ساختن حوزه از قدرت سياسي و محفوظ نگه         ١

 اما اسـتفاده    ٠دهند  ناپذير مليت و ديانت تشكيل مي        هويت تاريخي ملت ما را دو ركن جدايي        ٠صاحبان قدرت 

هاي شخصي و صنفي و كم بها دادن بـه جمهـور مـردم ضـربه شـديدي بـه                      از دين براي دستيابي به هدف     

، قابليت ركن ديانت را براي ايفاي نقشي تحول آفرين          باورهاي ديني، به خصوص در نسل جوان، وارد كرده        

  ٠به شدت ضعيف نموده است

ـ تغيير اساسي و بنيادين در نظـام آموزشـي حـوزه از طريـق محـور قـرار دادن قـرآن در مباحـث و                          ٢

موضوعات تحقيقي و تجديدنظر در آراء و عقايدي كه براساس اخبار آحـاد و ضـعاف شـكل گرفتـه اسـت،                      

هايي كه دردي از نيازهـاي هـدايتي جامعـه            رات و تحوالت به مردم و اصالح يا حذف آموزش         اعالم اين تغيي  

   ٠كند امروز را درمان نمي

ـ بازنگري در ساختار دستگاه فرسوده و فردي فقاهت كنـوني و نوسـازي آن متناسـب بـا مقتـضيات                     ٣

  هاي معنوي نسل نوترين نياز گويي به مبرم جهان امروز و جوامع پيشرفته بشري به منظور پاسخ

ها كـه بـراي       ـ آشتي دادن دين سنتي با علم و عقل و آموزش چكيده علوم تجربي متعارف در دانشگاه                ٤

  باشند، مفيد و موثر مي» آيات تكويني«شناخت حقايق جهان هستي و هدايت انسان به عنوان 

زبـان شناسـي و كـالم       شناسي،    ـ آشنا كردن طالب با مسايل جهان مدرن، مكاتب جديد فلسفي، جامعه           ٥

هاي جديد ارتبـاطي       ياد دادن كامل زبان عربي و استفاده از سيستم         ،جديد، آموزش حداقل يك زبان خارجي     

  )نظير اينترنت(

هاي بزرگ جهان     شناسي و علوم انساني در دانشگاه       شناسي، دين   ـ ايجاد ارتباط با مراكز مترقي اسالم      ٦

  و تبادل فكر و انديشه با آنها،

 گذاشتن مراجع مستقل و متفكر حوزه در بيان آرا و نظريـات اجتهـادي خـود و حـذف هـر نـوع                        ـ آزاد ٧

اهللا منتظري و برخـي     كنگره يازدهم بر رفع حصر و محدوديت فقيه عاليقدر حضرت آيت           ٠فشار و محدوديت  

  ٠كند ديگر از مراجع عظام تاكيد مي

قدرت، استقالل اين نهاد تاريخي را كـه        ـ دولتي شدن حوزه، به خصوص وابستگي مالي آن به دستگاه            ٨

  ٠برد تواند پناهگاه مظلومان و محل اميد و اعتماد ملت باشد از ميان مي مي

، از نظـام آمـوزش دينـي در     )ره(گران بزرگ حوزه، همچـون مرحـوم مطهـري          ايرادي كه همواره انديشه   

الوه بـر اسـتقالل سياسـي و         عـ  ٠هاي شيعه شده اسـت      گرفتند، اينك دامنگير حوزه     كشورهاي اهل تسنن مي   

هـا و مراكـز توليـدي بـه            واگذاري كارخانه  ٠فرهنگي، استقالل اقتصادي و مالي حوزه نيز بايد محفوظ بماند         

ها و موسسات تبليغي ديني، ايجـاد مراكـز تجـاري و قطـع ارتباطـات طبيعـي و تـاريخي                       برخي از شخصيت  

  ٠كند ي مردم وارد ميروحانيان با جامعه اثرات تخريبي ژرفي بر باورهاي دين
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ـ ضروري است كه روحانيت، ضمن پاسداري از فرهنگ غني شيعه، در جهت تقريب مذاهب اسـالمي و           ٩

 در ايـن راسـتا، پرهيـز از دامـن           ٠ايجاد وحدت ميان امت و عالمان ديني در سراسر جهان اسالم تالش كنـد             

علميه اهل تسنن در داخل كشور، براي هاي  زدن به اختالفات سني و شيعه و رفع محدوديت از علما و حوزه           

هـا از      در بخـش آمـوزش نيـز الزم اسـت كـه حـوزه              ٠ها را دارد، واجب است      نظامي كه داعيه گفتگوي تمدن    

نگري خارج شده، عالوه بر بالنده كردن فرهنگ و كالم شـيعه، از معـارف اكثريـت مـسلمانان سـني                      يكسويه

  ٠مند گردند مذهب نيز بهره

هاي پويـاي فقهـي بـراي پاسـخگويي بـه نيازهـاي               يشرفته تحقيقاتي، استفاده از شيوه    ـ ايجاد مراكز پ   ١۰

هاي حـوزه     جوامع امروزي، سازمان دادن به نظام وعظ و خطابه و ممنوع كردن افراد غيرمطلع و واخورده               

  ٠از دخالت در اين امور

  

  ها ـ تحليل وضعيت اجتماعي و مشكالت جوانان، نهادهاي آموزشي و دانشگاه١٨

  ـ ساختار كنوني جامعه ايران١٨ـ ١

در چهار دهه اخير، به ويژه در دو دهه پس از انقالب اسالمي، ساختار جامعه ايران دسـتخوش تغييـر و        

 ٠شك بر شرايط سياسي و فرهنگي جامعه تاثير بسيار گذاشته است            تحول كمي و كيفي بنياديني شده كه بي       

) ١٣٥٧در سـال    (طي دو دهه اخير از چهل ميليـون نفـر           تحول نخست افزايش سريع جمعيت كشور است كه         

 ٠رسيده و از رشد چشمگيري برخوردار بوده اسـت        ) ١٣٧٧در سال   (به بيش از شصت و چهار ميليون نفر         

اي بـر     كه امكانات و لوازم آن همزمان فراهم شود، اثرهـاي همـه جانبـه               اين افزايش سريع جمعيت، بدون آن     

آمـد و روابـط اجتمـاعي گذاشـته و سـاختار كنـوني جامعـه را دسـتخوش                   كيفيت زندگي، اشتغال، سطح در    

  ٠هاي كيفي كرده است دگرگوني

با توجه به جواني جمعيت و قاعده گسترده هرم جمعيتـي، توزيـع سـني و جنـسي و عوامـل فرهنگـي و                        

 نتيجه،   سال افزايش يافته و در     ٦۰ سال به بيش از      ٥۰زيست محيطي موثر بر آن، ميانگين طول عمر از زير           

 به دليل جواني جمعيـت و حـضور طـوالني جوانـان در مـدارس، بخـش           ٠بيشتر شده است  » اميد به زندگي  «

وري و  يابد و اگـر همزمـان، بهـره    كننده نسبت به بخش توليد كننده روز به روز افزايش بيشتري مي  مصرف

در (عـداد كمـي از كـل جمعيـت     يابـد و ت     سطح توليد ملي افزايش الزم را نداشته باشد، بار تكفل افـزايش مـي             

 چنين ساختاري، اگر بـه تكنولـوژي الزم         ٠بايد بار تكفل چهار پنجم ديگر را بر دوش كشند         ) حدود يك پنجم  

 در ساختار كنـوني جمعيـت، مـساله جوانـان،           ٠مجهز نشود، پاسخگوي نيازهاي حياتي جمعيت نخواهد بود       

  ٠توجه ويژه داردزنان و پيران صورت حادتري پيدا كرده است و نياز به 

هاي جديد شـده،      مهاجرت نيز موجب افزايش سرعت شهرنشيني، گسترش شهرهاي بزرگ و ايجاد شهر           

 نهضت آزادي ايران با توجه به اين تحـوالت          ٠قشر مصرف كننده شهرنشين را بر كشور تحميل كرده است         

و پر تحرك ايران بايد هر چه       وتغييرات كمي و تاثير آن بر جامعه، معتقد است كه جامعه رو به رشد، جوان                

سريعتر به سوي خودكفايي و خود مديريتي از طريق توزيع صحيح قـدرت حركـت كنـد تـا بـستر مناسـبي                       

 اداره جامعه در ظرفيت فرد يا گروهـي خـاص نيـست،             ٠براي مشاركت عمومي و رشد استعدادها فراهم آيد       

ريـزي    اين امر نياز به برنامه٠عه سهيم باشندبنابراين، مردم بايد مسايل را بشناسند و در حل مشكالت جام       
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هاي كوتـاه مـدت، ميـان مـدت و بلنـد مـدتي دارد كـه بتوانـد                     دقيق و كارشناسي همه جانبه و تدوين برنامه       

  ٠ساله گذشته را جبران كند هاي دو برنامه پنج نارسايي

  ـ مسايل و مشكالت مزمن نهادهاي آموزشي كشور١٨ـ ٢

بتدايي و متوسطه و آمـوزش عـالي امـوري هـستند كـه جوانـان مـا، كـه            آموزش و پرورش در سطوح ا     

 سـاختار كنـوني جامعـه مـا         ٠نـد ا  دهنـد، بـا آنهـا مواجـه         نيروي انساني بالقوه و بالفعل جامعه را تشكيل مي        

هـاي آمـوزش و       ساختار جواني است كه استقرار و اسـتحكام آن در آينـده بـستگي تـام و تمـام بـه شـيوه                      

 يك نوجوان تنها از طريـق آمـوزش و پـرورش            ٠گيري فكر و انديشه نسل جوان دارد       پرورش و نحوه شكل   

 در غير اين صورت، نيروها      ٠كند  گردد و آينده خود را نيز تامين          تواند عضو مفيد و موثر جامعه         صحيح مي 

 سـال،   ٢٥ هم اكنون به خاطر افـزايش سـريع جمعيـت زيـر              ٠هاي نسل جوان به هدر خواهد رفت        و استعداد 

آموز و    ميليون دانش    سال آينده بيش از سي     ١٥ ميليون رسيده و تا      ١٨آموزان كشور به بيش از        عداد دانش ت

 ٨/١در حـال حاضـر   ( با توجه بـه تعـداد معلمـان و كاركنـان آمـوزش و پـرورش                  ٠دانشجو خواهيم داشت  

هـاي جديـد و       ه ساختمان ها ميليون كتاب كه بايد همه ساله چاپ شود وبا در نظر گرفتن نياز ب                و ده ) ميليون

اي در حدود يك سوم بودجه كل دولت، مسووالن فرصت فكر كردن به               ابزارها و وسايل آموزشي، با هزينه     

رود كـه اسـتعدادهاي جوانـان بـه           كنند و بيم آن مـي       كيفيت و محتواي آموزش و پرورش واقعي را پيدا نمي         

د و اين نيروي عظيم و بالنده انـساني عمـال   درستي شناخته نشده، در مسير صحيح و كارآمدي هدايت نگرد   

ها، چنـد نـوبتي بـودن مـدارس در برخـي از منـاطق، فـشار كـار بـر معلمـان،                       فشردگي كالس  ٠به هدر رود  

، كيفيـت آمـوزش     …هاي آموزشي و      هاي درسي، نامساعد بودن محيط      نامناسب بودن كيفيت و كميت كتاب     

روي انساني متخصص و كارآمد و نارسايي آموزشي، مزيـد           كمبود ني  ٠را شديدا تحت تاثير قرار داده است      

شود، نظام آموزشي     اي كه هر از چند گاه در نظام آموزشي داده مي            زده  بر علت شده است و تغييرات شتاب      

  ٠ريختگي و عدم كارايي مناسب آن شده است پذير ساخته، موجب در هم ما را سخت آسيب

وليت مهمي بر عهده دارند، از لحاظ       لسوز جامعه بوده، مسئ   ر زحمتكش و د   از سوي ديگر، معلمان كه قش     

تامين حداقل نيازهاي زندگي در مضيقه شديد هستند و از جهت منزلت و پايگاه شغلي نيز موقعيت مناسـبي                   

 در چنين شرايطي، معلم با كار زياد، تدريس اضافي و احيانا پرداختن به كارهاي دوم و سوم، شور                  ٠ندارند

دهـد و نيـروي خـود را در           اي را كه بايد در كار خود داشته باشد، به تـدريج از دسـت مـي                  و نشاط و عالقه   

اي تامين شود تا بتوانند با فـراغ           زندگي معلمان بايد به گونه     ٠برد   به تحليل مي   …محيط نامساعد كار دوم و    

هـاي   ريـزي  ا برنامه البته ب٠بال و خاطر آسوده اين شغل شريف خود را، كه شغل پيامبران است، ادامه دهند  

برد و نيازهاي كمي و كيفي آمـوزش را بـه       ) تكنولوژي(آوري    توان بيشترين بهره ممكن را از فن        اصولي مي 

  ٠حداقل رساند

آموزي ما نيز بايد در محيطي مناسـب، بـا شـور و نـشاط و عالقـه و مـشاركت، ظرفيـت و                    جامعه دانش 

 تحميل افكار، تفتيش عقايد و فشارهاي       ٠دايي پيش ببر  كشور را به سوي خودكف    استعداد خود را بروز داده،      

هاي مبتذل تبليغات مستمر و تكراري         شيوه ٠هاي آموزشي بايد ممنوع و منسوخ شود        رواني حاكم بر محيط   

 در ايـن  ٠شود، بايد كنار گذاشـته شـود   پروري و مسئوليت ناپذيري مي زدايي، طاغوت كه منجر به شخصيت  

آيـد و بـدبيني،    انند انحرافات اجتماعي و اعتياد و رفتارهاي خالف اخالق پديد مـي      هايي م   ها، آفت   گونه محيط 
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هاي دموكراتيك و آزاد موجب رشد شخـصيت، اتكـاي             برعكس، محيط  ٠كند  تفاوتي رشد مي    عالقگي و بي    بي

  ٠دآور شود و رشد استعدادها و زايندگي و بالندگي را به بار مي گرايي مي به نفس، خودگرداني و اجتماع

انـدوزي،   نـش بخـشي، دا   هاي متعالي از طريـق آگـاهي        هدف نهايي آموزش و پرورش بايد ساختن انسان       

 در شـرايط حاضـر،      ٠پذير را بپرورانـد     ايمان، تالش و همكاري باشد تا شهرونداني آگاه، آزاده و مسووليت          

  ٠هايي بسيار فاصله دارند هاي آموزشي ما با چنين هدف محيط

 فشار جمعيت جـوان كـه       ٠هاي مشابهي روبرو هستند     االتر، با مشكالت و نارسايي    ها در سطح ب     دانشگاه

گرايـي و   هـاي اشـتغال، مـدرك      اي مناسب مجهز نشده است، فراهم نبودن فرصت         ـ حرفه  هاي فني   به آموزش 

آموزان تا سطح دانشگاه، موجب سيطره يافتن كميت بر كيفيـت             ها به ادامه تحصيل دانش      عالقه زياد خانواده  

هاي دانشگاهي    ها، محيط   هاي فشار در دانشگاه      فشارهاي مالي و حضور گروه     ٠در آموزش عالي شده است    

توانند در چنين محيطـي وظـايف         را سخت آشفته و نابسامان كرده است، به طوري كه استاد و دانشجو نمي             

نـشجو و دانـشگاه در    به طور كلي، دا ٠و تكاليف اجتماعي، سياسي و فرهنگي خود را به درستي انجام دهند           

هـاي    روهگـ    هجـوم و حملـه     ٠ه اسـت  جمهوري اسالمي ايران از پايگاه و منزلت شايسته خود محـروم مانـد            

دار رسمي و غيررسمي و حتي نيروهاي انتظامي به حريم امن دانشگاه، ضرب و شتم دانـشجويان در                  نشان

شم و نفـرت دانـشجويان را فـراهم          خـ  هاي مختلف موجبات    ج و ايجاد محدوديت   خوابگاه آنان، حبس و اخرا    

هـاي بيجـا و تهاجمـات عليـه دانـشگاهيان             ها بايـد تـامين شـده، از دخالـت            لذا استقالل دانشگاه   ٠كرده است 

كننـد   هـا دخالـت مـي     همچنين، نهادهايي كه به نام دفتر نمايندگي در نظام مديريت دانـشگاه       ٠جلوگيري گردد 

ها مستقيما از سوي شوراي عالي انقالب         ط فعلي، مديران دانشگاه    در شراي  ٠ها برچيده شوند    بايد از دانشگاه  

هـا   هـا برگزيـده اسـتادان و رؤسـاي دانـشكده        شوند، در حالي كه اگر مديريت دانـشگاه         فرهنگي برگزيده مي  

  ٠تر خواهد بود باشند منطقي

جلـس   سياسـي و فرهنگـي نظـام، همچـون م           طلب و اركـان     نه از دولت اصالح   نهضت آزادي ايران مصرا   

خواهد كه حرمت ومنزلـت واقعـي    هاي ذيربط مي شوراي اسالمي، شوراي عالي انقالب فرهنگي و وزارتخانه     

دانشگاهيان را به آنان بازگردانند و شان و احترام دانشجو و استاد و محيط دانشگاه را بيش از پيش حفـظ                     

ــ فرهنگـي و سياسـي        هـاي علمـي     اليـت و حراست كنند تا دانشگاهيان نيز بتوانند آزادانه و با اطمينان در فع            

 از مقامات مسوول كـشور، بـه خـصوص رئـيس جمهـور و رئـيس قـوه                   ٠كشور مشاركت فعاالنه پيدا كنند    

گنـاه زنـداني را    خواهيم كه با اقدامات موثر خود شرايط آزادي فوري كليـه دانـشجويان بـي       قضاييه، نيز مي  

  ٠فراهم سازند

كه سازمان صنفي سراسري داشته باشند و پارلمـان دانـشجويي           دانشجويان نيز بايد حق داشته باشند       

را با آراي مستقيم و مخفي همه دانشجويان، در تمامي واحدهاي آموزش عالي، انتخاب كننـد تـا بـه دور از                      

  ٠هاي سياسي از حقوق صنفي خود دفاع نمايند جنجال

  ها ـ مسايل و مشكالت دانشگاه١٨ـ ٣

هـا و     كـوي دانـشگاه در تهـران و دانـشگاه تبريـز، تعطيـل روزنامـه               با تهاجم وحشيانه سال گذشته بـه        

طلـب، جلـوگيري و    نگـاران اصـالح   طلـب، بـه محاكمـه كـشيدن و زنـداني سـاختن روزنامـه         نشريات اصـالح  

تراشي در حركت عادي اصالحات قانوني توسط مجلس شوراي اسالمي و رياست جمهـوري، ملـت مـا           مانع
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گيري موج مهاجرت نويـسندگان، كارشناسـان و نخبگـان جامعـه گرديـده                جو او  بار ديگر شاهد فرار مغزها    

است، تا جايي كه حتي مسئوالن رسمي را نيز نگران كرده است و جلسات متعددي براي بحـث دربـاره ايـن                  

كاري و نداشتن شغل مناسـب و از سـوي    ها از يك سو با بي التحصيالن دانشگاه  فارغ٠اند  موضوع تشكيل داده  

  ٠دارد روبرو هستند ها كه آنها را از فعاليت و مشاركت در جهت اصالحات اساسي بازمي نواع ناامنيديگر با ا

  ـ جوانان١٨ـ٤

نهضت آزادي ايران با توجه به جايگاه نيروي جوان كشور و نياز آن به محيطي زنـده و پويـا، از جبهـه                       

هـد كـه بـا ايجـاد امنيـت      خوا طلب، به خصوص نمايندگان مجلس ششم و شخص رئيس جمهوري مي         اصالح

هـاي سـازندگي و       اجتماعي و سياسي زمينه مناسبي را براي مـشاركت جوانـان و كارشناسـان در فعاليـت                

هـاي   توليدي فراهم آورده، از نوميدي و سرخوردگي آنان بكاهند تا از فرار نيروي انساني نخبه به سرزمين                

كننده و يكـسويه     كننده و تبليغات مسموم     ي خسته ها   همان طور كه قبال اشاره شد، برنامه       ٠ديگر كاسته شود  

كنـد و محـيط را بـيش از پـيش      صدا و سيما در فضاي فرهنگي كشور، نقش ويرانگر و ناسالمي را ايفـا مـي     

  ٠سازد براي جوانان غيرقابل تحمل مي

 برهم خوردن مديريت فرهنگسراها و مشكالت نشر كتاب، با وجود معافيت مالياتي اخيـر، نيـز محـيط را                  

  ٠بيش از پيش بسته و امكانات را براي رشد و ارتقاي فرهنگي محدودتر كرده است

هـاي گونـاگون      هاي مصرح در قانون اساسي، همراه با تـنش          از سوي ديگر، تحميل عقايد و فقدان آزادي       

باعث گرديده است كه جوانان دچار بحران هويت شده و حتي ندانند كه بـه كـدام قرائـت از فرهنـگ، مليـت،                        

   ٠ن، سنت و اصالحات بايد دل بستدي

اي براي جوانان نداشته، آنها را        به اين ترتيب، شرايط فرهنگي و سياسي موجود در كشور چندان جاذبه           

هـاي اجتمـاعي، بـه ويـژه در بـين              افـزايش آسـيب    ٠دهد  هاي اجتماعي سوق مي     تفاوتي و آسيب    به سمت بي  

  ٠باشد  نامساعد مي يطجوانان، و تراكم زندانيان بعضا مربوط به اين مح

  ـ جايگاه زنان١٨ ـ ٥

هايي     دهند و در ميان آنان متخصصان و تحصيل كرده          زنان نيمي از نيروي انساني جامعه را تشكيل مي        

تحول جامعه، از جملـه بهبـود وضـعيت سياسـي و             توانند در پيشرفت و     در سطوح عالي وجود دارند كه مي      

 اما در عين حال، آنان نيز به دليل محروميت مضاعف و تنگي             ٠كنند  فا  اي اي   فرهنگي، نقش مهم و تعيين كننده     

هـاي سياسـي و فرهنگـي از خـود نـشان              عرصه عمل، كمتر رغبتي به حضور در صـحنه جامعـه و فعاليـت             

 مشكالت معيـشتي، تنگناهـاي      ،ها   بنابراين، اين بخش مهم از جامعه، با وجود تحمل رنج محروميت           ٠دهند  مي

شـود و پايگـاه و نقـش واقعـي خـود را در       هاي فرهنگي و اجتماعي، به كنار نهاده مـي      اييخانوادگي و نارس  

  ٠كند جامعه پيدا نمي

و در نتيجـه،  ) از جملـه اعتيـاد  (هاي اجتمـاعي   ها موجب تشديد تضادها و آسيب اين فشارها و محدوديت  

  ٠شود هاي خانوادگي مي افزايش طالق و برهم خوردن كانون

طلبـي كنـوني و در فراينـد توسـعه سياسـي               سهم و نقش زنان را در جنبش اصـالح         نهضت آزادي ايران  

هـاي    نگـري و برداشـت      سـو   كوشـد كـه يـك       اميدوارانـه مـي    كند و   بسيار كليدي، حساس و موثر ارزيابي مي      

هاي غلط از حضور زن در جامعه كنار گذاشته شـود تـا زنـان                 پدرساالرانه در روابط مرد و زن و برداشت       
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هاي سياسـي، فرهنگـي و اقتـصادي در كنـار مـردان               ز بتوانند با مشاركت هر چه بيشتر در فعاليت        ايراني ني 

  ٠جامعه، استعدادهاي نهفته خود را به ظهور رسانند و راه اصالح جامعه را هموار سازند

اصالح قوانين فقهي مربوط به حقوق زنان، با نگرشي عميق و همه جانبه و با اتكا به معيارهاي اساسـي                    

، و نيـز بـذل توجـه بـه     )شناسد گونه تفاوتي را از نظر ارزشي ميان زن و مرد به رسميت نمي      كه هيچ (قرآن،  

هـاي   وضعيت عاطفي و رواني دختران جوان ـ كه طبق آمار موجود درصد بااليي از آنهـا دچـار افـسردگي    

  ٠باشد قابل توجه هستندـ مورد تاكيد نهضت آزادي ايران مي

  ـ سينما١٨ـ٦

توانـد در درون       تمام ابعاد و اشكالش با روح متعالي زيباپرستي انـسان سـر و كـار دارد و نمـي                   هنر در 

نظامي محدود كننده و وجود مسايل و مشكالت مادي و معنوي گوناگوني كه بـا آنهـا روبـرو اسـت، رشـد                       

موفـق  اندركاران سينما كه بـا وجـود شـرايط سـخت كنـوني                نهضت آزادي ايران از هنرمندان و دست       ٠كند

 ٠كنـد   اند هنر سينماي ايران را تا حد زيادي ارتقاء داده، حيثيت جهاني براي ايران كسب كنند، تجليل مي                   شده

هاي مبتـذل تلويزيـوني، فـضا و          هاي دولتي و نمايش     دادند كه اگر به جاي توليد فيلم        سينماگران ايران نشان    

تواند از يك سو مردم و به ويژه جوانـان            ران مي امكانات الزم براي هنرمندان واقعي فراهم شود، سينماي اي        

را در فضاي فرهنگي مطلوبي قرار دهد و از سوي ديگر، نقش كليدي خود را به عنوان انتقال دهنده فرهنـگ                     

   ٠غني و لطيف ايراني به سراسر جهان ايفا كند

  ـ ورزش١٨ـ٧

ن ورزش براي تامين سالمت مردم، هايي كه نياز به توجه و مراقبت زياد دارد، همگاني كرد           يكي از زمينه  

 هـر چنـد كـه       ٠هايي مانند اعتيـاد و تـشويق جوانـان بـه تمـرين و تربيـت بـدني اسـت                     جلوگيري از آلودگي  

هاي جهاني مورد تقدير و مايه افتخار و مباهات ملت است و بـه وحـدت                  هاي ورزشكاران در صحنه     موفقيت

جوانان و پركردن ذهن آنان با اخبـار و اطالعـات           سازي براي     كند، بت   ملي و احساس هويت جمعي كمك مي      

بـه جـاي همگـاني كـردن     (چـي كـردن مـردم     پروري و تماشـا  اي ورزش، قهرمان    ارزش از مسايل حاشيه    كم

  ٠كني قرار گيرد هايي است كه بايد به طور جدي مورد درمان و ريشه آفت) ورزش

ذاران نهضت آزادي ايران و سهم مـوثري كـه   هاي ارزنده بنيانگ ـ كنگره يازدهم با ارج نهادن به تالش    ١٩

شادروان مهندس مهدي بازرگان در حركت روشنفكري دينـي و در جنـبش بـراي آزادي و اسـتقالل ايـران                     

 يـاد   كنگره زنـده «داشته است، ضمن طلب رحمت و آمرزش و علو درجات براي آن بزرگوار، اين نشست را        

  ٠نامد مي» مهندس مهدي بازرگان
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  ريك نهضت آزادي ايرانپيام تب

  جبهه مشاركت ايران اسالميمناسبت برگزاري كنگره به 

  

  جناب آقاي دكتر محمدرضا خاتمي

  دبيركل محترم جبهه مشاركت ايران اسالمي

آميز كنگره جبهه مشاركت ايران اسالمي و انتخاب مجدد جنابعالي بـه سـمت    با سالم   برگزاري موفقيت 

  ٠گويم  شوراي مركزي را از طرف خود و نهضت آزادي ايران تبريك ميدبيـركـل آن و انتـخاب اعضاي

به طور مستقيم   » جمهوري اسالمي «موفقيت فرايند توسعه سياسي و نهادينه شدن ركن جمهوريت نظام           

هـاي عمـده جنـبش دوم      يكـي از دسـتاورد  ٠به رشد و توسعه احزاب سياسي ايران بستگي پيدا كرده اسـت        

دهي نيروهـاي مردمـي در احـزاب سياسـي            ي جديدي است كه در راستاي سازمان      ها  خرداد، پيدايش تشكل  

كنـد و بـر ايـن بـاور اسـت كـه احـزاب          نهضت آزادي ايران از اين پديده فرخنده استقبال مي ٠كنند  تالش مي 

ها، از اين جهت كـه فعاليـت    سياسي ايران، فارغ از مباني فكري ـ اعتقادي و مواضع سياسي و اقتصادي آن 

هاي جمعـي در مـردم و قبـول           اند، همگي در رشد و ارتقاي روحيه همكاري         ي و حزبي را انتخاب كرده     گروه

توانند در ايـن محـور، حـداقل بـه عنـوان يـك هـدف مـشتـرك، همــكاري و                       تحزب، نفع مشترك دارند و مي     

  ٠همـاهنگي كنند

عنـي دعـوت و تـشويق       هاي مشترك در ايـن مـورد، ي         نهضت آزادي ايران آمادگي خود را براي همكاري       

طلبي با ساير احـزاب،        جمعي، و نيز در جهت پيشبرد جنبش اصالح         مردم به تحزب و تقويت روحيه همكاري      

  ٠دارد از جمله جبهه مشاركت ايران اسالمي اعالم مي

در پايان، بار ديگر براي جبهه مشاركت ايـران اسـالمي و شـخص جنابعـالي در جلـب رضـاي خداونـد                       

  ٠كنم ملت و مملكت آرزوي موفقيت ميسبحان و خدمت به 

  

  دكتر ابراهيم يزدي

 نهضت آزادي ايراندبيركل 
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  بيانيه به مناسبت محاكمه متهمين حادثه كوي دانشگاه تهران

  رود؟ قـوه قضـايـيه به كجـا مـي

  

  ان اهللا يامركم ان تؤدوا االمانات الي اهلها«

  ∗»و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا باعدل

جام يك سال بعد از فاجعه هولناك و جنايات غير قابـل تـصور حملـه بـه كـوي دانـشگاه تهـران و                         سران

محاكمه شدند و در    ) كوي دانشگاه تهران  (دانشگاه تبريز، برخي از متهمين به شركت در ارتكاب اين جنايات            

  ٠ميان بهت و حيرت مردم عموما از تمام اتهامات تبرئه گرديدند

 حمله به كوي دانشگاه تهران و تبريز، قريب به چند صد نفر دانشجو، كه تعـدادي  در سال گذشته، بعد از   

از آنان در هيچ يك از تظاهرات تهران و تبريز شركت نداشتند، و تعدادي هم از مخالفين آشـوب و خـشونت        

ت بودند و سعي و تالش خود را به كار گرفته بودند كه اعتراضات آرام و منطقـي دانـشجويان، بـه تظـاهرا                      

هـاي طـوالني مـدت        آميز نيانجامد، بدون برخورداري از حقوق مدني و قانوني محاكمه و به زنـدان               خشونت

  ٠محكوم شدند و يا از دانشگاه و تحصيل محروم گرديدند

راي دادگاه، اگر چه جمعـي از مجـروحين و مـصدومين حادثـه حملـه بـه كـوي دانـشگاه تهـران را كـه                           

ريافت ديه از دولت دانست، اما معلوم نكرد كه مـسئول ايـن جنايـات، از                العضو شده بودند، شايسته د      ناقص

  اند؟ آمرين و عاملين، چه كساني بوده

بخش قابل توجهي از راي دادگاه به توجيه ورود متهمين وابسته به نيروهاي انتظامي به كـوي دانـشگاه                   

روهاي انتظامي حق ورود    نظر از احتجاجات حقوقي در باب راي محكمه كه ني            صرف ٠اختصاص يافته است  

هاي محل سكونت دانشجويان هـم، حكـم          اند، و قبول اين فرض كه كوي دانشگاه و اتاق           به دانشگاه را داشته   

هاي عمومي را دارد، اين سئوال مطرح است كه آيا ايـن نيروهـا حـق ضـرب و شـتم       كوچه و خيابان و محل  

انـد؟ آيـا حـق از بـين بـردن امـوال و         داشـته دانشجويان كه منجر به شكسته شدن دست و پاي آنان شد را     

هـا و پرتـاب ايـن لـوازم را، همـراه بـا             لوازم دانشجويان، از قبيل كامپيوتر، يخچال و ميز و صندلي و كتـاب            

اند؟ آيا مهاجمان كوي دانشگاه از تبار مغول بودند كه هـر چـه و هـر                   دانشجويان به بيرون از پنجره داشته     

  ؟»سوختند و كشتند و زدند و بردند«: دكس را بر سر راه خود يافتن

انـد و     ها جنگيده   در متن راي دادگاه آمده است كه در ميان متهمين كساني هستند كه با شجاعت در جبهه                

 فرض كنيم كـه چنـين بـوده باشـد، امـا اسـتدالل               ٠اند  عشق و عالقه خود را به جمهوري اسالمي نشان داده         

                                                      
كنيـد دادگرانـه داوري       ها بازگردانيد و چون بين مـردم داوري مـي           ها را به صاحبان آن      دهد كه امانت    خداوند به شما فرمان مي     ∗

  ٠كنيد
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آور است و ارتباطي با جـرم آنـان    تداللي ضعيف و غيرموجه و تعجبدادگاه نه تنها مبناي حقوقي ندارد، اس 

شـود، كـه دادگـاه بـه آن            آيا چنين سوابقي، به خودي خود موجب رفع اتهام و شبهه از اين افراد مي               ٠ندارد

هـا در ركـاب پيـامبر در     ، كساني بودند كه سال)ص(استناد نموده است؟ در ميان اصحاب گرامي پيامبر خدا    

دانند كه برخي از ايـن اصحاب پيـامبر در   اما همه مي  ٠ا در سراياها شمشير زده و جنگيده بودند       غزوات و ي  

 نـاكثين، مارقيــن و قاسـطيــن، كـه در              بسياري از رهبـران جريـان      ٠اند  مراحل بعدي، چه رفتارهايي داشته    

  ٠اند بوده) ص(پيامبرجـنگيـدنـد از ميـان همين اصحاب ) ع(نهروان، جمل، صفين با اميرالمومنين علي

  پـرسند پس مسئول جنايات كوي دانشگاه چه كساني بودند؟ مـردم آگاه و هـوشيـار ايـران مـي

پرسند، چگونه است كه از ميان مهاجمين لباس شخصي، كه نام و نشان تعدادي از آنان، بـراي                    مردم مي 

ت، حتـي يـك نفـر هـم بازداشـت و            همان مقامات نيروهاي انتظامي امنيتي و قضايي كامال شناخته شده اسـ           

بـار و تهـاجمي خـود بـه           چنـان بـه اعمـال خـشونت          افراد وابسته به ايـن گـروه هـم         ٠مواخذه نگرديده است  

بـه كجـا گـرم اسـت كـه ايـن طـور              » ها  لباس شخصي « پشت اين    ٠دهند  دانشجويان و دگرانديشان ادامه مي    

  دهند؟ آزادانه هر كاري كه بخواهند انجام مي

انـد كـه از راي        قوه قضائيه در واكنش به اعتراضات مردم و نهادها طي سخناني فرموده           رياست محترم   

اوال ـ قانون اساسـي وظـايف    :  اين سخن فاقد وجاهت قانوني است٠اطالع هستند و دخالتي ندارند دادگاه بي

: ، در شـرح ايـن وظـايف آمـده اسـت     ١٥٨، از اصـل  ٣ در بنـد  ٠رئيس قوه قضائيه را روشـن سـاخته اسـت       

ها و تغيير محـل ماموريـت و تعيـين مـشاغل و ترفيـع            استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آن         «

  ٠»ها از امور اداري بر طبق قانون آنان و مانند اين

اي  هـا در بـستن فلـه      به عبارت ديگر آقاي هاشمي شاهرودي بايد براي مردم روشن نمايند كه آيا دادگاه             

هــاي  نگــاران و شخــصيت مهــوري، بازداشــت ســردبيران و روزنامــهمطبوعــات مــستقل و حــامي رئــيس ج

طلب و دگرانديش، رسيدگي به عاملين و آمرين جنايت هولناك حمله به كوي دانشگاه تهران و تبريـز،           اصالح

  اند يا خير؟ در چارچوب قانون عمل كرده

مـسئول و جوابگـو   ها حاكي از عـدالت و شايـستگي آنـان اسـت؟ اگـر ايـشان خـود را                 و آيا اين عملكرد   

هـا را منـصوب نمـوده اسـت و چـرا ايـشان                دانند، براي مردم روشن كنند، چه كسي قضات اين دادگـاه            نمي

  توانند آنان را عزل و يا ماموريت آنان را تغيير دهند؟ نمي

ديوانعالي كشور مسئول نظارت بر اجراي صحيح قوانين در         « قانون اساسي آمده است كه       ١٦١در اصل   

يجاد وحدت رويه قضائيه است وموظف است بر اساس ضوابطي كه رئـيس قـوه قـضائيه معـين                   محاكم و ا  

  »٠كند تشكيل گردد مي

انـد    جناب آقاي هاشمي شاهرودي چه ضوابطي براي انجام وظيفه نظارتي ديوانعالي كشور تعيين كـرده              

  كند يا خير؟ و اين ديوان آيا به وظايف خود به درستي عمل كرده و مي

اي كه به قول خودتان از        براي اصالح و مرمت ويرانه    «پرسند    ناب آقاي هاشمي شاهرودي مي    مردم از ج  

  »اي داريد؟ ايد و چه برنامه ايد تا كنون چه كرده خلف خود تحويل گرفته

ها به مراتب بدتر و تخلفـات بيـشتر    گويند بعد از انتصاب رئيس جديد قوه قضائيه، رفتار دادگاه   مردم مي 

  ٠ام ناحقي صادر شده استشده است و احك
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سرا چه بايـد بكننـد و چـه           ها و انحرافات در اين ويرانه       خواهند بدانند در قبال اين همه نارسايي        مردم مي 

اي كه قوه قضائيه و مركز دادرسي بـه شـكايات مـردم بـر      العملي بايد از خود نشان بدهند؟ در جامعه         عكس

  ٠ نخواهد آوردطبق عدل و انصاف عمل نكند در آن هيچ چيز دوام

 در سـالروز ايـن   ،اي كه قربانيان اصلي فاجعه جنايت كوي دانشگاه بودند         ديده  دانشجويان مظلوم و ستم   

فاجعه و در برابر راي عجيب و غريب دادگاه و تبرئه مهاجمين، با آگـاهي و هوشـياري بـه منظـور معرفـي                        

هـاي     سـازمان  ٠ل توزيـع نمودنـد    آميز و پرهيز از خـشونت، در ميـان مـردم گـ              هاي اعتراض مسالمت    روش

ترين واكنش را انتخـاب كـرد و جمعـي از             ترين و آرام    ها دفتر تحكيم وحدت، ماليم      دانشجويي و در راس آن    

آنان در جلوي ساختمان مجلس شوراي اسالمي، يـك روز تجمـع و تحـصن نمودنـد و از مجلـس شـوراي                       

  ٠د، دادخواهي نمودنددهن طلبان تشكيل مي اسالمي كه اكثريت اعضاي آن را اصالح

اين مجلس چه گامي در جهت كاهش فـشار بـر دانـشجويان و تـامين نظـر آنـان برداشـته اسـت؟ البتـه                          

هاي بر آنان رفتـه بـر طبـق يـك سـنت ديرينـه                 توانستند به منظور تظلم و دادخواهي از ستم         دانشجويان مي 

هاي گذشـته هـر زمـان كـه ظلـم و              ان در زم  ٠ايراني در مجلس نمايندگان، كه خانه ملت است، بست بنشينند         

ديـدگان بـراي      شـد، سـتم     آورد و دادخواهي پيدا نمي       صاحبان زر و زور و تزوير مردم را به ستوه مي            ستم

دادخواهي و يا فرار از ظلم و سـتم حكـام بـه امـاكن متبركـه، يـا خانـه علمـاي بـزرگ و مراجـع، و بعـد از                                

  ٠نشستند مي» بست «شدند و مشروطه، در مجلس شوراي ملي، متحصن مي

اما دانشجويان به چيزي كمتـر از آن پرداختنـد و تنهـا بـه يـك روز اعتـراض آرام در برابـر سـاختمان                          

   اين تحصن چه دستاوردي داشت؟٠مجلس قناعت نمودند

كردند و  حق اين بود كه رياست محترم مجلس شوراي اسالمي دانشجويان را به داخل مجلس دعوت مي               

  ٠گذاشتند هاي آنان مي دادند و مرهمي بر زخم دل فرا مي واهي آنان گوشبه اعتراضات و دادخ

المللـي    ها، بر اعتبار ملي و بـين        نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه رفتارهاي گذشته و فعلي دادگاه            

 بـدون اصـالح وضـع ويـران و از هـم گـسيخته قـوه               ٠قوه قضائيه ايران به شدت لطمه وارد سـاخته اسـت          

پـذير   هاي اساسـي مـردم امكـان    هاي الزم، نه توسعه سياسي و تامين حقوق و آزادي      بدون امنيت قضائيه و   

  ٠گردد و نه توسعه اقتصادي و كاهش مشكالت زندگي و سختي معيشت مردم مي

هـاي    انتظار عمومي اين بود كه جناب آقاي هاشمي شاهرودي با قبول مسئوليت رياسـت ايـن قـوه گـام                   

 تامين امنيت عمومي بردارند و برنامه مدون و مشخص خود را براي اين كـار بـه          موثري براي اصالح آن و    

ها نه تنها بهبودي پيدا نكرده اسـت بلكـه از جهـاتي      در حالي كه رفتار دادگاه     ٠مردم شريف ايران ارائه دهند    

  ٠بدتر هم شده است

  امان كنوني خاتمه دهند؟آيا رياست محترم قوه قضائيه و مجلس ششم مايل و قادرند به اين وضعيت نابس

آميـز بـه كـوي دانـشگاه        نهضت آزادي ايران برخورد قوه قضائيه با دانشجويان و متهمين حمله جنايـت            

 ٠كنـد  هاي قرآني و اصول قانون اساسي ارزيابي مي  تهران و دانشگاه تبريز را غيرعادالنه و برخالف آموزه        

را بـه   ) االمانـات (كند كه مسئوليت خطير قضاوت        يوظيفه ديني و قانوني رئيس محترم قوه قضائيه ايجاب م         

اي واگذار كنند تا داوري بين مردم با عدالت صورت پذيرد و فضاي عطرآگين امنيت و آرامش          افراد شايسته 

  ٠هاي توسعه و رفع مشكالت مردم فراهم شود جامعه را متحول سازد و زمينه مناسب براي اجراي برنامه
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نهضت آزادي ايران
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  اهللا غروي به مناسبت درگذشت برادر ايشان  به آيتتسليت

  

  اهللا جناب آقاي سيد محمدجواد غروي حضرت آيت

االسـالم والمـسلمين حـاج     با عرض سالم و تحيت، با تاسف درگذشت برادر بزرگوارتان مرحـوم حجـت        

را بــه جنابعــالي و بــرادر ارجمنــد جنــاب آقــاي دكتــر  ) غــروي(آبــادي  ســيد محمدحــسين احمــدي عيــون

اصغر غروي عضو محترم شوراي مركزي نهضت آزادي ايـران و خانـدان محتـرم غـروي تـسليت                     سيدعلي

گفته، از خداوند متعال براي آن مرحوم طلـب رحمـت و غفـران الهـي و بـراي جنابعـالي و خـانواده محتـرم           

  ٠سالمتي، صبر جميل و طول عمر با عزت همراه با خدمت بيشتر به ايران و اسالم مسئلت داريم

  

ـ خانم صفا بيطرف ـ  اسدي ـ دكتر حسين بني ـ دكتر نويد بازرگان ـ مهندس عبدالعلي بازرگان مهندس ابوالفضل بازرگان

ــ    ـ مهندس سيدامير خـرم      ـ مجيد حكيمي    ـ ابوالفضل حكيمي    ـ مهندس جابري    ـ مهندس محمد توسلي     دكتر غالمعباس توسلي  

ــ   ـ مهنـدس محمـدجعفر عمـادي    ـ سيد احمد صدرحاج سيدجوادي  سحابي ـ دكتر يداهللا    ـ مهندس هاشم صباغيان     احد رضايي 

ــ مهنـدس محمـود        ـ خسرو منصوريان    ـ مهندس رضا مسموعي     ـ مصطفي مسكين    ـ مهندس محسن محققي     دكتر غفار فرزدي  

  ٠ـ دكترابراهيم يزدي ـ مهندس عليرضا هندي پورـ دكتر هادي هاديزاده نعيم
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  ن آنطلبي و مخالفي جنبش اصالح

  

طرح اصالحات اساسي در جامعه ايـران بـه خـاطر دشـمناني كـه پيـدا كـرده و تفـسيرهاي نادرسـت و                         

  از يك سـو حاميـان سـركوب و         ٠ تبديل شده است    آيد خود به يك چالش جدي       ناروايي كه از آن به عمل مي      

هـاي   ادن روشجلـوه د » اسـالمي «اي با اصالحات، به تئـوريزه كـردن خـشونت و     مقابله همه جانبه و ريشه   

هاي خود از موضع شـرعي        پردازي  هاي مختلف به نظريه     اند و از تريبون     ناصحيح و ضد اصالحات پرداخته    

طلبـي يـك سـد و مـانع فكـري و       دهند تا در افكار عمومي مردم در برابر جريان اصـالح  و فقهي پر و بال مي 

انـد مـوثر واقـع     ه اصـالحات دل بـسته  گونه ترفندها در ذهنيت مردم كه سخت بـ   چون اين٠ذهني ايجاد كنند 

يـك روز از  : كننـد  اي را براي مـصاف بـا آن ابـداع مـي     هاي تازه شود، دشمنان اصالحات هر روز شيوه       نمي

شود تا بنياد اصالحات اساسي زير سوال برود و زمان ديگر بـه تفـسير                 اصالحات امريكايي سخن گفته مي    

 در نهايـت دو     ٠ سياسي جامعه به فراموشي سپرده شـود       شود تا مشكل    اقتصادي از اصالحات پرداخته مي    

دانند بلكـه آن را مـساوي بـا نـابودي خـود ارزيـابي                 گروه كه پيشرفت پروژه اصالحات را به نفع خود نمي         

كنند تا از آن ماهي خود        آلود مي   كنند از درون و بيرون مرزها محيط را هر چه بيشتر آشفته و آب را گل                 مي

  ٠را بگيرند

روه از يك طرف جناح راست افراطي و از سوي ديگر چپ افراطي ضدانقالب است كه هـر چنـد                    اين دو گ  

طلـب، كـه اعتقـادي بـه          كنند، جناح راست افراطي و قدرت       هاي متفاوت لكن هدف مشتركي را دنبال مي         از راه 

ديت بـا   حفـظ قـدرت خـود قـرار داده اسـت، در ضـ        ركن جمهوريت نظام ندارد و تكيه بر اسالميت را بهانـه     

اصالحات تا سر حد نابودي همه مظـاهر دموكراسـي و سـركوب وحـشيانه جنـبش دانـشجويي و تـرور و                       

هاي فرهنگي و سياسي و در هم پيچيدن يكباره و يكپارچه مطبوعات و بـا سـوء اسـتفاده                   محاكمه شخصيت 

پاشـي    ندازي و از هـم     افراطي ديگر با هدف برا       گروه ٠برند  از قانون و شرع به ظاهر كار خود را به پيش مي           

دانـد، بنـابراين از هـر نـوع           طلبي را به ضرر اسـتراتژي برانـدازي مـي           نظام جمهوري موفقيت جنبش اصالح    

هاي فيزيكي، از حمله و هجوم گرفته تـا پرتـاب             اقدامي براي متوقف ساختن اصالحات، با توسل به خشونت        

آيا به واقع اين هر دو گـروه از آبـشخور     ! گردان نيست   خمپاره به ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم روي         

ريـزد و   كنند و آيا گروه راست دانسته و ندانسته آب به آسياب دشمنان ملك و ملـت نمـي          واحدي تغديه نمي  

جويانـه    آيا در ضديت با اصالحات و استقرار جامعـه مـدني و مـشاركت سياسـي مـردم از طـرق مـسالمت                      

رغـم   دارد؟ جالب اين كه اين هر دو گروه افراطـي علـي       دم برنمي ساالري ق   برخالف منافع ملي و پروژه مردم     

كننـد و بـراي تبليـغ عليـه           تضاد بنياني كه با هم دارند، در ضديت با اصالحات گويي كامال هماهنگ عمل مي              

پردازند تا شايد به هدف واحدي كـه همانـا متوقـف              آفريني مي   اصالحات در سطح جهاني، همزمان به حادثه      

 راست افراطي با تبليغ خشونت و اقدامات ضـد          ٠اثر جلوه دادن اصالحات است دست پيدا كنند        ساختن يا بي  
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دموكراتيك در جهت حفظ منافع اقتـدارگرايان و انحـصارطلبان و چـپ افراطـي در آلترنـاتيوي كـه از خـود               

 در  زننـد، امـا هـر دو گـروه          ساخته است با هدف براندازي به اين اقدامات ضدانساني و ضدملي دسـت مـي              

الملل به قيمت شكست يا توقف اصـالحات مـدد            نهايت به حفظ منافع امپرياليسم اقتصادي و صهيونيسم بين        

هـا نخواهـد بـود،         ولي هر دو گروه بايد بدانند كه اوال شكست اصالحات مترادف با پيروزي آن              ٠رسانند  مي

ديگـري كـوچكترين امكـاني يـا        ها به مقاصد شوم خـود برسـند، بـه             ثانيا اگر بر فرض محال هر كدام از آن        

   ٠امتيازي نخواهند داد

اي به توقف يا طرد اصالحات يـا          از طرف ديگر بايد پرسيد كه هدف واقعي اصالحات چيست و چرا عده            

كنند؟ اگر منظور از      آميز و جنايتي در اين راه فروگذار نمي         اند و از هيچ روش خشونت       انحراف آن كمر بسته   

هاي اصلي و اوليه انقالب و تـامين   د اقتصادي، اداري و انحراف از اصول و آرمان اصالحات، مقابله با مفاس   

حقوق اساسي ملت بر اساس قانون اساسي است، چنين حركتـي طبيعتـا در جهـت رفـع ظلـم و نفـي منـافع                         

هاي خاصي است كه با استفاده از موقعيت ممتاز و تكيه بر شـعارهاي تنـد و انقالبـي، امـا توخـالي و                          گروه

گيـري    هاي خصوصي منحرف كرده و در جهت منافع خود از آن بهره             محتوا، منافع ملي را به سمت رانت       بي

 در عـين    ٠كنند و حاضرند در هر شرايطي منافع ملي را قرباني منافع شخـصي و گروهـي خـود بنماينـد                     مي

راي خـود  اي جـز سـقوط بـ    گونـه آينـده   حال با پيشرفت حركت اصالحي موقعيت خود را در خطر ديده هيچ          

داشتن مشتريان معـدود خـود بـه عمـل      هاي خود را براي اغفال مردم و گرم نگه           لذا آخرين تالش   ٠بينند  نمي

  ٠آورند مي

طلبـي، آن را بـا سرنوشـت           اصـالح   طلبـي در ايـران، بـا انگيـزه تخطئـه            برخي از مخالفين جنبش اصـالح     

دهنـد، ايـن يـك مقايـسه           و هشدار مي   كنند  اصالحات گورباچف در اتحاد جماهير شوروي سابق مقايسه مي        

 پس اين مقايسه بالموضوع چـه معنـايي         ٠نادرست است زيرا نه ايران شوروي و نه خاتمي گورباچف است          

پاشـيدگي    دانند كه در سطح جهاني دو گروه عمده، گورباچف را، عامـل آمريكـا و از هـم                   دارد؟ آيا اينان نمي   

در ايـران   (هـاي قـديمي       كننـد؟ گـروه اول كمونيـست         تبليغ مي  دانند و   شوروي سابق را، توطئه آمريكايي مي     

 اما واقع قضيه    ٠خواه آمريكا   هاي افراطي در حزب جمهوري      ، گروه دوم راست   )نورالدين كيانوري و يارانش   

در شـوروي   » الظلـم  الكفـر واليبقـي مـع      الملك يبقي مع  «: فرمود) ص(ل خدا   از ديد اسالمي اين است كه رسو      

 سرنوشـت محتـوم شـوروي سـابق         ٠ بنابراين احتمال سقوط به توان دو بود       ٠و هم ظلم  سابق هم كفر بود     

هاي حاكم بر شوروي سابق، براي مدت هفتاد سال اجازه كمتـرين      ها و استالينيست     بلشويك ٠فروپاشي بود 

 عمـل   )اسـتالين يعنـي فـوالد     (چنان با مشت فوالدين       انتقادي از حاكميت و رهبران را ندادند و در اين راه آن           

 كليه اعـضاي    ١٩٣۰نظر نكردند و تا پايان دهه         كردند كه حتي از نزديك ترين ياران دوران انقالب هم صرف          

  ٠ بودند، سر به نيست شدند١٩١٧كميته مركزي حزب كمونيست، كه جملگي از اركان انقالب بلشويكي 

 پيامد طبيعي واقعيـات     ناپذير بود و    چه در شوروي سابق و كشورهاي اروپاي شرقي رخ داد، اجتناب            آن

  ٠حاكم بر تفكر و عملكرد آنان بود

هاي گورباچف و دشمني با امپرياليـسم         آيا به بهانه مخالفت با جنبش اصالحات در ايران و نفي سياست           

  آمريكا بايد از حاكميت سركوبگر، ظالم، جنايتكار و توتاليتر استالين و اذنابش دفاع كرد؟

ران در روند تاريخي خود به آن حد از هوشمندي و بلوغ فكري رسيده         طلبي اي   خوشبختانه جنبش اصالح  
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صدر  ها بتواند سعه كشي ترين برخوردها و انواع حق ها و خشن    است كه در مقابله با تحريك آميزترين روش       

به خرج داده، خونسردي خود را حفظ كند، تا در روند طبيعي توسعه سياسي اختاللي ايجـاد نـشود، نمونـه                     

برخورد هوشمندانه دانشجويان دانشگاه عليرغم حكم غيرعادالنه متهمين حمله به كوي دانشگاه در             بارز آن   

   ٠سالگرد اين حادثه تلخ و شوم است كه با آرامش كامل برگزار شد

 فعلي سياسي و گشودن گـره مـشكالت مملكـت را، كمـك               بست  نهضت آزادي ايران تنها راه خروج از بن       

ات سياسـي و بـه رسـميت شـناختن حقـوق شـهروندي و مـشاركت مردمـي،                   صادقانه بـه برنامـه اصـالح      

 بنابراين اقدامات افراطيـون اعـم از        ٠نمايد  داند و صادقانه از آن پشتيباني مي        گرايي مي   مداري و قانون    قانون

طلبي و يا پرتاب خمپاره در درون شهرها را ضديت با اصالحات، خالف مصالح ملي                 سركوب جنبش اصالح  

 نهـضت آزادي ايـران در عـين حـال     ٠كنـد  كند و آن را شديدا محكوم مـي       ياسي مردم ارزيابي مي   و منافع س  

افكنانـه    شـود، خـالف واقـع و تفرقـه          هاي رياكارانه، نادرست و انحرافي را كه از طرح اصالحات مـي             تعريف

حات ساالري راهي روشن است و تغييـر مـسير اصـال    داند و معتقد است كه حركت اصيل اصالحي مردم         مي

 راسـت    بـه نفـع جنـاح      ـ اقتـصادي   هاي سياسي   ساالري و حفظ سلطه جريان      براي ضربه زدن به نظام مردم     

  ٠افراطي است

گيري از تجربيات ممتد تاريخي، چـه در برخـورد بـا هژمـوني اقتـدارگرايان                  نهضت آزادي ايران با بهره    

راسـت و چـپ بـه دليـل پيامـدهاي           هاي افراطـي      آميز گروه   انحصارطلب و چه در برخورد با حركات جنايت       

آورد و نتـايج سـودمندي كـه بـراي      گونه حركات براي مردم و مملكت به بار مـي      باري كه اين    سنگين و رقت  

الملل دارد همچنان صبورانه اما معترضانه با آرامش و متانت در برابر              هاي زورمند و صهيونيسم بين      قدرت

دهـد و از هـيچ تالشـي بـراي            ي و مقاومت از خود نـشان مـي        طلبي و ناامني، شكيباي     تحريكات و هرج و مرج    

هاي منطقي و قانوني، فروگذار       زدايي و بازگرداندن آرامش به جامعه و استقرار حاكميت مردم با شيوه            تنش

 العاقبـه   ٠دانـد   كند، و در اين راه خداوند منان و مردم آزاده و آگاه ايـران را يـاور و مـددكار خـود مـي                         نمي

  ٠للمتقين

  

  ضت آزادي ايراننه
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  پاسخ به مطالب آقاي باهنر عليه نهضت مندرج در نشريه انتخاب

  

  سردبير و مديرمسوول محترم روزنامه  انتخاب

هـاي    با سالم و آرزوي توفيق آن نشريه وزين در خدمت فرهنگي مهمي كـه بـر عهـده دارد، در شـماره                     

اي بـا خبرنگـار آن نـشريه مطـالبي دربـاره             مورخ هشتم و نهم مرداد ماه جاري آقاي بـاهنر طـي مـصاحبه             

انـد كـه انتظـار دارد مطـابق حـق و قـانون پاسـخ زيـر را جهـت اطـالع                         اظهار داشـته  » نهضت آزادي ايران  «

  ٠خوانندگان درج فرماييد

  :اند آقاي باهنر در مصاحبه خود گفته

ب هـم نداشـت، سـرانش       گويم نهضت آزادي به حكومت اسالمي اعتقاد ندارد، قبل از انقـال             من صراحتا مي  «

هـا   گوييم غيرخودي هستند، براي اين اسـت كـه ايـن     اگر هم االن مثال مي    …اعتقاد نداشتند، االن هم ندارند      

 نهضت آزادي يك گروه غيرقانوني است، مباني حكومت را قبول ندارد، امام …حكومت ديني را قبول ندارند 

  »٠شناسد ادي را به رسميت نمي قوانين موضوعه كشور نهضت آز…را قبول نداشته است 

جهت اطالع آقاي باهنر و ديگر خوانندگاني كه چه بسا از ديدگاه نهـضت آزادي ايـران در مقولـه ديـن و              

  ٠شود اطالع هستند نكات ذيل را يادآور مي سياست يا دين و دولت بي

مرز ميان دين   «ـ شادروان مهندس مهدي بازرگان به عنوان دبيركل نهضت آزادي ايران كتاب معروف              ١

 مذهبي در اين مقوله در پنجـاه سـال اخيـر در ايـران بـود در سـال                    ـ   را كه اولين تبيين سياسي    » و سياست 

 خـرداد   ١٥ يعني يك سال قبل از نهضت روحانيت و ورود جدي اين طبقه بـه مبـارزه و سياسـت، در                      ١٣٤١

در دوران  (هاي اسالمي ايران      نجمنرود، پس از سخنراني در كنگره ا         كه نقطه عطفي به شمار مي      ١٣٤٢سال  

را در زندان قصر به رشـته      » بعثت و ايدئولوژي  « كتاب   ١٣٤٣تدوين و تقديم جامعه كرد و در سال         ) طاغوت

 به اين ترتيب قبل از تولد آقاي بـاهنر توجـه بـه ايـن مـساله و تبيـين ابعـاد پيچيـده آن در                           ٠تحرير درآورد 

  ٠دستور كار نهضت آزادي بوده است

است و اصرار دارنـد     » واليت مطلقه فقيه  «ر منظور آقاي باهنر از حكومت ديني يا حكومت اسالمي،           ـ اگ ٢

دين و اسالم را مساوي فقيه يا منحصر در فقه بگيرند، نهضت آزادي ايران نظريات انتقادي خود را در ايـن                     

گـزار   ان حيـات بنيـان  ، در زم١٣٦٧مورد از ابعاد قرآني، روايي، عقلي و سياسي طي جزوه مفصلي در سال             

 با اين حال به دليل تصويب اصل واليت فقيه در قانون اساسـي نهـضت        ٠جمهوري اسالمي منتشر نموده است    

هـاي   آزادي خود را ملتزم به آن در همان محدوده قانوني، هماهنگ با حقـوق مـصرحه ملـت در اصـول فـصل           

 جـاي شـگفتي اسـت وقتـي در همـه            ٠نمايـد   داند و همين دليل به آن تمكين مـي          سوم و پنجم قانون اساسي مي     

كند آقـاي بـاهنر    نظامات سياسي قانون از شهروندان تنها التزام و تمكين نسبت به مصوبات قانوني را طلب مي         

  شمارند؟ ميرا مالك رسميت و قانوني بودن يك حزب » اعتقاد«به اتكاي كدام يك از قوانين موضوعه 
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شناسـد كـه بـه انتخـاب و اختيـار         مي) نه احكام (له موضوعات   ـ نهضت آزادي ايران حكومت را از مقو       ٣

 بـديهي اسـت در      ٠گـردد   امور آن برگزار مـي    » شورا«اكثريت مردم گذاشته شده است و مطابق اصل قرآني          

 درصد مردم آن مسلمان هستند، تمايالت ديني مردم بـه طـور طبيعـي و در فراينـد نظامـات        ٩٧كشوري كه   

اي بـراي      ولي اين امر هرگـز حـق ويـژه         ٠گيرد  ن موضوعه مدنظر و مورد اجرا قرار مي       دموكراتيك در قواني  

 البته نظـارت تعـداد معينـي از عالمـان دينـي بـه               ٠آورد  دانند به وجود نمي     اي كه خود را متولي دين مي        طبقه

اي كـه   معهعنوان كارشناس يا شوراي نگهبان بر مصوبات نمايندگان مردم، از نظر انطباق با شريعت، در جا     

رود، مشروط بر آن كه به مداخلـه عملـي در سـاير امـور       ديانت از اركان اصلي فرهنگ ملي آن به شمار مي         

  ٠تواند قابل توجيه باشد كشيده نشود، مي

ها از بسياري از احكام و اعتقادات ديني، ضروري اسـت دولـت در                ها و برداشت    ـ به دليل كثرت قرائت    ٤

قل از منازعات دينـي باشـد تـا موضـعي مـساوي و عادالنـه در برابـر همـه                     طرف و مست    جوامع اسالمي بي  

شهروندان اتخاذ نمايد، از اين نظر مقامات و مسوولين اجرايي حق ندارنـد جـز عمـل بـه مـصوبات قـانوني                       

  ٠ و نظر ويژه خود را مالك عمل قرار دهند قرائت

هـا بـه صـورت       ه امكـان انجـام آن     شود ك   ـ در يك جامعه اسالمي حكومت تنها براي اموري تشكيل مي          ٥

كـه الگـو و اسـوه       ) ع( اميرالمـومنين علـي    ٠فردي ممكن نيست و نياز به ضمانت اجرايي و عامل قـدرت دارد            

اند، اين امور را در مـوارد مختلـف از جملـه              ال، براي ما باقي گذاشته      جاويدي براي يك حكومت اسالمي ايده     

  :اند ار موضوع ذيل خالصه كردهدر منشور حكومتي معروف به مالك اشتر در چه

ــ اصـالح امـور مـردم        ٤ـ عمران و آبادي شـهرها،       ٣ـ دفاع در برابر دشمنان،      ٢ها،    آوري ماليات   ـ جمع ١

  ٠)قضاوت(

هاي اخالقـي و عبـادي فـراوان بـه       در سراسر اين عهدنامه مفصل و جامع، هر چند از نظر فردي توصيه            

هـاي    رباره وظيفه تبليغ و ترويج دين يا پيـاده كـردن ارزش           شخص مالك اشتر فرموده، اما حتي يك جمله د        

  ٠اسالمي و محافظت از هويت ديني جامعه براي حكومت اسالمي قايل نشده است

رسد ناشي از تعارض ميان ديـن، كـه امـري قلبـي و داوطلبانـه اسـت، بـا امـر                       فلسفه اين امر به نظر مي     

بـراي هميـشه    » الـدين  الاكراه في « اصل قرآني    ٠اشدحكومت و دولت كه متكي به قدرت و قوه مجريه است ب           

كشد تا هم رياكاري و نفـاق را در مردمـي كـه هـواي جـذب                   پاي قدرت را از قلمرو اعتقادات قلبي بيرون مي        

  ٠دارد قدرت دارند مانع شود و هم قدرتمندان را از استفاده ابزاري از اعتقادات مردم باز

ي ايران راي داده و به راي خـود وفـادار و پايبنـد اسـت، امـا                  ـ نهضت آزادي ايران به جمهوري اسالم      ٦

  ٠داند جمهوري اسالمي را معادل با حكومت يك قشر يا طبقه خاص نمي

كه دوستان همفكـر آقـاي بـاهنر بـه عنـوان جـايگزين              » حكومت اسالمي «نهضت آزادي ايران با آن نوع       

 حمايت از ركـن اسـالميت نظـام،           بهانه به مجمع تشخيص مصلحت پيشنهاد كردند و به       » جمهوري اسالمي «

  ٠ايستد باشند البته مخالف است و با توكل الهي در برابر آن مي مي» جمهوريت«درصدد تعطيل و حذف 

ـ برخالف نظر آقاي باهنر و دوستانشان، نهضت آزادي ايران بنا به نظر وزير محترم كشور اگـر چـه                    ٧

 قانون اساسي با صراحت فعاليـت احـزاب را آزاد اعـالم             ٢٦ اصل   ٠به رسميت نرسيده اما غيرقانوني نيست     

 ٠كرده است و قانون احزاب نيز فعاليت احزاب را مشروط به كسب مجوز از كميسيون ماده ده نكرده اسـت                   
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دادنـد، بـا      وابستگان به جريـان راسـت تـشكيل مـي         )  نفر ٥ نفر از    ٤(اين كميسيون كه اكثريت اعضاي آن را        

 قوه قضاييه نيز تا كنون، بـا وجـود گذشـت            ٠واست نهضت آزادي را رد كردند     جانبداري خالف قانون درخ   

 بنـابراين   ٠چندين سال، هنوز به شكايت نهضت آزادي ايران از كميـسيون مـاده ده رسـيدگي نكـرده اسـت                   

برخالف نظر آقاي باهنر و همفكرانشان، ايـن قـوانين موضـوعه نيـستند كـه نهـضت آزادي را بـه رسـميت                        

ه جريان راست انحصارطلب است كه نه به جمهوريت و نه به حقوق و آزادي اساسي ملـت                  شناسند، بلك   نمي

  ٠ اعتقادي ندارد،كه در قانون اساسي تصريح شده است

  

  روابط عمومي

 نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۲۷ :شماره

۱۷/۰۵/۱۳۷۹:تاريخ

  

  

  

  بيانيه به مناسبت صدور حكم حكومتي مقام رهبري به مجلس شوراي اسالمي

  

  نهموطنان عزيز، مردم شرافتمند ايرا

زده    مرداد ماه جاري در مجلس شوراي اسالمي ايران در برابر چشمان حيرت            ١٦چه در روز يكشنبه       آن

سابقه و هم در روند تحوالت سياسي كشور درخور تامل بـسيار              مردم اتفاق افتاد، از جـهات مختلف هم بي       

  ٠است

 در دستور كـار خـود   ـ در حالي كه مجلس يك فوريت طرح اصالح قانون مطبوعات را تصويب كرده و        ١

اي از مقام محتـرم رهبـري آن را از دسـتور كـار مجلـس                  قرار داده بود، آقاي كروبي، با اعالم دريافت نامه        

  ٠خارج ساخت

اگر چه آقاي كروبي، عمل خود را ناشي از تصميم هيات رئيسه قلمداد كرد، اما برخي از اعـضاي هيـات                     

اي كروبي تصميم فوري و شخصي ايشان بوده كـه ايـن عمـل               ظاهرا اقدام آق   ٠رئيسه اين ادعا را رد كردند     

  ٠باشد  مي،اند نامه اداره مجلس كه با سوگند به اجراي آن متعهد شده تخلف آشكار از آيين

خوانده و آن را    » حكم حكومتي «آقاي كروبي در توجيه عمل خالف خود، نامه مقام رهبري به مجلس را              

 ٠ چنين استداللي بسيار عجيب و غيرقابل قبول اسـت         ٠االجرا دانستند   و الزم » واليت مطلقه فقيه  «از مصاديق   

 ٠فقيه، تنها در چارچوب اختيارات تفويض شده در قـانون اساسـي معتبـر اسـت و الغيـر                   حكم حكومتي ولي  

 زيرا به موجـب همـين       ٠باشند  مقام رهبري بيش از هر كس شايسته حفظ احترام و اعتبار قانون اساسي مي             

  ٠گزينند ت كه نمايندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان رهبر را برميقانون اساسي اس

استناد به عملكرد رهبر فقيد انقالب در ناديده گرفتن قـانون اساسـي خطـاي بزرگتـري اسـت كـه آقـاي                       

 اوال هنگامي كه ايشان مورد اعتراض و سوال نمايندگان مجلس قرار گرفتنـد، بـا                ٠كروبي مرتكب شده است   

تلقي نكردنـد و كـسي مـورد تهديـد قـرار            » توهين به رهبري  «ذيرفتند و عمل نمايندگان را      صدر آن را پ     سعه

 ثانيا در پاسخ به نامه نمايندگان مجلس با صراحت اعـالم كردنـد اقـدامات خـالف قـانون اساسـي،                      ٠نگرفت

ن العاده و جنگ بوده و با تمام شدن آن شـرايط همـه امـور بايـد در چـارچوب قـانو                       ناشي از وضعيت فوق   

گيرد نبايد گزينشي و در تثبيت يـك           اگر سخن يا عمل رهبر فقيد انقالب مورد استناد قرار مي           ٠صورت گيرد 

  ٠حركت غيرقانوني باشد

كـم و كاسـت اصـول مـصرح در      نهضت آزادي ايران، كه تثبيت نظام جمهوري اسالمي را در اجراي بـي        

هاي   مردم در همان زمان نيز با نوشتن نامه       داند، با انگيزه جلب رضاي حق و حفظ حقوق            قانون اساسي مي  

 ثالثا رهبر فقيد انقالب كه مجلـس  ٠سرگشاده و يا خصوصي به رهبر فقيد انقالب به اين روش اعتراض كرد       

گاه دستور توقف وظايف آن را ندادند، بلكه در موضـوعات   دانستند، هيچ را در تمام موارد در راس امور مي      

  ٠گيري را به مجلس واگذار كردند تصميمتر، ضمن اظهارنظر،  بسي حساس
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اگر قرار باشد مقام رهبري در اين امور دخالت مستقيم نماينـد چگونـه مجلـس، كـه بايـد در راس امـور                       

ها نه به نفع نظام جمهوري اسـالمي و نـه    تواند وظايف قانوني خود را انجام بدهد؟ اين نوع دخالت  باشد، مي 

  ٠به نفع مقام رهبري است

طلبـي در انتخابـات شـركت كردنـد و بـا تعهـد بـه اجـراي ايـن                       با پيوستن به برنامه اصالح     آقاي كروبي 

 ناديده گرفتن اين تعهدات و پشت كردن به مردمي كه به ايشان ٠ها آراي مردم را به خود جلب كردند        برنامه

وجـه    ه هـيچ   توجيهات ايـشان نيـز بـ       ٠باشد  اند، عملي خالف اخالق و دور از شان رئيس مجلس مي            راي داده 

  ٠باشد قابل قبول نمي

ي مقام رهبري به مجلس آمده است كه طرح اصالح قانون مطبوعات حاوي نكاتي است كه به                   ـ در نامه  ٢

  ٠باشد نظر ايشان خالف شرع و مصلحت نظام مي

 اگـر در ايـن      ٠اوال طرح مذكور صرفا جنبه پيشنهادي از طرف كميسيون داشت كه قرار بود مطرح گردد              

رود، به هنگام بحث و بررسي در مجلس، نمايندگان كه         مي  ي وجود دارد كه ظن خالف شرع در آن        طرح نكات 

االصول، متعهد به اسالم و عامل به آن و معتقد به قانون اساسي هستند و صالحيت آنـان مـورد                      همگي علي 

ه اكثريـت    بـه فـرض كـ      ٠تاييد شوراي محترم نگهبان قرار گرفتـه اسـت، آن نكـات را اصـالح خواهنـد كـرد                  

نمايندگان مطلبي خالف شرع و مصلحت در آن نديده و يا به چيزي راي بدهند كه شائبه مغـايرت بـا شـرع                       

تواننـد آن را رد   در آن باشد فقهاي شوراي نگهبان، كه بر طبق قانون چنين مسووليتي را برعهده دارند، مـي    

ظر شوراي نگهبان را نپذيرد، مجمع      كنند و در صورتي كه مجلس بر اجراي مصوبه خود اصرار ورزيده و ن             

 بنابراين حتي اگر طرح پيشنهادي حاوي مـواردي خـالف     ٠تشخيص مصلحت تصميم نهايي را خواهد گرفت      

شرع يا مصلحت باشد، چه جاي نگراني و متوقف ساختن است؟ اين سوال اساسي در افكار عمـومي مـردم                    

ن و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، توسط       مطرح است كه با توجه به منصوب بودن فقهاي شوراي نگهبا          

مقام رهبري چه ضرورتي موجب شده است كه طرح اصالح قانون مطبوعات قبل از آن كه در مجلس مطرح                   

  شود متوقف گردد؟

ها   باشد؟ صرف نظر از عدم اعتقاد برخي از گروه          آيا چنين كاري به مصلحت نظام جمهوري اسالمي مي        

انـد كـه    يت فقيه يا به ركن جمهوريت نظام، همگان اين اصل را پذيرفتهها به اصل وال    و احزاب و يا شخصيت    

تنها راه حفظ كيان مملكت و اعتبار آبروي نظام و تامين منافع ملي و بهبود وضع زندگي مردم، التزام عملي                    

كنـد مقـام رهبـري بـه       بنابراين منافع و مصالح كالن ملي ايجاب مـي      ٠مداري است   به قانون اساسي و قانون    

هـايي ايـن شـائبه را در اذهـان عمـومي بـه وجـود                   چنين شـيوه   ٠عنوان نماد و سمبل وفاق ملي عمل نمايند       

كنند، آن هم جناحي كـه موقعيـت و           آورد كه مقام رهبري در حمايت و جانبداري از گروه معيني عمل مي              مي

هـاي آقـاي     بـه برنامـه  پايگاه اندكي در ميان مردم دارد و اقليت كوچكي در برابر اكثريـت بـزرگ مـردم كـه      

دهنـد كـه    طلباني تشكيل مي  اكثريت نمايندگان مجلس كنوني را اصالح٠روند اند به شمار مي   خاتمي راي داده  

هـا، بـا آراي سـنگين مـردم      هاي عام و گسترده شـوراي نگهبـان و تـصويب صـالحيت      بعد از تمامي نظارت   

گيـري در يـك امـر مهـم            نمايندگان مردم از تصميم     آيا كنار زدن   ٠اند  انتخاب شده و به مجلس راه پيدا كرده       

  اجتماعي به نفع نهاد و مقام رهبري است؟

هاي كنـوني را نيازمنـد آگـاهي و هوشـياري همگـان                 ها و بحران    نهضت آزادي ايران عبور سالم از عقبه      
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نيروهاي دلـسوز و    ات، نمايندگان محترم مجلس و همهها و تعميق اختالف داند و با نگراني از تشديد تقابل      مي

نمايد و از مقام      آميز و حفظ آرامش دعوت مي       هاي خشونت   داري و پرهيز از تقابل      طلب را به خويشتن     اصالح

  ٠نمايد رهبري تجديدنظر در حكم صادره و توصيه به حق از مجراي قانوني را تقاضا مي

  

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۶۹

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۲/۱۷۲۷ :شماره

۲۶/۰۵/۱۳۷۹:تاريخ

  

  

  

  »ايران فردا«شادباش به مناسبت سالگرد انتشار 

  

  ن و القلم و ما يسطرون

  برادر ارجمند

  نگار جناب آقاي محمد بسته

  و هيات تحريريه محترم ايران فردا

 اعـضاي هيـات      را بـه جنابعـالي و همـه       » ايـران فـردا   « وزيـن     گردهمايي هشتمين سالگرد انتـشار مجلـه      

 آقـاي مهنـدس     ول محتـرم جنـاب    ئتحريريه و كاركنان، شادباش گفته، رهايي از اسارت به ناحق مـدير مـس             

  ٠اهللا سحابي و رفع توقيف ناعادالنه ايران فردا را آرزومنديم عزت

جويي ملت ايـران صـفحات زريـن مطبوعـات            طلبي و استقالل    در پهندشت مبارزات ضداستبدادي، آزادي    

جويي نهفته است كه      مستقل خرمني از اسناد و شواهد محكم از آثار نويسندگان، انديشمندان و مبارزان حق             

هـاي شـيرين      ها ديده و جان      راه روشنگري اذهان، تنوير افكار عمومي و ستيز با قدرتمداران زورگو رنج            در

  ٠اند فدا كرده

آفرين شد كه از تحوالت شگرف دوم خرداد خبري نبود           در حالي در صحنه مطبوعات نقش     » ايران فردا «

يـت كـه هـستي خـويش را در نفـي            و آزادي قلم، اين سمبل فكر و انديشه در سيطره قدرت بخـشي از حاكم              

  ٠ديدند، گرفتار و دربند بود آزادي آن مي

 و انتظار تمكين حاكمان از قانون اساسي و رهايي فكر و انديشه ٧٦با وزش نسيم اميدبخش دوم خرداد      

رفت تا در فقدان آزادي احزاب بـا همـت نـسلي جديـد از پوينـدگان و            از قفس تنگ خودكامگي، مطبوعات مي     

  ٠خبري ايران طرحي نو دراندازد  راه دين و آزادي و سردبيران شجاع، در آسمان تيره بينوانديشان

تابنـد بـال آزادي    چنان بر مدار خويش چرخيد و باز آناني كه استقرار فكر و انديـشه را برنمـي        تاريخ هم 

ان قلـم و  قلم را نـشانه رفتـه و پـرواز انديـشه را از طيـران در آسـمان فرهنـگ و ادب بازداشـته، و صـاحب             

  ٠به بند كشيدند» اوين«دهندگان عرصه سخن را در دره تنگ  سامان

اهللا ويخشونه و اليخشون احـدا   الذين يبلغون رساالت«نهضت آزادي ايران با توكل به خدا و وعده قرآني        

ه بـشارت كفايـت الطـاف الهـي را بـر ايـن عزيـزان نويـد داده و بـا ارج نهـادن بـ                         » ٠االاهللا و كفي باهللا حسيبا    

و كليه مطبوعـات دربنـد از خـداي رحمـان رهـايي كليـه مطبوعـات توقيـف شـده و                      » ايران فردا «هاي    تالش

  ٠ها را مسئلت دارد تا فردايي آباد و آزاد براي ايران رقم خورد سردبيران و نويسندگان آن

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران
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  اعتراض نهضت آزادي ايران 

  طلب داشت نويسندگان اصالحبه روند باز

  

طلب و نويسندگان مستقل و مردمـي،         به دنبال احضار و بازداشت تعدادي از روشنفكران آزاده و اصالح          

هفته گذشته، آقاي حسن يوسفي اشكوري، روحاني شجاع و انديشمند و از رهبران ملي ـ مذهبي كشور كـه   

طلبـي بـراي شـركت در      بسته بـه جنـبش اصـالح      هاي فرهنگي وا    نگاران و شخصيت    همراه جمعي از روزنامه   

كنفرانس برلين به آلمان سفر كرده بود، چند ساعت پس از بازگشت به وطن بازداشت و روانه زندان اويـن                    

 آقاي اشكوري كه با اطالع از احضاريه و برگه جلب دادگاه و علم از اسارت، و به رغم بيمـاري قنـد          ٠گرديد

طلبي در داخل     هاي اصالح   گرايي و تالش براي تحقق آرمان       يل اعتقاد به قانون   و نياز به ادامه معالجات، به دل      

  ٠برد وطن، به كشور عزيزمان بازگشته بود، اينك در انتظار حكم دادگاه ويژه روحانيت به سر مي

متعاقب بازداشت آقاي اشكوري، آقاي دكتر زيدآبادي و چند روز بعـد آقايـان مـسعود بهنـود و محمـد                     

باشند بازداشت گرديده و تعـداد        طلب مي   تماما از نويسندگان مستقل و متعلق به نشريات اصالح        قوچاني، كه   

  ٠ها نيز به جمع نويسندگان اسير بپيوندند اند و امكان دارد آن ديگري احضار و تحت بازجويي قرار گرفته

الب آغاز كرده،   هاي اصيل انق    طلبي عميقي كه ملت ما براي تحقق راستين آرمان          بدون شك جنبش اصالح   

 نهال آزادي و حاكميت واقعي ملت ٠بهاي سنگيني دارد كه بايد با ايثار و پايمردي آزادگان وطن تامين گردد            

  ٠گردد تر مي ها برافروخته گردد و چراغ بيداري و آگاهي ملت با همين سوختن ها آبياري مي با همين اراده

نديشمندان جنبش دوم خرداد كه پس از تعطيل        شتاب گرفتن سياست احضار و بازداشت نويسندگان و ا        

شـود نـه تنهـا ايـن جريـان عميـق و        هاي اخيـر احـساس مـي    دسته جمعي مطبوعات مستقل مردمي در هفته     

سازد بلكه بيش از پيش به نارضايتي و خـشم مـردم افـزوده و سـرعت بيـشتري بـه                       دار را عقيم نمي     ريشه

  ٠بخشد طلب مي هاي اصالح تحقق برنامه

ادي ايران نيروهاي پاسدار اصالحات را به صبر و تقواي بيـشتر و تحكـيم ارتباطـات مردمـي              نهضت آز 

دعوت نموده و از قوه قضاييه تجديدنظر در سياستي را كه آتش فتنه آن تر و خـشك را سـوزانده و دامـن                        

  ٠نمايد  درخواست مي،طلبان را نيز خواهد گرفت تماميت

  

  نهضت آزادي ايران
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   ساليانه دفتر تحكيم وحدتپيام به نشست

  

  هيات رئيسه محترم نشست ساليانه دفتر تحكيم وحدت

  خواهران و برادران دانشجو

هـاي    آميـز نشـست سـاليانه اتحاديـه انجمـن            برگزاري موفقيت  ٠هاي گرم و صميمانه ما را بپذيريد        سالم

هاي دور و نزديك بـه دور    راه شما مبارزان راه آزادي كه از ـ را به همه اسالمي دانشجويان ـ تحكيم وحدت 

  ٠گوييم ايد، تبريك مي هم جمع شده

طلبي ايـران هنگـامي    ساالري، جنبش جامعه مدني و حركت اصالح     هاي واالي مردم    تحقق اهداف و آرمان   

هـاي صـنفي و       وار بيـرون بياينـد و در انجمـن          شكل و تـوده     ميسر است كه نيروهاي مردمي از وضعيت بي       

  ٠ منسجم گردند و فعاليت اين نهادهاي مدني نهادينه شوداحزاب سياسي متشكل و

هـاي    هـا و جريـان      طلب مردمي با جناح     در شرايط پيچيده كنوني مناسبات سياسي ميان نيروهاي اصالح        

سـاالري، در حـالي كـه مطبوعـات مـستقل و آزادانـديش و حـامي         خواه و ضـد مـردم   راست افراطي، تمامت  

اند و سـردبيران،      اي و برخالف موازين قانوني توقيف شده        ي به صورت فله   ا  سابقه  ساالري، به طور بي     مردم

اند و احـزاب سياسـي بيـرون از قلمـرو قـدرت             ها، به زندان افتاده     والن و نويسندگان شجاع و متعهد آن      ئمس

هـاي اسـالمي      حاكمه، هنوز اجازه فعاليت بهينه ندارند، جنبش دانشجويي ايـران و در پيـشاپيش آن، انجمـن                

   ٠اي بس خطير و حساس برعهده دارند شجويان وظيفهدان

هاي اسالمي دانشجويان،     هاي وابسته به آن، از جمله انجمن        ها و تشكل    جنبش دانشجويي ايران، سازمان   

اند، در شرايط كنوني بار سنگين نه تنها دفـاع از حقـوق    كه در مبارزات پنجاه سال اخير هميشه پيشرو بوده 

هاي اساسي ملت و حفظ دستاوردهاي جنبش دوم خـرداد را             طالبه حقوق و آزادي   صنفي دانشجويان بلكه م   

 انجام اين رسالت خطير بـيش از هـر زمـان بـه آگـاهي، هوشـياري و خـردورزي سياسـي،                       ٠برعهده دارند 

  ٠سرعت و قاطعيت در عمل نياز دارد

ز كـشور، از هـر   ساالري و جنبش جامعه مدني در داخل و خـارج ا     دشمنان جدي و سوگند خورده مردم     

طلبي در كل و جنبش دانشجويي به طور خـاص، اسـتفاده            فرصتي براي تحميل راديكاليسم به حركت اصالح      

گـر بهانـه بدهنـد تـا      آفريني و ايجاد جو خشونت، به نيروهاي سـركوب  كوشند تا با حادثه ها مي  آن ٠برند  مي

پـي خـود      در  هـاي پـي     خواه، كـه از شكـست       اكنون جريان راست افراطي و تمامت      ٠بازي مدني را برهم بزنند    

هـاي    هـا و برنامـه      طلبـي ايـران و تقابـل بـا سياسـت            سخت برافروخته شده است در مقابله با حركت اصالح        

  ٠ است توسعه سياسي رئيس جمهور محترم، با كليه نيروهاي ضد انقالب و برانداز همسو شده

رهبران و فعالين جنبش دانـشجويي توصـيه        نهضت آزادي ايران، با توجه به چنين شرايطي است كه به            

نماينـد، حفـظ      نمايد در حالي كه با تمام توان مطالبات حقه دانشجويي و مردمي را مطـرح و پيگيـري مـي                     مي
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زا را به عنوان يك ضرورت اساسي در          داري و پرهيز از تسليم شدن به تحريكات خشونت          آرامش، خويشتن 

  ٠تمام موارد رعايت نمايند

هاي صنفي و ملـي و اسـالمي را از خداونـد              ايران موفقيت شما عزيزان در تحقق خواسته      نهضت آزادي   

  ٠نمايد منان آرزو مي

  

  نهضت آزادي ايران
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  آباد آفرينان حوادث خرم والن و آشوبئهشدار به مس

  

واتقوا فتنه التصيبن الذين ظلموا مـنكم خاصـه و اعلمـوا ان اهللا              

   )٢٥انفال ( شديد العقاب 

بايـد بـراي همـه مقامـات مـسوول كـشور،              آباد، مركـز اسـتان لرسـتان مـي          ث چند روز اخير خرم    حواد

انـدركاران جنـبش دانـشجويي هـشدار دهنـده و بـه خـصوص بـراي                   هاي مردمي در صـحنه و دسـت         گروه

آفريناني كه بدون هر گونه احساس مسووليت و نگرانـي از اثـرات منفـي و مخـرب                    هاي فشار و حادثه     گروه

  ٠زنند، عبرت انگيز باشد  خود دست به اعمال خشن و نامشروع و غيرقانوني مي  ايذايي و ارعابيحركات 

كه همه سـاله در يكـي       ) تحكيم وحدت (هاي اسالمي دانشجويان       انجمن  برگزاري نشست ساليانه اتحاديه   

ه اصـالحات و    شود، امسال نيز براي بررسي و بحث در مسايل دانشجويي و مسال             از نقاط ايران برگزار مي    

 مـسووالن دفتـر تحكـيم وحـدت بـا دعـوت از       ٠شـده بـود   آبـاد تـشكيل    ها در شـهر خـرم     مشكالت دانشگاه 

دانشجويان سراسر كشور در يك شـهر كوچـك بـه دور از تجمـع و جنجـال شـهرهاي بـزرگ و دعـوت از           

بگوينـد، بـدون    توانند به زبـان و منطـق دانـشجويان سـخن              سخنراناني كه محبوبيت و مقبوليت دارند و مي       

هاي فـشار وابـسته بـه مافيـاي           كردند، اما، از همان روز نخست، گروه        تبليغات خاص، اين اجالس را برگزار       

نفوذ و رانده شدگان از برخي نهادها، به صورت سازمان يافتـه و از پـيش مجهـز بـه                      هاي ذي   قدرت و جناح  

نشست دانشجويان مسلمان كـشور بـه كـار         هاي گرم و سرد و آماده براي ايجاد اخالل و بر هم زدن                سالح

افتند و از ورود برخي ميهمانان دانشمند و عاليقدر نظير آقايان دكتر سروش و دكتر كديور كـه خـود از                       مي

شوند ممانعـت بـه عمـل آورده، آنـان را جـسورانه و نامحترمانـه مـورد                    دانشگاهيان برجسته محسوب مي   

ايـن  ! پردازند ها در فرودگاه به ايجاد خشونت و رعب مي     اعتدهند و س    تهاجم، حمله، حصر و حبس قرار مي      

آبـاد و نـاامني نشـست         آميز غيرقانوني، موجب بر هم خوردن امنيـت شـهر خـرم             بار و قهر    حركات خشونت 

المللـي را چنـدين       هاي بين   گردد و انعكاس اخبار آن سراسر كشور و حتي آنتن           دانشجويان و شهروندان مي   

 اسـالمي دانـشجويان       انجمـن   ر اين خشونت و تهاجم غيرقانوني نبود، نشست ساليانه         اگ ٠كند  روز تغذيه مي  

پژوه و فرزانه اين مرز و بوم هستند، با آرامش و بـدون تـشنج و آسـيب و خـسارت بـه             كه فرزندان فرهنگ  

  ٠دادند آبادي به دور از اين اختالالت زندگي عادي خود را ادامه مي رسيد و مردم غيور خرم پايان مي

هـا در شـهر       آباد، فقط به جلوگيري از ورود سخنرانان دعوت شده و اغتشاشات و درگيري              حوادث خرم 

هـاي حامـل      محدود نشد، بلكـه دامنـه نـاامني و حـوادث آن فراتـر رفـت و بـه هجـوم و حملـه بـه اتوبـوس                           

ون شـهرها و تـا    بيـر   هاي  بودند، تا جاده  ) مشهد، اهواز، شيراز و تهران    (دانشجويان كه عازم شهرهاي خود      

 مهاجمين و متجاسرين، همچـون راهزنـان مـسلح، راه را بـر دانـشجويان                ٠شهرهاي مجاور نيز كشيده شد    

هاي سرد به شدت مضروب و مجروح نمودند، بـه طـوري    دار و ساير سالح بستند و آنان را با گرزهاي ميخ    
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 اين حوادث     همه ٠ر گرديده است  ها منج   كه حال برخي از آنان وخيم گشته و به بستري شدن در بيمارستان            

آباد كه براي اين بلوا و هجوم بسيج شـده و             اي بيرون از محيط محدود خرم       هاي سازمان يافته    توسط گروه 

هـاي بعـد       حوادث روز  ٠اند انجام شده است     هاي خاصي مرتبط بوده     ها و جريانات و سازمان      احيانا به جناح  

آميـز از   م نيز حدي دارد بـه طـوري كـه وقتـي اعمـال خـشونت           داد كه صبر و تحمل مرد       آباد نشان     در خرم 

هاي فشار را مشاهده كردند به دفاع از دانـشجويان برخاسـتند و خـشم خـود را      سوي جمعي اندك از گروه  

آفرينان هشداري باشد كه ملت ايران از ايـن           بايست براي حادثه     اين امر مي   ٠نسبت به مهاجمان ابراز داشتند    

  ٠تابد و با آن به مقابله بر خواهد خواست نمي آفريني را بر  و حادثهشكني به بعد قانون

هاي خشن و زورمدارانه و پيامدهاي ناشي از آن كه منجر به حوادث تلخ و ناگوار بيـشتري                    چنين روش 

گـذارد، بلكـه      گرديد، آثار درازمدت و نامطلوبي، نه فقط بر دانشجويان و فرهيختگان و مردم منطقه باقي مي               

 مسلما اگـر درايـت سياسـي و حـسن نيـت مقامـات مـسوول              ٠برد  لكت را در ناامني و آشوب فرو مي       كل مم 

داري دانشجويان نبود، ممكن بود حادثه به         استانداري و فرمانداري و نيروهاي انتظامي و متانت و خويشتن         

   ٠يك فاجعه ملي بدل شود و زد و خورد و تشنجات گسترده در سطح شهر و منطقه فراگير گردد

نهضت آزادي ايران ضمن ابراز تاسف شديد و نگراني عميق از اين حوادث نـاگوار و ضـد اصـالحات و         

اندركاران نسبت به اعمال      تفاوتي كه از سوي برخي مقامات مسوول و دست          ناقض مصالح ومنافع ملي و بي     

 هـشدار   هـا   يـن گـروه   شود، بار ديگر به رهبـران، حاميـان و آمـرين ا             هاي فشار مالحظه مي     غيرقانوني گروه 

طلب و افراطي دسـت بردارنـد و بـيش از ايـن               دهد كه تا فرصت از دست نرفته، از حمايت اقليت خشونت            مي

 از شـوراي امنيـت ملـي و نيـروي انتظـامي و              ٠منافع عموم را فداي مطامع شخصي و گروهـي خـود نكننـد            

خواهـد كـه در    انون هستند مصرا مـي وزارت كشور و استاندار و نيروهاي انتظامي منطقه كه حافظ نظم و ق      

آفرينـي و     كننـد و بـه دنبـال حادثـه          ستيزان و كساني كه غيرمسووالنه نظم عمومي را مختل مـي           برابر قانون 

 ،سـتيز  طلـب و قـانون     اي آشـوب    آشوب و تجاوز به حريم عمومي هستند، قاطعانـه بايـستند و نگذارنـد عـده               

هـاي فـشار      طلبان و گـروه      شك نيست كه قدرت    ٠م سازند شهروندان را از حقوق مدني و طبيعي خود محرو        

كنند خـود نيـز       دهند، در آتشي كه بر پا مي        كه اين گونه حركات را از سر ضعف و ياس و نااميدي انجام مي             

  ٠خواهند سوخت، اما وعده الهي راست است و اصالحات تا پيروزي ملت ادامه خواهد يافت

نمايد كه ضمن حفظ مواضع دفاعي بر حق خود و            توصيه مي نهضت آزادي ايران به دانشجويان مظلوم       

طلبي تـسليم نـشده و بـا مراقبـت از      ابراز اعتراضات مظلومانه و قانوني، به تحريكات دشمنان جنبش اصالح   

  ٠هاي تنش و تشنج، بدانند كه سرانجام حق پيروز است دام

  

  نهضت آزادي ايران
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  حمايت از مردم فلسطين

  

ي مـسلح اسـرائيل بـه زنـان، مـردان، جوانـان و سـالمندان فلـسطيني حملـه بردنـد و                       بار ديگـر نيروهـا    

سـالح و مظلـوم فلـسطين         كشتار مردم بي   ٠آميز آنان را به خاك و خون كشيدند         اعتراضات آرام و مسالمت   

و گر جسارت و قساوت نيروهاي اسرائيلي       تفاوتي نظاره   المللي با بي    بين  گيرد كه جامعه    در حالي صورت مي   

 حقوق حقه انساني خـود و حـق طبيعـي بازگـشت بـه مـيهن و                   باشد كه جز مطالبه     ضرب و شتم مردمي مي    

  ٠تشكيل دولت و ملت مستقل خود هيچ گناهي ندارند

هاي اخير بار ديگر اهميت انتقال ستاد اصلي جنبش مقاومـت فلـسطين از كـشورهاي عربـي بـه                      درگيري

 اين انتقـال يكـي   ٠دهد رود، نشان مي ساسي و مهمي به شمار ميهاي فلسطيني را، كه تحول ا       داخل سرزمين 

از بزرگترين دستاوردهاي جنبش مقاومت فلسطين در طي ساليان دراز مقاومت عليه صـهيونيزم و مبـارزه                 

  ٠باشد براي بازگشت به سرزمين مادري و ايجاد يك دولت و ملت مستقل فلسطيني مي

 بـا حمايـت و   ١٩٤۰هـا كـه در دهـه        طين توسط صهيونيـست    اشغال فلس   يكي از محورهاي اصلي برنامه    

تخليـه فلـسطين از     «اش مطـرح و بـه اجـرا گذاشـته شـد،               پشتيباني اسـتعمار انگلـيس و همدسـتان اروپـايي         

النصر بالرعب ـ پيروزي بـا تـرور و    « سازمانهاي تروريستي يهودي، بر اساس استراتژي ٠بود» فلسطينيان

زدنـد  ) نظير قتل عام بي رحمانه مردم در ديرياسين       (ه مردم فلسطين    ، دست به كشتارهاي وحشيان    »وحشت

  ٠ها را وادار به ترك خانه و ديار خود بنمايند تا با ايجاد رعب و وحشت، فلسطيني

ــ ايجـاد فـضاي جغرافيـايي بـراي اسـكان مهـاجرين و               ١: گرفـت   اين برنامه با دو هدف اصلي صـورت         

ـ پيشگيري از بـروز و ظهـور جنـبش        ٢ه عنوان هدف كوتاه مدت،      هاي فلسطيني، ب    مهاجمين يهودي در زمين   

النـصر  «شي مـ  هـا بـا اجـراي خـط      صهيونيست٠از مدتهاي اشغالي به عنوان هدف در     مقاومت در سرزمين  

  ٠ سال موفق شدند٥۰در هر دو هدف، براي مدت » بالرعب

جدادي خود را رها كردند و   هاي آباء و ا     اي از فلسطينيان در اثر اجراي اين سياست سرزمين          بخش عمده 

هـاي محقـر بـه اميـد        هاي آوارگـان و زيـر چـادر          آنها به تدريج در اردوگاه     ٠به كشورهاي همسايه گريختند   

بازگشت به سـرزمين اصـلي، اسـكان داده شـدند و در حـالي كـه در بـدترين شـرايط سياسـي، اجتمـاعي،                          

ردند، دائما بـا كـشورهاي عربـي ميزبـان     ب  به سر مي…و ) سرما، گرما و بهداشت (اقتصادي، محيط زيست    

گيـر فلـسطيني در كـشورهاي خـود           هاي عربي از حـضور تعـداد چـشم           دولت ٠خود نيز در كشمكش بودند    

 از طرف ديگر برخي از      ٠دادند آوارگان در جمعيت كشور ادغام شوند        بيمناك و ناراضي بودند و اجازه نمي      

با ٠ي از وجود اين آوارگان به عنوان ابزار استفاده كنندهاي سياس كردند در بازي   هاي عربي، سعي مي     دولت

 از آنجـا كـه مقاومـت    ٠اينحال از ميان همين آوارگان نهال جنبش مقاومت روييد، رشد كرد و تنـاور گرديـد            

هـاي شـديد و    هاي عربي جنبش مقاومتگردد، دائما بـا آنهـا درگيـري           داد آلت دست دولت     فلسطين اجازه نمي  
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 اين امر موجب شده بود ستاد ، باالجبار از يك كشور عربـي، بـه كـشور                  ٠كرد  پيدا مي بعضا بسيار خونين،    

نيروهـاي   اي از امكانـات و  هاي سنگيني را بپردازد و بخش قابل مالحظـه  ديگر نقل مكان كند و هر بار هزينه     

  ٠ها نمايد خود را صرف اين درگيري

 اگـر ايـن اصـل       ٠نفع اعـراب بـر هـم زده اسـت         ها معادله را به       هاي جديد اعراب و فلسطيني       اما سياست 

اند از طريق جنگ بـه دسـت آورنـد،     پذيرفته شود كه جنگ ادامه سياست است، آن چه را كه اعراب نتوانسته       

  ٠آورند رود تا از طريق سياست به دست  اينك مي

ي بخـش   سياست مذاكره مستقيم با اسرائيل، منجر به انتقال كامل مركز جنبش مقاومت و سـازمان آزاد               

 از هنگـامي كـه ايـن        ٠هـاي اشـغالي شـده اسـت         فلسطين و مجلس شوراي ملي فلسطين به داخـل سـرزمين          

 درگيـري مـستقيم ميـان       ،هـاي عربـي      ميان فلسطينيان و دولـت       صورت گرفته، با كاهش درگيري      جايي  جابه

ه گـردن اسـرائيل     ي اين كار به جاي كـشورهاي عربـي بـ            فلسطينيان و اسرائيل به شدت باال گرفته و هزينه        

  ٠افتاده است

 صـلح در    ٠خواهـد   دهد اسرائيل تحت هيچ شرايطي صلح نمـي         هاي جديد نشان مي     ها و خشونت    سركوب

 استقرار مقاومت فلـسطيني، در نـوار        ٠گردد  دراز مدت به ضرر موجوديت اسرائيل و موجب نابودي آن مي          

  ٠ناپذير ساخته است ي را امري اجتنابغزه و غرب رودخانه اردن، تشكيل يك دولت مستقل و ملي فلسطين

انـد چگونـه      ها در فرايندهاي سخت و طوالني و پر فراز و نشيب مقاومت و مبـارزه يـاد گرفتـه                    فلسطيني

اي از زير بار انجام تعهداتش، حـتي به موجــب    هر بار كه اسرائيل به هر بهانه      ٠پيچيده و هماهنگ عمل كنند    

زنـد، فعاليـت هـاي قهرآميـز حمـاس و جهاداسـالمي بـاال                 ر بـاز مـي     اسـرائيل عادالنـه سـ      -قـرارداد ساف   

اند كه اسرائيل يا بايد تـسليم سـاف شـود يـا بـه نبـرد                   ها چنان وضعيتي به وجود آورده       فلسطيني٠گيرد  مي

  ٠كنند  اينك دو شاخه سياسي و نظامي مقاومت هماهنگ با هم عمل مي٠مسلحانه با فلسطينيان تن دهد

المقدس شرقي به فلسطين سرباز زد و ساف هم حاضر بـه سـازش            از واگذاري بيت  هنگامي كه اسرائيل    

 اگـر اسـرائيل از طريـق مـذاكرات     ٠االقصي نـشد، نبردهـاي خيابـاني بـاال گرفـت        در مورد سرنوشت مسجد   

ادامـه  ٠توانـد  ها، نتواند وضعيت را مهار كند،يقينا از طريق نظامي هم نمـي  سياسي و دادن امتياز به فلسطيني 

هـاي خيابـاني، بـه نفـع فلـسطين و بـه ضـرر                عيت كنوني چه در جبهه سياسي و چه در جبهه درگيـري           وض

  ٠شود اسرائيل تمام مي

هـاي    ها بر كوچـه و خيابـان        هاي مظلومي كه با تيرهاي ظلم و ستم صهيونيست          بي ترديد خون فلسطيني   

   ٠شود، خود ضامن پيروزي نهايي مردم فلسطين است سرزمين فلسطين جاري مي

هـاي اشـغالي بـار     نهضت آزادي ايران ضمن محكوم كردن جنايات اخير رژيم صهيونيستي در سرزمين     

  ٠دارد ديگر حمايت كامل خود را از مبارزه بر حق مردم فلسطين اعالم مي

  

  نهضت آزادي ايران
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   سفر آقاي دكتر يزدي به آمريكا به دعوتاطالعيه

  هاي كلرادو، ايداهو و اهايو  دانشگاه

  

هاي كلرادو، ايداهو و اهايو آمريكا جناب آقـاي دكتـر ابـراهيم يـزدي دبيركـل نهـضت                     با دعوت دانشگاه  

 ايـران را بـه      ١٣٧٩ مهرمـاه    ٢٦شنبه    هايي پيرامون ايران و اسالم روز سه        آزادي ايران براي ايراد سخنراني    

  ٠مقصد آمريكا ترك كردند

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۷۸

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۳۱:شماره

۲۷/۰۷/۱۳۷۹:تاريخ

  

  

  

   مظلوميت دولت موقت و قانون اساسيدر دفاع از

  

ينهـون   الخير و يامرون بالمعروف و      ولتكن منكم امه يدعون الي    

   ١المنكر و اولئك هم المفلحون  عن

كند و در همين راسـتا انقـالب          مداري و حاكميت قانون مبارزه مي     لت ايران يكصد سال است براي قانون      م

  ٠يد در چارچوب قانون به وجود آمداسالمي ايران براي تاسيس حكومتي مبتني و مق

  :اند در تاييد اين هدف، مقام رهبري نيز اخيرا در حوزه علميه قم تاكيد كرده

 مراكز قانوني و به همـه آحـاد ملـت،            گذاري، به همه     مسئوالن، به همهي مراكز قانون      توصيه من به همه   «

 قانون بايد ٠ورزي خود ادامه دهد د به طمعتوان  اگر ما قانون را رعايت بكنيم دشمن نمي     ٠رعايت قانون است  

  )١٣٧٩ مهر ماه ١٦اطالعات (» ٠ قانون راه نفوذ دشمن را هم بسته است٠رعايت بشود

مند به بهبود وضع نابسامان و بر هم ريختـه كنـوني باشـد، ولـي بـا ايـن                      تواند عالقه   ترديد كسي نمي    بي

 كه مقام رهبري ايـن چنـين شـفاف و صـريح از               اما سوال اساسي اين است؛ هنگامي      ٠سخنان موافق نباشد  

اندركاران، همه و همـه       گويند، رئيس جمهور منتخب مردم، وزراء، وكال و دست          لزوم رعايت قانون سخن مي    

دانند، پس مسئول اين همه تخطي از قانون اساسي و زير پا گذاشـتن                رعايت قانون را سرلوحه كار خود مي      

  مقررات قانوني كيست؟ 

رسد نتوان پاسخ ساده و صـريحي بـراي ايـن معـضل تـاريخي كـه ريـشه در فرهنـگ كهـن                         به نظر مي  

طلبـد كـه نـه تنهـا آحـاد ملـت بلكـه                استبدادي دارد پيدا كرد، با اينحال رفع اين معـضل همتـي همگـاني مـي               

هـا از سـوي آنـان،     ها كه متولي قانون هـستند و احتـرام بـه ايـن معيـار               زمامداران را نيز شامل شود، همان     

شود برخـي از فرامينـي كـه از            در اين مورد احساس مي     ٠دهد  اعتباري قانوني را نزد كارگزاران افزايش مي      

گـردد، در حـالي كـه     شود جنبه فراقانوني داشته و به استناد مقام واليـت ابـالغ مـي          ناحيه رهبري صادر مي   

   ٠نسته استقانون اساسي مقام رهبري را با ساير مردم، در رعايت اصول قانون برابر دا

  :گويد  مي١٣٥٨ قانون اساسي مصوب – ١١٢اصل 

  »٠رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند«

  : آمده است١٣٦٨ سال  نظر شده  قانون اساسي تجديد١۰٧همين معنا در پايان اصل 

  »٠رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است«

اي بسياري از مردم اين سـوال مطـرح اسـت كـه دادگـاه ويـژه روحانيـت، كـه قـوه قـضاييه خـود را                   بر

                                                      
به سوي خير دعوت كرده، امر به معروف و نهي از منكر كنند ) مردم را( ـ و بايد از ميان شما گروهي باشند كه  ١۰٤ آل عمران ١

  ارانندها رستگ و همين
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بدون رعايـت مـوازين تقنـين و مـستقل از           (داند، بر طبق كدام اصل قانون اساسي          جوابگوي عملكرد آن نمي   

  تشكيل شده است؟ ) قوه قضاييه

  : قانون اساسي آمده است٢٣در اصل 

اي مورد تعرض و موأخذه قـرار         توان به صرف داشتن عقيده      كس را نمي    و هيچ تفتيش عقايد ممنوع است     «

  »داد

گـذارد و شـهروندان را بـه خـاطر           اما دادگاه ويژه روحانيت اين اصل مسلم قانون اساسي را زير پا مـي             

 بـسياري از ادارات در اسـتخدام        ٠كنند  عقايدشان مورد بازخواست قرار داده و حتي محكوم و بازداشت مي          

گذارند و بـه طـور كتبـي يـا شـفاهي بـه تفتـيش عقايـد متقاضـيان                      روندان اين اصل قانوني را زير پا مي       شه

كننـد و وابـستگان برخـي، بـه            برخي از نهادها اموال مردم را بدون مجوز قانوني مصادره مـي            ٠پردازند  مي

مورد ضرب و شتم قـرار      كنند، افراد را      آميز، حتي در منازل اشخاص، حمله مي        اجتماعات قانوني و مسالمت   

كـاران و     گرمـي ايـن خـالف       خواهند بدانند پـشت     مردم مي !! شود  دهند، اما از متخلفين كسي بازداشت نمي        مي

  متجاوزان به قانون به كجاست؟

 درصد اقتصاد كشور را تحت كنترل خـود دارنـد،           ٤۰بيش از يكصد و بيست نهاد و موسسه، كه حداقل           

 بسياري از اين نهادها و مراكز، حاضر به تمكـين از قـانون، از جملـه                 ٠ستهاي مختلف تشكيل شده ا      به نام 

هاي دولتي بـه      باشند و در اين زمينه كساني با استفاده از روابط و رانت             قانون ديوان محاسبات عمومي نمي    

  ٠اند  چناني بر پا كرده هاي آن اند و كاخ هاي سرشار رسيده ثروت

با رعايت قانون، با رعايت انصاف، بـدون        «: ين سخن مقام رهبري كه    نهضت آزادي ايران با استقبال از ا      

تواند   شود دشمن نمي    ها، بزرگ نشان داده مي      گري  تن دادن به اختالفات حزبي سياسي، كه همواره با هوچي         

پرسد پس اشكال كار كجاست كه همـه از   اندركاران مي ، از مسئوالن و دست  »٠ورزي خود ادامه دهد     به طمع 

شود؟ به راستي چه كسي و چـه زمـاني بايـد بـه           چنان ناديده گرفته مي     كنند، اما قانون هم     بت مي قانون صح 

  ها پايان بدهد؟  هنجاري اين نابه

  :هايي به دولت موقت شده است كه از جمله تعريض در سخنان مقام رهبري حمالت و

يكـا، ريـشه هـاي آمريكـا، بنـد و           انقالب اسالمي ايران جزو افتخاراتش اين بود كه نفوذ آمريكا، دست آمر           «

اي كه در اول كار بر مسند حكومـت در ايـن كـشور            البته عده  ٠هاي آمريكا را در اين كشور از بين برد          بست

  »٠خواستند نگذارند نشسته بودند و دل در گرو آمريكا و آمريكايي داشتند مي

نـدس بازرگـان، بـه رحمـت        دولت موقت جمعا نه ماه بر سر كار بود، رئيس دولت موقـت، شـادروان مه               

 اين سخنان در شـرايط كنـوني در پـي اثبـات چـه               ٠ايزدي پيوسته است و حضور ندارد تا از خود دفاع كند          

  كند؟  چيزي است و اين اتهامات اثبات نشده كدام مشكل كنوني كشور را حل مي

اران ايـشان بـا   دانند كـه مرحـوم مهنـدس بازرگـان و همكـ      دانند و مقام رهبري نيز به خوبي مي     همه مي 

منـد    هاي آنان تن به قبول مسئوليت دادند و خود هرگز داوطلـب و عالقـه                اصرار دوستان روحاني و پيگيري    

تواننـد وظيفـه خـود را انجـام           هاي مكرر مركز قـدرت نمـي         آنگاه نيز كه ديدند با دخالت      ٠اداره دولت نبودند  

صاف و عـدالتي كـه ديگـران بـه رعايـت آن دعـوت        آيـا انـ  ٠كنار رفتند » نجيبانه«بدهند، به قول خود آقايان      

   همين است؟،شوند مي
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  :در ادامه اين تعريض به دولت شادروان مهندس بازرگان آمده است

گذاردند كه بر اساس      اي مي    از نزديك خودم شاهد بودم، داشتند مصوبه       ٥٨من در شوراي عالي دفاع سال       «

ايي كه آن همه جنايت و خيانت كرده بودنـد بـا نـام              ه  آن مصوبه، هيات مستشاران نظامي آمريكايي همان      

 ٠كنيد  گفتم اين چه كاري است كه شما داريد مي         ٠ بنده مانع شدم   ٠ديگري در ارتش جمهوري اسالمي بمانند     

قدري بحث شد، مطلب را متوقف گذاشتند، بعد هم خداي متعال به آنهـا توفيـق نـداد ايـن كـار را بكننـد و                          

  »٠رفتند

، وزيـر دفـاع     )مهنـدس بازرگـان   (وزيـر     ي شوراي عالي دفاع عبارت بودند از نخـست        در آن تاريخ اعضا   

شـهيد  (، رياست ستاد مشترك فرمانـدهي نيروهـاي مـسلح           )مهندس صباغيان (، وزير كشور    )شهيد چمران (

و مقام رهبري كه در آن زمان به عنوان معاونت وزارت دفاع با شهيد دكتر چمران همكاري                 ) تيمسار فالحي 

انـد بـه لقـاي پرودگـار           از اين جمع سه نفر اصلي كه مسئوليت اساسي اين امور را به عهده داشـته                ٠داشتند

شتافته و حضور ندارند تا پاسخي به اين اتهامات بدهند، مهمتر از دفاع و توضيحات وزير كشور وقـت آيـا                     

ع در آن   بهتر نيست براي شفاف شدن مسائل و مصوبات، متن كامـل صـورت جلـسات شـوراي عـالي دفـا                    

زمان منتشر گردد تا روشن شود در آن دوران چه كساني چه مسائلي را مطـرح سـاخته و پيـشنهاد مـورد        

   ٠تر خواهد شد بحث توسط چه كسي ارائه شده است؟ در اين صورت قضاوت مردم آسان

  : ي اين سخنان آمده است كه در ادامه

شـته بـود كـه همـان آقايـان در الجزايـر طـرح          يك بار ديگر هنوز يك سال از پيروزي انقالب اسالمي نگذ          «

  »٠ها و دشمنان خوني اين ملت را ريختند، امام مانع شدند و نگذاشتند گفتگوي با آمريكايي

  :تذكر چند نكته در اين رابطه ضروري است

تا هنگام گروگانگيري و قطع روابط ايران و آمريكا توسط دولت آمريكا، نه رهبـر فقيـد انقـالب و نـه                  -١

 دولت موقت براي استيفاي     ٠ي انقالب، بحثي از قطع روابط با آمريكا و منع گفتگو با آن دولت نداشتند              شورا

هاي ايران در آمريكا كه از زمـان شـاه بـاقي مانـده بـود، از جملـه تـسويه                حقوق ملت و برگرداندن سرمايه    

مـذاكره  ) هـران و نيويـورك    در ت (گردان ايران در وزارت دفاع آمريكـا، بـا مقامـات آمريكـايي                حساب تنخواه 

بـه طـور مرتـب بـه شـوراي          ) كه با تصويب و اطالع رهبر فقيد انقالب بود        ( گزارش اين مذاكرات     ٠كردند  مي

  ٠شد انقالب نيز داده مي

، در  )مهنـدس بازرگـان   (وزيـر     در الجزايـر بـراي مالقـات بـا نخـست          » برژينـسكي «قبول درخواسـت     -٢

كـه در اطـاق محـل اقامـت شـادروان           ( در اين مالقـات،      ٠گرفتچارچوب استيفاي حقوق ملت ايران صورت       

نيز ) دكتر يزدي (و وزير امور خارجه     ) شهيد دكتر چمران  (، وزير دفاع وقت     )مهندس بازرگان صورت گرفت   

هـا، از جملـه    اي با خبرگـزاري      بالفاصله بعد از مالقات، موضوعات مورد بحث در مصاحبه         ٠حضور داشتند 

هاي داخلـي نيـز مـنعكس شـد،           گزارش گرديد و در روزنامه    ) پارس آن موقع  (  خبرگزاري جمهوري اسالمي  

 آقاي مهندس بازرگـان، بعـد از اسـتعفا، در پاسـخ بـه ايـن                 ٠بنابراين هيچ چيز پنهان و مخفي وجود نداشت       

م و  نه من هويدا هست   « سوال كه آيا قبل از سفر به الجزاير از امام اجازه گرفته بوديد يا نه؟ جواب دادند كه                   

تا زماني كه اصل روابط ميـان دو كـشور مـورد قبـول و     » !كه براي هر كاري اجازه الزم باشد   ! نه امام شاه  

  ٠باشد وزيري مي تاييد است، روابط ديپلماتيك از وظايف پست نخست

گيرد كه در طي   سال، در شرايطي صورت مي٢١تعريض به دولت موقت در اين زمينه بعد از گذشت       -٣
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هـاي مختلفـي در سـطوح گونـاگون ميـان دولتمـردان ايـران و                  يرغم قطع روابط سياسي، تماس    اين مدت، عل  

فـارلين رئـيس شـوراي امنيـت ملـي            به رياست مك  (آمريكا جريان داشته است كه مهمترين آنها سفر هياتي          

 مستقيم به  اين ديدار و مذاكره   ٠باشد  به ايران، با هواپيماي اختصاصي و همراه با هدايايي نفيس مي          ) آمريكا

مردان آن زمان، تا كنون هيچ گزارشي درباره        هاي مكرر دولت     شده و عليرغم وعده    دور از چشم مردم انجام    

ترين مسايل مربوط به اين       در حالي كه جزيي   ! اهداف اين ديدار و دستاوردهاي آن به مردم داده نشده است          

هـاي مختلـف در سراسـر         بسيار باال، به زبـان    هاي متعدد با تيراژهاي       كتابدر  ارتباطات و سفرهاي پنهاني،     

وزيـر خارجـه   » براون نيك« مالقات و مذاكرات صميمانه برخي از آقايان با         ٠جهان چاپ و منتشر شده است     

كـشيد؟ گويـا ملـت ايـران كـه            شد، معلوم نبود به كجا مـي        انگليس نيز اگر توسط برخي مطبوعات برمال نمي       

  ٠ز كم و كيف آن مذاكرات اطالع حاصل نمايدصاحب خانه و مالك اصلي است نبايد ا

  :در فراز ديگري از اين سخنان آمده است

 آن كساني كـه     ٠شنود، حق دارد بدبين بشود      را مي » آزادي«و  » اصالح«انسان وقتي از اين جور افراد نام        «

د بـا تـدابير   خواستن پس از يك چنين انقالب باشكوهي كه لبه تيز اين انقالب هم عليه سلطه آمريكا بود مي        

و دم از   » آزادي«ها را كه از در رفته بودند، از پنجره برگردانند، ايـن آدمهـا حـاال دم از                     گوناگون، آمريكايي 

 هر آدم هوشـمندي     ٠كنند  ها و از مزدوران رژيم گذشته به آنها كمك مي           زنند و كساني از تفاله      مي» اصالح«

  »٠حق دارد نگران بشود و حق دارد سوءظن پيدا بكند

  :خداوند عليم در كتاب حكيم خود فرموده است

  ١»٠يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم«

  ٢» ان الظن اليغني من الحق شيئا«

اي بر آن اقامه نگرديده، آن هم در مورد كساني كه به تصديق دوست و            ها كه هيچ بينه     ظن  اين گونه سوء  

اند، از مقوله اتهام به شمار رفته و قطعـا مـورد بازخواسـت خداونـد                  كرده دشمن عمري به اين مردم خدمت     

  ٠عليم خبير قرار خواهد گرفت

آيا اگر كسي مشفقانه در چارچوب فريضه امر به معروف و نهي از منكر مسئوالن را به اجـراي قـانون                     

يت كند، بايد او را     اساسي توصيه نموده و از برنامه اصالحات مورد نظر رئيس جمهوري منتخب مردم حما             

متهم به وابستگي به بيگانگان كرد؟ كسي كه اجـراي منـصفانه و عادالنـه قـانون را بـه طـور يكـسان بـراي             

هـاي گونـاگون قـانون را زيرپـا           نمايد، عامـل دشـمن اسـت، يـا كـساني كـه بـه بهانـه                  همگان درخواست مي  

كننـد؟    تخاب سرنوشت خود را انكار مـي      شوند و حق مردم در ان       گذارند، ركن جمهوريت نظام را منكر مي        مي

  كدام سزاوارتر به خطا هستند؟

نهضت آزادي ايران، همانطور كه مقام رهبري نيز در سخنان اخير خود نسبت بـه جلـوگيري از نفـوذ و                     

اند، همواره مدافع اسـتقالل كـشور و تـامين شـرايط الزم               استيالي بيگانگان به درستي حساسيت نشان داده      

وده است، اما بر اساس تجربه تلخ رويدادهاي تاريخي دويست سال اخير كـشور كـه دسـت                  براي حفظ آن ب   

                                                      
١

  ها گناه است ها بپرهيزيد كه برخي از گمان ايد از بسياري گمان  ـ اي كساني كه ايمان آورده١٢ حجرات 

٢
  ٠از حق باشد) انسان(نياز كننده  تواند بي ترديد اتكا به گمان نمي  ـ بي٢٨ النجم 
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ها بيرون آمده و مانع رشد و توسعه كشور شـده اسـت،               شاه استيالگران همواره از آستين رضا     بيگانگان و 

 تعطيـل دسـته جمعـي و خـالف قـانون      ٠بر آزاديهاي مدني و مبارزه با فرهنگ استبدادي تاكيد كـرده اسـت        

مطبوعات و محدوديت اطالع رساني در شرايط كنوني كه سدي در اجراي فريضه امر به معروف و نهـي از                    

  ٠ساز حضور و نفوذ بيگانگان در كشور گردد ترين زمينه تواند سهل منكر ساخته است، مي

نهضت آزادي ايران، بارها بر اين نكته تكيه كرده است كه نجـات كـشور در گـرو تمكـين تمـام و كمـال                         

 ما بر اين باوريم كه مردم به آقاي خاتمي بـه دليـل              ٠باشد  هاي اساسي ملت، مي     مسئوالن به حقوق و آزادي    

اند و آقاي خاتمي نيـز بـه          هاي ملت راي داده     تعهدات ايشان به اجراي قانون اساسي و تحقق حقوق و آزادي          

نظر از توفيق   صرف٠اند رار دادهكرات بر اين تعهد تاكيد كرده و آن را محور اصلي برنامه اصالحات خود ق            

جويانـه از ابتـداي      يا عدم توفيق ايشان، نهضت آزادي ايران خود از مناديـان اصـالحات بـا مـشي مـسالمت                  

پـذيريم و      اگر گناه ما پيگيري حقوق شـرعي و قـانوني مـردم اسـت ، آن را مـي                   ٠انقالب تا كنون بوده است    

  ٠باشيم آماده پرداخت هزينه آن نيز مي

انجام تعهدات قانوني و پايبندي به پيماني كه بـا           زادي ايران مسئوالن كشور را به تقواي الهي و        نهضت آ 

هاي كنـوني كـشور را، انجـام تعهـدات رئـيس       كند و تنها راه خروج از بحران اند دعوت مي    خدا و مردم بسته   

الحمـدهللا     آخردعوانـا ان      و   ٠دانـد   هاي قانوني مردم مي     جمهور در برنامه اصالحات و تامين حقوق و آزادي        

   العالمين رب

  

  نهضت آزادي ايران
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  »عبور از خاتمي«بررسي پروژه 

  

در (ريـزي شـده جنـبش دانـشجويي           آباد و سـركوب برنامـه       هاي اخير، به ويژه بعد از غائله خرم         در ماه 

از سـوي   » تميعبـور از خـا    «اي تحت عنوان، پـروژه        ، نظريه )جمهور به نيويورك    آستانه سفر تاريخي رئيس   

هاي مختلف سياسي كشور مطرح شده است كه آقاي خاتمي نيز نسبت به آن واكنش نـشان                   ها و جناح    گروه

شود،   سازي مي    رياست جمهوري زمينه   ٨۰ با توجه به اهميت مساله در شرايطي كه براي انتخابات            ٠اند  داده

هـا و علـل مطـرح شـدن ايـن پـروژه،               هها و عملكرد سه جريان اصلي زير براي تبيين ريش           الزم است ديدگاه  

  ٠مورد بررسي و تحليل قرار گيرد

  طلب  ـ جريان انحصار١

، دو پيـام    ١٣٧٦پيروزي قاطع آقاي خاتمي در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهـوري در دوم خـرداد                

مايـت   اول راي منفي، صريح و شفاف مردم به عملكرد حاكميت گذشته، دوم تاييـد و ح   ٠كامال متمايز داشت  

از برنامه توسعه سياسي و اصالحات آقاي خاتمي و اجراي اصول فراموش شده و مهم قانون اساسي، بـه                   

   ٠ها و حقوق اساسي ملت ويژه در زمينه آزادي

اين موفقيت موجب شد كه مطالبات سياسي ـ اجتماعي مردم در قالب برنامه اصالحات به يـك خواسـت    

هـاي   طلـب كـه نگـراِن از دسـت دادن پايگـاه قـدرت و حـذف رانـت           رملي تبديل گردد و جريان سنتِي انحصا      

  ٠ريزي كند سياسي و اقتصادي خود بود، براي تقابل با جنبش اصالحات برنامه

هاي   بار تهاجم به كوي دانشگاه تهران و دانشگاه تبريز، ترور شخصيت            اي، فاجعه تاسف    هاي زنجيره   قتل

و كنفرانس برلين از صدا و سيما،       » هويت« برنامه تنظيم شده     اي مطبوعات، تهيه و پخش      سياسي، تعطيل فله  

آميـز قـوه    طلب و عملكرد يكسويه و تبعـيض  هاي سياسي اصالح بازداشت و اسارت نويسندگان و شخصيت    

  ٠دهد اي از برنامه مقابله با جنبش اصالحات را نشان مي قضاييه نسبت به بازداشت شدگان، گوشه

و بـا تكيـه بـر    » النصر بالرعـب  «ل قريب چهار سال با استفاده از استراتژي         هايي كه در طو     آفريني  بحران

هاي فشار و با شعار پاسداري از مقدسات ديني انجام شد، از يك سـو شـرايط الزم را بـراي         خشونت گروه 

رساني و آگاهي بخشي مردم را بر عهـده   طلب، كه نقش اطالع   سركوب جنبش دانشجويي و مطبوعات اصالح     

طلـب و دولـت آقـاي         راهم آورد و از سوي ديگر براي خسته و فرسـوده كـردن نيروهـاي اصـالح                داشتند، ف 

هـاي تعهـد شـده رئـيس جمهـور و مطالبـات بـر حـق مـردم،                     خاتمي طراحي گرديد تا با عدم تحقـق برنامـه         

  ٠هاي ياس و بدبيني و سلب اعتماد ملت نسبت به دولت آقاي خاتمي را فراهم آورد زمينه

هاي مـرتبط بـا جريـان انحـصارطلب، در غيـاب مطبوعـات مـستقل و                   ي است كه رسانه   در چنين شرايط  

 كارايي و اقتدار دولت را تبليـغ    كنند تا عدم    ها و تنگناهاي معيشتي مردم را برجسته مي         طلب، نارسايي   اصالح

  ٠نموده و اعتماد مردم به رئيس جمهور و برنامه اصالحات و توسعه سياسي ايشان را كاهش دهند
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ريان اقتدارگرا كه به دليل عملكرد خود در طول دو دهه گذشته، پايگاه اجتمـاعي خـويش را بـه ميـزان            ج

رساني جامعـه تكيـه       چنان بر منابع اصلي قدرت مالي، نظامي، قضايي و اطالع           زيادي از دست داده است، هم     

   ٠ستآفرينان را حفظ كرده ا آفريني، هدايت آن و حمايت از بحران زده و توان بحران

طلبان داشته، امـا در عـوض موجـب     هاي سنگيني براي اصالح هاي سه سال گذشته هر چند هزينه        بحران

 بـه طـوري كـه جريـان         ٠ اصـالحات گـشته اسـت        در سـطح جامعـه و تثبيـت برنامـه           رشد و توسعه آگاهي   

اصـالحات،  انحصارگر براي انحراف افكار عمومي، به تعريف مجدد اصالحات پرداخته و بـا ادعـاي توليـت                  

مطالبات بر حق مردم را، كه همان مطالبات ملت ايـران در طـول مبـارزات يكـصد سـال گذشـته بـوده و در                       

مـورد  » !اصـالحات آمريكـايي   «شعارهاي انقالب اسالمي و قانون اساسي نيز منعكس شده است، به عنـوان              

  ٠تهاجم قرار داده است

برداري از شرايط حاضر      اند، براي بهره    د نبوده گاه پاسخگوي عملكرد خو     سردمداران اين جريان كه هيچ    

يـك از مـسوولين       شان باشند، اما هيچ     مسوولين جمهوري اسالمي بايد پاسخگوي مسووليت     «: كنند  اعالن مي 

توانند گزارشي از     جناح دوم خرداد و دولت آنها و رئيس جمهور نمي         «و چرا   » دوم خردادي پاسخگو نيستند   

  »٠عملكرد خود به ملت بدهند

اين جريان كه از ابتداي انتخاب آقاي خاتمي همواره به كارشكني و تضعيف پرداخته و عمـر ايـن دولـت          

رئيس جمهـور بحـث كنـار رفـتن در          » نجيبانه«كرده بود، اينك براي بركناري        بيني    را حداكثر شش ماه پيش    

را پـر و بـال      »  از خـاتمي   عبـور «هاي اخير بحث      سازد و در ماه     را مطرح مي  ) ن ماندال ومانند نلس (اوج قدرت   

  ٠دهد مي

   ـ جريان برانداز٢

جريان براندازي نظام كه در دو دهه گذشته به انزوا و تحليل كشيده شده و در قالب چند گروه مشخص                    

حضور و فعاليت دارد، بعد از دوم خرداد همـواره مخالفـت خـود را بـا شـخص                   ) عمدتا در خارج از كشور    (

 اصالحات با حـضور       اگر برنامه  ٠هاي مختلف اعالم داشته است      ت در عرصه   اصالحا   آقاي خاتمي و برنامه   

و مشاركت گسترده مردم در چارچوب قانون اساسي تحقق يابد و همه ايرانيان با التزام به قـانون اساسـي                    

اعتبـار گـشته و زيـر سـوال           مشي برانـدازي بـي     براي ساختن ايراني آباد و آزاد و مستقل بسيج شوند، خط          

  ٠فتخواهد ر

طلب و اقتدارگرا كه با اجراي برنامه اصالحات و قانونمند شدن             هاي انحصار    گروه ٧٦بعد از دوم خرداد     

هاي برانداز بـه كارشـكني        ديدند، هماهنگ با گروه     مناسبات مديريتي، موجوديت خود را در معرض خطر مي        

ز صحنه خارج كـردن آقـاي   در برنامه اصالحات پرداختند و همچون دو تيغه قيچي حول محور تضعيف و ا   

  ٠ريزي و اقدام نمودند خاتمي برنامه

  گرا  ـ جريان اصالح٣

ها، با پشتيباني مردم و با تاكيد بـر،   آفريني ها و بحران گرا به رغم كارشكني   آقاي خاتمي و جريان اصالح    

ب برگـزاري انتخابـات شـوراها و مجلـس شـشم، جلـ            : اهداف توسعه سياسي، اصالحات را به پـيش بردنـد         

طلب، توسعه مطبوعات مستقل، شكوفايي جنبش        گير نمايندگان اصالح    مشاركت وسيع مردم و پيروزي چشم     

المللـي جمهـوري    ها و شناخت فراگير موانع اصلي توسعه كشور، كسب اعتبـار بـين         دانشجويي، رشد آگاهي  
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الحات و توسـعه  اي از دسـتاوردهاي برنامـه اصـ     پـاره ،زدايـي  اسالمي ايران از طريق اجراي سياست تـنش  

  ٠سياسي بوده است

هرچند عدم انسجام سازماني، نداشتن برنامه و عدم توانـايي بـسيج نيروهـا در مواقـع بحرانـي و عـدم                      

هايي را موجب شده اسـت كـه بايـد بـه تـدريج از       اي از فعالين اين جبهه، مشكالت و محدوديت      مقبوليت پاره 

  ٠ميان برداشته شود

هـاي دوم خـرداد آراي آقـاي خـاتمي در              كـه برخـي از فعـالين گـروه         توجه به اين نكته ضروري اسـت      

انتخابات رياست جمهوري را آراي خود تلقي كرده و به خاطر اين اشتباه در عمـل بـا واكـنش مـردم، حتـي           

 به عالوه جريان راست سـنتي و اقتـدارگرا، بـراي ايزولـه كـردن                ٠اند  فعالين جنبش دانشجويي، روبرو شده    

هـا    را بر آنها تحميـل كـرده تـا ايـن گـروه            » خودي از غيرخودي  «اد اجراي شعار جدايي     هاي دوم خرد    گروه

نظـر از جملـه       گـرا و كارشناسـان صـاحب        دار اصـالح    هـاي اجتمـاعي ريـشه       نتوانند با ساير احزاب و گـروه      

 اين اقدام محدوديت بيشتر جريان ٠نيروهاي ملي ـ مذهبي در چارچوب برنامه اصالحات هماهنگ عمل كنند 

  ٠اصالحات درون و بيرون حاكميت و دلسردي و نااميدي بسياري از مردم را موجب گشته است

  روژه عبور از خاتميپهاي   ـ زمينه٤

سازي پـروژه عبـور از    هاي برانداز نقش اصلي را در زمينه     به اين ترتيب جريان راست اقتدارگرا و گروه       

هاي دروني جريان اصالحات رئيس جمهور        حدوديتهاي دوم خرداد و م      اند ولي عملكرد گروه     خاتمي داشته 

  ٠را نيز نبايد از نظر دور داشت

ضرباتي كه بر جنبش دانشجويي وارد شده، قلع و قمع نويسندگان و اصحاب مطبوعـات، عـدم توانـايي                   

هـاي مخـالفين اصـالحات، ايـن سـوال را بـراي               دولت در پاسخگويي به مطالبات مردم، به همراه جوسـازي         

مردم، به ويژه جوانان و دانشجويان كه اميدهاي آينده جامعه هستند، مطرح ساخته است كـه تـا            بسياري از   

چه حد آقاي خاتمي توان مديريت و مهار بحران و عبور از اين موانع را دارد؟ چرا آقاي خاتمي از اختيارات                     

  كند؟  نميقانوني و ظلم و فساد مقابله و اقتدار خود استفاده كافي نكرده و با اين همه بي

رئيس جمهور در جمع دانشجويان و دانشگاهيان، در واكنش به اين روند، بر ايـن نكتـه اساسـي، كـه در        

تا روزي كه ما منتظر قهرمـانيم ايـن جامعـه           « دارد، اشاره نموده است كه        فرهنگ استبدادي جامعه ما ريشه    

دن افراد، بايد فكر و برنامه آنهـا بـا      سازي و برجسته نمو      به نظر ما نيز به جاي قهرمان       ٠»رشد نخواهد كرد  

  ٠ها تغييري حاصل نشود  در اين صورت با تغيير فرد در روند برنامه تاجديت دنبال گردد

 شرايط الزم   ٠عالوه بر آن، اصالحات اجتماعي و تحوالت پايدار سياسي نياز به فرايندي درازمدت دارد             

 ٠صبر، ثبات قدم و پايداري و تقـواي درونـي اسـت           هاي    گيري اين فرايند، برخورداري از خصلت       براي شكل 

در هر حال بر حسب اين اصل اساسي قرآني، تا نفوس يـك ملـت از بنيـاد تغييـر نكنـد سرنوشـت آن ملـت                           

  ) ان اهللا اليغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم (٠تغييري نخواهد كرد

ي برنامه عبور از اصالحات را دنبـال        اند، گروه   كساني كه پروژه عبور از خاتمي را مطرح كرده        در ميان   

هاي قانوني و حاكميت ملـت و حفـظ حاكميـت              يعني به سمت انسداد سياسي و جلوگيري از آزادي         ٠كنند  مي

اعتبار كردن مبارزه قانوني و زمينه سازي براي براندازي نظام را در            روند، و گروهي بي       انحصاري خود مي  

تـر بـه اصـالحات و رفـع موانـع كنـوني آن، بـراي                   دسـتيابي سـريع     البته جمع ديگري نيز    ٠پرورانند  سر مي 



 ۸۶

  ٠تر به مطالبات مردم را مدنظر دارند پاسخگويي عاجل

هاي گذار از اين دوره حساس، با        ها و دشواري    آگاهان جامعه به رغم تمامي ناكامي         جنبش دانشجويي و    

» عبـور از خـاتمي  «هايي كه پـروژه   روهاستعانت از خداوند متعال و خرد جمعي و شناخت اهداف و انگيزه گ           

اند، با مشاركت آگاهانه و صبورانه خود از برنامه اصالحات آقاي خـاتمي حمايـت كـرده و                را مطرح ساخته  

  ٠زمينه انتخاب مجدد ايشان را فراهم خواهند نمود

ر را عمـال آسـيبي جـدي بـه برنامـه اصـالحات و اسـتمرا              » عبور از خـاتمي   «نهضت آزادي ايران پروژه     

 موارد زيـر را  ٠ها و موانع راه اصالحات كند و براي خنثي كردن توطئه     هاي كنوني كشور ارزيابي مي      بحران

  :دهد مورد تاكيد قرار مي

دار و هماهنگ با منافع و مـصالح ملـي اسـت،              هزينه، ولي دراز مدت و ريشه       ـ برنامه اصالحات كند، كم    ١

  ٠باشد ريزي راهبردي مي اما نيازمند برنامه

هـاي قـانوني      ـ براي پاسخگويي به مطالبات اساسي مردم بايد اجراي برنامه توسعه سياسـي و آزادي              ٢

  ٠مورد تاكيد قرار گيرد

هـاي    خواهنـد حركـت     هاي فشار را كه مي      گرا الزم است با هوشياري كامل توطئه گروه         ـ جريان اصالح  ٣

  ٠دانشجويي را به واكنش افراطي بكشانند خنثي نمايد

هـا و      در هـر مقطـع، سـطح مطالبـات بايـد بـا ظرفيـت               ٠ آفت هر حركت اصالحي است       تفريط ـ افراط و  ٤

  ٠ها هماهنگ شود تا بيشترين استفاده از امكانات موجود به عمل آيد محدوديت

هـاي    ـ براي مقابله با ياس و نوميدي و سرخوردگي الزم است دستاوردهاي جنبش دوم خرداد و گـام                 ٥

ه اصالحات برداشته شـده اسـت، برجـسته گـردد تـا شـور و نـشاط و تـالش و         بلندي كه در راستاي برنام    

  ٠ها افزايش يابد تحرك

ـ الزم است عملكرد آقاي خاتمي و دولت ايشان خيرخواهانه نقد شود ـ نقد اصولي اين عملكرد موجب  ٦

  ٠اقتدار و تقويت بيشتر دولت ايشان خواهد شد

راست سنتي، ضروري است نـامزد خـود بـراي انتخابـات            هاي    هاي سياسي، از جمله گروه       گروه  ـ همه ٧

اي جـامع معرفـي كننـد تـا مـردم بتواننـد در فرصـت كـافي آن را بررسـي و                         رياست جمهوري را با برنامه    

 در چنين شرايطي گام جديـدي در راسـتاي انتخابـات            ٠ارزيابي نموده و به نامزد مورد نظر خود راي دهند         

   ٠شود گيري جامعه مدني برداشته مي سازي براي شكل اص و زمينهحزبي و اولويت برنامه به جاي اشخ

  

  والعاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 
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  والنـه با نمـاينـدگان مـردمئمس

  هاي مجلس رد استفساريه

  

طلب مواعيـد فراوانـي در        در جريان انتخابات مجلس ششم، نامزدهاي معرفي شده از سوي جناح اصالح           

هـاي مـدني و قانونگـذاري         سياسي، حل مشكل احزاب و مطبوعـات و سـاير محـدوديت           جهت رفع تنگناهاي    

طلب، اكثريت    گراي انحصار   ها، با توجه به سوابق جناح سنت        ها و اميدواري    بيني   با همه خوش   ٠عرضه كردند 

  اكنون بعد از گذشت بيش     ٠مردم نگران موانعي بودند كه اين جناح در مقابل مجلس ششم ايجاد خواهد كرد             

تـوان آن را مجلـس اصـالحات          طلب، كه به حـق مـي         ماه از عمر مجلس جديد، با حضور اكثريت اصالح         ٦از  

رسد اين مجلس كارايي الزم را در ايفـاي نقـش قانونگـذاري، در راسـتاي برنامـه توسـعه                      ناميد، به نظر مي   

  ٠دهد دست مياند، به تدريج از  سياسي، به رغم سوگندي كه براي دفاع از حقوق مردم ياد كرده

طلـب، ابتـدا كوشـيد بـا اتخـاذ انـواع              بينـي موفقيـت اكثريـت داوطلبـان اصـالح           جناح انحصارطلب با پيش   

ها و تهران حـذف نمايـد و عليـرغم           هاي انتخابي شهرستان    هاي غيرقانوني، تعدادي از آنها را از حوزه         روش

طلب را    ست تعداد نمايندگان اصالح   هاي سياسي درون حاكميت، توان      فشار مطبوعات مستقل و اقدامات گروه     

  ٠تا حد امكان كاهش دهد

نـداني كـردن سـردبيران و       حركت بعدي اين جناح استفاده از قوه قـضاييه در تعطيـل مطبوعـات آزاد، ز               

طلبـان فعـال، بـه      اصـالح  طلب، و بازداشت و محاكمـه  ول و نويسندگان آزادانديش جرايد اصالح  مديران مسئ 

برلين، بود كه عمال به آزادي بيان و قلم و روند توسعه سياسي به شـدت صـدمه                  بهانه شركت در كنفرانس     

  ٠وارد كرد

مجلس كه در برابر سركوب دانشجويان در كوي دانشگاه، محاكمه نمايـشي و تبرئـه عوامـل ظـاهري و                    

نديده گرفتن عوامل اصلي سركوب، تنبيه وكالي حامي دانشجويان، پرونده نوارسـازان و ضـرب و شـتم و                   

آباد، نتوانـسته بـود اقـدام مـوثري انجـام دهـد، اصـالحيه قـانون                   ك حرمت دانشجويان در ماجراي خرم     هت

  ٠كاران معلق ماند مطبوعات را مطرح ساخت كه آن هم با ترفند محافظه

پس از به تعويق انداختن طرح اصالحيه قانون مطبوعات، به استناد نامه مقام رهبري و ممانعت از طـرح                   

هـاي قـانون      هـا، حتـي اجـازه تفـسير در تبـصره            مذكور در مجلس، اكنون با رد استفساريه      اصالحيه قانون   

  ٠دهند را نيز به نمايندگان منتخب مردم نمي) كاران مصوب محافظه(مطبوعات 

داري و پرهيـز      طلب را به خويشتن      كليه نيروهاي اصالح   ١٧/٥/٧٩نهضت آزادي ايران طي اطالعيه مورخ       

يز و حفظ آرامش دعوت نمود و همچنين از مقام رهبـري درخواسـت تجديـدنظر در                 آم  هاي خشونت   از تقابل 

  ٠حكم صادره و توصيه به عمل از طريق مجاري قانوني كرد

هاي اخير توسط شوراي نگهبان از عواقب و پيامدهاي اشتباه بزرگ جناح              رسد رد استفساريه    به نظر مي  



 ۸۸

كـاري و تـسليم    نـشيني و محافظـه      مجلـس، عقـب    اكثريت مجلس، به خصوص آقاي كروبي، در مقام رياست        

  ٠شدن به سلب اختيارات قانوني از خود در اليحه اصالح قانون مطبوعات باشد

هاي مطلوب در جهت توسعه سياسي و پيشبرد اصالحات ايجـاد شـده               گذاري  موانع جديدي كه در قانون    

 دانـشجويان، نماينـدگان محتـرم       است، ادامه توقيف مطبوعات، محاكمه نويسندگان و روشنفكران و ارعـاب          

 در  ٠ را در معرض آزمايش و امتحان بزرگي قـرار داده اسـت            طلب  ، به خصوص جناح اكثريت اصالح     مجلس

طلب در نحوه نگرش و عملكرد خود تجديـدنظر نمـوده و بـه     چنين شرايطي ضروري است نمايندگان اصالح  

اي خود و شناخت عوامل و موانع بازدارنده        جاي پرداختن به مسائل جزئي و فرعي، با تحليل صحيح نيروه          

هـا و   هـا پرداختـه، بـا تغييـر تاكتيـك      بنـدي ضـرورت   يـابي و اولويـت   و منحرف كننده پيدا و پنهان، به ريشه  

  ٠ها، مشكالت و مسايل را از طرق قانوني و با استعانت از خداوند متعال مرتفع سازند روش

لس شوراي اسالمي توسط شوراي نگهبان، بـه اسـتناد          نهضت آزادي ايران رد چند استفساريه اخير مج       

دانـد و اقـدامات اخيـر شـوراي           نامه مقام رهبري را خالف قانون اساسي و اختيـارات شـوراي نگهبـان مـي               

نگهبان را نفي اختيارات نمايندگان منتخب ملـت و ركـن جمـهوريت نظـام و نقـض قـانون اساسـي ارزيـابي                     

  ٠كند مي

از نظر انطباق   «م قانون اساسي، وظيفه شوراي نگهبان بررسي و اعالم نظر           بر اساس اصـل نود و چهار     

گونـه دليـل    هـا هـيچ   است كه در مورد رد استفـساريه    » بر موازين اسالم و قانون اساسي     ) مصوبات مجلس (

 به اين ترتيب عمال جايگاه ويژه شـوراي نگهبـان در قـانون اساسـي، كـه                  ،شرعي و قانوني ارايه نشده است     

هاي اسالمي و حقوق اساسي ملت است، در حد حمايت از مواضع سياسي يك جناح، كـه                    از ارزش  پاسداري

  ٠با راي منفي اكثريت قاطع ملت ايران روبرو شده است، تنزل پيدا كرده است

والن سـاير نهادهـاي قـانوني و نماينـدگان مجلـس            ئنهضت آزادي ايران اعـضاي شـوراي نگهبـان، مـس          

هايي كه بر اساس قانون اساسي با مردم دارند دعـوت              تعهدات قانوني و پيمان    شوراي اسالمي را به رعايت    

  :  اميد آن كه همگان به اين آموزه محكم الهي گوش دل فرا دهند كه٠نمايد مي

  ٠١»هاي خود وفادار باشيد ايد به پيمان اي كساني كه ايمان آورده«

  

  نهضت آزادي ايران

  

                                                      
  )١مائده ـ ( يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ١
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  ان سياسي از رئيس قوه قضائيهدرخواست رسيدگي به وضعيت زنداني

  

  

  اهللا سيد محمود هاشمي شاهرودي حضرت آيت

  رياست محترم قوه قضاييه

  با عرض سالم و احترام،

ها در خصوص دادگاه آقاي اكبر گنجي منعكس شده است از جمله موضـوع                چه را كه در رسانه      قطعا آن 

نمـودن مـتهم بـراي پوشـاندن لبـاس          و مـضروب    ) بـيش از يكـصد روز     (نگهداري ايشان در سلول انفرادي      

هـا و      وضعيت ساير زندانيان سياسي، از جمله دانـشجويان دانـشگاه          ٠ايد  زندانيان عادي را مالحظه فرموده    

هـاي اسـالمي      متهمين پرونده كنفرانس برلين نيز تفاوت چنداني، از نظر انطباق با قانون و انـصاف و ارزش                

  ٠ندارد

ل خالف قانون، شاهد تساهل و تسامح برخي مسووالن قوه قـضائيه بـا    در مقابل اينگونه رفتارها و اعما     

ايـم كـه بـه طـور مـشخص        ها، قبل از قطعي شدن احكـام صـادره بـوده            آمرين و عاملين ترورها و آدمكشي     

  ٠گوياي تبعيض در عملكرد قوه قضائيه است

  جناب آقاي هاشمي شاهرودي

ن سياسـي در دو دهـه گذشـته بـر كـسي پوشـيده             رفتارهاي خالف قانون، اخالق و انسانيت بـا زنـدانيا         

و )  مـاه  ٦گاهي متجاوز از    (هاي طوالني     هاي انفرادي براي مدت      نگهداري زندانيان سياسي در سلول     ٠نيست

هاي تفتيش عقايد كليساي قرون وسـطايي         هاي جسمي و روحي كه يادآور اعمال شوم دادگاه          اعمال شكنجه 

 قانون اساسي و خواسـت عمـومي مـردم ايـران مغـايرت آشـكار                است، قطعا با ارزشهاي اسالمي و اصول      

گـاه انتظـار       ملت ايران با حافظه تاريخي خود از مظالم ساواك نسبت به فرزندان اين مرز و بوم، هيچ                 ٠دارد

ها و انعكاس آن بـه         به كارگيري چنين روش    ٠ است  هايي را بعد از پيروزي انقالب نداشته        تداوم چنين روش  

ناپذيري در افكـار و انظـار جهـاني نـسبت بـه       هاي ايران متاسفانه آثار جبران  زارش دادگاه طور رسمي در گ   

  ٠جمهوري اسالمي ايران به وجود آورده است

به منظور سامان بخشيدن به وضعيت زندانيان سياسي و كـساني كـه بـه خـاطر عقيـده و اظهـارنظر و                       

ي بـه عنـوان رئـيس قـوه قـضائيه درخواسـت       شـوند از جنابعـال   هاي اجتماعي بازداشت مي انجام مسووليت 

  :شود دستور فرماييد اقدامات زير صورت گيرد مي

 ـ بررسي و تصويب اليحه جرايم سياسي در مجلس تسريع گردد تا رسـيدگي بـه اتهامـات بازداشـت      ١

هاي عمومي به صورت علني و با حضور هيات منـصفه، مطـابق               شدگان با حضور وكيل انتخابي، در دادگاه      

  ٠ قانون اساسي، صورت پذيرد١٦٨اصل 
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هـاي كـشور     ـ تا تصويب قانون جرايم سياسي، به همه واحدهاي تابعه ذيربط از جمله سازمان زندان ٢

هـاي انفـرادي و همـراه مجـرمين           دستور اكيد صادر فرماينـد تـا از نگهـداري زنـدانيان سياسـي در سـلول                

  ٠يز گرددغيرسياسي و اعمال هر گونه شكنجه جسمي و روحي جدا پره

 ـ به وضعيت زندانيان سياسي كنوني، به ويژه آقاي اكبر گنجي، سريعا رسيدگي و براي اجراي عدالت  ٣

  ٠و قانون اقدام عاجل صورت گيرد

رويه كه اعتبار ايران و ايرانيان و نظام جمهـوري اسـالمي را در افكـار عمـومي        ـ از هر گونه اقدام بي ٤

العمـل مطـابق      سازد جلوگيري به عمل آيد و با متخلفين از اين دستور            مياعتبار    داخل و خارج مخدوش و بي     

 ٠قانون و مقررات مربوطه رفتار شود و اين افراد به مردم معرفي شوند

  ٠مطمئنا اينگونه اقدامات، مورد رضايت پروردگار دانا و توجه خاص مردم ايران قرار خواهد گرفت

  

  هضت آزادي ايرانن
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   تن از متقاضيان مجوز نشريه١٣٢حيت اعتراض به رد صال

  باز هم نقض اصول قانون اساسي

  

گونـه     تن از متقاضيان دريافت مجوز نشريه از سوي دادگستري تهران بدون ارائه هيچ             ١٣٢ردصالحيت  

 ٠طلـب نـشان داد      سند و مدركي يكبار ديگر عملكرد جناحي و يكسويه قوه قضاييه را در قبال جريان اصالح               

انـد و بـا كـسب راي قـاطع مـردم بـه نماينـدگي         افراد قبال از صافي شوراي نگهبان عبور كرده   جمعي از اين    

 چگونه است كه اين افراد صـالحيت        ٠اند  مجلس شوراي اسالمي و شوراي اسالمي شهر تهران انتخاب شده         

  ! نمايندگي مردم را دارند ولي صالحيت انتشار يك نشريه را ندارند

دهد كه هيـات نظـارت بـر مطبوعـات بـه              نون مطبوعات به وضوح نشان مي     مفاد تبصره شش ماده نه قا     

بايـست از وزارت اطالعـات، نيـروي انتظـامي و قـوه قـضاييه در                  منظور صدور مجوز براي يك نشريه مـي       

ها بوده و به هيچ       خصوص متقاضيان استعالم نمايد و اين مراجع طبق قانون فقط ملزم به پاسخ به استعالم              

باشند و اين امر در حيطه اختيارات قانوني هيات نظـارت             تاييد يا ردصالحيت متقاضيان نمي    عنوان مجاز به    

 بـر ايـن اسـاس آيـا         ٠هاي دريافتي نسبت به صدور مجوز اتخـاذ تـصميم نمايـد             باشد تا بر اساس پاسخ      مي

 دادگستري تهران با اين اقدام خود بسياري از اصول قـانون اساسـي بـه ويـژه اصـول مربـوط بـه حقـوق                        

اعتمادي بيشتر مردم را نسبت به قوه قـضاييه فـراهم نـساخته               هاي بي   اساسي ملت را نقض ننموده و زمينه      

  است؟

نمايد همه امكانـات خـود را بـراي     اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسالمي ايران را موظف مي 

  :نيل به اهداف عاليه نظام از جمله امور زير به كار برد

  ياسي و اجتماعي در حدود قانونهاي س تامين آزادي

  هاي مادي و معنوي رفع تبعيض ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه، در تمام زمينه

 افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادالنه براي همـه و تـساوي عمـوم در                جانبه  تامين حقوق همه  

  برابر قانون

ضاييه را مـسوول پـشتيباني از حقـوق فـردي و            اصل يكصد و پنجـاه و شـشم قـانون اساسـي، قـوه قـ               

هـاي مـشروع و مرجـع تظلمـات و رفـع خـصومات                اجتماعي و احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي         

  ٠دانسته است

سوال اصلي مردم از قوه قضاييه اين است كه چرا قانون بدون تبعـيض بـراي تمـامي آحـاد ملـت اجـرا                        

و سياسي مورد قبول ملت با چند دهه سابقه خدمات گـسترده            هاي فرهنگي     شود؟ بسياري از شخصيت     نمي

هـاي واهـي و بـرخالف     هاي قبل و بعد از انقالب بر كسي پوشـيده نيـست بـه بهانـه       كه خدمات آنها در سال    

طرفي و عدالت به حدي رسيده اسـت كـه             اينك عدول از بي    ٠قانون از حقوق اوليه شهروندي محروم هستند      
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طلـب   هاي جناحي خود حتي حقوق شهروندي افرادي از جريان اصـالح            ي حمايت دادگستري تهران در راستا   

  ٠خواهد آنان را از انتشار نشريه محروم سازد درون حاكميت را نيز ناديده گرفته و مي

كنندگان امتياز نشريات از حقوق اجتماعي خود در         اقدام دادگستري تهران در محروم ساختن درخواست      

دادگـاهي محاكمـه نـشده و محكـوميتي در محروميـت از                عموم آنهـا در هـيچ     گيرد كه     شرايطي صورت مي  

اند، معلوم نيست دادگستري تهران با چه مجوز و به استناد كدام قانون دست به ايـن   حقوق اجتماعي نداشته  

  اقدام زده است؟

د عزيـز و  نهضت آزادي ايران از اعضاي محترم هيات نظارت بر مطبوعات انتظار دارد با توكل به خداون 

لـه  هـاي محو  ود نسبت به انجام مسووليتحكيم و با پشتيباني مردم آگاه و با استفاده از اختيارات قانوني خ     

ــسات      ــا عــدم شــركت خــود در جل ــات نظــارت ب ــه تعــدادي از اعــضاي هي ــد و در صــورتي ك عمــل نماين

نون تعقيب نماينـد و بـه       كنند موضوع را از طريق قا       در انجام وظايف هيات نظارت اخالل مي      ) ابستراكسيون(

  ٠مردم گزارش دهند

گستر و قـانوني قـوه قـضاييه را عامـل             توجهي به جايگاه مستقل، عدالت      نهضت آزادي ايران هر گونه بي     

داند كه پيامدهاي آن سـلب   هاي سياسي و اقتصادي مي  هاي كنوني كشور، از جمله بحران       بسياري از بحران  

 همچنين از رياسـت محتـرم       ٠باشد  يدي فرهيختگان و فرار مغزها مي     امنيت اجتماعي، سياسي و قضايي، ناام     

خواهد بـه     قوه قضاييه كه مسووليت پاسخگويي عملكرد واحدهاي تابعه آن قوه را به عهده دارند، مصرا مي               

هايي براي اجراي وظـايف       ها به صورت جدي و اساسي خاتمه دهند و اگر موانع و محدوديت              اين نابساماني 

  ٠ارند با مردم در ميان بگذارندقانوني خود د

نهضت آزادي ايران همچنين از رياست محترم جمهوري كه مسوول اجراي قانون اساسـي و پاسـداري                 

 قـانون اساسـي بـراي رفـع موانـع انــجام             ١١٣خواهـد در اجـراي اصـل          از حقوق اساسي ملت هستند، مـي      

براي اجراي اين وظايف، اقـدامات الزم را        هاي محـوله، از جمـله فراهـم آوردن بسترهاي قانوني           مسـووليت

  ٠به عمل آورند و به موقع مردم را در جريان اقدامات خود قرار دهند

  

  نهضت آزادي ايران
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  پيام تسليت به دبيركل حزب همبستگي ايران اسالمي

  ناسبت درگذشت پدر ايشانمبه 

  

  چمني جناب آقاي دكتر محمدرضا راه

  يران اسالميدبيركل محترم حزب همبستگي ا

درگذشت پدر ارجمندتان را صميمانه تسليت گفته و از خداوند متعال بـراي آن مرحـوم علـو درجـات و                     

  ٠براي جنابعالي صبر  و اجر آرزومنديم

  

  دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران
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  اعتراض به بازداشت آقايان مهندس سحابي و علي افشاري

  

سحابي و علي افشاري، به دستور رئيس دادگستري تهران، توسط دادگاه انقالب            اهللا    آقايان مهندس عزت  

 آذر، احضار و پس از تفهيم اتهام و بازپرسـي بازداشـت و روانـه زنـدان اويـن           ٢٧اسالمي در روز يكشنبه     

گيـري انـسداد سياسـي در          موضوع اتهام آنان سـخنراني در تجمـع دانـشجويي اعتـراض بـه شـكل                ٠شدند

  ٠ي اميركبير عنوان شده استدانشگاه صنعت

و » هـا   حـرف «ها به طور صريح و شـفاف          براساس اظهارات رئيس دادگستري تهران، دليل اين بازداشت       

 ٠شود، بوده اسـت     ساز انسداد سياسي مي     اي از عملكردهاي مسووالن نظام كه زمينه        اظهارنظرها و نقد پاره   

ووالن و بـه عبـارت ديگـر، جلـوگيري از اجـراي       اين اقدام نقض آشكار آزادي بيان و حق نقـد عملكـرد مـس             

   الهي امر به معروف و نهي از منكر است كه در قانون اساسي و معارف ديني به عنوان حق و وظيفه             فريضه

  ٠مردم تصريح شده است

هاي عينـي و عملـي    ي تاريخي رفتار پيامبران و نمونه  ياد شده، آيا در تجربه نظر از حق و فريضه    صرف

كه ما افتخـار شـيعه بـودن آن بزرگـوار را داريـم و               ) ع( ساله موالي متقيان علي    ٥ حكومت تقريبا    در دوران 

شـود كـه آن حـضرت بـه خـاطر       اي يافت مي نامگذاري شده است، نمونه ) ع(امسال نيز به نام سال امام علي      

ني اميـر   علني و آشكار مخالفانش متعرض كسي شـده باشـد؟ تـاريخ زنـدگا             » سب و لعن  «اظهارنظر و حتي    

اند چه رسد بـه منتقـدان حكومـت     دهد كه حتي خوارج مورد تعرض قرار نگرفته        مومنان به وضوح نشان مي    

  ٠وقت

 امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر را                مهمتـرين حـوزه    ٢٥/٩/٧٩ نماز جمعه مورخ      مقام رهبري در خطبه   

و اگر براساس   » و از منكر نهي كنيد    شما بايد ما را به معروف امر        «:  مسووالن دانستند و تاكيد كردند      حوزه

ي الهي امر به معروف  اي وجود نداشته باشد و اين فريضه  آزادي بيان در جامعه   ) ع( متقيان علي   كالم موالي 

روزنامـه   (١»كنـد  هـا را بـر شـما مـسلط مـي      خـدا اشـرار و فاسـدها و وابـسته      «و نهي از منكر اقامه نشود،       

  )٢٦/٩/٧٩اطالعات، 

قضاييه بـه اصـول قـانون اساسـي و حقـوق              ها در قوه       مسووالن برخي از دادگاه    جاي شگفتي است كه   

 تهران را نيز رعايـت        مقام رهبري در نماز جمعه     ٢٥/٩/٧٩اساسي ملت توجهي ندارند و حرمت سخنان روز         

  ٠اند موازين اسالمي زده نكرده و دست به اين اقدام خالف قانون اساسي و

ظر اين سخنرانان خالف قانون تشخيص داده شود، مرجع رسيدگي به           در صورتي كه به هر علت اظهارن      

 آيـا در    ٠ قانون اساسـي، دادگـاه عمـومي بـا حـضور هيـات منـصفه اسـت                 ١٦٨اتهام آنان، بر اساس اصل      

                                                      
االسـالم ـ نامـه      البالغه فيض نهج(ف و النهي عن المنكر فيولي عليكم اشراركم ثم تدعون فال يستجاب لكم  التتركوا االمر بالمعرو١

  )٩٧٨ ـ صفحه ٤٧شماره 
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خصوص متهمان ياد شده بيم تباني و يا امحاي آثار جرم متصور بـوده اسـت كـه آنـان بالفاصـله پـس از                         

  اند؟ دهتفهيم اتهام روانه زندان ش

ها در زماني كه باند كثيف سعيد امامي بر سيستم امنيتي كشور حاكم بـود صـورت                    بازداشت  اين شيوه 

تواند بيانگر وجود بقاياي ايـن بانـد مخـرب و فاسـد               هاي غيرقانوني مي    گرفت و تداوم اتخاذ چنين روش       مي

  ٠باشد

اهللا سحابي و علي      ان مهندس عزت  نهضت آزادي ايران، ضمن اعتراض شديد به بازداشت غيرقانوني آقاي         

 قانون اساسي در    ١٦٨افشاري و درخواست آزادي فوري آنان و رسيدگي به اتهامات وارده براساس اصل              

دادگاه عمومي و با حضور هيات منصفه، ايـن گونـه اقـدامات را خـالف قـانون و عامـل انـسداد سياسـي و                       

هـاي سياسـي و اقتـصادي،         ز منكر، تشديد بحـران     الهي امر به معروف و نهي ا        محدوديت در اجراي فريضه   

هـاي    هاي توسعه، ياس و نااميـدي بيـشتر در مـردم و فـرار مغزهـا و سـرمايه                    ايجاد وقفه در اجراي برنامه    

 انتخابات رياسـت جمهـوري در سـال      در شرايط حساس كنوني كشور و در آستانه   ٠كند  كشور ارزيابي مي  

 صنفي و حزبي و منتخبان مـردم، بـه ويـژه رئـيس جمهـوري و                 هاي  هشتاد، ضرورت دارد كه مردم، تشكل     

گرايانـه، يكـسويه و دور از         نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، با هوشياري كامل با اين گونه اقدامات جنـاح            

گيـري قـوه قـضاييه        انصاف و عدالت قوه قضاييه از طريق قانوني مقابله كنند تا اصالحات الزم براي شـكل               

  ٠جانبه كشور است، صورت پذيرد  اجراي هر گونه برنامه توسعه همهمستقل، كه پيش شرط

  

  نهضت آزادي ايران
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  !اي ديگر به اصالحات بركناري مهاجراني ضربه

  

سرانجام، آقاي سيد محمد خاتمي رئيس محترم جمهوري، به رغم اظهـارات قبلـي خـود مبنـي بـر بـاقي                      

 با ٠رخالف ميل باطني، استعفاي آقاي مهاجراني را پذيرفت    ماندن آقاي مهاجراني در كنار ايشان، ناگزير و ب        

  سـاالري و توسـعه      توجه به اين كه ايشان از معدود وزيران كابينه بود كه نسبت به اصـول اساسـي مـردم                  

فرهنگي و سياسي مورد نظر آقاي خاتمي و كابينه اصالحات وفادار و پا برجا مانده بود، پذيرش اسـتعفاي                   

هايي در محافل سياسـي       ها و نگراني     اخير پايان داد، پرسش     گفتگوها و شايعات چند ماهه    ايشان با آن كه به      

  ٠طلبان برانگيخته كه بعضا در جرايد نيز منعكس شده است و اجتماعي و در ميان اصالح

هـا و تحقـق       در واقع، در ميان وزيران و همكاران دولت آقـاي خـاتمي، تنهـا چنـد نفـر نـسبت بـه وعـده                       

هـا پايبنـد    ي سياسي و فرهنگي، جـدي و در عمـل بـه آن    ها  ايشان، به ويژه در زمينه طلبانه حشعارهاي اصال 

 از ميـان چنـين      ٠انـد   بوده و با وجود تهديدات و فشارهاي گوناگون، به اقدامات مثبت و مـوثري دسـت زده                

ي، وزير سابق فرهنـگ     اهللا مهاجران   توان به آقاي عبداهللا نوري وزير سابق كشور و آقاي عطاء            دولتمرداني مي 

داشـتن فـضاي    هـا و بازنگـه   خانـه در تحقـق آزادي        بدون شك، اين دو وزارت     ٠و ارشاد اسالمي اشاره كرد    

هاي وعده داده شده      سياسي و فرهنگي جامعه نقش كليدي و مهمي بر عهده داشته و در جهت اجراي برنامه               

هـا آمـاج حمـالت و فـشارهاي           خانه  ساير وزارت  به همين دليل، از همان آغاز كار و بيش از            ٠اند  كوشا بوده 

 آقاي عبداهللا نـوري پـس       ٠هاي فشار قرار داشتند     خواهان، قشريون، مخالفان آزادي و گروه       جانبه تمامت   همه

از گذشت چند ماه نه تنها مورد استيضاح اكثريت مجلس پنجم قرار گرفت و از وزارت بركنـار گرديـد، بلكـه         

ه كشيده شده، به ناحق محكوم و زنداني گرديد و دولت اصالحات از حضور             به نارواترين وضعي به محاكم    

  ٠و خدمات او محروم ماند

هـا پـيش زيـر شـديدترين          اما آقاي مهاجراني كه يك بار از استيضاح مجلس سـالم جـسته بـود، از مـاه                 

، بـه ويـژه     هاي قـانوني    هاي خاصي قرار داشت و مخالفان آزادي        فشارها و اتهامات از سوي محافل و گروه       

خواهانـه و      نـشريه دوم خـردادي، اهـداف تمامـت         ٢۰مخالفان مطبوعات، پس از توفيـق در تعطيـل بـيش از             

گيــري آقــاي مهــاجراني از ســمتي كــه در آن اقــدامات مــوثر و   خــود را تــا اســتعفا و كنــاره ســتيزانه آزادي

 و هنر انجـام يافتـه بـود         ارزشمندي در زمينهي ايجاد فضاي مناسب براي رشد و توسعه مطبوعات، فرهنگ           

پيگيري كردند تا به زعم خود به نتيجه دلخواه رسيده، توسعه سياسي را مواجه بـا توقـف نماينـد؛ غافـل از                    

هـاي مـصرح در قـانون اساسـي و توسـعه سياسـي                اين كه خواست به حق مردم براي دستيابي بـه آزادي          

 مـردم كـه شـاهد نقـش اساسـي و مـوثر              ٠نندپوشي ك   تر از آن است كه با تغيير يك وزير از آن چشم             عميق

طلب و ايجاد فضاي حايل و گسترده مطبوعات و رفع موانـع              مهاجراني در تدارك گسترش مطبوعات اصالح     

هـا در     توسعه فرهنگي در حد قابل قبولي بودند، اكنون نگران محدود شدن بيش از پيش امكانـات و فرصـت                  
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اي بـه      استعفاي دكتر مهاجراني كه در پي تهـاجم زنجيـره          ٠ مطبوعات هستند   پيشبرد امور فرهنگي و آزادي    

گيـرد و در حـالي كـه تعـدادي از نويـسندگان، سـردبيران و مـديران              طلب صورت مـي     ها روزنامه اصالح    ده

برنـد،    ها است كه در بازداشت بـه سـر مـي            ها در محاكم قضايي مورد محاكمه قرار گرفته و ماه           مسوول آن 

پـذير نيـست ولـي ملـت          شود كه براي مردم قابـل قبـول و توجيـه            حات تلقي مي   ديگري بر روند اصال     ضربه

سرافراز ايران به خواست خداوند با هـر چـه در تـوان دارد خواهـد كوشـيد كـه از طريـق قـانوني و بـا بـه                     

  ٠كارگيري ابزارهاي الزم برنامه اصالحات را تحقق و تداوم بخشد و از مواضع بر حق خود دفاع كند

ايران، ضمن اظهار تاسف از پذيرش استعفاي آقاي مهاجراني كه برخالف تمايـل رياسـت               نهضت آزادي   

طلبان صورت گرفته است، وارد كردن فشار بر كابينه اصالحات و مجلـس را بـراي                  جمهوري و نظر اصالح   

دانـد و آن    مخالف اصالحات و آزادي مي هاي اصالحي، جزئي از توطئه و تعرض جبهه      متوقف ساختن طرح  

  ٠كند  محكوم ميرا

شـود، از     هاي پياپي و فشارهاي فراواني كه بـر حركـت اصـالحي وارد مـي                ما معتقديم كه به رغم توطئه     

هـا و      فرهنـگ و هنـر و انديـشه از خواسـته            جا كه روند اصالحات و آزاد شدن فضاي مطبوعات و توسـعه             آن

اصالحات هرگز نخواهند توانست بـا  طلبان و عوامل ضد مطالبات اساسي مردم و نخبگان كشور است، انحصار 

  ٠اين ترفندها انديشه و روند اصالحات را متوقف سازند و مردم را از پيگيري مطالبات به حق خود بازدارند

هاي خاص عليه حقوق اساسي ملت        گيري    نهضت آزادي ايران با تاسف و نگراني مراقب تحركات و جبهه          

ارت ارشاد و شخص آقاي خاتمي مانع از كند شدن و ايجـاد             باشد و اميدوار است كه مسووالن جديد وز         مي

هاي فرهنگي وزارت ارشاد شوند و فضاي مطبوعات و فرهنگ هر چه زودتر به حالـت                  محدوديت در فعاليت  

  ٠عادي بازگردد

ها نهـاد و سـازمان بـا برخـورداري بـيش از هفتـاد درصـد                   نكته تاسف بار اين است كه در حالي كه ده         

هاي هنگفتي را به نام       انتشارات، در بيرون از جايگاه رسمي و قانوني وزارت ارشاد، هزينه           بودجه تبليغات و  

كنند، چگونه است كه تنها وزارت ارشاد به اتهام عدم مقابلـه بـا تهـاجم فرهنگـي                    صرف مي » ارشاد و تبليغ  «

  شود؟ قع ميگيرد و به ناحق از هر سو تحت فشار و بازخواست وا مورد بازخواست و تعقيب قرار مي

ي فرهنگي و فضاي باز مطبوعاتي پيونـد ناگسـستني دارد، ايجـاد                سياسي با توسعه    اگر به واقع توسعه   

 سياسـي و تحقـق       اي هولناك بـه توسـعه       تواند ضربه   هاي فرهنگي و هنري مي      مضيقه و تنگنا براي سازمان    

 قـرار نخواهـد گرفـت و كـشتي          طلبـان مـورد قبـول       گاه از سـوي اصـالح       جامعه مدني باشد، كه اين امر هيچ      

  ٠اصالحات آرام اما مصمم به راه خود ادامه خواهد داد

هاي فعلي    بست  هاي رهايي از بن     نهضت آزادي ايران معتقد است كه فارغ از تعويض اشخاص يكي از راه            

هايي بر    ايران ادامه همان مسيري است كه وزارت ارشاد در گذشته داشته است و در صورتي كه محدوديت                

  ٠ها تشديد خواهد شد ها و بحران بست ميزان فعلي آزادي مطبوعات در وزارت ارشاد اضافه شود بن

  

   الهدي والسالم علي من التبع

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۹۸

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۷۳۷ :شماره

۱۱/۱۰/۱۳۷۹:تاريخ

  

  

  

   به مناسبت بيماري آقاي دكتر يزدياطالعيه

  

مريكا براي ايـراد  هاي آ جناب آقاي دكتر ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران كه با دعوت دانشگاه         

انـد، بـه دنبـال      بـه آن كـشور سـفر كـرده    ٢٦/٧/٧٩سخنراني در اياالت كلرادو، ايـداهو و اوهـايو در تـاريخ           

ن واي در پروستات باالجبار در بيمارستان تگـزاس در شـهر هوسـت              آزمايشات پزشكي و تشخيص عارضه    

 مراتـب بهبـود وضـع    ٠يني شده اسـت ب  مدت درمان ايشان حدود چهار ماه پيش٠اند  تحت درمان قرار گرفته   

  ٠هاي بعدي اعالم خواهد شد پزشكي ايشان در اطالعيه

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۹۹

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۲/۱۷۳۷ :شماره

۱۸/۱۰/۱۳۷۹:تاريخ

  

  

  

  نامه به روزنامه همبستگي در مورد نقل مطالب خالف عليه نهضت

  

  سردبير و مدير مسوول محترم روزنامه همبستگي

 خود، به نقل از پرتو سخن مطلبي به شرح زير           ١٥/١۰/٧٩ مورخ    الم   روزنامه همبستگي در شماره      با س 

  :مرزي صدا و سيما نوشته است از معاون برون

كـرد    وزيري كـار مـي      از اعضاي نهضت آزادي ايران كه در تشكيالت نخست        ) س(كشميري توسط آقاي  «

  »٠شود دبير ستاد مبارزه با ضد انقالب مي

 بعـد   ٠اساس و كذب محض اسـت      گردد مطلبي بي    ي سال مطرح م   ٢٢اين سخن كه براي اولين بار بعد از         

يك از اعضاي نهضت آزادي در تشكيالت         از استعفاي شادروان مهندس مهدي بازرگان از دولت موقت، هيچ         

  ٠وزيري مشغول به كار نبوده است نخست

  ٠معناست اساس و بي  بيدر نهضت آزادي نيز كامالً) س(به طريق اولي عضويت شخص نامعلوم 

شـود، مقـرر فرماييـد، ايـن توضـيحات در اولـين شـماره آن                  نون مطبوعات درخواست مـي    بر اساس قا  

   ٠روزنامه درج گردد

  

  با تشكر

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۱۰۰

  تعالي بسمه

 نيرا انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۳/۱۷۳۷ :شماره

۱۸/۱۰/۱۳۷۹:تاريخ

  

  

  

  نامه به نشريه پرتو سخن در مورد نقل مطالب خالف عليه نهضت

  

  ول محترم نشريه پرتو سخنئسردبير و مدير مس

 خـود، مطلبـي بـه شـرح زيـر از معـاون بـرون           ١٤/١۰/٧٩ مورخ     در شماره  سالم   نشريه پرتو سخن     با  

  :مرزي صدا و سيما درج كرده است

كـرد    وزيري كـار مـي      از اعضاي نهضت آزادي ايران كه در تشكيالت نخست        ) س(كشميري توسط آقاي  «

  »٠شود دبير ستاد مبارزه با ضد انقالب مي

 بعـد   ٠اساس و كذب محض اسـت      گردد مطلبي بي    ح مي  سال مطر  ٢٢اين سخن كه براي اولين بار بعد از         

يك از اعضاي نهضت آزادي در تشكيالت         از استعفاي شادروان مهندس مهدي بازرگان از دولت موقت، هيچ         

  ٠وزيري مشغول به كار نبوده است نخست

  ٠معناست اساس و بي  بيدر نهضت آزادي نيز كامالً) س(به طريق اولي عضويت شخص نامعلوم

شـود و مقـرر فرماييـد، ايـن توضـيحات در اولـين شـماره آن           قانون مطبوعات درخواست مي   بر اساس   

   ٠نشريه درج گردد

  

  با تشكر

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران

  



  

 ۱۰۱

  

  

  تعالي بسمه

۰٣/١١/١٣٧٩  

  نامه آقاي دكتر سحابي به رئيس جمهور در مورد 

  رسيدگي به وضعيت مهندس سحابي و ديگر زندانيان

  

  رياست جمهوري منتخب مردم، جناب آقاي سيدمحمد خاتميخدمت محترم 

 اينجانب براساس سالمت و صداقتي كه در حضرتعالي سراغ دارم، چند روزي             ٠سالم عليكم بما صبرتم   

اي را خدمت جنابعالي بنويسم اما از آنجا كه اين نامه در باره فرزندم مهندس   بود كه قصد داشتم چنين نامه     

ر اين چند روز سعي كردم كه از عالقه و محبت پدرـ فرزندي فاصله بگيرم و آنچـه                  اهللا سحابي است، د     عزت

نويسم بيشتر از سر دلسوزي كه انشاءاهللا در باره اسالم و ايران و انقالب و مـردم آن دارم،                     خدمت شما مي  

  ٠نشأت بگيرد

و (سـحابي   اهللا    جناب آقاي خاتمي، همانگونه كه مستحضريد بـيش از يـك مـاه اسـت كـه مهنـدس عـزت                    

را به اتهـام  ايـراد سـخنراني و ابـراز نظراتـي در دانـشگاه اميركبيـر بازداشـت                       )همچنين آقاي علي افشاري   

باشـد، منتقـل      شود تحت نظـر سـپاه مـي          اما پس از چند روز آنها را به محل نامعلومي كه گفته مي             ٠اند  كرده

اند كـه   المالقات كرده و گفته  ايشان را ممنوعگذرد، نموده و از آن به بعد نيز كه بيش از بيست روز از آن مي          

دانم اين چه نوع بازجويي است كه نه در زنـدان اويـن و                 بنده نمي  ٠آنها در مرحله تحقيق و بازجويي هستند      

 از طرف ديگـر وعـده و وعيـدهايي بـه خـانواده      ٠نه در شعبه مربوطه در دادگاه انقالب غيرقابل انجام است  

هفته به هفته قول تبديل قرار را دادند و حتـي در يـك مـورد مبلـغ سـند را نيـز                       مهندس سحابي داده شده و      

هاي مختلف سردواندند و وقتي فرزند ايشان نيز بـراي            شفاهاً اعالم نمودند ولي باز در روز موعود به بهانه         

ار كسب مجوز مالقات به شعبه مربوطه مراجعه كرد به وي اظهار داشتند كـه نـه تنهـا تبـديل قـراري در كـ                        

  ٠اي هم مطرح شده است المالقات هم هستند و اتهامات تازه نيست، بلكه ايشان ممنوع

جناب آقاي خاتمي وقتي بازداشتگاه زنداني مبهم و نامعلوم باشد، برخورد با وكيـل و خـانواده زنـداني                   

اال كـه حـ   (ها    حالت سردواندن به خود بگيرد، حمالت سخنوران و خطبايي مشخص به مخالفان و غيرخودي             

شدت پيدا كند، وقتي شنيده شود چهـل  ) شود ـ دشمن استفاده مي ـ غيرخودي از تعبير خودي      به جاي خودي  

 ٩۰نفر نماينده مجلس بـه وضـعيت نـامعلوم ايـن زنـدانيان اعتـراض كـرده و از رياسـت كميـسيون اصـل                           

غيـر از آقـاي مهنـدس       شـود     اند هيأتي از طرف مجلس با اين زندانيان مالقات كند، وقتي شنيده مـي               خواسته

اهللا منتظـري، جنـاب آقـاي سـعيد منتظـري نيـز بـه بازداشـتگاه                   سحابي و علي افشاري، فرزند محتـرم آيـت        

هـايي شـبيه برنامـه        شود كه قصد ساختن برنامه      نامعلومي فرستاده شده است، و وقتي شايعاتي شنيده مي        

 ، آيـا    ٠٠٠قوم قـرار گرفـت را دارنـد و          كه مورد اعتراض و نفرت بسياري از مردم و عقالي           » هويت«كذايي  



 ۱۰۲

زننـد وجـود نـدارد؟ آيـا نبايـد بـر               و مـي    اي خاص و در اقليت رقم زده        جاي نگراني از سير حوادثي كه عده      

اند و بر اثر ايـن نـوع اقـدامات وجهـه اسـالم در          وضعيت ناگواري كه اسالم و ايران و انقالب دچار آن شده          

گريزي جوانان گرديده است، حيثيت و منافع ملـي كـشور              و باعث دين   المللي تخريب شده    سطح داخلي و بين   

اي معدود با مخاطرات جدي مواجه شده است و انقالبي كه گل به جـاي گلولـه                   با برخوردهاي نسنجيده عده   

نظري و حذف و خـشونت كـشيده شـده اسـت، اشـك حـسرت ريخـت و خـون                       داد، به تنگ    به مخالفينش مي  

  ٠گريست

ام و ديگر نه  هاي زيادي را در طول عمر خود پشت سر گذاشته            اينجانب پستي، بلندي   جناب آقاي خاتمي،  

خوف و نه طمعي از دنيا و اهل آن دارم، اما به عنوان يك خادم پير مـردم ايـران و اسـالم و انقـالب كـه بـا              

شگاه نگـرم، از جنابعـالي كـه منتخـب مـردم هـستيد و در پيـ        چشماني نگران به حوادث چند ماهه اخيـر مـي       

كنم قبل از اينكه      ايد كه حافظ حقوق قانوني و انساني آنها باشيد، مصرانه تقاضا مي             خداوند سوگند ياد كرده   

هاي اخير به واقعيت تبديل شود، از تمام توان فردي و قانوني خود براي جلوگيري از اين نوع اعمـال                      نگراني

ه ويژه ملكوك كردن شخصيت و آبـروي انـسانها          ب  )٠٠٠اعم از جاني، حيثيتي، مالي و     (و تضييع حقوق افراد     

كنم نماينده مورد وثوقي را از طـرف خـود             به عنوان يك پدر پير به حضرتعالي پيشنهاد مي         ٠جلوگيري كنيد 

رسـد،    هاي گوناگوني كه به گـوش مـي         براي بررسي وضعيت اين زندانيان و تشخيص صحت و سقم شنيده          

ا زنـدانيان بـه تحقيـق بپردازنـد و نتيجـه را خـدمت جنابعـالي                 مأمور فرمائيد تا به سرعت ضمن مالقـات بـ         

معروض دارند و اگر هيچ كاري هم از دست شما ساخته نيست حداقل انتظار ما و افكار عمومي از جنابعالي         

نظر خودتان را اعالم بفرماييد تا همگان بدانند كه           ) ٢بويژه مسئله هويت    (اين است كه در رابطه با اين وقايع         

 از نظـر ايـن حقيـر هـر نـوع كوتـاهي و كوتـاه آمـدن در                    ٠ا اين رويدادها و عملكردها موافـق نيـستيد        شما ب 

ناپـذيري را بـه دنبـال خواهـد           ها و حوادث آتي گناهي نابخشودني است و لطمات جبران           پيشگيري از برنامه  

  ٠داشت

الـذين    اليـستخفنك اهللا حـق و      فاصـبر ان وعـده     ٠كـنم   براي شما آرزوي صبر و پايداري و اميـدواري مـي          

  ٠اليوقنون

  ٠والسالم

  ٣/١١/٧٩ -يداهللا سحابي

  



 

 ۱۰۳

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۷۳۸ :شماره

۰۴/۱۱/۱۳۷۹:تاريخ

  

  

  

  پيام جناب آقاي دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران

  به مناسبت ششمين سالگرد مهندس بازرگان

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ِمن المؤمِنين ِرجالٌ صَدقُوا ما عاهدوا اَهللا علَيه فَِمنْهم

  ا تَبديالً  ضي نَحبه و ِمنْهم من ينْتَِظر و ما بدلومن قَ

  )٢٣احزاب آيه (

ملت ايران يك صد سالي است كه براي استقالل كشور عليه سلطه بيگانگان و براي تحقق و تامين حقوق                  

در طي ساالري  خواهي و مردم  جنبش آزادي  ٠كند  هاي اساسي و اوليه خود عليه استبداد مبارزه مي          و آزادي 

 ٠هاي فراوان داشته اسـت، امـا هرگـز متوقـف و تعطيـل نـشده اسـت         اين مدت دراز و طوالني فراز و نشيب       

آميز و مايوس كننده از ميان فرزندان اين مرز و بـوم و از ميـان                  هميشه در لحظات سخت و تاريك و دلهره       

 شـادروان   ٠داشـتند  راشـته نگـه    پـرچم مبـارزه را براف       و اند كه گام پيش گذاشـتند       اين ملت كساني پيدا شده    

هاي درخشان اين راه پر پيچ و خـم و فـراز              مهندس بازرگان، دبيركل فقيد نهضت آزادي ايران يكي از چهره         

 بازرگان از پيشگامان جنبش روشنفكري ديني بود و بـا اسـتبداد، زور و سـتم،       ٠گردد  و نشيب محسوب مي   

 را تحت هر نام و نشاني و بـا هـر بهانـه و تـوجيهي                  بازرگان به حق استبداد    ٠ناپذيري داشت   دشمني آشتي 

 بازرگان عميقا بر اين ٠دانست هاي مزمن جامعه ايراني مي   دانست و آن را ريشه اصلي نابساماني        مردود مي 

هـا    باور راستين قرآني ايستاده بود كه راه دين حق با ربوبيت و الوهيت خدايان زر و زور و تزوير، طاغوت                   

 او در بيدادگاه نظامي شاه فريـاد بـرآورد كـه در             ٠فروشان ناسازگاري بنيادي دارد    و دين  كَهنه   يها  و جنب 

 او پذيرش واقعي و قلبي دين و عبادت خالـصانه خـدا را جـز بـا                 ٠شود   استبدادزده خدا پرستيده نمي     جامعه

او  بلكـه    دانـست،   ي بازرگان دين و آزادي را نه تنها با هم ناسازگار نمـ            ٠دانست  پذير نمي   آزادي انسان امكان  

  ٠دانست فكر و انديشه و دين، حتي دين حق و راست را بدون آزادي انسان ميسر نمي

ديـد و     ورزيد، عبادت خدا را بدون خدمت به خلق نمـي           بازرگان با تمام وجود به ايران و اسالم عشق مي         

 او مليـت    ٠خواسـت   ور مي اسالم را براي ايران و سربلندي ايران، براي بهروزي و آزادي ملت و آباداني كش              

دانست و در برابر هـر چـه كـه            ناپذير هويت ما ايرانيان مي      و ايرانيت و ديانت و اسالميت را از اركان جدايي         

   بازرگـان از خـشونت  ٠ او پيشگام و پيشتاز نيروهاي ملي ـ مذهبي بود ٠ايستاد غير ملي و غيرديني بود مي

 او زبان عـشق را برتـر و   ٠ي دشمنانش را هم دوست داشت  او حت  ٠توزي را دوست نداشت      كينه ٠متنفر بود 

بـودن حـق تعـالي را در عـشق بـه همـه              » الـرحيم «و  » الـرحمن «دانـست و صـفات        كاراتر از هر زبـاني مـي      

 بازرگان درباره كساني ٠دانست ها، همه هموطنان، مجاهدان و صابران و متوكالن مي       موجودات، همه انسان  
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پندارند بـا     فهمند، و مي    حبت هستند و جز زبان خشونت هيچ زباني را نمي         كه محروم از درك طعم عشق و م       

ها و به بند كشيدن عقيـده و خنجـر آجـين كـردن عاشـقان آزادي و حاكميـت                ها و دوختن دهان     بريدن زبان 

گفت كه   او بر اين باور بود و بارها مي٠كرد توانند موفق شوند، احساس ترحم و شفقت مي    ساالري مي   مردم

اند، بلكه قرآن را  اشخاص نه تنها با عشق و با دين واقعي حق بيگانه و تاريخ را هم نخوانده و يا نفهميده              اين  

  :فرمايد اند كه خداوند مي هم توجه نكرده

  »)١٤۰عمرانـ   آل( اليِحب الظّاِلمين ِتلْك االَيـّام نُداِولُها بين النـّاِس و ِليعلَم اُهللا الَّذين آمنُوا و يتَِّخذَ ِمنْكُم شُهداَء و اُهللا«

هـا را بـه يـاد      آتيالهـا، اسـتالين  ٠ها را بسيار ديده اسـت  تر ها خشن كنند كه تاريخ از آن آنها فراموش مي 

  ٠ را در گل و الي تاريخ دفن كرده است ها  هيتلرها و موسوليني٠دارد

كنـيم كـه جنـبش        يطي برگـزار مـي    ششمين سالگرد بزرگداشت شـادروان مهنـدس بازرگـان را در شـرا            

 ٠سابقه قرار گرفته است ترين و بدترين فشارهاي بي روشنفكري ديني و نيروهاي ملي ـ مذهبي مورد سخت 

هاي كوتـاه     برادران بزرگوار و عزيزي به ناحق و مظلومانه به اتهام ابراز عقيده به طور غيرقانوني به زندان                

لي كـه بـا ايـن بيمـاري جانكـاه در نبـرد و سـتيزم، و محـروم از          من در حا٠اند و يا دراز مدت محكوم شده     

باشم به اين برادران      حضور در جمع گرم و صميمي ياران خوب و مهربان و مردم شريف و آزادانديش مي               

الـواعظين،    اهللا سحابي، كه در زمره الساِبقون اولئك المقَربون است، محمود شمس            مهندس عزت : عزيز زنداني 

 درود  …آبادي، حسن يوسفي اشكوري،  عبداهللا نوري، لطيف صـفري             قي، اكبر گنجي، احمد زيد    الدين با   عماد

هـا     آن ٠ها و دعاگوي آنان اسـت        ملتي حامي آن   ٠ها اگر چه در زندان هستند، اما تنها نيستند          آن ٠فرستم  مي

  :گويند وار مي از زمره كساني هستند كه يوسف

م بابِن َءاَرالسـِّج ييا صاِحب ـّار ـِّرقُون خَير اَِم اُهللا الواِحد القَه   )٣٩يوسف (تَف

  ٠ِان صَالتي و نُسكي و محياي و مماتي ِهللا رِب العالَمين: گويند ها هيچ گناهي ندارند جز آن كه مي آن

بي ايران  طل   جنبش اصالح  ،ها  ساالري و جمهوريت نظام بدانند با اين رفتارها و با اين بستن             دشمنان مردم 

 آزمـوده   ٠متوقف نخواهد شد، اين چراغي است، ايزد برافروخته و كسي را ياراي خاموش كردن آن نباشـد                

  ٠را آزمودن خطاست

هـا نـزد مـا و         اند، اما آن    ها اگر چه دعوت حق را لبيك گفته         عزيزان، ياران، همراهان،  بازرگان و بازرگان      

 بـا   ٠ از سـختي راه و از فـشارها نهراسـيد          ٠راه را ادامه دهيـد     ٠در ميان ما و در كنار ما و همراه ما هستند          

چنـان   هاي مردمـي، هـم   صبر و تالش، با عشق و ايمان و با توكل به خداي بزرگ، با اعتماد راسخ به حمايت              

  ٠ صبح نزديك است٠استوار به راه خود ادامه بدهيد

كاتُهرب اِهللا و همحر و كُملَيع ٠والسـّالمبِّ و آِخرِدِهللا رموانا اَِن الْحعالعالَمين  د  

  

  دكتر ابراهيم يزدي

٢٥/١۰/١٣٧٩  

  



 

 ۱۰۵

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 
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  مراسم بزرگداشت ششمين سالگرد درگذشت مهندس مهدي بازرگانگزارش 

  ها دبيركل فقيد نهضت آزادي ايران در تهران و شهرستان

  

اهللا مجيد    با تالوت آياتي از كالم     دي ماه در حسينيه ارشاد تهران        ٢٩شنبه    مراسم بزرگداشت در روز پنج    

و سخنان جناب آقاي دكتر يداهللا سحابي، يـار و همـرزم مهنـدس بازرگـان و از بنيانگـذاران نهـضت آزادي                       

  ٠ايران برگزار گرديد

االسالم دكتر محسن كديور و آقايان دكتـر پرويـز ورجاونـد، مهنـدس                ديگر سخنرانان اين مراسم حجت    

 در ادامه برنامه مراسمي نيز روز جمعه بـر          ٠ دكتر محمدنويد بازرگان بودند    هاشم صباغيان، خانم صابر و    

مندان مهندس مهـدي بازرگـان و اعـضاي           مزار آن مرحوم در شهر قم با حضور جمعي از دوستان و عالقه            

اهللا   ري بـه نماينـدگي از طـرف آيـت         د منتظـ  االسالم احمـ    نهضت آزادي ايران و تعدادي از روحانيون و حجت        

 در مراسم قم آقايان دكتر غروي و مهندس عبـدالعلي بازرگـان از اعـضاي                ٠منتظري برگزار گرديد  العظمي  

 در اين مراسـم پيـام كتبـي آقـاي دكتـر ابـراهيم               ٠شوراي مركزي نهضت آزادي ايران سخناني ايراد كردند       

  ٠يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران قرائت گرديد

منـدان و اعـضا نهـضت آزادي ايـران،            تعدادي از عالقه  مراسم ديگري روز شنبه در اصفهان، با حضور         

واحد اصفهان برگزار گرديد كه در آن آقايان دكتر غالمعباس توسـلي عـضو شـوراي مركـزي و جانـشين                     

  ٠دبيركل نهضت آزادي ايران و دكتر محمدنويد بازرگان سخنراني كردند

هاي ذيربط براي برگـزاري مراسـم        تا اين تاريخ از اقدامات انجام شده در خصوص اخذ مجوز از ارگان            

  ٠اي حاصل نگرديده است ها نتيجه در ساير شهرستان

  

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران
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  اعتراض به راي محكومان كنفرانس برلين

  

 ماه در   ٩هاي بدوِي شركت كنندگان كنفرانس برلين پس از گذشت            سرانجام احكام صادر شده از دادگاه     

اي در داخـل و   يا وكالي مدافع آنان ابالغ شـد و موجـب شـگفتي و اعتـراض گـسترده      به متهمان    ٧٩/٢٥/١۰

كـار و مقامـات قـضايي كـشور و             برنامه كنفرانس بـرلين، واكـنش محافـل محافظـه          ٠خارج از كشور گرديد   

  ٠پيامدهاي آن از زواياي مختلف قابل تحليل و بررسي است

جـاري پـس از انتخابـات دوره شـشم مجلـس و در              در برنامه كنفرانس برلين كه در فروردين ماه سال          

» ايران بعد از انتخابات   «آستانه سفر مهم رئيس محترم جمهوري آقاي سيد محمد خاتمي، به آلمان با عنوان               

هـاي    هاي جمعي از فعـاالن عرصـه        برگزار شد، به طور مشخص تقويت روابط ايران و آلمان و ارايه ديدگاه            

 فهرسـت موضـوعات   ٠، پيرامون اصالحات در ايـران مـورد نظـر بـود    فرهنگي ـ اجتماعي و سياسي كشور 

كار كه در طول سه سـال    جريان محافظه٠دهد مطرح شده در كنفرانس، ابعاد مختلف اين برنامه را نشان مي  

هاي پياپي و سنگيني را براي مقابله با برنامه اصالحات آقـاي خـاتمي                ريزي، بحران   و اندي گذشته با برنامه    

» پـروژهِ «ه بود، نقاط ضعف تحميلي كنفـرانس بـرلين را مستمـسك قـرار داده آن را بـه صـورت          پديد آورد 

اعتبارسـازي كنفـرانس بـرلين كـه توسـط             پس از پايان سناريوي بي     ٠جديدي در دستور كار خود قرار داد      

ريـف  هاي برانداز و وابسته پديد آمد، سيماي جمهوري اسالمي اولين گام را بـا پخـش گزينـشي و تح                     گروه

ي وابـسته بـه جنـاح انحـصارطلب و      هـا  شده جريان كنفرانس برداشت و فضا را براي حمالت بعدي رسـانه      

 بسياري از شركت كنندگان در كنفرانس پس از بازگشت به ايران تحـت              ٠اقدامات قوه قضاييه فراهم ساخت    

نـك احكـام محكومـان در     پيگرد قانوني قرار گرفتند و تعدادي از آنان در شرايط سختي بازداشت شدند و اي              

  ٠دادگاه بدوي براساس اعالم رئيس دادگستري تهران به متهمان يا وكالي آنان ابالغ شده است

هـاي سياسـي بـا        پروژه كنفرانس برلين عالوه بر مقابله با جريان اصالحات در ايران و تـسويه حـساب               

كـاران كـه بـا         محافظـه  ٠ده اسـت  رسد كه هدف ديگري را نيز دنبال كر         جمعي از شركت كنندگان، به نظر مي      

كنند، از تقويت روابط ايران و آلمان كه پيامد           برنامه اصالحات مخالفند و براي حفظ وضع موجود تالش مي         

آن تقويت و توسعه صنعتي كشور خواهد بود، خشنود نيستند، در حالي كه ايـن جنـاح همـواره در دو دهـه                

شتر متكي بر روابط بازرگاني اسـت تمايـل بيـشتري نـشان     گذشته بر تقويت مناسبات ايران و انگليس كه بي   

  ٠داده است

هـاي خـود، پـروژه كنفـرانس بـرلين را مطـرح و از آن        كاران ـ كه در راسـتاي ديـدگاه    عالوه بر محافظه

هاي خواهان براندازي نظام جمهوري اسالمي ايران نيـز كـه مخـالف سرسـخت                 اندـ گروه   برداري كرده   بهره

رنامه اصالحات و گسترش روابط خارجي هستند، نقش مـوثري در اجـراي توطئـه بـرهم     مبارزات قانوني، ب  

  ٠اند كاران داخل كشور داشته  اعتبار ساختن كنفرانس برلين و بهانه دادن به دست محافظه زدن و بي
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هاي تحميلي كه در برگـزاري ايـن كنفـرانس وجـود              ها و كاستي    اي نارسايي   در هر صورت، به رغم پاره     

 جــا دارد كــه بــه موقــع مــورد بررســي و تحليــل كارشناســي قــرار گرفتــه و تجربيــات آن بــراي  داشــت و

توانـد دادن تـذكراتي بـه     هـايي حـداكثر مـي    هاي بعدي مورد توجه قرار گيرد، حاصل چنين بررسي     كنفرانس

 واكـنش مقامـات قـضايي ايـران در ايـن بـاره بـراي بـسياري از                   ٠برگزاركنندگان و شركت كننـدگان باشـد      

نظران در داخل و خارج از كشور غيرقابل تصور بوده است، چگونه قوه قضاييه تـشخيص داده كـه                     احبص

اي از آشـوب و اخـالل در هـيچ            اين كنفرانس امنيت ملي را به خطر انداخته است؟ در حالي كـه هـيچ نـشانه                

كنفـرانس كـه بـا       شركت در يك     ٠اي در داخل يا خارج مملكت متعاقب اين كنفرانس مشهود نبوده است             نقطه

 قبلي و به صورت علني برگزار شده است و شركت در آن از حقوق مـدني و                   اطالع مقامات ذيربط، با برنامه    

شود كه شركت كننـدگان مـورد پيگـرد و          تلقي مي » جرم«شود، براساس كدام قانون       شهروندي محسوب مي  

لين و محكوميـت سـنگين كـساني كـه           تن از شركت كنندگان كنفـرانس بـر        ٦اند؟ تبرئه     محكوميت قرار گرفته  

اند، مانند آقايان اكبر گنجي و علي افـشاري بـه خـوبي نـشان از تـسويه       حضور كمرنگي در كنفرانس داشته   

  ٠هاي سياسي با تعدادي از شركت كنندگان كنفرانس برلين دارد حساب

 آقايان مهنـدس    محكوم شدن ناباورانه آقاي يوسفي اشكوري در دادگاه ويژه روحانيت و نيز محكوميت            

اهللا سحابي و علي افشاري در دادگاه كنفرانس بـرلين و انتقـال ايـن دو از زنـدان اويـن بـه يـك زنـدان                             عزت

هاي آنان از وضع ايـشان        خبري خانواده   ها و بي    نامعلوم و غيرقانوني خارج از حوزه نظارت سازمان زندان        

را » هويـت «كاران، نظير تهيه و پخش برنامه         فظهآفريني محا   هاي اخير بخش ديگري از برنامه بحران        در هفته 

كاران اين است كه به انسجام و          هدف محافظه  ٠دهد   نشان مي  ٨۰در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال       

يكپارچگي جنبش اصالحات و نيروهاي فعال ملي ـ مـذهبي و جنـبش دانـشجويي ضـربه وارد سـازند و از       

هاي گذشته نـشان      آفريني  ات جلوگيري كنند، حال آن كه تجربه بحران       حضور فعاالنه و موثر آنان در انتخاب      

تـر    هاي گذشته، رشد و آگاهي بيشتر مردم و شفاف          دهد كه آنان در هر مورد ناكام مانده و پيامد برنامه            مي

  ٠شدن موانع واقعي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي جامعه بوده است

هـاي     يكسويه قوه قـضاييه در خـصوص بازداشـت         نهضت آزادي ايران ضمن اعتراض شديد به عملكرد       

غيرقانوني و صدور احكام غيرعادالنه در مورد زنداني شدگان، معتقد است كه شركت در كنفرانس برلين و                 

تواند جرم محسوب شود و محكوم كردن شـركت كننـدگان عمـال نقـض حقـوق اوليـه                     سخنراني در آن نمي   

ت ايران، ضمن احتـرام بـه اسـتقالل قـوه قـضاييه، در               مل ٠شهروندي مصرح در اصول قانون اساسي است      

رويـه واكـنش مناسـب خـود را در            فرصت انتخابات آينده نسبت به اين گونه عملكردهاي خالف قانون و بي           

هــاي قـانوني، كرامـت         مردم رشيــد ايــران بــراي كـسب آزادي          ٠هاي راي نشان خواهد داد      پاي صنـدوق 

عدالتي در مبـارزات صـد سـال گذشـته خـود فـداكاري و            استبداد و بي   انساني، استقالل كشـور و رهايي از     

 تـالش در ايــن      اند و امـروز نيز پيشگامان اصالحات براي پرداخـت هزينـه          هاي فراوان كرده    گذاري  سرمايه

   و العاقبه للمتقين٠راه، آمـادگي افزون خـواهند داشت

  

  نهضت آزادي ايران



 

 ۱۰۸

  تعالي بسمه
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  چالشي ديگر فراروي قوه قضاييهاي،  هاي زنجيره دادگاه قتل

  

هــاي  تــرين جنايــات تـاريخ معاصــر ايــران كــه از مهمتــرين حلقــه  دو سـال پــس از وقــوع يكــي از فجيــع 

 ١٨رود، سـرانجام احكـام دادگـاه بـدوي             به شمار مـي    ٧٦ در سالهاي بعد از دوم خرداد سال          آفريني  بحران

به سواالت مطرح شده فراوان در دو ساله اخير و          اي صادر شد و به جاي پاسخ دادن           هاي زنجيره   متهم قتل 

رفع ابهام از اين توطئه ضد انساني و ضد منافع ملي، سواالت و ابهامات متعدد ديگري را موجب گرديد كـه                     

نظران داخلي و خارجي، قوه قضاييه و مقامات مـسوول را در              ها و صاحب    ها، شخصيت   بسياري از سازمان  

  ٠چالش جديدي قرار دهنداين خصوص در مقابل سواالت و 

ـ اولين سوال مطرح شده اين است كه چرا اين دادگاه در رسيدگي به اين جريان محدود و منحصر بـه                     ١

ياد داريوش فروهر و شادروان پروانـه          عالوه بر زنده   ٠اي شده است    هاي زنجيره   قتل چهار تن از مجموعه قتل     

جعفر پوينده، از نويـسندگان فعـال، نـام           اري و محمد  اسكندري همسر انديشمند ايشان و شادروانان محمد مخت       

ياد پيروز دواني از فعاالن سياسي نيز به طـور            ياد دكتر مجيد شريف، محقق و مترجم و زنده          دو تن ديگر، زنده   

اي اضافه شده بود و بر اساس اطالعات غير رسمي منتشر شـده، تعـداد    هاي زنجيره  رسمي قبال به پرونده قتل    

  ٠اند  نفر گزارش شده و مقامات مسوول نيز هيچگاه آن را تكذيب نكرده٧۰وطئه بيش از مقتوالن اين ت

اند و رئيس جمهور نيز عـامالن         ـ در حاليكه مقامات عالي كشور، اين جنايات را توطئه بيگانگان شمرده           ٢

ات را ضـد    اند و شوراي امنيت ملـي هـم ايـن اقـدام             هاي چركيني در درون وزارت اطالعات ناميده        آن را غده  

خواست با تلقي اين پرونده در حد چند قتل عـادي كـه همـه             اند، چگونه كيفر    امنيت و منافع ملي ارزيابي كرده     

هـاي دوم محـدود سـاخته         افتد، آمران پرونده را در حد متهمان رديـف          روز در گوشه و كنار شهر اتفاق مي       

هـا و    بـا سرنوشـت شـهروندان، آرمـان     آيا براي ملت ايران تنزل يـك پرونـده امنيتـي ـ سياسـي كـه      ٠است 

  هاي اعتقادي و ملي مردم گره خورده است، در حد يك پرونده جنايي ساده قابل توجيه است؟ ارزش

هـا حـذف      شدگان از پرونده    متهم رديف اول بازداشت    ،)اسالمي(ـ چرا اعترافات مربوط به سعيد امامي        ٣

گاه او به كلي ناديـده گرفتـه شـده اسـت؟ ايـن امـر                گرديده و در جريان دادرسي و آراء صادره نقش و جاي          

ها وكالي خود را معزول نمايند و به عنوان اعتراض به روند غيرعادالنـه دادگـاه        موجب گرديده شاكيان قتل   

  ٠از شركت در آن خودداري كنند

هـاي   دگاهشود، به دا اي ملي تلقي مي اي كه جنبه جنايي ـ سياسي ـ امنيتي داشته و پرونده   ـ چرا پرونده٤

عمومي و مستقلي ارجاع نشده است تا با حضور قضاتي با سابقه و مورد وثوق مردم به صورت علني و با             

رسـاني شـفاف،      حضور وسايل ارتباط جمعي در چارچوب منافع ملي مورد رسيدگي قرار گيرد و بـا اطـالع                

  موجبات آرامش و جلب اعتماد عمومي در شرايط حساس كنوني كشور فراهم شود؟

ـ چرا وزراي مسوول وزارت اطالعات كه با وقوع اين جنايات هولناك در حوزه مسووليت آنان امنيـت                  ٥
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المللي كـشور در معـرض مخـاطره قـرار گرفتـه اسـت، در دادگـاه حاضـر نـشدند تـا                         و اعتبار داخلي و بين    

اظهار عـدم اطـالع     پاسخگوي عملكرد افراد زيرمجموعه خود باشند؟ آيا پيشاپيش تبرئه كردن آنان به اتكاء              

  از اين رويداد رافع مسووليت آنان در قبال دولت و ملت ايران است؟

اي موجب شده است گروهي سعيد اسـالمي و همكـاران    هاي زنجيره  قتل  ـ سرپوش گذاردن بر پرونده ٦

جايتكار ور در فساد و تباهي و خائن و      الملل و غوطه    االصل، بهايي و وابسته به صهيونيسم بين        او را يهودي  

معرفي كنند و گروهي ديگر او را مسلمان مكتبي و انقالبي و خدمتگزار و از زمره شـهدا بداننـد و رسـما از                        

 عملكرد قوه قضاييه، اين شائبه و نگراني را در افكار عمومي گسترش داده است كه                ٠فكر و راه او دفاع كنند     

 اطالعات و قوه قضاييه و سـاير مراكـز مهـم            ها در درون و بيرون وزارت       آيا هنوز هم اذناب سعيد اسالمي     

  دهند؟ گيري كشور حضور و فعاليت دارند و سالمت جامعه را كماكان در معرض مخاطره قرار مي تصميم

 ـ اعالم نظر صريح قاضي دادگاه بدوي مبني بر اين كه در حكومت اسالمي هيچ كس حق صدور حكم  ٧

 شرعي ندارد، از نتايج مثبت دادگاه اسـت، امـا كماكـان مروجـان               و يا انجام عمل قتل را به انگيزه و يا بهانه          

هاي عمومي و سوء اسـتفاده از باورهـاي مـذهبي و اعتقـادات                فرهنگ خشونت با استفاده از امكانات رسانه      

دهند و قوه قضاييه و  اي را توسعه مي هاي زنجيره هاي فرهنگي ـ اجتماعي تداوم قتل  ديني عامه مردم، زمينه

  ٠آورند موم هيچ اقدامي براي متوقف ساختن اين روند مخرب اجتماعي به عمل نميالع مدعي

  ٠٠٠ها سوال ديگر  و ده

اي را مقابله با روند جنبش        هاي زنجيره   هاي اخير به ويژه قتل      هاي سال   نهضت آزادي ايران ريشه بحران    

، مصرح در قانون اساسـي      هاي اساسي ملت     به خاطر تامين حقوق و آزادي      ٧٦اصالحات بعد از دوم خرداد      

 ملي و داراي تاثيرات عميـق سياسـي، اجتمـاعي و اقتـصادي در          اي پرونده   هاي زنجيره    قتل ٠كند  ارزيابي مي 

 قـانون اساسـي بـه       ١٦٨ بنـابراين الزم اسـت مطـابق اصـل           ٠المللي اسـت    كليه شئون كشور و در ابعاد بين      

هاي عمومي مورد رسيدگي قرار       صفه در دادگاه  صورت علني و با حضور شاكيان و وكالي آنان و هيات من           

دانـان و     يـاب متـشكل از حقـوق        تمام آن توسط يك گـروه حقيقـت         گيرد و نقاط مبهم پرونده و تحقيقات نيمه       

نظر، مجددا بررسي شود و مردم نيز از طريـق            نام، تكميل گرديده و در دادگاه تجديد        وكالي مستقل و خوش   

 نتايج چنين دادگاهي، هـر چـه باشـد، افكـار عمـومي و               ٠دادگاه قرار گيرند  ها در جريان كليه جلسات        رسانه

شـوند قـانع خواهـد كـرد و قـوه             وجدان جامعه را كه پايه و اساس مقبوليت و مشروعيت نظام محسوب مي            

هـاي مـشروع و پيـشگيري از      قضاييه وظايف اصلي خود را كه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي             

   ٠ مجرمين است تحقق خواهد بخشيدوقوع جرم و اصالح

هـاي سياسـي      نهضت آزادي ايران هر گونه عملكـرد جانبدارانـه و يكـسويه قـوه قـضاييه را در پرونـده                   

اي را بـه ضـرر دسـتگاه قـضايي و موجـب كـاهش                 هاي زنجيـره    هاي اخير، از جمله دادگاه متهمان قتل        سال

عـدالتي قـضايي بـه صـورت          تقـد اسـت آثـار بـي       كنـد و مع     اعتبار آن در افكار عمومي جامعـه ارزيـابي مـي          

   ٠هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در جامعه بروز و ظهور بيشتري پيدا خواهد كرد بحران

   ١الَيجِرمنَّكُم شَنَآن قَوٍم علي اَن التَعِدلُوا ِاعِدلُوا هو اَقْرب لِلتَّقوي

نهضت آزادي ايران

                                                      
 )٨مائده ـ (كتر است ي مبادا دشمني با گروهي شما را به گناه ترك عدالت بكشاند،عدالت كنيد كه به تقوي نزد
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  هاي اصيل انقالب و آرمانبا پاسداري از اصول 

  داريم رامي مي را گ٥٧اه روز بيست و دوم بهمن مسال

  

 و انقـراض نظـام دو هـزار و    ١٣٥٧ بهمـن   ٢٢نظيـر     با گذشت بيست و دو سال از انقالب شكوهمند و بي          

هاي مردم زنده     طلبانه آن در دل     خواهانه و عدالت    ها و شعارهاي آزادي     پانصد ساله شاهنشاهي، هنوز شعله    

  ٠كنند است و با اميد تحقق واقعي آزادي، استقالل و جمهوري اسالمي تالش مي

شايسته است ضمن تبريك و بزرگداشت سالگرد اين انقالب مردمي و عظيم قـرن، بـه رونـد تحـوالت و                     

ها و مسايل و مشكالتي كه مردم ما براي تحقق آن از نخستين روزهاي پيروزي تا بـه امـروز بـا آن                         چالش

اند نظري بيفكنيم و موقعيت و شرايطي را كه اكنون جامعه مـا       هايي را كه پيموده     ه و راه و بيراهه    روبرو بود 

  ٠برد تحليل كنيم هاي انقالب در آن به سر مي براي رسيدن به آرمان

هـاي انـساني و    ترديد انقـالب اسـالمي ايـران تجلـي اراده و عـزم تـاريخي ملـت بـراي تحقـق آرمـان                بي

خـواهي بـود و بـه ثمـر رسـيدن آن انقـالب در نخـستين         خواهي و عـدالت  القي و آزادي هاي واالي اخ    ارزش

 ضربات سختي بر پيكر استبداد و استعمار وارد آورد و ملت را از زير يوغ سلطه اجانـب و اسـتبداد                       مرحله

  ٠چند هزار ساله خارج كرد

از زن، مرد، پير، جوان، شـهري       هاي مختلف،     اين انقالب فرايند يك قرن تالش و جانفشاني اقشار و گروه          

گونه سختي و رنج را تحمل كردند و          و روستايي بود كه در برابر سلطه استعمار و استبداد ايستادند و همه            

 مردم ما در آغاز قرن بيستم استبداد قاجار را از پاي درآوردند و              ٠در نهايت به موفقيت قاطعي دست يافتند      

سـاالري بـود، امـا        تبديل كردند، كه خود قدمي مـوثر در جهـت مـردم           نظام استبدادي را به نظامي مشروطه       

هـاي داخلـي، موجـب فراموشـي و غفلـت از              هاي پي در پي خارجي و اختالفـات و درگيـري            متاسفانه توطئه 

 به اين ترتيب پس     ٠ساز روي كار آمدن رضاخان و ديكتاتوري نظامي گرديد          هاي مشروطيت و زمينه     آرمان

  ٠ساالري در كشور به تاخير افتاد يست سال تحقق آزادي ملت و پروژه نظام مردماز خيزش آغاز قرن، ب

، بار ديگر موج هيجان و شـوق و         ١٣٢۰با سقوط ديكتاتوري بيست ساله و تبعيد رضا شاه در شهريور            

هــا و  شــادماني رهــايي از اســتبداد بــاال گرفــت و احــساس آزادي در مــردم زنــده شــد و احــزاب و گــروه 

هاي محدودي كه اقليـت       ، با آزادي  ٢۰خواه به حركت درآمدند تا سرانجام در اواخر دهه            نهاي وط   شخصيت

مجلس پيدا كرده بود، توانست با تكيه بر پشتيباني قاطبه مـردم، بـه رهبـري دكتـر محمـد مـصدق پيـشواي            

 اليحه ملـي    ٠نهضت ملي ايران نفت را ملي كند و در برابر استبداد شاه و نفوذ اجانب و توطئه دربار بايستد                  

 سال غارت منـابع كـشور، ايـن         ٥۰شدن صنعت نفت بر اكثريت خود فروخته مجلس تحميل گرديد و پس از              

  ٠سرمايه خداداد، ملي شد
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 ماهه حكومت ملي دكتر مصدق، ملت نه تنها با غرور و افتخـار در برابـر بزرگتـرين قـدرت                     ٢٧در دوره   

كبير خلع يد كرد، بلكه در جهت تحقق دموكراسي واقعي و     استعماري قرن ايستاد و از امپراطوري بريتانياي        

   ٠هاي موثري برداشته شد عدالت اجتماعي و خودكفايي اقتصادي نيز قدم

 ٢٨سـاز كودتـاي ننگـين         اين بار نيز متاسفانه، توطئه دربار و عمال استعمار و اختالفـات داخلـي زمينـه               

نگان به يغمـا رفـت و دوران سـركوب و خفقـان و              هاي خدادادي توسط بيگا      شد و بار ديگر ثروت     ٣٢مرداد  

هاي آزاد و احزاب مستقل تعطيل گرديد و سايه سـاواك             اعدام و زندان و شكنجه و تبعيد آغاز شد، روزنامه         

هـا    افكن شد، اما به رغم كساني كه كشور را تـرك كردنـد و آن                گر بر همه جا سايه      و حضور ارتش سركوب   

طلب نيروي مقاومـت مـردم        خواه و آزادي    هاي وطن   ها و شخصيت    دند، گروه تفاوت ماندند يا تسليم ش      كه بي 

 مرداد شكل گرفت و مـردم را بـه مبـارزه      ٢٨را مخفيانه بسيج كردند و نهضت مقاومت ملي از همان فرداي            

، جبهه ملي ايران، احزاب و      ١٣٣٩ تا سرانجام در سال      ٠منفي و عدم تسليم در برابر دولت كودتا دعوت كرد         

هاي استقالل و آزادي و ملي شدن صنعت نفت وفادار مانده بودنـد، مبـارزه علنـي و           هايي كه به آرمان    گروه

گري عليه دربار و فساد پرداختند و بار ديگـر مبـارزات شـدت                سازمان يافته خود را شروع كرده و به افشا        

   ٠گرفت

 طالقاني و دكتر سـحابي و       اهللا   نهضت آزادي ايران به رهبري مهندس مهدي بازرگان، آيت         ١٣٤۰در سال   

ترين احزاب، به سازماندهي عليه ديكتـاتوري     جمعي ديگر از مسلمانان صاحب درد به عنوان يكي از راديكال          

 اين حزب كـه در انـدك مـدتي مـورد اعتمـاد              ٠پرداخت و پيكان حمله را مستقيما به سمت شاه نشانه گرفت          

نفكران و روحـانيون قـرار گرفتـه بـود، بـه زودي         اقشار مختلف، به خصوص جوانان و دانشگاهيان و روش        

نگراني عمال استبداد را فراهم ساخت و هنوز دو سال از تاسيس آن نگذشته بـود كـه سـران آن بـه زنـدان             

محكـوم شـدند، امـا      ) بـه برازجـان   (هاي بلند مدت و تبعيد        هاي نظامي محاكمه و به زندان       افتاده و در دادگاه   

   ٠باقي ماند و مخالفت و مقاومت مردم نيز به اوج رسيدور  آتش مبارزه همچنان شعله

ها در برابر ديكتاتوري، منجر به        اهللا خميني و مقاومت آن       پشتيباني و تاييد مردم از آيت      ٤٢ خرداد   ١٥در  

 امـا مقاومـت همچنـان       ٠اهللا خميني به تركيه شـد       عام توده مردم و سركوب نهضت و تبعيد آيت          كشتار و قتل  

و توسل بـه    !  شاه عليرغم طرح انقالب سفيد     ٠ه تدريج حالت تهاجمي و تعرضي به خود گرفت        ادامه يافت و ب   

 مواجه با جنبش مسلحانه و مبـارزات زيرزمينـي و اعتراضـات گـسترده               ،هايي نظير اصالحات ارضي     ترفند

   ٠دانشجويان در داخل كشور و سراسر جهان گرديد

شناسـانه   هـاي جامعـه   ها و تحليل رزه و روشنگري حضور دكتر شريعتي در صحنه مبا٥۰در اوايل دهه    

هـاي دانـشگاهي،      او از شرايط فرهنگي، اجتماعي و سخنراني در حسينيه ارشـاد و نيـز اسـتفاده از تريبـون                  

سطح تفكر و انديشه انقالبي و اسالمي را ارتقا بخشيد و سراسر ايـران را بـه مراكـز تجمـع دانـشجويان و                        

 را بايـد نقطـه عطـف    ٥٢ تـا  ٤٨هـاي    در حقيقـت سـال  ٠تـاتوري تبـديل كـرد   مبارزات علني عليه دستگاه ديك   

يابي و ارتقاء ايـدئولوژيك مبـارزه بـه سـمت انقـالب بـه                 گيري افكار و جهت     مبارزات ملي و اسالمي و شكل     

طلبـي و روحيـه       آفـرين، شـهادت     هاي تحـول    شمار آورد، در اين دوران خودآگاهي اجتماعي، بازيابي ارزش        

هاي اسالمي دانشجويان در سراسر ايران و خـارج از كـشور بـه بـستر مبـارزات                    فت و انجمن  ايثار قوت گر  

 سراسر ايران آمـاده قيـام و انقـالب و بـه       ٥٦ با شهادت دكتر شريعتي در خرداد        ٠ملي و اسالمي تبديل شد    
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 فرهنگـي    مردم آگاهانه به يك تغيير ساختاري در نظام سياسي اجتماعي و           ٠يك انبار باروت مبدل شده بود     

ها، شهرها و روستاهاي سراسـر        ها به كوچه    هاي انقالب از دل      در چنين شرايطي شعله    ٠كردند  ايران فكر مي  

 اكثريت قاطع مردم با شعار استقالل، آزادي، جمهوري اسـالمي           ١٣٥٧ايران گسترش يافت و نهايتاً در سال        

  ٠به اين حركت پيوستند

هاي واالي اسـالمي،      آزادي و نفي ديكتاتوري و تحقق ارزش      مبارزات همه جانبه و وسيع مردم به خاطر         

هاي رهبران انقالب و شخص امام خمينـي در سراسـر دنيـا طنـين                 ها بلكه در وعده     نه فقط در شعارهاي آن    

هـاي اخالقـي و ايفـاي حقـوق           سـاالري و ارزش     افكند و بدينسان يك انقالب عظيم مردمي براي تحقق مـردم          

   ٠مردم به ثمر رسيد

توان مالحظه كرد كه اين مبارزه و فداكاري و مقاومت طوالني تا پيروزي انقالب            ن با اندكي تامل مي    اكنو

هايي است كه طي      ها و خون    با چه هدفي دنبال شده است و چرا خيانت به قانون اساسي، خيانت به فداكاري              

ان راه آزادي و اقـشار      هاي متوالي و محصول تالش مبارز        اين ميراث نسل   ٠يكصد سال بر زمين ريخته شد     

   ٠ انقالب اسالمي را تحقق بخشيده است،هاي متوالي گيري از تجربيات نسل مختلف مردم است كه با بهره

با كمال تاسف از همان فرداي انقالب پس از پيروزي بر ديكتاتوري شاه و طرد استعمار، شـاهد ادعاهـا                    

ي و غيردينـي بـراي قبـضه كـردن قـدرت و تملـك         هاي مختلف دينـ     ها و ايدئولوژي    و تمايالت انحرافي گروه   

كننـد كـه    اي انقالب را بـه سـان غنيمتـي تـصور كـرده و مـي               انقالب و دستاوردها و امكانات آن بوديم، عده       

همچون مائده آسماني بايد به غارت آن بپردازند و بر دستاوردهاي يكصد سال مبارزه مردم، چـوب حـراج              

   ٠ملي و امكانات و نيروي انساني آن را تصاحب نمايندهاي  بزنند و تمامي منافع و سرمايه

هاي   اهميت نشان دادن يكي از اركان اصلي نظام يعني جمهوريت از سوي برخي افراد و جناح                 امروزه بي 

 با راي   ٠شود   مردم به باد تمسخر گرفته مي      گرا، سكه رايج شده و تمامي دستاوردهاي        طلب و مطلق    انحصار

انـد انكـار      حتي اصالحاتي كه مردم بـه آن راي داده        ! رود  ساالري زير سوال مي     دمشود و مر    مردم بازي مي  

هــاي مــصرح در قــانون اساســي منجملــه آزادي مطبوعــات و آزادي فعاليــت احــزاب و   شــود و آزادي مــي

 جالب اين است كه پـرچم مخالفـت بـا جمهوريـت و              ٠شود  گيري و دخالت مجلس به هيچ انگاشته مي         تصميم

دهنـد كـه در    كـشند، و جمهوريـت را در برابـر ديانـت قـرار مـي              را امروز كساني بر دوش مي     ساالري    مردم

  !اند اند يا كمترين نقش را داشته دوران انقالب يا از مخالفين بوده

هـا و مجـالت،      هـا، تعطيـل روزنامـه        سـال از انقـالب، مـردم مـا بـا سـركوب آزادي              ٢٢اينك بـا گذشـت      

ساالري و تهديد و      طرفي قوه قضاييه به زيان نظام مردم        تبليغاتي، نقض بي  برداري يكسويه از نهادهاي       بهره

  ٠خواه روبرو هستند هاي خشن و تماميت خشونت و ترور روشنفكران از سوي گروه

گيرد كه پس از راي يكپارچه مردم به اصالحات و انتخاب قاطع آقـاي                ها در حالي صورت مي      اين بحران 

بــان در مجلــس شــوراي اســالمي، مبــارزه عليــه آزادي و جمهوريــت و طل  و اصــالح٧٦خــاتمي در خــرداد 

 در واقـع بـا آغـاز اصـالحات و مـشاركت مـردم و                ٠ساالري و اصالحات اساسي، شدت گرفته اسـت         مردم

 رياسـت جمهـوري از همـان آغـاز       ٠ معارضه با اين حركت شدت بيـشتري يافتـه اسـت           ،توسعه دموكراسي 

را شعار خود قرار داد و توانست با طرح اين مطالبات كه به دست              » دنيجامعه م «و  » گرايي  قانون«،  »آزادي«

فراموشي سپرده شده بود، خواست و آرزوي ملي را كه آرمان تـاريخي مـردم نيـز بـود متبلـور سـازد در              
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  ٠راندند سخن مي» جمهوري اسالمي«به جاي » حكومت عدل اسالمي«حالي كه برخي محافل از 

قدرت ديني و دنيوي را در انحصار خود دارند حـق شـهروندي بـراي كـسي                 ها و محافلي كه زمام        گروه

تابند و به عناوين مختلف و با         هاي زمان است برنمي     سياسي را كه يكي از ضرورت     » اصالحات«قائل نبوده،   

هـاي     گفتگو از آزادي   ٠كنند  الحيل و استفاده از همه وسايل و امكانات در راه اصالحات مانع ايجاد مي               لطائف

 درسـت در  ٠شـمرند  هـاي جنـسي مـي    بنـدوباري و آزادي  ياسي مصرح در قانون اساسي را مرادف با بي  س

هاي موثري در راه گشودن فضاي        جايگاه خود را در جامعه باز كرده و قدم        » اصالحات سياسي «زماني كه   

رود تا راه    شود و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخابات مجلس ششم مي           فرهنگي و مطبوعات برداشته مي    

اي از سوي برخي نهادهاي رسمي و نيمه رسـمي بـا تبليغـات                 جانبه  را براي اصالحات بگشايد؛ مبارزه همه     

شـود و محافـل بـسته و متحجـر و متعـصب               تند و ناروا عليه اصالحات و شخص آقاي خاتمي شـروع مـي            

 تعـداد زيـادي از      كننـد و    هـا تـشويق مـي       مذهبي را به خـشونت و حملـه و هجـوم بـه اشـخاص و روزنامـه                 

المـدت محكـوم      هاي طويل   هاي مختلف به زندان     نگاران را به بهانه     روشنفكران مذهبي، نويسندگان و روزنامه    

  ٠نمايند مي

گيري از ساختارهاي نامرئي قدرت بـه اصـالحات           بديهي است در چنين شرايطي كه اقتدارگرايان با بهره        

شـود و بـا دانـشجو و صـاحبان      به شدت تنگ مي   » خوديغير«و  » خودي«زنند و دايره انحصار       پشت پا مي  

رود، تسامح و انعطـاف       مي  خيزند، جامعه هر چه بيشتربه سمت بسته شدن پيش          خرد و دانش به ستيز برمي     

  ٠گيرد شود، تا جايي كه هويت و شخصيت افراد نيز مورد تعرض و تهاجم قرار مي و عدالت محو مي

  ٠گيرد، هم از جمهوريت و هم از حقوق انساني مياي هم از اسالميت فاصله  چنين جامعه

هـا و انحرافـات       واكنش طبيعي چنين وضعي، عدم احساس مسووليت در جوانـان، توسـعه انـواع آسـيب               

كاري، كاهش اعتماد به نفس، خود  هنجاري، كم   اعتمادي نسبت به دين و دينداران، نا        گريزي، بي   اجتماعي، دين 

  ٠گيرد مي اي جامعه را فرا كننده كه به صورت نگرانعدالتي است  سانسوري، فساد و بي

ورزي و    آميـز و ممانعـت از هـر گونـه انديـشه             اي جزمي و تحكم     تحميل عقايد و باورهاي سنتي با شيوه      

دهد و ضديت با نظـام بـه صـورت علنـي و غيرعلنـي                 جلوگيري از انتقاد، جامعه را به تعطيل تعقل سوق مي         

  ٠يابد رشد مي

 بهمـن، بـه تمـامي       ٢٢اهللا    ن، در آستانه بيست و سومين سال انقالب اسالمي و در يوم           نهضت آزادي ايرا  

دهد كه از تاريخ عبـرت بگيرنـد، و از خـدا بترسـند و حقـوق مـردم را بـه تمامـه بـه                            طلبان هشدار مي    قدرت

 رسميت بشناسند، بگذارند ملتي كه انقالب به آن عظمت را به ثمـر رسـانده اسـت، خـود دربـاره سرنوشـت                      

  ٠ بگيرد خويش تصميم

طرفي كامل را، آن طور كه در قانون اساسي           خواهد استقالل و بي     نهضت آزادي ايران از قوه قضاييه مي      

هاي مـصرح در   پيش بيني شده است، حفظ نمايد و با احتراز از هر عملي كه شائبه مقابله و ضديت با آزادي   

سـاالري   ي و انقالب اسالمي را كه مبتني بر مردم        روح قانون اساس   ،قانون اساسي و حقوق ملت بر آن برود       

نگاران و تمامي كساني كه به خاطر   ما خواستار آنيم كه روشنفكران، نويسندگان و روزنامه ٠است حفظ كند  

هايي كـه بـه دسـتور قـوه قـضاييه             اند سريعا آزاد گردند و از روزنامه        آزادي بيان و انديشه به زندان افتاده      

  ٠ به عمل آيدبسته شده رفع توقيف
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خواهـان و     خـواهيم كـه در برابـر فـشار رانـت            از رياست جمهوري آقاي خاتمي و مجلس اصالحات مـي         

هـاي   اند، بـه تمامـه از حقـوق مـردم و آزادي     انحصارطلبان تسليم نشوند و با تكيه بر سوگندي كه ياد كرده        

   ٠اساسي مصرح در قانون اساسي دفاع كنند

كشيده ايران اسـالمي      وم بهمن، روز انقالب، از تمامي مردم مبارز و رنج         در سالروز برگزاري بيست و د     

هاي اصيل انقالب نگذارنـد       خواهيم كه هوشيارانه در صحنه باقي بمانند و با پاسداري از اصول و آرمان               مي

ميراث مبارزات چند نسل مردم اين كشور كه با آرمان آزادي و تحقق جامعه مـدني و ايفـاي حقـوق مـردم                       

  ٠م پذيرفته است، به يغما رود و دموكراسي از جامعه رخت بربنددانجا

  

   آزادي ايران نهضت

  



 

 ۱۱۵

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۷۴۰ :شماره

۲۵/۱۱/۱۳۷۹:تاريخ

  

  

  

   دادگاه انقالب ٢٦ احضار آقاي مهندس صباغيان به شعبه اطالعيه

  و چهار جلسه بازپرسي از ايشان

  

رساند كه جناب آقاي مهندس هاشم صباغيان عـضو شـوراي مركـزي نهـضت                 بدين وسيله به اطالع مي    

 ٩ سـاعت    ١٦/١١/٧٩ دادگاه انقالب اسالمي تهران روز يكشنبه        ٢٦ادي ايران به عنوان مطلع توسط شعبه        آز

 بـه دسـتور دادگـاه مزبـور ايـن           ٠ مورد بازپرسي قرار گرفتند    ١٨ تا   ١٤صبح به دادگاه احضار و از ساعت        

  ٠ نيز ادامه يافته است٢٣/١١/٧٩، ٢۰/١١، ١٨/١١هاي  جلسات بازپرسي در تاريخ

  

  ابط عموميرو

  نهضت آزادي ايران

  



 

 ۱۱۶

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۴۱ :شماره

۰۹/۱۲/۱۳۷۹:تاريخ

  

  

  

  قوه قضاييه و اجراي عدالت

  

اهللا هاشمي شاهرودي رئيس محترم قوه قضاييه در سفر اخير خود به استان خوزستان در سخناني                  آيت

  : فرمودند

عدالتي در دست اجرا داريم و در اين راه كارهاي شايان              فساد و بي   ]با[اي در برخورد      هاي گسترده   برنامه«

هاي به وجود آمده اعتنايي       جهي صورت گرفته است و قوه قضاييه در اين راه به غوغاساالري و جنجال             تو

  ٠)٣/١٢/٧٩نو  حيات(» ندارد

هـاي قـانوني اسـت كـه در           اعتـراض » هـا   جنجال«و  » غوغاساالري«اگر منظور جناب آقاي شاهرودي از       

هـاي سياسـي      اي اسالمي، احزاب، گروه   هاي اخير توسط رئيس محترم جمهوري، نمايندگان مجلس شور          ماه

قـضاييه،    نظران نسبت به اقدامات خالف قانون و عـدالت و انـصاف قـوه               و بسياري از نويسندگان و صاحب     

هاي سياسي و مطبوعاتي صورت گرفتـه اسـت، موجـب شـگفتي و                عليه صاحبان انديشه و قلم و شخصيت      

نمداري و تقواي الهي باشد و از به كار بردن اين            زيرا رئيس قوه قضاييه خود بايد الگوي قانو        ٠تاسف است 

 ايـن اظهـارات نـشان    ٠ پرهيز نماينـد   گونه الفاظ و تعابير كه جنبه تخطئه و توهين به شهروندان را دارد جداً             

هـاي مـديران      هـا و محكوميـت      ها، رونـد رسـيدگي      دهد كه رئيس قوه قضاييه برنامه احضارها، بازداشت         مي

دهنـد و قبـول مـسووليت     هاي سياسي را مـورد تاييـد قـرار مـي      ان و شخصيت  مسوول مطبوعات، نويسندگ  

  ٠نمايند مي

جناب آقاي شاهرودي در آغاز كار خود در قوه قضاييه به مردم وعده اجراي برنامه توسعه قـضايي و                   

هـاي سـاري و جـاري در آن قـوه             عـدالتي   ها و بـي     اصالح ويرانه قوه قضاييه را دادند كه به علت نابساماني         

جمهـور محتـرم ايجـاد        مورد استقبال مردم قرار گرفت و در كنار برنامه توسعه سياسي و اصالحات رئيس             

 اما برداشت بسياري از مردم، به خصوص صاحبنظران، از عملكرد قوه قضاييه در اين               ٠اميد و انتظار نمود   

ورت نگرفته، بلكه ابعـاد  مدت كامال مايوس كننده بوده است زيرا نه تنها اصالح محسوسي در اين ويرانه ص          

  ٠عدالتي آن متاسفانه گسترش نيز يافته است بي

  : اند معاون قضايي قوه قضاييه در خصوص عملكرد اين نهاد اظهار داشته

قوه قضاييه كه بايد ايدآل و مطلوب از تمام جوانب باشد و آن گونه كه مورد رضـايت خداسـت باشـد در                       «

  )٤/١٢/٧٩حيات نو (» ٠حال حاضر وجود ندارد

  

  :گويد به عالوه مقام قضايي در دادگاه آقاي زيدآبادي مي

هـا و تجهيـزات       منظور رئيس قوه قضاييه از ويرانه بودن دستگاه قضايي نابساماني وضعيت ساختمان           «

  ) ٤/١٢/٧٩حيات نو (»ها اين قوه است نه رسيدگي به پرونده
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احيـاي حقـوق    «،  »گي و صدور حكـم    رسيد« قانون اساسي، وظايف اصلي قوه قضاييه        ١٥٦مطابق اصل   

 لذا استنباط و ٠تصريح شده است» تحقق بخشيدن به عدالت   «و  » هاي مشروع   عامه و گسترش عدل و آزادي     

ها به جاي عملكرد قـوه قـضاييه جـاي     يا به نوعي تفسير سخن رئيس قوه قضاييه به ويرانه بودن ساختمان    

  !سوال و ابهام فراوان دارد

عـدالتي قـضايي در دوران اخيـر، مطالبـات يكـصد سـال                ه قضاييه و گـسترش بـي      عملكرد جانبدارانه قو  

را مجددا براي بـسياري از مـردم بـه طـور            » عدالتخانه«گذشته مردم در انقالب مشروطيت يعني درخواست        

  ٠جدي مطرح ساخته است

ه و  هاي قوه قضاييه از جمله در بررسي پرونده قضايي مطبوعـات توقيـف شـد                عملكرد و روند سياست   

 ها و بازداشت متهمين سياسي در بازپرسي و تحقيق در شـرايط سـخت و    مديران مسوول و نويسندگان آن    

اي از محاكم پشت درهاي بسته و بدون حضور هيات منصفه نقض اصول مسلم قانون                 طوالني، تشكيل پاره  

  ٠باشد اساسي مي

ــه ح ١٦٨و ١٦٦، ١٦٥، ٣٩، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٢اصــول  ــانون اساســي از جمل ــت را در خــصوص   ق ــوق مل ق

 بر اساس مفـاد ايـن اصـول رونـد احـضار، تفهـيم اتهـام،                 ٠رسيدگي به جرايم سياسي مشخص كرده است      

تشكيل پرونده و رسيدگي و صدور حكم مشخص شده است كه متاسـفانه در خيلـي از مـوارد ايـن اصـول                       

فريضه امر به معـروف و       اصل هشتم قانون اساسي تصريح دارد كه اجراي          ٠كامال ناديده گرفته شده است    

تكليف براي همگان    يك حق و  ) نقد عملكرد حاكمان  (نهي از منكر توسط مردم در برابر حاكميت و مسووالن           

  ٠است

اي است همگـاني و متقابـل         در جمهوري اسالمي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه              «

  »…دم و مردم نسبت به دولت بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مر

آيا در مورد زندانيان سياسي اخير از جمله آقايان مهندس سحابي، علـي افـشاري و احمـد زيـدآبادي و                     

همچنين بازداشت شدگان آقايان هدي صابر از مبارزين با سابقه و عضو هيات تحريريه مجله ايران فردا و                  

 خانم فريبـا داودي مهـاجر خبرنگـار كـه اقـدامي جـز               رضا عليجاني، نويسنده و سردبير مجله ايران فردا و        

انـد، رئـيس    اظهارنظر و نقد عملكرد حاكميت يعني انجام فريضه الهي امر به معروف و نهي از منكـر نداشـته              

محترم قوه قضاييه نزد افكار عمومي و نهايتا در پيـشگاه  الهـي قـادر بـه دفـاع از عملكـرد همكـاران خـود                            

نويسندگان و مطالبه حقوق قانوني آنان و نقد عملكـرد قـوه قـضاييه بايـد بـه جـاي                    هستند؟ آيا دفاع از اين      

  خوانده شود؟» جنجال«و » غوغاساالري«پاسخگويي 

رئيس محترم قوه قضاييه عالوه بر تمسك به اجـراي قـانون، بـر حكومـت اسـالمي نيـز همـواره تاكيـد                        

توانند ارايه دهند كه آن پيشوايان        اي مي    نمونه )ع(و دوران حكومت علي   ) ص( آيا در تجربه پيامبر      ٠اند  داشته

به خاطر اظهارنظر و نقد حاكمان كسي را بازداشت، محاكمه و مجـازات كـرده باشـند؟ در سـالي كـه سـال                     

شوند شايسته است كه رفتـار مـوالي          اند و همگان به پيروي از آن بزرگوار دعوت مي           اش ناميده   »امام علي «

  ٠ياسي آن دوران الگوي قوه قضاييه باشدبا مخالفان س) ع(متقيان علي

دانند كه نگهداري متهمين در سلول انفرادي از يادگارهاي سياه تـاريخ قـرون وسـطي اسـت كـه                      همه مي 

هـاي روحـي و جـسمي را بـراي      هـا و شـكنجه   ساواك در دوران رژيم اسـتبداد شاهنـشاهي نيـز آن شـيوه           
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  ٠بست سركوب مخالفان سياسي خود به كار مي

هاي زمان شـاه و مبـارزات ضـد اسـتبدادي را تجربـه نكـرده                   برخي از قضات جوان، زندان     ممكن است 

 ملـت مـا     ٠باشند، اما برخي از مقامات مسوول جمهوري اسالمي خاطرات و تجربياتي از آن شـرايط دارنـد                

ت  عـدال  ،هاي اسـالمي    براي نجات از مظالم ساواك انقالب كرد تا با حفظ حقوق اساسي ملت و احياي ارزش               

  هاي رشد و توسعه جامعه فراهم گردد، آيا اين است عدالت اسالمي؟ اجرا شود و زمينه

هاي اخير اين شائبه را بـراي بـسياري           هاي متهمين جرايم سياسي در سال       عملكرد قوه قضاييه و دادگاه    

 در جهـت    هايي كـه    نظران، به وجود آورده است كه اين قوه نسبت به افراد و گروه              از مردم، به ويژه صاحب    

سركوب روشنفكران ديني و اصحاب انديشه و قلم و منتقدين قانوني و در راستاي برنامه توسـعه سياسـي                   

دارند به ديده اغماض نگريسته و اقـدام          و اصالحات رئيس جمهور محترم آقاي سيد محمد خاتمي گام برمي          

ح شـده در دادگـاه آقـاي دكتـر           اتهامـات مطـر    ٠دهنـد   ها انجام نمي    قانوني الزم نسبت به پيگيري قضايي آن      

ها در جريان مـذاكرات       ها كه به صورت علني برگزار شد و مردم از طريق رسانه             اي دادگاه   زيدآبادي و پاره  

العمـوم نـسبت بـه نقـد روشـنفكران دينـي بـا                دهد كه مدعي    اند، اين واقعيت را نشان مي       ها قرار گرفته    دادگاه

هـاي عمـومي بـا زنـدانيان عـادي            را در سلول انفرادي يـا زنـدان       ها    كند و آن    اي برخورد مي    حساسيت ويژه 

 امـا در مقابـل،      ٠دهـد   كند و براي تضعيف روحيه و شكستن اراده، آنان را زير فشار قـرار مـي                 نگهداري مي 

نويـسند و بـه طـور     خواهند مي گرا، هر چه مي هاي فشار وابسته به جريان سنت  مطبوعات و افرادي از گروه    

نامـه    هـاي اخيـر هفتـه       نظيـر نوشـته   (اعه اكاذيب، تهمت و افترا، حتي به مقامـات مـسوول            آشكار مرتكب اش  

شـوند و در مـواردي هـم مـورد تـساهل              تعقيـب واقـع نمـي      شوند، اما اغلـب مـورد رسـيدگي و          مي) فيضيه

كـه موجـب   ) نظير پرونده حمله به كوي دانشگاه و ترور آقـاي سـعيد حجاريـان         (گيرند    آميز قرار مي    تشويق

  ٠طرفي و استقالل قوه قضاييه شده است ب اعتماد بسياري از مردم نسبت به بيسل

كه محاكمه و محكوم شده باشـد،        ماه است كه در بدترين شرايط، بدون آن        ٦براي نمونه آقاي زيدآبادي     

انـدازد تـا بـه نكـات مطـرح شـده              باشد و قاضي در برابر دفاعيات وي رسيدگي را به تعويق مـي              زنداني مي 

دهد كه در ذهـن و ضـمير قاضـي آقـاي زيـدآبادي محكـوم اسـت و                      چنين رفتاري نشان مي    ٠گي كند رسيد

  ٠دادگاه بيشتر حالت تشريفاتي و ظاهرسازي دارد

گذراننـد، نظيـر آقـاي مهنـدس           و دوران زنـدان خـود را مـي          برخي از زندانيان، كه ظاهرا محاكمـه شـده        

باشد، محروم بودند و اخيـرا        ترين حقوق زنداني مي     بتداييسحابي، از حق مالقات با اعضاي خانواده كه از ا         

اند وضعيت جـسمي و روحـي ايــشان موجـب نگرانـي خـانواده شـده                 اي با خانواده داشته     كه مالقات ويژه  

  ٠است

كننـد، بـر اسـتقالل راي         جناب آقاي شاهرودي و برخي از مسووالن كه از احكام صادر شـده دفـاع مـي                

توجـه بـه    آيا استقالل قاضي معنايش اين است كه قاضي هر گونه دلش خواست، بي            ٠نمايند  قاضي تاكيد مي  

هاي فـشار اسـتقالل راي خـود را           قانون راي بدهد، يا اين كه بايد در برابر راي و نظر مقامات باالتر و گروه               

ا كند بايد مستند به قانون مصوب باشد و قاضي شخص           حفظ كند؟ در هر حال هر رايي كه قاضي صادر مي          

بينـي شـده       دادسراي ويژه قضات نيز براي رسيدگي به همين نوع تخلفات پـيش            ٠حق تفسير قانون را ندارد    

  ٠است
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كند كه در راستاي وظايف قانوني خـود نـسبت              نهضت آزادي ايران از قوه قضاييه مصرا درخواست مي        

 انتقـال آقايـان مهنـدس        از جملـه بـا     ٠طرفي و استقالل قـوه قـضاييه اقـدام نمايـد            به رفع تبعيض و حفظ بي     

ها، هـر چـه       هاي قانوني زير نظر سازمان زندان       افشاري، هدي صابر و سعيد منتظري به زندان         سحابي، علي 

هاي علني و بـا حـضور وكيـل و هيـات               قانون اساسي در دادگاه    ١٦٨سريعتر به وضعيت آنان مطابق اصل       

 حق و عدالت، زمينه آرامش، ثبـات و امنيـت            با اجراي  ٨۰منصفه رسيدگي شود تا در آستانه انتخابات سال         

  ٠الزم در جامعه فراهم گردد

نهضت آزادي ايران تداوم عملكرد كنوني قوه قضاييه را موجب تعميق شـكاف ميـان ملـت و حاكميـت و       

هـاي   كند و پيامدهاي آن را تضعيف باورهـاي دينـي و توسـعه آسـيب               تشديد بحران مشروعيت ارزيابي مي    

   ٠نمايد بيني مي اي سياسي، اقتصادي و اجتماعي پيشه اجتماعي و بحران

در پايان توجه مقامات و مسووالن محترم قوه قضاييه را بار ديگر به اين آمـوزه الهـي كـه بايـد محـور                    

  :كند هاي راهبردي قوه قضاييه باشد جلب مي سياست

عدالت باشيد، مبادا دشمني  ) ينعامل(هاي الهي و الگوهاي       ايد، برپا دارنده ارزش     اي كساني كه ايمان آورده    «

با گروهي شما را به گناه ترك عدالت بكشاند، عدالت كنيد كه به تقوا نزديكتر است، از خدا پروا كنيد كـه از                       

٠»دهيد آگاه است چه انجام مي آن
١

  

  

  نهضت آزادي ايران

  

  

                                                      
 شهداء بالقسط و اليجرمنكم شنئان قوم علي اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقـوي و اتقـوااهللا ان                    يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين هللا       

  )٨مائده ـ (اهللا خبير بما تعملون 
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  ساالري و اصالحات زاده قرباني دفاع از مردم تاج

  

انـدركاران انتخابـات،      سه محاكمه سريع و بدون حضور شاهدان و همه دست         سرانجام، به دنبال چند جل    

زاده معاون سياسي وزيـر كـشور و رئـيس سـتاد انتخابـات رياسـت               حكم محكوميت آقاي سيدمصطفي تاج    

  : دادگاه عمومي تهران اعالم گرديد١٤۰٣در شعبه ) ١٣٨۰(جمهوري 

هـاي اجرايـي و       سال انفصال از عضويت در هيـات       ٦ ماه انفصال از خدمات دولتي و        ٣٩يك سال زندان و     «

  »نظارت شعب اخذ راي

اهللا آزرمي فرماندار تهـران نيـز از سـوي دادگـاه اعـالم                به همراه اين حكم، حكم مشابهي براي آقاي آيت        

تـرين احكـامي      نظيرترين و اسـتثنايي     هاي سياسي و تبليغاتي، احكام مذكور از بي         نظر از جنبه     صرف ٠گرديد

 سال گذشته در مورد مسوول اجرايي انتخابات آن هم در حـد معاونـت وزارتخانـه صـادر                   ٢٢ي  است كه ط  

هــاي متعــددي از ســوي وزيــر كــشور، نماينــدگان مجلــس،   بــا صــدور ايــن احكــام، پرســش٠شــده اســت

شـود كـه بـا كمـال تاسـف تـا كنـون پاسـخ          نگاران، محافل سياسي و قاطبه مردم مطرح شده و مي     روزنامه

 بـه شـدت نگـران چنـين        ٨۰ها داده نشده است و افكار عمومي در آستانه انتخابات سـال               اي به آن   كننده  قانع

  ٠گونه اقدامات است هاي پنهان در پشت اين جريانات و انگيزه

 ـ آيا واقعا طي اين بيست و دو سال در هيچ يـك از انتخابـات برگـزار شـده تقلبـي صـورت نگرفتـه و         ١

  هاي گروهي اجرا گرديده است؟ دون دخالت و اعمال نظرها سالم و ب  آن همواره تمامي

ـ حتي اگر اشكاالتي در انتخابات وجود داشته و احيانا تقلبي صورت گرفته است در يـك شـهر حـدود                     ٢

هاي اجرايي و نـاظران، بـه خـصوص نـاظران شـوراي نگهبـان متعـدد و                  هشت ميليون نفري كه تعداد هيات     

هـايي    شود و در هـر سـطح و مقياسـي ممكـن اسـت چنـين دخالـت                  هاي مختلفي مي    شامل اشخاص و گروه   

هاي نظـارت     كس حتي هيات    ها را فقط به يك نفر نسبت داد؟ آيا هيچ           توان آن   صورت گرفته باشد، چگونه مي    

گونـه مـسووليتي در امـر         انـد، هـيچ     ها را كنترل كـرده      جلسات را امضا و صندوق      شوراي نگهبان كه صورت   

 كل محكوميت به     در حالي كه تعداد معيني صندوق از نقاط معيني ابطال شده، چگونه            اند؟ و   انتخابات نداشته 

  گردد؟ ميزاده بر آقاي تاج

 ـ هنگامي كه وزير كشور با شجاعت در حضور مجلس، مسووليت عملكـرد كـل انتخابـات را برعهـده      ٣

م مـسوول آن وزارت وقعـي       كند، چرا دادگاه به شـهادت مقـا         ترين انتخابات اعالن مي     گيرد و آن را سالم      مي

وجه تقلب در انتخابات را نپذيرفته و زير بار اين باور شوراي نگهبان نرفته                زاده به هيچ    گذارد؟ آقاي تاج    نمي

 صندوق راي، شـكايت كـرده اسـت كـه تـا             ٥۰۰است و حتي از دبير شوراي نگهبان به خاطر ابطال بيش از             

   …ري سواالت ديگر كنون به شكايت او نيز رسيدگي نشده است و بسيا

زاده جز برگزاري يك انتخابات آزاد و منظم كاري انجام نداده و در دفاع از              حقيقت اين است كه آقاي تاج     



 ۱۲۱

بايد داليل محاكمه و محكوميـت ايـشان را            بنابراين مي  ٠سالمت انتخابات شجاعانه و مصرانه ايستاده است      

جايگاه مهـم و ممتـاز او در انتخابـات          : ر جستجو شود  ت  جاي ديگر و احيانا به منظور دستيابي به هدفي مهم         

  !»رئيس ستاد انتخابات« رياست جمهوري به عنوان ٨۰سال 

طلبـان    ترين اصـالح    زاده در دوران مسووليت خود در وزارت كشور نشان داده است كه از سرسخت               تاج

مي اسـت و انتخابـات را       ساالري و اجراي برنامه توسعه سياسي دولت آقاي خـات           و از مدافعان واقعي مردم    

هـاي شـوراي     او دخالت٠داند داند، بلكه آن را از حقوق مدني شهروندان مي        يك امر تشريفاتي و ظاهري نمي     

اي از آراي مـردم تهـران و          هاي انتخابات كه منجر به ابطـال بخـش قابـل مالحظـه              نگهبان در ابطال صندوق   

پذيرد، تا جايي كه از دبير شـوراي نگهبـان            اني نمي دهندگان شده است را به آس       تضييع حق داوطلبان و راي    

انـد   به خاطر جابجا شدن رديف كانديداهاي پذيرفته شده و به خـصوص كانديـداهايي كـه راي كـافي آورده                 

انـد،   هـا حـذف شـده    اما هم در تهران و هم در برخي شهرستان) منجمله كانديداهاي نيروهاي ملي ـ مذهبي (

، بهـاي كـافي     »ميـزان راي ملـت اسـت      «ساالري وشـعار      ي كساني كه به مردم    كند و اين خود برا      شكايت مي 

  ٠نمايد دهند، سنگين مي نمي

بديهي است در چنين شرايطي كه شـكايت متقابـل وجـود دارد، قـوه قـضاييه كـه حقـوق عمـومي را در                         

ت وزارت بايد همزمـان بـه شـكاي    طرفي و استقالل قوه قضاييه مي  بيند، براي نشان دادن بي      معرض خطر مي  

شـد تـا حـق مـردم و           مـي   كرد و آنگاه راي نهـايي صـادر           كشور از مداخله شوراي نگهبان نيز رسيدگي مي       

زاده محكـوم و راي        در حالي كه در شـرايط حاضـر ابتـدا آقـاي تـاج              ٠كانديداها از هيچ طرفي تضييع نشود     

 اگر به هر دليل تـصميم       در حالي كه  ! صادر شد، سپس اصل شكايت نامبرده به جاي ديگر ارجاع شده است           

  شوراي نگهبان موجب تضييع حقوق كانديداها شده باشد معلوم نيست مسوول چه كسي خواهد بود؟

زاده، اين حركت را در قالب پروژه ضديت          نهضت آزادي ايران ضمن ابراز تاسف از محكوميت آقاي تاج         

ثر و ايجـاد نـاامني بـراي جريـان          طلبـان مـو     كند و هدف نهايي آن را حذف اصـالح          با اصالحات ارزيابي مي   

 اما اين اقدامات قطعـا  ٠داند  مي٨۰طلب و در نهايت نااميد كردن مردم براي شركت موثر در انتخابات               اصالح

هاي راي، حكـم برائـت وي را صـادر خواهنـد              اثر معكوس خواهد داشت و مردم با حضور در پاي صندوق          

   ٠كرد

گـذارد و اسـتقامت       زاده ارج مـي     ور و شـخص آقـاي تـاج       هـاي وزارت كـش      نهضت آزادي ايران به تالش    

شمارد و شيوه به محاكمه كشيدن ايشان         شجاعانه و صادقانه ايشان را در دفاع از آراي مردم ارزشمند مي           

 و العاقبـه    ٠كنـد   كه موجب وهن نظام نظارتي و اجرايي است را به نفع نظام جمهوري اسالمي ارزيـابي نمـي                 

  للمتقين

  

  اننهضت آزادي اير
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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱/۱۷۴۲ :شماره
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  ـ مذهبي  نفر از فعاالن ملي٢١ بازداشت اطالعيه

  

 ماموراني كـه بـا حكـم بازرسـي          ٢١/١٢/٧٩رساند كه در بعد از ظهر روز يكشنبه           به اطالع هموطنان مي   

ــ   نگار به خانه ايشان مراجعه كرده بودند با مشاهده حضور جمعي از فعاالن نيروهاي ملي                منزل آقاي بسته  

جمع شده بودند، با دريافت حكـم      )  از زندان آزاد شدند    كه اخيراً (دار آقاي احمد زيدآبادي     مذهبي كه براي دي   

 اين عمليات تا پاسي از      ٠ نفر از حاضران را به صورت جمعي بازداشت كردند         ٢١جديدي از مقامات قضايي     

  ٠ نشده استهايشان خبري از محل بازداشتشان دريافت  تا كنون به رغم پيگيري خانواده٠شب ادامه داشت

كنند، اين اقدام قوه قضاييه، حتي        در شرايطي كه مسووالن بلندپايه كشور همگان را به آرامش دعوت مي           

جمهوري   اگر با رعايت موازين قانوني صورت گرفته باشد، به فاصله چند ساعت پس از ارائه گزارش رئيس                

ر سوال برانگيز و مغاير با مـصالح        در مجلس شوراي اسالمي و در آستانه سفر مهم ايشان به روسيه بسيا            

  ٠شود ملي كشور ارزيابي مي

  :اسامي بازداشت شدگان به شرح زير است

  الدين قهاري  ـ آقاي دكتر نظام١٢      نگار  ـ آقاي محمد بسته١

   ـ آقاي مرتضي كاظميان١٣         پدارممسعود ـ آقاي ٢

  گرگاني ـ آقاي دكتر محمد محمدي ١٤      اهللا پيمان ـ آقاي دكتر حبيب٣

   ـ آقاي علي محمدي گرگاني١٥         ـ آقاي تقي رحماني٤

   ـ خانم فاطمه گوارايي١٦       ـ آقاي بهمن رضاخاني٥

  اردهالي  ـ آقاي محمد محمدي١٧       ـ آقاي دكتر عليرضا رجايي٦

   ـ آقاي سعيد مدني١٨    طوسي  ـ آقاي دكتر رضا رئيس٧

  مد ملكي ـ آقاي دكتر مح١٩       ـ آقاي دكتر حسين رفيعي٨

   ـ خانم مرضيه مرتاضي لنگرودي٢۰       ـ آقاي دكتر احمد زيدآبادي٩

   ـ آقاي         هاشمي٢١       ـ آقاي بهروز طيراني١۰

         ـ آقاي محمود عمراني١١

  

  روابط عمومي 

  نهضت آزادي ايران
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  بيانيه پيرامون 

  ٨۰انتخابات رياست جمهوري 

  ) آحاد ملت سياسي و همههاي  ضرورت مشاركت فعال احزاب، گروه(

  

هـاي جريـان      آفرينـي   ، بحـران  ١٣٨۰در آستانه برگزاري هشتمين انتخابات رياست جمهـوري در خـرداد            

   ٠ آغاز شده بود، ابعاد جديدي به خود گرفته است٧٦خواه كه بعد از دوم خرداد سال  تماميت

شديد فشارهاي قوه قـضاييه     جمهور، ت   هاي وابسته به اين جريان به شخص رئيس         حمالت مستقيم رسانه  

شـدگان بـه      به مسووالن و نويسندگان مطبوعات و فعـاالن جنـبش دانـشجويي، انتقـال جمعـي از بازداشـت                  

ها و انعكاس وسيع وضعيت نگران كننـده روحـي و جـسمي          هاي ويژه خارج از نظارت سازمان زندان        زندان

امسال در آرامگاه شادروان دكتـر مـصدق در    اسفند ١٤ها، جو امنيتي غيرمنتظره در مراسم        آنان در رسانه  

زاده، معـاون سياسـي وزارت        احمدآباد، صدور حكم زندان، انفصال از خدمت و جريمه نقدي براي آقاي تاج            

هـاي    هـاي هفتـه     آفرينـي   هايي از بحـران     كشور و رئيس ستاد انتخابات و آقاي آزرمي، فرماندار تهران نمونه          

  ٠و تحليل قرار گيرداخير است كه جا دارد مورد بررسي 

اعتبار جلوه دادن دولـت آقـاي خـاتمي، ناكارآمـد نـشان       رسد كه اهداف اصلي اين اقدامات بي   به نظر مي  

دادن مجلس اصالحات و به انفعال كشاندن جنبش اصالحات، ايجاد يا گسترش سـرخوردگي و نااميـدي در                  

دسـتيابي بـه دو نتيجـه محتمـل زيـر           مردم نسبت به برنامه توسعه سياسي و اصالحات آقاي خاتمي براي            

  :است

 ٨۰ـ آقاي خاتمي زير فشار اين جنـگ روانـي مـستاصل شـده، در انتخابـات رياسـت جمهـوري سـال                        ١

  ٠خواهان ترك گويد شركت نكند و صحنه را به نفع تماميت

يافتن دستاوردهاي آن  حاصل جلوه  ـ آقاي خاتمي، در نتيجه ضعيف شدن فعاالن جنبش اصالحات، بي         ٢

 افزايش و گسترش افسردگي و نااميدي در مردم و مشاركت محدود آنـان در انتخابـات، بـا آراي بـسيار                      و

 انتخاب شود و به عنوان رئيس جمهوري كه پايگـاه مردمـي خـود را از دسـت             ٧٦كمتر از آراي دوم خرداد      

خـواه    جريـان تماميـت   داده است دوران چهار ساله بعدي را با انفعال سپري كند و در اختيار و كنترل كامل                  

  ٠قرار گيرد

هـا    تـوان از مطـرح كـردن آن         بينـي اسـت كـه در ايـن مرحلـه مـي              هاي ديگري نيز قابـل پـيش        البته گزينه 

  ٠نظر كرد صرف

  !براندازي قانوني

 مفهوم براندازي از طريق كودتا يـا انقـالب          ٠است» براندازي قانوني «مقوله جديدي كه اخيرا مطرح شده       



 ۱۲۴

 مـرداد   ٢٨ در   ٠تجربه تاريخي شناخته شده است و مردم ما نيـز بـا آن آشـنا هـستند                در ادبيات سياسي و     

، استيالي خارجي آمريكا و انگليس با همكاري دربار شاه و عوامل مزدور خود دولت ملي دكتـر                  ١٣٣٢سال  

ن  ملـت ايـرا  ٠مصدق را از طريق كودتاي نظامي براندازي كرد و رژيم كودتايي شاه را بر ايران مسلط نمود       

 نظام استبداد شاهنشاهي را سرنگون كـرد و نظـام           ١٣٥٧نيز در پي چند دهه مبارزه مستمر، در بهمن سال           

 اما منظور از براندازي قانوني كه در فرهنگ سياسـي متعـارف هـم         ٠جمهوري اسالمي را جايگزين آن نمود     

  ٠اي ندارد براي مردم روشن نيست سابقه

ه ميثاق بين مردم و حاكميت است ـ در موارد متعدد، از جملـه   قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ـ ك 

 امـور كـشور   …«كند كـه   ، حقوق و حاكميت ملت را مورد تاكيد قرار داده است و تصريح مي      ٥٨ و   ٦اصول  

انتخاب رئـيس جمهـور، نماينـدگان مجلـس شـوراي           : بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود از راه انتخابات         

 در اصـل يكـصد و هفـتم در خـصوص     ٠»…پرسـي   ها، يا از راه همـه  ها و نظاير اين اسالمي، اعضاي شورا  

 بنيـانگزار   …پـس از    «: نيز قانون اساسي اصل حاكميت ملت را مورد تاكيد قـرار داده اسـت             » رهبر«انتخاب  

 كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيـين                 …جمهوري اسالمي   

  »… ٠ به عهده خبرگان منتخب مردم استرهبر

اگر مردم ايران در چارچوب قانون و از طريق انتخابات، نسبت بـه تغييـر مـسووالن در حاكميـت اقـدام                      

هـا بـه آقـاي      مردم با حضور در پـاي صـندوق   ٧٦كنند، آيا نام آن براندازي نظام است؟ اگر در دوم خرداد            

خـواه راي نيـاورد، آيـا ايـن اقـدام       زد مورد توجـه جريـان تماميـت        او راي قاطع دادند و نام       خاتمي و برنامه  

  قانوني مردم كه مصداق اعمال حاكميت ملت است نامش براندازي است؟

ساالر حاكم بوده، و واقعا ميزان راي ملت است، احـزاب سياسـي بـا ارايـه                   در كشورهايي كه نظام مردم    

كنند و مردم با توجـه بـه عملكـرد            انتخابات شركت مي  هاي خود و از طريق رقابت سالم و قانوني در             برنامه

 آيـا   ٠دهنـد   ها، به نامزدهاي احزاب مورد نظر خود راي مي          هاي ارايه شده توسط آن      گذشته احزاب و برنامه   

آگر نامزدهاي حزب يا احزابي با راي قـانوني مـردم انتخـاب و جـايگزين مـسووالن قبلـي شـوند نـام ايـن                          

  توان براندازي نهاد؟ ميجابجايي قدرت و حاكميت را 

هاي سياسي و همه كساني كه به نظام جمهوري اسالمي وفادار و به قانون اساسي ملتـزم                   احزاب، گروه 

 براندازي نظام را نـه مفيـد و نـه بـه مـصلحت ملـك و ملـت                    ،بوده، دغدغه مسايل و مشكالت مردم را دارند       

 اجـراي اصـول قـانون اساسـي در زمينـه حقـوق         انـد   چه اينان در دو دهه گذشته مطالبه كـرده           آن ٠دانند  مي

انـد و در فهرسـت    هـا سـوگند يـاد كـرده     اساسي ملت و ايفاي تعهداتي است كه مـسووالن بـراي اجـراي آن      

  ٠مطالبات ملت ايران در مبارزات يكصد سال گذشته همواره مورد تاكيد بوده است

خـواه بـراي مقابلـه بـا          ريـان تماميـت    جديدي است كـه ج      حربه» براندازي قانوني «سوء استفاده از واژه     

جنبش اصالحات و مقاومت در مقابل مطالبات مشروع و بر حق مردم يعني حق حاكميت ملت، مطرح ساخته              

سـازي بـراي جلـوگيري از احقـاق حقـوق اساسـي ملـت،                    به كارگيري اين حربه جديد در واقع زمينه        ٠است

ها و دسـتاوردهاي انقـالب اسـت          فتن اصول، آرمان  مصرح در قانون اساسي، نفي حاكميت ملت و ناديده گر         

 پيامد  ٠ها جابجايي قدرت در چارچوب قانون حق مسلم ملت بزرگ ايران دانسته شده است               كه به موجب آن   

 ٧۰ درصـد آراي مـردم بـر صـاحبان بـيش از              ٢٥واقعي اين روند تداوم حاكميت قهري صـاحبان حـداكثر           
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هـاي جـاري كـشور و     شديد بحران مـشروعيت، توسـعه بحـران   درصد آراي مردم خواهد بود و نتيجه آن ت  

 در چنين شرايطي مطالبات مردم كـه        ٠فراهم شدن زمينه نقض استقالل و نهايتا وابستگي كشور خواهد بود          

و » جمهوريـت «،  »اسـتقالل «،  »آزادي«شود و ديگـر از         نيز تجلي داشت فراموش مي     ٥٧در شعارهاي انقالب    

  ٠خبري نخواهد بود» اسالميت«

خواهان اين است كه حاكميت كنوني معادل         مطرح شده از جانب تماميت    » براندازي قانوني «معنا و مفهوم    

 خيانـت     بزرگتـرين  ٠نمايد  و مترادف با نظام است و هر تغييري در حاكميت را تغيير نظام تعبير و تفسير مي                

ري كه محصول آراي قانوني مـردم       به يك نظام اين است كه حاكميت خود را معادل نظام بداند و با هر تغيي               

هـاي قـانوني       حاصل اين نگرش حاكميت در نهايت جز اين نخواهد بود كه راه            ٠باشد به شدت مخالفت نمايد    

بـست حاكميـت را بـه        شناخته شده در قانون اساسي براي اصالح يا تغيير حاكميت را به كلـي ببندنـد و بـن                  

  ٠ به تغيير نظام بيانجامدبست نظام تبديل نمايند و تغيير حاكميت عمال بن

خواه با استفاده از منابع قدرت و ثروتي كه در دو دهه بعـد از انقـالب                   رسد كه جريان تماميت     به نظر مي  

هـايي در چهـار سـال         آفرينـي   به دست آورده است، براي حفظ قدرت، ثروت و بقاي خود دسـت بـه بحـران                

 ٠قابل جبراني براي ملت ايران در برداشته است       گذشته زده است كه خسارات و لطمات مادي و معنوي غير            

اما با شكيبايي و پايداري رئيس جمهور منتخب مـردم و جنـبش اصـالحات و اتكـاء بـه آگـاهي و تعميـق و                          

 ٠ بـوده اسـت    خواه بيشتر از فايده آن      ها براي جريان تماميت     گسترش شناخت مردم، هزينه هر يك از بحران       

انـد و   ذشته، مردم به موانع اصلي مسايل و مشكالت شناخت پيـدا كـرده  به همين علت، در طول چهار سال گ 

هـاي   هاي انتخاباتي خود نشده و نتوانسته است به تمام وعـده  اگر دولت آقاي خاتمي موفق به اجراي برنامه  

داننـد و صـداقت و شـكيبايي و     خود در تبليغات انتخاباتي جامه عمل بپوشاند، مردم عموما او را مقصر نمي     

  ٠دهند واري او را در حفظ مواضع اصوليش مورد تمجيد و تقدير قرار مياست

نهضت آزادي ايران با توجه به شرايط موجود جامعه و مصالح و منافع ملي، شركت جنـاب آقـاي سـيد                     

داند تا ايشان بتواند در يك رقابت سالم و در صورت پيروزي               ضروري مي  ٨۰محمد خاتمي را در انتخابات      

   ٠ا استفاده از فرصت قانوني برنامه ناتمام اصالحات را پيگيري و اجرا نمايددر انتخابات ب

گيري جامعه مدني و جلـب مـشاركت هـر چـه بيـشتر                نهضت آزادي ايران، به منظور تقويت فرايند شكل       

 ٨۰نمايد كه در انتخابات رياست جمهوري         هاي سياسي دعوت مي     مردم در انتخابات، از همه احزاب و گروه       

  ٠ه شركت كنند و ضمن ارايه برنامه، اقدام به معرفي نامزد مورد نظر خود نمايندفعاالن

 با ارايه برنامـه شـركت خواهـد كـرد و نـامزد خـود را معرفـي                   ٨۰نهضت آزادي ايران نيز در انتخابات       

  هاي آنـان در زمينـه       هاي احزاب و ديدگاه      فراهم شدن فضاي سالم انتخاباتي كه در آن برنامه         ٠خواهد نمود 

هـا و     هاي جاري كشور مطرح شود، موجب رشد آگاهي مردم و تعامـل ديـدگاه               هاي برخورد با بحران     روش

هاي متفاوت را     هاي مختلف خواهد شد و نهايتا رئيس جمهور منتخب مردم فرصت استفاده از ديدگاه               برنامه

 آن اقتدار نظـام را در        مشاركت وسيع مردم در انتخابات اقتدار رئيس جمهور منتخب و در پي            ٠خواهد يافت 

هـاي توسـعه      هـاي الزم را بـراي اجـراي برنامـه           المللي افزايش خواهد داد و زمينـه        هاي داخلي و بين     عرصه

  ٠ها و مشكالت كنوني فراهم خواهد ساخت كشور و رفع بحران

هـاي    نهضت آزادي ايران اميدوار است حـداقل شـرايط الزم بـراي مـشاركت فعـال همـه احـزاب، گـروه                     
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 فراهم باشد و يك بار ديگر ملت هوشيار ايـران           ٨۰ و آحاد ملت در انتخابات رياست جمهوري سال          سياسي

هاي راي در خصوص مسايل جاري كشور و حمايت از جنبش اصـالحات اعـالم                 با حضور در پاي صندوق    

 ٠نـد هـايي كـه درصـدد برانـدازي هـستند نـشان ده       خواه و گروه   نظر نمايند و پاسخ قاطع به جريان تماميت       

  والعاقبه للمتقين

  

  نهضت آزادي ايران

  



  

 ۱۲۷

  

  

  

  متن اطالعيه دادگاه انقالب اسالمي تهران مبني بر

  ممنوعيت فعاليت نهضت آزادي ايران به نقل از خبر صدا و سيما

  

  ٢٨/١٢/٧٩ما  مورخ يمتن خبر بعدازظهر از صدا و س

ليتهاي جمعيت موسوم به نهضت آزادي اي اعالم كرد، تمامي فعا  دادگاه انقالب اسالمي تهران در اطالعيه     

  : متن كامل اين اطالعيه به اين شرح است٠ـ مذهبي تحت هر عنوان و قالبي ممنوع است و  گروه ملي

ــ مـذهبي و جنجـال و          درپي كشف محفل اخير شماري از وابستگان گروه غيرقـانوني موسـوم بـه ملـي               

رسـاند،   خارجي، به اطالع مردم شريف ايران ميهاي   هياهوي راديوهاي بيگانه و موضعگيري برخي از مقام       

افراد اين گروه با انشعاب ظاهري از نهضت آزادي، اهداف و مقاصد اين گـروه غيرقـانوني و مطـرود امـام                      

ها و روشهاي مرموزانه و براندازانه دنبال كرده و با سوءاستفاده از فضاي اصالحات                را در قالب  ) ره(راحل

هاي مجعول با هدف شكاف ميان مسئوالن كشور و نفوذ در احـزاب و                ن و نام  و تكثر مطبوعات، تحت عناوي    

پـردازي در محافـل و نـشريات كـرده و در ايـن راه از                  پراكنـي و دروغ     هاي غيرقانوني، اقدام به شايعه      گروه

  ٠اند  هاي نفاق و تروريسم، كوتاهي نكرده آوايي با گروه هم

 مدارك و شواهد معتبر كه از ايـن گـروه غيرقـانوني بـه دسـت              دادگاه انقالب اسالمي تهران با استناد به      

ـ مذهبي تحت  هاي اين جمعيت موسوم به نهضت آزادي و گروه ملي كند تمامي فعاليت  آورده است، اعالم مي   

  ٠هر عنوان و قالبي ممنوع است و ضابطين دادگستري با متخلفان به طور قانوني برخورد خواهند كرد

ها و اقدامات براندازانه اين گـروه معـدود، پـس از انجـام                 تهران تأكيد كرد، فعاليت    دادگاه انقالب اسالمي  

   ٠هاي الزم و تكميل تحقيقات به اطالع مردم شريف و مسلمان ايران خواهد رسيد بازجويي

هـاي مبـين، جامعـه مـدني و           نامـه   همچنين دادگستري استان تهران  اعالم كرد قرار توقيف موقـت هفتـه            

 ٦هـا و مفـاد مـاده          م امروز و روزنامه دوران امروز به اتهام تخلفات متعدد و مستمر از تبـصره              ماهنامه پيا 

 دادگـاه عمـومي     ١٤١۰ قانون اقـدامات تـأميني، از سـوي شـعبه            ١٣ و   ١٢قانون مطبوعات و به استناد ماده       

  ٠صادر شده است
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